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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá kalibrací snímačů úhlu. Seznámí čtenáře se základními 

principy a pojmy v oblasti rotačních enkodérů a jejich kalibrace. První část popisuje 

snímače úhlové polohy, zvláště se zaměřuje na optoelektronické inkrementální en-

kodéry. Součástí je průzkum trhu velmi přesných rotačních enkodérů. Druhá část 

obsahuje přehled kalibračních metod dosahujících rozšířené nejistoty v řádu tisícin 

úhlových vteřin. Poslední část zahrnuje návrh přípravku pro kalibraci a následně 

stanovuje nelinearitu testovaného snímače. 

 

 

 

Klíčová slova 

Rotační enkodér, kalibrace enkodéru, přesnost, rozlišení, měření úhlové polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with calibration of incremental encoders. Introduces basic 

principles and terms in the field of rotary encoders and its calibration. The first part 

describes angular displacement sensors. Especially it focuses on optoelectrical in-

cremental encoders. It also includes market research of very high-accuracy encod-

ers. The second part contains description of precision calibration techniques with 

uncertainty to the thousandth of an arc-sec level. In the last part, the development 

of a calibration stage is presented and consequently the error map of an encoder is 

obtained. 
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Rotary encoder, rotary encoder calibration, accuracy, resolution, angular measure-

ment 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce čtenáře seznámí s problematikou kalibrace snímačů úhlu. Hlavní 

pozornost věnuji optoelektronickým inkrementálním snímačům pro jejich vý-

znamné nasazení v průmyslu a zároveň pro splnění stěžejního bodu zadání, kterým 

je návrh měřicího kanálu pro inkrementální optický snímač. Výstup kalibrace zahr-

nuje popis vlastních nedokonalostí snímače, jako především nerovnoměrnost roz-

ložení rysek měřítka, excentricitu měřicího disku a vliv vyhodnocovací elektroniky.  

V praktické aplikaci je však nutné zvážit další chyby měření vznikající při montáži. 

Jedná se hlavně o excentrické umístění měřítka vůči ose rotace, způsobené nedoko-

nalou instalací snímače do daného systému. Vnesená excentricita spolu s dalšími 

aplikačně závislými chybami může dosahovat úrovně vlastní chyby snímače. Použití 

velmi přesných snímačů, tj. úhlových enkodérů, vyžaduje striktní dodržení montáž-

ních tolerancí. V opačném případě může výsledná instalovaná přesnost několikaná-

sobně degradovat přesnost samotného snímače. 

Kalibrací snímače získáme představu o průběhu chyby v závislosti na úhlovém 

natočení. Stanovená chyba sestává z dílčích chybových složek mající opakovatelný 

charakter. Znalost korekční křivky následně umožní korigovat naměřené hodnoty 

a dosáhnout tak vyšší přesnosti. Kalibrace probíhá přímým porovnáním vůči refe-

renční poloze odvozené od přesnějšího měřidla. Metoda založená na porovnání, není 

schopna z principu pochytit aplikačně závislé chyby, neboť kalibrace probíhá na 

precizních rotačních stolech. Z tohoto důvodů nabývají na popularitě metody ozna-

čované „On Axis Self-Calibration“, umožňující kalibraci v podmínkách bližších reálné 

aplikaci bez nutnosti použití externího úhlového standardu. 

První část práce poskytuje přehled snímačů úhlu založených na různých princi-

pech, včetně jejich dosažitelné přesnosti, rozlišení a případně opakovatelnosti. Po-

drobněji rozeberu inkrementální optoelektronické snímače. Kapitola rovněž popíše 

limitující faktory omezující dosažitelnou přesnost. Nechybí průzkum trhu nejpřes-

nějších komerčně dostupných úlových enkodérů, dosahujících přesností v řádu jed-

notek úhlových vteřin. 

Další kapitola nabízí přehled metod pro kalibraci snímačů úhlu. Detailněji se za-

měřím na metody, které jsou v současnosti využívány jako úhlové standardy napříč 

metrologickými instituty nebo představují základní kalibrační techniky. 

Popisu přípravku pro kalibraci věnuji další část práce. Kapitola rozebírá rovno-

měrné a definované otáčení setrvačné hmoty, nezbytné pro kvalitu kalibrace. 

Další část obsahuje návrh a realizaci měřicího kanálu pro rotační enkodér, dis-

kuzi nad dosaženými parametry a komentář k použitému řešení. Poslední kapitola 

popisuje provedené experimenty. Navržený měřicí kanál byl aplikován do kalibrač-

ního přípravku a posléze proběhla kalibrace inkrementálního snímače. 
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2 SNÍMAČE ÚHLOVÉ POLOHY 

Kapitola čtenáře stručně seznámí se základními principy využívaných u snímačů úh-

lové polohy. Snímače rozdělujeme na: (a) pro měření malých úhlových výchylek 

a (b) pro měření velkých úhlových výchylek [1]. Vzhledem k zadání práce, jež sou-

visí s návrhem měřicího kanálu pro optoelektronický inkrementální enkodér, 

se dále budu zabývat snímači podobných vlastností, tzn. systémy (b), které umož-

ňují měřit úhlovou polohu v širším rozsahu. Detailněji popíšu optické inkrementální 

rotační snímače. Uvedu fyzikální vlastnosti, které omezují schopnost dosáhnout 

vyšších přesností. Představím důležité parametry, mezi něž patří přesnost, rozlišení 

a opakovatelnost. V závěru kapitoly budou uvedeny komerčně dostupné, velmi 

přesné úhlové enkodéry včetně vysvětlení jejich parametrů. Výrobci udávaná přes-

nost závisí na konkrétním provedení snímače a nemá vždy stejný význam vzhledem 

k výsledné celkové přesnosti. 

2.1 Odporové snímače úhlové polohy 

Odporové snímače úhlové polohy využívají mechanického působení měřené veli-

činy na změnu polohy kontaktu (sběrače), který se posouvá po odporové dráze. 

Změnou polohy dochází ke změně odporu mezi sběračem a začátkem odporové 

dráhy [1]. Pro snímače úhlové polohy se používají potenciometry s rotačním pohy-

bem jezdce (kruhové provedení) a potenciometry se spirálovým pohybem jezdce 

(helipot) [2]. 

Odporový senzor polohy se chová jako napěťový dělič s dělícím poměrem daným 

měřenou polohou. Náhradní schéma nabízí obrázek 2.1, veličina 𝑥 představuje mě-

řenou polohu. 

 
Obrázek 2.1: Náhradní schéma odporového senzoru polohy [2] 

Přesnost odporových senzorů stanovuje, jak přesně lze nastavit dělicí poměr. 

Udává maximální odchylku výstupního napětí od ideálního průběhu. Pro rotační 
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aplikace většinou uvažujeme za ideální průběh lineární závislost. Přesnost odporo-

vého snímače zahrnuje vliv neplynulosti výstupního napětí, nerovnoměrnosti odpo-

rové dráhy, rozlišovací schopnosti, tvar sběracího kontaktu a mechanického prove-

dení. Udává se v procentuálním vyjádření z hodnoty stejnosměrného napětí přive-

deného na potenciometr a bývá často označena pojmem linearita snímače. Nejlepší 

odporové spirálové potenciometry dosahují přesnosti až 0,002 %. Kruhová prove-

dení dosahují přesností až 0,1 % [1], [2], [3]. Příkladem může být potenciometrický 

senzor v kruhovém provedení s plastickou odporovou drahou, model 8820 od ně-

meckého výrobce burster, disponující linearitou 0,05 %, rozlišením 0,01°, měřicím 

rozsahem 350° a životností až 100 milionů otáček [4]. Uvedený snímač ukazuje ob-

rázek 2.2. 

Nejvyšší rozlišovací schopností disponují potenciometrické senzory v provedení 

s jednoduchou odporovou drahou tvořenou odporovým drátem a posuvným jezd-

cem, nebo typy s odporovou vrstvou. Zkrátka situace, kdy je jezdec v permanentním 

kontaktu s odporovým materiálem a nedochází tak ke skokovým změnám odporu. 

Prvně zmíněný typ s jednoduchým odporovým drátem se příliš nepoužívá, neboť při 

splnění požadavků na rozměry a mechanickou odolnost mají snímače nízkou citli-

vost. Rozlišovací schopnost vyjadřuje nejmenší možnou změnu dělícího poměru od-

porového potenciometru, tzn. velikost úhlového intervalu, který senzor spolehlivě 

rozliší. Pro vinuté typy je rozlišení určeno počtem závitů, neboť změna odporu pro-

bíhá přeskakováním jezdce po jednotlivých sousedních závitech. U vrstvových typů 

je spojitost výstupního napětí omezena opakovatelností snímače. Opakovaná mě-

ření při shodných pozicích sběracího kontaktu vykazují odchylky v rozmezí 0,1 % 

z napájecího napětí [2]. 

Životnost odporových senzorů se pohybuje kolem 2 ∙ 106 až 5 ∙ 107 otáček v pl-

ném rozsahu. Konkrétní hodnoty záleží na provedení potenciometru [2]. Výhody po-

tenciometrických snímačů úhlu představuje velký výstupní signál, jednoduchá kon-

strukce, dobrá přesnost a střední doba života. Naopak omezujícím faktorem je pro-

blém související s opotřebením a vibracemi [3]. 

 
Obrázek 2.2: Potenciometrický snímač úhlové polohy, model 8820 od firmy burster [4] 
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2.2 Transformátorové snímače 

Pro měření úhlového posunutí můžeme použít transformátor složený z pevné 

a otočné cívky [5]. Níže popsané senzory úhlové polohy, využívající transformáto-

rový princip, patří do kategorie indukčnostních senzorů s pohyblivou cívkou. Zákla-

dem je změna vzájemné indukčnosti mezi statickou a pohybující se částí snímače, 

pevně spojené s měřenou veličinou. Primární cívka je napájena z generátoru střída-

vého napětí, výstupní napětí sekundárního vinutí je potom úměrné měřené veli-

čině [2]. Do této kategorie patří především induktosyn, selsyn a resolver, které jsou 

probrány dále. Jejich hlavní výhodu představuje nepřítomnost polovodičových sou-

částek. Nezpracovaný výstupní signál může být přenášen do vzdáleností přesahují-

cích 100 m. Další výhodou je teplotní stabilita v širokém rozsahu. Z důvodu nepří-

tomnosti citlivé elektroniky, nabízí resolver možnost nezapouzdřeného provedení, 

takže může být instalován přímo na měřenou hřídel. 

2.2.1 Induktosyn 

Induktosyn sestává z měřítka a jezdce, který se pohybuje nad měřítkem. Měřítko ob-

sahuje primární pravoúhlé vinutí se zdvihem 𝑝 nanesené na izolantu. Jezdec (rotor) 

obsahuje dvojici vhodně uspořádaných sekundárních vinutí shodného tvaru 

a zdvihu s cívkou měřítka. Druhé vinutí jezdce je vůči prvnímu geometricky posu-

nuto o celočíselný násobek 𝑛 zdvihu 𝑝 zvětšený o čtvrtinu, tj. posun  

𝑑 = 𝑝 ∙ (𝑛 + 0,25) [2], [6], [7]. Princip induktosynu naznačuje obrázek 2.3. 

Cívky rotoru jsou napájeny střídavým napětím se vzájemně posunutou fází o 90°.  

Využívá se závislosti magnetické vazby mezi primárním a sekundárním vinutím. Při 

vzájemném posuvu jezdce a měřítka dochází ke změně vzájemné indukčnosti 𝑀 

mezi dílčími cívkami jezdce a cívkou měřítka. Pokud je obrazec vinutí jezdce přesně 

nad vinutím měřítka, vzájemná indukčnost dosahuje maximální hodnoty a indukuje 

se maximální velikost napětí. Naopak, nulové napětí nastane v okamžiku, je-li obra-

zec jednoho vinutí jezdce a primárního vinutí vzájemně geometricky posunut o 𝑝/4. 

Uvedeným geometrickým uspořádáním dvojice rotorových vinutí dochází k sinuso-

vým změnám vzájemné indukčnosti. Celkové napětí indukované do měřítka způso-

bené změnou vzájemné polohy lze vyjádřit [2], [7], [8]: 

 
𝑢(𝑡) = 𝐾 ∙ 𝑈 ∙ (cos(𝜑) ∙ cos(𝜔𝑡) + sin(𝜑) ∙ sin(𝜔𝑡)) =

= 𝐾 ∙ 𝑈 ∙ cos(𝜔𝑡 − φ), 
(2.1) 

kde 𝜑 = 2𝜋𝑥/𝑝.  

Měření polohy 𝑥 je převedeno na elektronické měření fázového posunu 𝜑, který 

je nezávislý na kmitočtu a amplitudě. Obvykle se obě části jezdce budí proudem 

s trojúhelníkovým průběhem. Indukované napětí potom odpovídá superpozici dvou 
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obdélníkových napětí. Fázový posun se vyhodnocuje z rozdílu náběžné hrany indu-

kovaného a primárního napětí [2], [6]. 

Pro měření posuvů 𝑥 > 𝑝, čítač registruje počet překročení úhlu 2𝜋 a polohu uv-

nitř kroku. Kromě uvedené metody napájení jezdce, nazývané jako fázová, existuje 

také absolutní. Induktosyn je možné napájet do měřítka, přičemž dochází k opač-

nému jevu, tj. indukce napětí do obou cívek jezdce. Na shodném principu lze reali-

zovat rotační induktosyn pro měření úhlové polohy. Přesnost dosahuje až 0,0005° 

[2], [6]. 

 
Obrázek 2.3: Lineární induktosyn [7] 

2.2.2 Selsyn 

Selsyn je konstruován jako více fázový asynchronní motor [6]. Obsahuje pevnou část 

(stator) s trojfázovým synchronizačním vinutím a otočnou část (rotor) s jednofázo-

vým vinutím, které je napájeno ze zdroje střídavého napětí přes kontaktové ústrojí 

tvořené kroužky a kartáči. Rotorové vinutí slouží pro vybuzení magnetického ob-

vodu selsynu. Statorové vinutí je vytvořené jako souměrné trojfázové vinutí spojené 

do hvězdy nebo trojúhelníka. Měřené úhlové posunutí se mechanicky přenáší na ro-

tor snímače [1]. Magnetické pole rotoru indukuje ve statorových vinutích napětí, je-

jichž amplitudy závisí na úhlovém natočení rotoru 𝛼 [7]. Indukovaná napětí lze vy-

jádřit: 

 
𝑢1(𝑡) = 𝐾 ∙ 𝑈 ∙ cos(𝛼 − 𝑘) ∙ sin(𝜔𝑡), 

𝑢2(𝑡) = 𝐾 ∙ 𝑈 ∙ sin(𝛼 − 𝑘) ∙ sin(𝜔𝑡). (2.2) 

Principiální schéma selsynu ukazuje obrázek 2.4. Často se využívá vlastnosti to-

čivého momentu magnetického pole pro funkci tzv. elektronické hřídele. Tento mo-

ment vzniká důsledkem vyrovnávacího proudu při změně rozdělení sdruženého na-

pění na svorkách synchronizačního vinutí, způsobeného pootočením rotoru. Pokud 
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propojíme synchronizační vinutí dvou shodných selsynů, dochází ke vzájem-

nému přenosu (synchronizaci) úhlové výchylky mezi oběma rotory.  Jeden selsyn 

plní funkci úhlového snímače a druhý slouží jako zobrazovač úhlové výchylky [1], 

[6]. 

 
Obrázek 2.4: Selsyn [6] 

2.2.3 Resolver 

Resolver vychází rovněž z konstrukce více fázového asynchronního motoru. Rozdíl 

oproti selsynu spočívá ve statorovém vinutí, které je u resolveru dvoufázové [6]. 

Principiální uspořádání a průmyslové provedení resolveru ilustruje obrázek 2.5. Re-

solver, rovněž jako selsyn, generuje dvojici analogových signálů, nesoucích infor-

maci o měřené úhlové výchylce. Stejně, jako závisí magnetická vazba mezi statorem 

a rotorem na jejich vzájemné úhlové pozici, střídavý proud procházející rotorem in-

dukuje střídavé napětí s amplitudou závislou na úhlové poloze rotoru 𝛼 [8]: 

 
𝑢1(𝑡) = 𝐾 ∙ 𝑈 ∙ cos(𝛼) ∙ sin(𝜔𝑡), 

𝑢2(𝑡) = 𝐾 ∙ 𝑈 ∙ sin(𝛼) ∙ sin(𝜔𝑡). 
(2.3) 

Poměr amplitud napětí statoru a rotoru po demodulaci přímo odpovídá velikosti 

měřené úhlové výchylky 𝛼 [8]. Vztah (2.3) vyjadřuje, že resolver generuje signály 

úměrné sinové a kosinové složce polohy rotoru. Každá úhlová pozice má unikátní 

kombinaci hodnot sinu a kosinu, čímž poskytuje absolutní informaci o úhlové pozici 

rotoru. Princip resolveru tedy spočívá v modulaci amplitudy referenčního signálu 

dle hodnoty sinu a kosinu úhlu natočení rotoru 𝛼 [9]. 

Pro následné zpracování potřebujeme z těchto signálů získat informaci o veli-

kosti měřeného úhlu, tzn. signály demodulovat. Za tímto účelem se používají sofisti-

kované převodníky, nazývané „resolver-to-digital converter“. Poskytují digitální vý-

stup s informací o měřeném úhlovém natočení v absolutním nebo inkrementálním 

formátu s rozlišením až 65 536 pulzů na otáčku [9]. Existují i tzv. digitální resolvery, 
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které mají zmiňovaný převodník integrovaný a z pohledu výstupního signálu se di-

gitální resolver chová jako absolutní/inkrementální rotační enkodér. 

Resolvery se vyrábí v provedení kartáčovém, kde dochází k napájení rotoru pro-

střednictvím kontaktového ústrojí tvořeného kartáči a kroužky. Modernější vari-

antu představuje bezkartáčové provedení, které využívá pro napájení rotoru rotační 

transformátor. Na rotoru přibude druhé vinutí, určené pro sekundární vinutí rotač-

ního transformátoru a využívá se pro přenos referenčního signálu (napájení) do pri-

márního vinutí [9]. Výhoda spočívá ve větší odolnosti proti vibracím a nečistotám a 

delší životnosti. Měření úhlové polohy s použitím resolveru může dosahovat přes-

ností až ± 1 úhlové minuty. 

 
Obrázek 2.5: Resolver: (a) principiální schéma [6], (b) průmyslové provedení [10] 

2.3 Optoelektronické snímače 

Princip optoelektronických snímačů pro měření velkých úhlových výchylek nebo li-

neárního posuvu spočívá v clonění světelného toku mezi zdrojem a fotocitlivými 

prvky rotujícím měřicím kotoučem unášeným měřenou veličinou [7]. Dle formátu 

poskytované informace úhlové výchylky, rozdělujeme rotační enkodéry na inkre-

mentální a absolutní. Vzájemně se odlišují provedením měřicího disku a vyhodnoce-

ním měřené polohy. Dříve než uvedené typy proberu podrobně v samostatných pod-

kapitolách, uvedu pro představu základní myšlenku funkce optoelektronického en-

kodéru, viz obrázek 2.6. 

Kotouč inkrementálního typu snímače obsahuje po obvodu rovnoměrně rozlo-

žené rysky s roztečí 𝜆, kterými může procházet světelný tok. Při otáčení kotouče do-

chází k přerušování světelného toku dopadajícího na fotodetektor. Následkem oto-

čení kotouče o úhel kruhového oblouku daného roztečí rysek 𝜆, dojde po zpracování 

signálu k vygenerování unifikovaného obdélníkového impulzu. Měřenou výchylku 

určuje hodnota čítače, který vygenerované impulzy počítá vzhledem k referenční 

značce [8].  
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Měřicí disk absolutního snímače obsahuje několik soustředných měřicích stop. 

Prosvětlované segmenty jsou v každé stopě vytvořeny takovým způsobem, aby 

každá úhlová pozice (v závislosti na rozlišení snímače) měla unikátní kód, tzn. jedi-

nečnou kombinaci procházejících světelných toků na dílčí fotodetektory umístěné 

pod každou stopou [7]. Přesnější popis nabízí následné podkapitoly věnované jed-

notlivým typům. 

 
Obrázek 2.6: Princip optoelektronického inkrementálního enkodéru [11] 

2.3.1 Inkrementální rotační enkodér 

Optoelektronický inkrementální enkodér sestává ze dvou hlavních částí. První, po-

hyblivou část snímače představuje optický disk mechanicky navázaný k měřené vý-

chylce. Statickou část snímače tvoří čtecí zařízení umístěné na statoru zařízení. Op-

tický disk osahuje přesný počet rysek, daný rozlišením, kterými může světelný tok 

procházet, nebo se odrážet, na fotocitlivé prvky. Rysky jsou v rozestupu určeném 

roztečí 𝜆. Při otáčení disku tak dochází k přerušování (modulaci) světelného toku, 

který je fotodetektory převáděn na elektrický signál. Zdrojem světla bývají diody 

LED [7].  Pro převod dopadajícího světelného toku na elektrický signál, výše nazna-

čeným principem, rozlišujeme dva způsoby snímání, a sice prosvětlovací 

(transmisní) a odrazový (reflexní) [3]. Další možnost vyhodnocení posuvu měřítka 

představuje interferenční způsob. Pohybem rysek měřítka dochází ke změně fáze di-

fraktovaných světelných vln, které spolu dále interferují. Na základě změn světel-

ných intenzit dopadajících na fotodetektory vyhodnocujeme posun měřítka [12]. 

Uvedené způsoby proberu dále podrobněji. 

Prosvětlovací způsob snímání má výhodu v jednoduchém optickém řešení, ale 

nevýhodu představuje skleněný disk a s ním související možnost zanesení či poško-

zení průsvitných proužků [3]. Prosvětlovací způsob lze charakterizovat následovně. 

Nosný materiál optického disku je transparentní a na jeho povrchu jsou fotoche-

micky vytvořeny paralelní rysky, čímž na disku vznikne mezikruží s plochou rovno-

měrně rozdělenou na průsvitné a neprůsvitné proužky. Rozměry proužků nelze 
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kvůli ohybu světla libovolně zmenšovat. Nejjemnější dělení 𝜆 dosahuje hodnot 7 𝜇𝑚, 

po obvodu disku lze vytvořit až 36 000 proužků s chybou 1′′ [6]. Světelný zdroj, 

umístěný kolmo nad fotodetektorem, generuje světelný tok, který je pomocí čočky 

soustředěn na pevnou clonku. Clonka obsahuje několik rysek se shodnými geome-

trickými i materiálovými vlastnostmi jako rotující disk. Rysky na clonce jsou zarov-

nány přesně nad ryskami disku. Účel pevné clonky spočívá v rozdělení světelného 

toku do rastru rysek měřítka, tzn. světlo dopadá pouze na plochu několika dílčích 

rysek. Otáčení disku vlivem měřené veličiny, způsobuje střídání průsvitných a ne-

průsvitných rysek v osvětleném úseku, čímž dochází k ovlivňování průchodu (mo-

dulaci) světla dopadajícího na fotocitlivé prvky. Vzniklé změny světelné intenzity 

jsou převáděny fotodetektory na elektrický signál. Vhodné uspořádání rysek na 

clonce a zapojení fotodetektorů, umožňuje při otáčení disku generovat střídavý 

elektrický signál sinusového tvaru [6], [12]. Pro fotocitlivé prvky se využívá dife-

renčního zapojení, tj. dvě antiparalelně zapojené fotodiody se snímacími poli vzá-

jemně prostorově posunutými o 𝑛 ∙ 𝜆 ± 𝜆/2 [6]. 

 
Obrázek 2.7: Prosvětlovací způsob detekce posunu měřítka pro jeden kanál [12] 

Inkrementální systém snímače obsahuje celkem tři kanály (A, B, Z). Aby bylo 

možné rozlišit směr otáčení měřítka, kanály A, B jsou vzájemně geometricky posu-

nuty. Kanál A je proti kanálu B posunutý o hodnotu 𝑛 ∙ 𝜆/2 ± 𝜆/4. Výstupní elek-

trické signály jsou tudíž vzájemně posunuty o 90°. Podle časového sledu signálu ka-
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nálu A vůči kanálu B určujeme směr otáčení. Kanál Z (index) slouží pro snímání re-

ferenční značky, od které se určuje (počítá) velikost úhlového natočení a také pro 

indikaci otočení o celou otáčku [6]. 

Odrazové snímání posuvu pracuje na stejném principu jako u prosvětlovacího 

způsobu. Rozdíl spočívá v konstrukci a geometrickém uspořádání komponentů. Po-

hyblivá část měřítka je vyrobena z nerezové oceli. Měřítko je geometricky rozvrženo 

shodně jako v předchozím případě, avšak střídají se odrazivé a neodrazivé rysky. 

Nedochází tak k průchodu světelného toku, ale jeho odrazu na fotodetektory. Z od-

razu světla vyplývá požadavek umístění fotodetektorů na stranu světelného zdroje. 

Požadované konstrukční změny ukazuje obrázek 2.8. Na uvedeném obrázku je pou-

žit strukturovaný snímací detektor. Jedná se v podstatě o skenovací pole, ve kterém 

se opakují dílčí fotodetektory. Výstup strukturovaného detektoru poskytuje dvojici 

sinusových elektrických průběhů se vzájemným fázovým posunem 90° [12]. Rotu-

jící část měřítka vyrobená z odolného materiálů úspěšně eliminuje nevýhody pro-

světlovacího způsobu [3]. 

 
Obrázek 2.8: Reflexní způsob detekce posuvu měřítka [13] 

Interferenční snímání využívá difrakci a interferenci světla na jemném odstupňo-

vání měřítka pro generování signálů umožňující měření výchylky. Měřítko tvoří 

rovný a odrazivý povrch, na němž jsou vytvořeny odrazivé rysky o výšce 0,2 𝜇𝑚. 

Clonka umístěná před měřítkem, využívá fázového odstupňování rysek se stejnou 

roztečí jako má měřítko. Konstrukční řešení a princip ilustruje obrázek 2.9, kde Ψ 

vyjadřuje fázový posun světla způsobený clonkou, Ω je fázový posun difraktovaného 

světla úměrný posunu měřítka a 𝐶 značí periodu odstupňování rysek [12]. 



19 

 

Světlo zdroje soustředí optická čočka na clonku, kde dochází k první difrakci. 

Vhodnou konstrukcí clonky dochází k rozdělení světla do tří svazků s přibližně stej-

nou světelnou intenzitou. Vzniklé svazky odpovídají řádu difrakce 0, -1 a +1.  Dopa-

dají na měřítko, kde nastává další difrakce a odraz. Měřítko zajišťuje difrakci světla, 

při které dochází k rozložení intenzity do řádu -1 a +1. Tyto dílčí vlny se vlivem od-

razu od měřítka potkávají na clonce, kde naposledy difraktují a následně vzájemně 

interferují. Následkem vzniknou tři vlnění, která opouští clonku v odlišném úhlu. 

Vzniklá vlnění směřují na fotocitlivé prvky, které převádějí jejich změny světelné in-

tenzity na elektrické signály [12]. 

Vzájemný pohyb clonky a měřítka způsobuje fázový posun difraktovaného 

světla. Vlny řádu +1 a -1 jsou ovlivněny v opačném směru. Pokud dojde k posunu 

měřítka o jednu periodu stupňování, difraktované vlny prvního řádu jsou posunuty 

o jednu vlnovou délku v kladném směru, a vlny řádu -1 o jednu vlnovou délku v zá-

porném směru. Po opuštění clonky, dochází ke vzájemné interferenci vln a jejich 

vzájemnému posunu o dvě vlnové délky. Získáme tak dvě signálové periody výstup-

ního signálu ze vzájemného posunu o jednu periodu stupňování měřítka [12]. 

Interferenční enkodéry využívají periodou stupňování 4 𝜇𝑚 a menší. Signály ne-

obsahují harmonické složky a mohou být významně interpolovány. Uplatnění na-

cházejí především v aplikacích s vysokými nároky na rozlišení a přesnost [12]. 

 
Obrázek 2.9: Interferenční způsob snímání [12] 
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Jak bylo uvedeno výše, nezpracované výstupní signály generované enkodéry na-

bývají sinusového průběhu. Při otočení měřítka o jednu periodu rysek dojde k vyge-

nerování jedné signálové periody. Počet signálových period na otáčku určuje počet 

rysek měřítka, tj. rozlišení snímače. Tyto sinusové signálové periody jsou převáděny 

na obdélníkový signál, jehož hrany mohou být zpracovány čítačem. 

V nejjednodušším případě výstup snímače poskytuje 5 V TTL obdélníkový signál 

se střídou odpovídající délce trvání kladné a záporné půlvlny odpovídající periody 

sinusového signálu. Při rozlišení snímače 2048 rysek tak dostáváme 2048 impulzů 

na otáčku, jejichž perioda odpovídá otočení o 360/2048. Pokud budeme odečítat ná-

běžnou a sestupnou hranu získáme dva měřicí kroky mezi ryskami (mód x2). Vzhle-

dem ke dvojici kanálů A, B máme k dispozici dva shodné obdélníkové signály vzá-

jemně posunuté o 90°. Odečtem náběžné i sestupné hrany kanálů A, B (mód x4) ob-

držíme 4 měřicí kroky mezi ryskami, tzn. 4násobné rozlišení senzoru. 

V aplikacích řízení otáček motoru, zejména v oblasti nízkých rychlostí, rozlišení 

snímače nedostačuje. Zároveň výstupní signály, generované uvedenými principy, 

mají velmi malé harmonické zkreslení. Řešení proto nabízí interpolace signálu, 

umožňující získat až 200násobné rozlišení rozteče měřítka [6]. Interpolátory mohou 

být součástí snímače, nebo zvlášť jako přídavná elektronika. Přesnější enkodéry 

jsou pro účely interpolace přizpůsobené. Na výstupu poskytují sinusové průběhy 

1 Vpp, nebo 11 µApp. Snímače s tímto analogovým výstupem budu dále označovat 

jako Sin/Cos enkodéry. 

Výše uvedené módy x2 a x4 představují nejjednodušší formu interpolace. Me-

toda využívá průchody sinusového signálu nulou, čímž disponuje dobrou odolností 

vůči šumu signálu. Přesnost interpolace ovlivňuje fázové zarovnání kanálů A, B. Při-

dané chyby mají však opakovatelný charakter a lze je kalibrovat [14]. 

 
Obrázek 2.10: Princip interpolace x4 [14] 

Vyšší interpolační techniky využívají metod převzorkování, nebo podvzorko-

vání. Metody založené na převzorkování využívají vzorkování frekvencí minimálně 

4krát vyšší než maximální frekvence sinu a kosinu. Metoda nevyžaduje kompará-

tory, ale vysokorychlostní duální vzorkování [15]. 
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Běžně požívané interpolátory vycházejí z principu podvzorkování. Interpolátor 

sestává ze dvou oddělených bloků pro stanovení počtu inkrementálních pulzů a vý-

počet interpolované fáze. Uspořádání bloků ukazuje obrázek 2.11. První část vyu-

žívá dva komparátory (jednoduché 1bitové AD převodníky) pro převod sinusového 

a kosinusového signálu na obdélníkové impulzy, jejichž frekvence odpovídá sinuso-

vým signálům. Generované impulzy vstupují do bloku kvadraturního dekodéru, kde 

dochází k počítání inkrementálních impulzů. Na základě aktuálního počtu impulzů 

stanovíme hodnotu „hrubého“ úhlu. Uvedená část de facto simuluje číslicový výstup 

kvadraturního enkodéru [15]. 

Ve druhé hardwarové části dochází k určení „jemného“ úhlu. Využívá se dvou AD 

převodníků s vysokým rozlišením, jeden pro každý signál. Převodníky musí mít 

šířku pásma minimálně shodnou s maximální frekvencí sin/cos signálů. Odtud vy-

plývá výhoda oproti metodě převzorkování, která klade na rychlost vzorkování 

vyšší nároky. Jemný úhel je odvozen z fáze analogových signálů A, B v průběhu jedné 

signálové periody, tzn. v intervalu mezi fyzickými ryskami měřítka. Výslednou hod-

notu interpolované úhlové pozice tedy určuje počet rysek (hrubý úhel) a hodnota 

fáze analogových signálů mezi ryskami (jemný úhel). Pro správnou funkci musí být 

zajištěno synchronní čtení hodnot čítače a obou AD převodníků. Výpočet fáze 𝜑 si-

nusových signálů probíhá ze vzájemné závislosti goniometrických funkcí, 

tj. tan𝜑 =
sin𝜑

cos𝜑
, odtud 𝜑 = tan−1

sin𝜑

cos𝜑
. Hodnoty sin𝜑, respektive cos𝜑 poskytují AD 

převodníky [15], [16]. 

 
Obrázek 2.11: Přímý interpolátor s dvojí vzorkovací frekvencí [15] 

Interpolátory založené na podobném principu dosahují interpolace až 16 384 

kroků na signálovou periodu. Omezení přesnosti interpolace však přináší kvalita 

vstupních sinusových signálů, především jejich zkreslení a přítomnost šumu. Exis-

tují další způsoby interpolace, jako např. interpolátory s paralelním převodem, zpět-

novazební interpolátory založené na sledování fázového úhlu a další. Přiblížení je-

jich funkce možno nalézt zde [16], [17]. 
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2.3.2 Absolutní rotační enkodér 

Absolutní enkodér se proti inkrementálnímu provedení liší konstrukcí měřítka 

a způsobem vyhodnocení posuvu. Obecně se prezentují dva hlavní principy absolut-

ních enkodérů. První z nich, tzv. enkodér s prostorovým kódem, obsahuje několik 

soustředných stop. Jednotlivé stopy mají střídající se průsvitné a neprůsvitné seg-

menty. Vzájemné geometrické rozvržení segmentů mezi jednotlivými stopami i uv-

nitř každé stopy podléhá požadavku na vytvoření vhodného kódu. Odpovídajícím 

rozmístěním prosvětlovacích segmentů vznikne na měřicím disku kódový obrazec, 

na němž je vyjádřena číslicová informace úhlové polohy odpovídajícím číslicovým 

kódem. Obrazec je osvětlován lineárním zdrojem světla, nebo skupinou LED umís-

těnou na jedné straně měřicího disku, jak lze vidět na obrázek 2.12. Otáčení kotouče 

způsobuje přerušování světelného toku procházejícího skrze jednotlivé stopy na fo-

tocitlivé prvky umístěné naproti světelnému zdroji. V podstatě jde o prosvětlovací, 

nebo reflexní způsob snímání aplikovaný na jednotlivé stopy kódového obrazce. 

Disk s 𝑛 měřicími stopami dokáže rozlišit 2𝑛 úhlových poloh. Absolutní snímač po-

skytuje informaci o poloze okamžitě a nevyžaduje referenční značku, tj. pracuje jako 

převodník poloha – číslo [2], [8]. 

Správná funkce vyžaduje přesné vzájemné umístění 𝑛 světelných zdrojů a sní-

macích prvků. Nedostatečná přesnost konstrukce může vyvolat hazardní stavy, kdy 

některé fotodetektory čtou sousední hodnoty. Korekci těchto chyb umožňuje kód 

s jednotkovou vzdáleností, u kterého při přechodu mezi sousedními polohami do-

chází ke změně pouze v jednom bitu, čímž se usnadňuje detekce případné chyby. 

Příkladem kódu s jednotkovou vzdáleností může být často používaný tzv. Grayův 

kód. Struktura kódu minimalizuje vliv rušivých impulzů. Pokud proběhne detekce 

změny stavu ve více bitech, použijeme poslední čtenou hodnotu. Nedochází proto, 

na rozdíl od inkrementálního typu snímače, k akumulování chyby až do okamžiku 

průchodu referenční značkou. Rozlišení absolutního snímače s kódovacím kotou-

čem o průměru 10 cm může dosahovat až 217 = 131 072 úhlových pozic [2], [8]. 

 
Obrázek 2.12: Základní princip absolutního enkodéru s prostorovým kódem [18] 
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Další způsob vytvoření kódového obrazce umožňuje pseudonáhodné binární kó-

dování. Absolutní pozice je zakódovaná pomocí sériového kódu pouze v jedné stopě, 

čímž odpadá požadavek na přesné vzájemné geometrické rozvržení jednotlivých 

stop. Formát kódu představuje vhodně uspořádaná posloupnost binárních hodnot. 

Pseudonáhodné kódování vyžaduje na jeden kvantizační krok jeden bit, tzn. pro  

𝑛-bitové rozlišení připadá 2𝑛 dlouhý binární kód. Vyhodnocení absolutní pozice 

probíhá na základě okénkové vlastnosti, kdy se kód čte přes okno odpovídající šířce 

𝑛 bitů. Jinými slovy, určení dané absolutní pozice vyžaduje současně přečíst 𝑛 po 

sobě jdoucích bitů sériového kódu [8], [19], [20]. Porovnání měřicích disků využíva-

jící Grayův a pseudonáhodný kód můžeme nalézt v literatuře [8]. 

V současné době se pro realizaci absolutních enkodérů s velmi vysokým rozliše-

ním používá kombinace pseudonáhodného kódu a inkrementálního principu. Mě-

řítko enkodéru obsahuje dvě paralelně vedené stopy, přičemž jedna stopa slouží pro 

absolutní měření a druhá, inkrementální stopa, zajišťuje vysoké rozlišení. Absolutní 

stopa využívá pseudonáhodný binární kód, zatímco inkrementální stopa obsahuje 

periodicky se opakující rysky, shodně jako na disku inkrementálního snímače, viz 

obrázek 2.13. Rozlišení absolutního kódu odpovídá periodě rozestupu rysek inkre-

mentální stopy, čímž dochází k vygenerování jedné sinusové signálové periody na 

každou absolutní pozici. Vyhodnocení úhlové polohy probíhá na základě součas-

ného čtení absolutní a inkrementální stopy. Následně integrovaná elektronika nej-

prve sinusové signály interpoluje a posléze provede vyhodnocení absolutní polohy 

na základě sloučení absolutní a interpolované informace.  Uvedený postup umož-

ňuje dosahovat až 29bitového rozlišení, tj. více než 536 miliónů absolutních pozic 

na jednu otáčku [20], [21], [22]. 

 
Obrázek 2.13: Princip absolutního enkodéru s pseudonáhodným binárním kódem a inkre-

mentální stopou [22] 
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2.4 Magnetické rotační snímače 

Kromě rotačních enkodérů založených na optoelektronickém principu existují také 

magnetické rotační enkodéry, nedosahují však takového rozlišení a přesností. Jejich 

hlavní výhodu představuje vyšší odolnost vůči nečistotám, mastnému prostředí 

a vibracím. Spolehlivě fungují také v prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností 

[23], [24]. 

Konstrukce magnetického enkodéru je analogická s optoelektronickým řešením, 

shodně obsahuje rotační disk (měřítko) a pevně umístěné čtecí zařízení. Na obvodu 

disku je nanesen magnetický materiál s určitým počtem pólů. Rozestup magnetic-

kých pólů určuje inkrementální perioda 𝜆. Při rotaci disku snímací část detekuje 

změnu magnetického pole. Magnetický senzor obsahuje magnetorezistivní prvky 

umístněné na izolační podložce.  

Principiální uspořádání ilustruje obrázek 2.14. Senzor je umístěný čelně proti 

magnetické stopě ve vzdálenosti 𝑙 tak, aby magnetické pole stopy zasahovalo mag-

netorezistivní elementy. Rezistivitu dílčích elementů ovlivňují změny magnetického 

pole, způsobené relativní změnou polohy magnetorezistivních prvků a magnetic-

kých pólů. Severní i jižní magnetické póly způsobují shodné změny rezistivity, čímž 

dochází v rámci každé magnetické periody k vygenerování dvou period změn rezi-

stivity. Magnetorezistivní elementy jsou zastoupeny ve dvou skupinách vzájemně 

geometricky posunutých o 𝜆/4. Spolu s vhodnou geometrií a zapojením jednotlivých 

prvků získáme na výstupu čtecí hlavy dvojici sinusových elektrických signálů se vzá-

jemným fázovým posunem 90°. Ve srovnání s optoelektronickými enkodéry mají 

magnetorezistivní enkodéry širší frekvenční rozsah (výstupní elektrický signál ge-

nerovaný magnetorezistivními elementy nabývá konstantní amplitudy v širokém 

frekvenčním rozsahu) [24]. Krátké vyzařovací vzdálenosti magnetického pole vyža-

dují těsné vzdálenosti měřítka a čtecí hlavy. Zmenšování periody rozestupu magne-

tických pólů výrazně zpřísňuje požadavky na montážní tolerance. Odtud vyplývá 

omezení magnetorezistivního způsobu snímání dosahovat nejvyšších rozlišení [23]. 
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Obrázek 2.14: Magnetorezistivní způsob snímání pro jeden kanál [23] 

Naznačené vyhodnocení posuvu v závislosti na průchodech magnetických pólů 

může být realizováno také prostřednictvím Hallovy sondy.  Oproti magnetorezistiv-

ním prvkům však vyžadují vyšší intenzitu magnetického pole. Další rozdíl předsta-

vuje hystereze, způsobená citlivostí Hallova jevu na polaritu magnetického pole, 

takže Hallův senzor snímající magnetické měřítko s 𝑁 póly generuje 𝑁/2 signálo-

vých period. Rozlišení a citlivost bývá u tohoto typu snímání oproti magnetorezistiv-

nímu principu nižší [26]. 

Zajímavější využití Hallova jevu nabízí 

bezkontaktní rotační snímače úhlové polohy. 

Základní princip ukazuje obrázek 2.15. Sen-

zor sestává z permanentního magnetu, uná-

šeného měřenou veličinou, a vyhodnocovací 

základny, která obsahuje čtyři Hallovy sen-

zory (případně i jinak uspořádané snímací 

pole) rovnoměrně rozmístěné po 90° na ob-

vodu pomyslné kružnice se středem v ose 

otáčení. Průměr kružnice je menší než veli-

kost rotujícího permanentního magnetu. 

Hallovy sondy měří orientaci kolmých složek 

magnetického pole magnetu a poskytují čtyři 

analogové signály vzájemně fázově posunuté 

o 90°. Následuje číslicové zpracování (především AD převod, interpolace a výpočet 

absolutní polohy) na jehož základě dochází ke generování výstupních signálů ve 

Obrázek 2.15: Základní princip bezkon-

taktního měření úhlového natočení po-

mocí Hallova jevu [25] 
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tvaru inkrementálních pulzů nebo absolutní polohy. Standardem bývá rovněž 

i PWM výstup v kombinaci se sběrnicí SPI/I2C. Snímače spoléhají na významné al-

goritmické zpracování a nedosahují zdaleka takového rozlišení (obvykle 14 bitů) 

a přesnosti (cca 0,05°) jako ryzí rotační enkodéry založené na magnetorezistivním 

či optoelektronickém snímání. Jejich výhoda spočívá především v miniaturním roz-

měru, nízké ceně, odolnosti vůči magnetickému rušení a bezkontaktním způsobu 

snímání [25], [26], [27]. Uvedený princip může být aplikován i do pouzdra. Perma-

nentní magnet je spojen s hřídelí a spolu s vyhodnocovací elektronikou umístěn do 

jednoho pouzdra, čímž vznikne provedení snímače s vlastním ložiskem. 

2.5 Parametry rotačních enkodérů 

Zásadní pojmy typu rozlišení, přesnost a opakovatelnost bývají v oblasti rotačních 

enkodérů často nesprávně interpretovány. Následující text v podkapitolách 2.5.1 až 

2.5.3, dané parametry vysvětlí včetně jejich vzájemné návaznosti. 

2.5.1 Rozlišení 

Rozlišení udává počet signálových period (cyklů), které enkodér vygeneruje za jed-

notkovou vzdálenost, tedy jednu otáčku. Můžeme se na definici podívat i z druhé 

strany, potom rozlišení odpovídá velikosti měřicího kroku. Rozlišení je udáváno 

v úhlových jednotkách nebo jako počet měřicích rysek. Počet měřicích kroků může 

být také reprezentován v bitovém vyjádření. Pokud číslo 𝑚 označuje počet bitů en-

kodéru, potom počet rysek odpovídá 𝑚-té mocnině dvou. Např. 16 bitový enkodér 

generuje 216 = 65 536 period za otáčku [28]. 

V oblasti kvadraturních enkodérů bývá u rozlišení uvedena nesprávně jednotka 

PPR značící počet pulzů na otáčku (pulses per rev). Jednotka PPR se váže k enkodé-

rům s pulzním výstupem, kde výstupní signál reprezentují pravoúhlé impulzy 

s pevně definovanou šířkou nezávisle na aktuální poloze nebo rychlosti otáčení. Pro 

stanovení směru otáčení se využívají dva kanály, takže na příslušném kanálu do-

chází ke generování impulzů pouze pro daný směr (první kanál generuje pulzy pro 

jeden směru, druhý kanál pro opačný směr). 

Pulzní enkodéry byly nahrazeny kvadraturními, avšak terminologie zůstala. Zna-

čení rozlišení enkodérů s kvadraturním výstupem může být matoucí, neboť se zde 

vyskytuje jednotka CPR, která může znamenat počet period (cyklů) za otáčku (cycles 

per rev), nebo počet hran na otáčku (counts per rev). CPR ve smyslu počtu period 

odpovídá počtu fyzických rysek měřítka, zatímco CPR ve smyslu počtu hran udává 

celkový počet přechodů, tzn. náběžných i sestupných hran, na otáčku získaných po 

kvadraturním dekódování (mód x4). Jak lze vidět na obrázek 2.16, každý cyklus 

skýtá čtyři hrany, potom snímač s rozlišením 2 048 cyklů generuje 8 192 hran. Pou-

žívání zkratky CPR vyžaduje řádné srozumění o jejím významu, v opačném případě 



27 

 

může dojít k nežádoucí záměně. Např. snímač s rozlišením označeným pouze 

2 048 CPR, může ve skutečnosti disponovat měřítkem o celkovém počtu rysek 

2 048, ale také 512 [29], [30]. 

 
Obrázek 2.16: Vztah mezi počtem cyklů (cycles per rev) a počtem hran (counts per rev) kva-

draturního enkodéru 

2.5.2 Přesnost 

Přesnost vyjadřuje rozdíl mezi indikovanou a skutečnou hodnotou úhlové polohy. 

Téměř vždy je vyjádřena v úhlových jednotkách. Další pojem charakterizující přes-

nost představuje chyba. Celkovou chybu měřené úhlové polohy tvoří součet chyby 

snímače, nedokonalosti kvadraturního výstupu, nepřesnosti interpolace a kvanti-

zační chyby. 

Nyní vyjasním souvislost rozlišení a přesnosti. Rozlišení enkodéru určuje postup 

výroby a nadále zůstává konstantní. Přesnost však variuje vlivy okolního prostředí, 

jako je teplota, mechanická vazba hřídele, kvalita montáže a stárnutí. Zde chci zdů-

raznit nepřímý vztah rozlišení a přesnosti. Pro aplikace vyžadující enkodéry s vyso-

kým rozlišením, může chyba dosáhnout úrovně až několika pulzů. Nelze tedy auto-

maticky stanovit největší chybu systému, odpovídající ±1 periodě z rozlišení en-

kodéru, a stejně tak nemůžeme zaručit vyšší přesnost s vyšším rozlišením. Vždy zá-

leží na konkrétní aplikaci [28].  



28 

 

2.5.3 Opakovatelnost 

Opakovatelnost měření popisuje, jak se od sebe liší odečtená hodnota na stejné po-

zici v čase 𝑡 a čase 𝑡 − 1 při otáčení ve stejném směru. Opět se udává v úhlových jed-

notkách. Obvykle dosažitelná opakovatelnost u komerčních enkodérů je 5 až 10krát 

lepší (menší) než přesnost snímače [28]. 

2.6 Úhlové inkrementální enkodéry 

Podkapitola určená průzkumu trhu velmi přesných optoelektronických inkremen-

tálních enkodérů. Pojem uhlový enkodér obvykle označuje rotační enkodéry, jejichž 

přesnost dosahuje vyšších hodnot než ± 5′′ a zároveň disponují rozlišením větším 

než 10 000 rysek [12].  Pro nalezené modely uvedu jejich stěžejní parametry typu 

přesnost, rozlišení, konstrukční provedení apod. 

Výrobců úhlových enkodérů není mnoho a pokud se nějaký najde, výběr není 

příliš široký. Výjimku představuje německá firma Heidenhain nabízející úhlové en-

kodéry v několika jakostních řadách začínajících na přesnostech ± 0,40′′ a ve všech 

konvenčních provedeních. Velmi přesný úhlový enkodér ± 0,41′′ rovněž nalezneme 

u dalšího evropského výrobce z Velké Británie Renishaw. Zámořské firmy Gurley 

Precision Instruments nebo Celera Motion, též představují konkurenční výrobce 

přesných úhlových enkodérů. 

Před tím, než prozradím konkrétní modely snímačů, je vhodné zmínit, že výrobci 

pro jednotlivá provedení snímačů různě definují přesnost, lépe řečeno, které vlivy 

katalogová přesnost postihuje. Z tohoto důvodu jsou jednotliví výrobci rozčleněni 

do samostatných podkapitol, kde čtenáři vysvětlím význam katalogových parame-

trů. 

2.6.1 Heidenhain 

Německá firma Heidenhain představuje jedničku v oboru v celosvětovém měřítku. 

Velmi přesné úhlové enkodéry nabízí v několika provedeních, včetně snímačů s ab-

solutním výstupem. Samozřejmostí jsou rotační enkodéry s nižším rozlišením 

a přesností, dostupné opět ve všech tradičních provedeních. Nechybí ani snímače 

s magnetorezistivním způsobem snímání. Nabídku senzorů polohy doplňují lineární 

inkrementální/absolutní enkodéry. Heidenhain rovněž poskytuje veškeré příslu-

šenství, od mechanických prvků pro definovanou montáž přes kabeláž až po inter-

polátory a další vyhodnocovací elektroniku. Nabízená firemní literatura je pře-

hledná a obsahuje užitečné informace. 

Produktové katalogy [12], [13] definují několik typů přesností dle provedení sní-

mače. Systémová přesnost určuje, při splnění požadavků na montáž, celkovou (vý-
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slednou) přesnost. Zahrnuje tedy nedokonalosti výroby, chybu elektronického zpra-

cování, vliv instalace snímače a mechanické vazby hřídele. Systémovou přesnost na-

lezneme u enkodérů v provedení s vlastním ložiskem a průchozí hřídelí včetně inte-

grovaného uchycení statoru, označené výrobcem RCN, RON a RPN.  

Snímač v provedení s vlastním ložiskem pro externí spojení s hřídelí, nesoucí ozna-

čení ROD, disponuje výstupní hřídelí, kterou pomocí mechanické spojky spojíme 

s rotující součástí měřeného ústrojí. Systémová přesnost pro snímače řady ROD ne-

zahrnuje vliv této mechanické vazby a pro stanovení výsledné přesnosti jej musíme 

vzít v úvahu. 

Další dostupné provedení bez vlastního ložiska reprezentují snímače ze série 

ERP, ERO a ERA. Enkodér sestává ze samostatné čtecí hlavy a měřítka ve formě sa-

mostatného disku nebo pásky aplikované na rotující ústrojí. Neuvádí se systémová 

přesnost, neboť na výslednou chybu měření působí několik externích faktorů závis-

lých na dané aplikaci. Mezi hlavní zdroje nepřesností z externí aplikace patří kvalita 

uložení hřídele a montáže měřítka/čtecí hlavy. Kvalitu uložení měřeného ústrojí 

charakterizuje především radiální vůle. Soustředná montáž měřítka spolu s házi-

vostí hřídele následně způsobuje excentricitu měřítka vůči ose rotace. Uvedené me-

chanické vlivy musíme kvantifikovat a následně zahrnout do celkové přesnosti. Sta-

novení takových chyb bude předmětem další podkapitoly. Výsledná chyba, kromě 

již zmíněných aplikačně závislých vlivů, pokrývá samozřejmě i přesnost samotného 

snímače. Patří sem kvalita stupňování rysek měřítka, anglicky „accuracy of gradua-

tion“, danou především homogenitou a přesnou roztečí periody a zarovnáním rysek 

na nosném materiálu. Další nepříznivý dopad na přesnost způsobuje kvalita prove-

dení snímání posuvu (míra harmonického zkreslení strukturou pevné clonky, cha-

rakteristika fotodetektorů, …) a přesnost zpracování vyhodnocovací elektroniky 

(generování výstupního signálu, interpolace, …). Oba posledně zmíněné zdroje ne-

přesností zahrnuje přesnost polohy v rámci signálové periody, nesoucí originální 

označení „position error per signal period“. 

Excentricita a radiální vůle tvoří velký podíl aplikačně závislých chyb. Pro sys-

témy vyžadující velmi vysokou celkovou přesnost je nutné tyto vlivy potlačit. Prak-

ticky lze potlačení realizovat použitím dvou a více čtecích hlav v kombinaci s pod-

půrným algoritmickým zpracováním. 

Do přesnosti ±5′′ nabízí Heidenhain několik dalších úhlových enkodérů. Níže 

uvedené snímače tvoří výběr z nejpřesnějších modelů. Cílem není pouze předložit 

katalogové hodnoty, ale zároveň demonstrovat dominantní pozici firmy v porovnání 

se zbylými výrobci. 
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Obrázek 2.17: Úhlový inkrementální enkodér v provedení bez vlastního ložiska Heidenhain 

ERA 4000 [13] 

Heidenhain ERP 880 

Provedení inkrementálního snímače bez vlastního ložiska s přesností stupňování 

±0,9′′ spolu s ±0,1′′ přesností elektroniky, při rozlišení 180 000 period na otáčku. 

Přípustná mechanická rychlost 1 000 otáček za minutu, výstupní sinusový signál 

1 Vpp. Uvedený mezní kmitočet 800 kHz výstupního signálu označuje frekvenci, při 

které dochází k poklesu amplitudy o 3 dB. 

Heidenhain ERP 8080 

Inkrementálního snímač skýtající vysoké rozlišení 360 000 period na otáčku v pro-

vedení bez vlastního ložiska (čtecí hlava a samostatný optický disk). Přesnost stup-

ňování ±1′′ a ±0,05′′ přesnost v průběhu signálové periody. Přípustná mechanická 

rychlost otáčení100 min-1, mezní frekvence výstupního sinusového signálu 1 Vpp na-

stává při 250 kHz. 

Heidenhain ERA 4282C 

Inkrementální enkodér bez vlastního ložiska, určený pro vysoké přesnosti, s ocelo-

vým měřítkem ve tvaru prstenu generujícím až 52 000 signálových period s přes-

ností stupňování ±1,7′′. Chyba v rámci signálové periody činí ±0,3′′. Výstupní sinu-

sový signál 1 Vpp s mezní frekvencí 350 kHz (pokles amplitudy o 3 dB). ERA zastu-

puje měřicí systém v typickém uspořádání – prstencové měřítko a čtecí hlava, viz 

obrázek 2.17. 

Heidenhain ERA 7400C 

Model inkrementálního snímače bez vlastního ložiska. Měřítko, ve formě ocelového 

pásku, určeno pro montáž na vnitřní průměr rotačního ústrojí. Dostupné varianty 

pro měření polohy nejen v rozsahu celých otáček s velkým průměrem, ale i pro úh-

lové segmenty. Přesnost enkodéru omezena přesností stupňování ±1,6′′ a přesností 

signálové periody ±0,1′′. Rozlišení dle verze až 90 000 signálových period, pří-

pustná mechanická rychlost 220 otáček za minutu. Výstup snímače tvoří sinusové 

průběhy 1 Vpp, mezní kmitočet 350 kHz. 
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Heidenhain RPN 886 

První zástupce inkrementálního snímače v provedení s vlastním ložiskem RPN 886, 

využívá interferenční způsob skenování inkrementální stopy s 90 000 ryskami. In-

terferenční vyhodnocování generuje dvojnásobný počet elektrických period, tj. cel-

kem 180 000 signálových period za otáčku. Dosahovaná přesnost ±1′′. Průměr prů-

chozí hřídele 60 mm, integrované uchycení statoru. Maximální mechanická rychlost 

1 000 min-1. Výstupní signál ve formě kvadraturních sinusových průběhů 1 Vpp 

s mezní frekvencí 800 kHz. 

Heidenhain RON 905 

RON 905 představuje nejpřesnější inkre-

mentální enkodér. Disponuje vlastním lo-

žiskem a integrovaným uchycením statoru. 

Systémová přesnost ±0,4′′, inkrementální 

stopa poskytuje 36 000 rysek. Slepá prů-

chozí hřídel s průměrem 15 mm. Maxi-

mální mechanická rychlost 100 otáček za 

minutu. Proudový výstup sinusového prů-

běhu 11 µApp, mezní kmitočet 40 kHz. 

Heidenhain ROD 880 

Provedení inkrementálního snímače s vlastním ložiskem vyžadující samostatné 

spojení hřídelí.  Měří úhlovou polohu se systémovou přesností ±1′′, nutno však po-

čítat se snížením přesnosti vlivem mechanické vazby přibližně o 1′′. Rozlišení mě-

řítka skýtá 36 000 rysek na otáčku. Výstupní hřídel o průměru 14 mm a délce 

16 mm pro navázání měřeného zařízení s maximální mechanickou rychlostí 

1 000 min-1. Rozhraní tvořeno kvadraturními sinusovými signály 1 Vpp s mezním 

kmitočtem 180 kHz. 

Heidenhain RCN 85x0 

Absolutní úhlový enkodér v provedení s vlastním ložiskem dosahující přesnosti 

±1′′, při rozlišení 29 bitů. Průchozí hřídel 60/100 mm, integrované uchycení sta-

toru. Maximální mechanická rychlost 500 min-1. Výstupní digitální rozhraní En-

Dat 2.2, poskytuje rovněž sinusový inkrementální výstup 1 Vpp s mezní frekvencí 

400 kHz. 

Heidenhain MRP 8080 

Heidenhain v oblasti úhlových enkodérů nabízí rovněž tzv. moduly. Jde v podstatě 

o optimálně uspořádanou kombinaci úhlového enkodéru a vysoce přesného ložiska. 

Obrázek 2.18: Úhlový optický inkremen-

tální snímač RON 905 od firmy Hei-

denhain [12] 
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Heidenhain moduly připravuje pro cílovou aplikaci ve smyslu provedení nezbyt-

ných úkonů montáže a nastavení, takže mají definované a otestované vlastnosti 

s ohledem na požadavky zákazníka. Příprava ulehčuje následnou instalaci modulu 

do zařízení, a navíc umožňuje garantovat celkovou přesnost měření. Moduly MRP 

řady 8000 nabízejí systémovou přesnost až ±1′′ při rozlišení 63 000 signálových 

period. Opakovatelnost z obou směrů činí 0,2′′. Průměr průchozí hřídele 100 mm. 

Maximální mechanická rychlost otáčení 300 min-1. Elektrický výstup ve formě sinu-

sových průběhů 1 Vpp s mezním kmitočtem 500 kHz [31]. 

 
Obrázek 2.19: Modul inkrementálního úhlového enkodérů MRP 8080 [31] 

2.6.2 Renishaw 

Britský výrobce Renishaw, v oblasti přesného měření, nabízí velmi přesné úhlové 

enkodéry v provedení bez vlastního ložiska, včetně modelů s absolutním výstupem. 

Největší dostupné průměry měřicích disků dovolují dosahovat systémových přes-

ností až ±0,38′′ [32]. Senzor sestává ze čtecí hlavy a měřítka ve tvaru prstence z ne-

rezové oceli s axiálně nanesenými ryskami po venkovním obvodu. Výjimku nalez-

neme u měřítka typu RCDM vyrobeného ze skla v typické diskové konstrukci, 

tzn. rysky inkrementální stopy nanesené přímo na čelní ploše skleněného disku 

u jeho vnějšího obvodu, viz obrázek 2.23 [33]. Sortiment měření polohy doplňují op-

tické a magnetické lineární enkodéry s inkrementálním i absolutním výstupem. 

Renishaw udává rovněž systémovou přesnost, ale nabývá jiného významu než 

v konkurenční firmě Heidenhain. V tomto případě odpovídá součtu přesnosti dělení 

rysek měřicího disku a přesnosti vyhodnocovací elektroniky (vyhodnocení posuvu 

čtecí hlavou, chyba interpolace) označené zkratkou SDE (Sub-Divisional Error) [34].  

Měřicí systémy Renishaw vyrábí s periodami dělení měřítka 20 𝜇𝑚 a 40 𝜇𝑚, je-

jich základní rozlišení závisí na průměru disku. Největší prstence o průměru 

550 mm dosahují počtu 86 400 rysek. Design prstencových měřítek klade důraz na 

tuhost a nízkou hmotnost (setrvačnost), aby co možná nejméně ovlivňovala dyna-

miku měřeného systému [32]. 
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Čtecí hlavy disponují kompaktními rozměry, a především unikátním optickým 

systémem zajišťujícím vysokou odolnost proti nečistotám, škrábancům či mastným 

otiskům prstů na měřítku [35]. Čtecí hlavy produkují výstupní signál přímo analo-

gový 1 Vpp, některé jej v menší míře rovnou interpolují a poskytují jako výstupní ob-

délníkový signál ve specifikaci EIA-422, ale nejčastěji vyžadují připojení určitého 

typu rozhraní, které obsahuje další elektroniku pro dynamické zpracování signálů 

v reálném čase – interpolace polohy, nastavení zesílení, ofsetu a další funkce mini-

malizující chybu SDE. 

Renishaw RESM VIONiC 

Čtecí hlava VIONiC obsahuje integrovanou elek-

troniku pro zpracování signálu včetně interpo-

lace. Výstup reprezentován kvadraturním ob-

délníkovým signálem s minimální separací hran 

25,3 𝑛𝑠. Maximální rychlost otáčení závisí na vý-

sledném rozlišení (interpolační faktor dosahuje 

nejvýše x1 000), pohybuje se však v intervalu 

25 až 417 min-1. Systémová přesnost až 0,40′′. 

Základní rozlišení 86 400 rysek na průměru 

disku 550 mm. Výkonnější varianta VIONiCplus 

nabízí až 8 000 úhlových poloh mezi dvěma zá-

kladními ryskami měřítka při rychlosti do 

3,1 min-1 a systémovou přesnost ±0,38′′ [35]. 

 

Renishaw RESM TONiC 

Snímače řady TONiC vyžadují připojení prostřednictvím Ti/TD rozhraní zajišťující 

interpolaci a dynamické signálové zpracování. Interface poskytuje obdélníkový, 

i analogový sin/cos 1 Vpp výstup. Maximální přípustnou rychlost otáčení omezuje 

míra interpolace (až 20 000x, 

tj. 0,00075′′) v rozsahu 1,0 až 

347 min-1. Analogový výstup 

dosahuje poklesu amplitudy 

o 3 dB při rychlosti otáčení 

347 min-1. Systémová přesnost 

±0,40′′, rovněž v kombinaci 

s měřítkem typu RESM ne-

soucí 86 400 rysek [36]. 
Obrázek 2.21: Renishaw Ti interface s interpolací signá-

lové periody interpolačním faktorem až 20 000 [33] 

Obrázek 2.20: Úhlový inkrementální 

enkodér se čtecí hlavou řady VIONiC 

a měřítkem RESM od společnosti Re-

nishaw [35] 
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Renishaw RESM SiGNUM 

Inkrementální úhlový snímač bez vlastního ložiska využívá čtecí hlavu SiGNUM 

a rozhraní Si. Společně s měřítkem RESM dosahují systémové přesnosti až ±0,41′′ 

při základním rozlišení 86 400 rysek. Výstupní signál analogový 1 Vpp i digitální. Ma-

ximální rychlost otáčení dle digitálního rozlišení (interpolace až 4 000x, eventuálně 

0,0038′′) od 4,7 do 434 min-1. Pro analogový výstup až 434 min-1. Uvedené parame-

try závisí na průměru měřicího disku [37]. 

Renishaw REXM/REXT 

Snímače s měřítkem z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností typu REXM nebo 

REXT (pro měření částečného otočení) vyžaduje použití dvojice čtecích hlav řady 

VIONiC, TONiC, nebo SiGNUM. Čtecí hlavy spolu s vyhodnocením pomocí originál-

ního obvodu DSi (Dual Signal interface) potlačují vliv excentricity a radiální vůle lo-

žiska. Výslednou chybu měřené polohy tudíž ovlivňuje především přesnost samot-

ného snímače, tzn. chyba dělení a zpracování čtecí hlavy/elektroniky. Výsledná in-

stalovaná přesnost ± 1′′ při fyzickém rozlišení 65 536 rysek [38]. Uvedený systém 

ukazuje obrázek 2.22. 

Renishaw RESR RGH20F 

Kombinace prstencového měřítka RESR a čtecí hlavy RGH20/RGH20F. Největší prů-

měr prstenu 550 mm disponuje 86 400 ryskami a umožňuje dosahovat systémové 

přesnosti ±0,5′′. Integrovaná elektronika uvnitř RGH20 interpoluje nejvýše 400 po-

zic mezi dvěma ryskami (měř. krok ≈ 0,04′′), RGH20F společně s rozhraním RGF 

interpoluje až 2 000 úhlových pozic mezi sousedními ryskami, tzn. digitální rozlišení 

≈ 0,008′′.  Rychlost otáčení pro analogový výstup 1 Vpp maximálně 156 min-1. Kva-

draturní obdélníkový výstup omezuje rychlost v rozsahu 5,2–278,0 min-1 v závis-

losti na stupni interpolace [39]. 

 
Obrázek 2.22: Renishaw úhlový enkodér bez vlastního ložiska s měřítkem typu REXM a dvěma 

čtecími hlavami SiGNUM dosahuje výsledné instalované přesnosti až ±𝟏′′ [38]. 
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Renishaw RCDM ATOM 

Čtecí hlava ATOM s rozměry 12,50 x 20,50 x 8,35 mm představuje miniaturní odmě-

řovací systém. V kombinaci se skleněným diskem RCDM o maximálním průměru 

108 mm dosahuje systémové přesnosti ±3,1′′. Základní rozlišení skleněného mě-

řítka činí 16 384 rysek. Jednotky ATOM nemají integrovanou elektroniku pro inter-

polaci polohy, takže výstupní inkrementální signály reprezentují sin/cos průběhy 

s amplitudou 1 Vpp a mezním kmitočtem nastávajícím při 1 768 min-1 [33]. 

 
Obrázek 2.23: Miniaturní čtecí hlava řady ATOM v kombinaci se skleněným diskem RCMD [40] 

Čtecí hlavu lze objednat s interpolačním rozhraním ACi, Ri a Ti. Interpolační sub-

systém „ACi“ nabízený formou nezapouzdřeného obvodu poskytuje 2 000násobné 

rozlišení (≈ 0,040′′) do rychlosti otáčení 10,6 min-1. Rozhraní typu „Ri“ s interpolač-

ním faktorem maximálně 400 (≈ 0,20′′) při rychlosti do 70 min-1. Zbývající „Ti“ in-

terface dovoluje signálovou periodu interpolovat až 20 000x (≈ 0,0040′′) s rychlostí 

do 5,6 min-1. Oba obvody tvoří součást konektoru na straně vstupu do uživatelské 

aplikace či dalších podpůrných obvodů (např. obvod DSi [41]). 

Jednotlivá rozhraní ACi, Ri a Ti nabízejí několik interpolačních faktorů, čímž do-

chází ke specifikaci maximálních rychlostí otáčení pro jednotlivá rozhraní, a navíc 

v závislosti na počtu rysek (průměru) měřicího disku. Obecně platí, že s rostoucím 

interpolačním faktorem roste maximální výstupní frekvence. Při porovnání jednot-

livých rozhraní z hlediska nejvyšší přípustné rychlosti otáčení, vychází pro totožné 

rozlišení lépe rozhraní dosahující vyššího interpolačního faktoru. Např. při interpo-

laci 200x (rozlišení ≈ 0,40′′) vychází nejlépe Ti (572 min-1), následuje ACi  

(530 min-1) a Ri (141 min-1) [33], [40]. 

2.6.3 Gurley Precision Instruments 

Americká společnost Gurley Precision Instruments (GPI) se sídlem v New Yorku za-

sahuje trh úhlových enkodérů dvěma modely. Společnost vyvinula úhlový standard 

nazývaný METRA, pomocí kterého ověřují přesnost rotačních enkodérů. Kalibrační 
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systém sestává z precizního rotačního stolu uloženého na vzduchových ložiskách a 

optoelektronického enkodéru bez vlastního ložiska s měřítkem o průměru 508 mm. 

Vyhodnocení úhlového posuvu probíhá více čtecími hlavami. METRA pracuje s roz-

lišením 221 hran na otáčku, tzn. měřicí krok ≈ 0,62′′. Dosahovaná přesnost ±0,1′′ 

není limitní z pohledu samotného systému, ale je omezena dostupností certifikova-

ných úhlových standardů amerického národního metrologického institutu (NIST). 

Nabídku doplňují rotační enkodéry s absolutním výstupem a lineární enkodéry. 

Zajímavost představuje technologie Virtual Absolute, kombinující inkrementální 

a indexovou stopu, umožňující v okamžiku zapnutí snímače identifikovat absolutní 

polohu po otočení měřítka o malou úhlovou výchylku 1–2°. Specifikace přesnosti 

společností GPI zohledňuje jednotlivé faktory způsobující chybu měření (excentri-

cita optického disku, vůle vlastního ložiska, přesnost dělení měřítka, chyba způso-

bená fázovým zarovnáním kvadraturních signálů, chyba interpolace a další) [28]. 

Gurley Series 9480H 

Úhlový inkrementální enkodér s vlastním ložiskem 

a průchozí hřídelí průměru 60 mm. Vyhodnocení po-

suvu zajišťují čtyři zabudované čtecí hlavy umožňující 

potlačení častých zdrojů chyb. Měřítko snímače obsa-

huje 18 000 rysek, integrovaný ASIC obvod signál in-

terpoluje a na výstupu poskytuje inkrementální obdél-

níkový signál až se 100násobným rozlišením. Při ná-

sledném zpracování signálu v módu x4 získáme rozli-

šení 0,18′′, resp. 7,2 miliónů měřicích kroků na otáčku. 

Přesnost snímače dosahuje ± 2,5′′, mechanický limit 

rychlosti otáčení 1 000 min-1. Frekvence výstupního 

signálu (kompatibilní s RS-422) závisí na stupni inter-

polace, přičemž pro maximální interpolaci (100x) ome-

zuje rychlost otáčení na 80 min-1 [42]. 

Gurley Series 8X60 

Úhlový inkrementální enkodér s vlastním ložiskem dostupný v obou variantách, tj. 

s průchozí hřídelí (Ø 50 mm), nebo vlastní hřídelí (Ø 14 mm). Konstrukčně shodný 

se snímači řady 9480, tzn. čtyři čtecí hlavy a optický disk obsahující 18 000 rysek. 

Interní elektronika interpolací zmenšuje periodu dělení maximálně 64krát, vý-

sledné rozlišení pří kvadraturním dekódování výstupních signálů odpovídá 0,28′′, 

resp. 4,608 miliónů úhlových pozic na otáčku. Řada snímačů 8460 dosahuje přes-

nosti ±2′′. Model s vlastní hřídelí vyžaduje externí spojení s měřeným ústrojím. Vý-

robce doporučuje spojení realizovat pomocí originální spojky s aditivní chybou 

Obrázek 2.24: Úhlový enkodér 

9480H společnosti GPI s přes-

ností ±𝟐, 𝟓 [42] 
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±0,5′′. Enkodér řady 8560, dostupný pouze v provedení s průchozí hřídelí, posky-

tuje přesnost ±1,25′′ [43]. 

2.6.4 MicroE Systems 

Značka MicroE Systems patří pod americkou společnost Celera Motion. Firma se 

mimo jiné specializuje na miniaturní rozměry čtecích hlav dostupných jako OEM. 

Pro měření polohy MircoE nabízí lineární a úhlové in-

krementální enkodéry v provedení bez vlastního lo-

žiska, tzn. měřící systém složený ze samostatné čtecí 

hlavy a měřítka. Enkodéry používají patentovanou 

optiku „PurePrecision“, která snižuje nároky montáže 

a dovoluje uložení čtecí hlavy s 𝜃𝑧 tolerancí až ±2,0° 

[44]. Tolerance vyjadřuje natočení hlavy vůči měřítku 

ve směru rovnoběžné roviny s měřítkem, viz obrázek 

2.25. Pro porovnání, konkurenční výrobce Renishaw 

vyžaduje montáž čtecí hlavy s 𝜃𝑧 tolerancí ±0,4° [36]. 

Portfolio úhlových enkodérů skýtá celkem pět 

produktových řad čtecích hlav. Přesnosti jednotlivých 

modelů nabývají hodnot v intervalu od  ± 2′′ do ± 3,9′′, přičemž udávaná katalogová 

přesnost nepostihuje nedostatky instalace. Generované kvadraturní výstupy tvoří 

pár diferenčních obdélníkových signálů kompatibilních s RS-422 nebo sin/cos s am-

plitudou 1 Vpp. Výrobce udává rozlišení formou counts per rev, tzn. rozlišení získané 

po kvadraturním dekódování. 

Mercury II 5000 Series 

Rotační enkodér v provedení bez vlastního ložiska. Čtecí hlava obsahuje potřebnou 

elektroniku včetně interpolace. Rozlišení závislé dle stupně interpolace v intervalu 

20 tisíc až 268 miliónů pozic na otáčku. Optický disk s průměrem 120,65 mm složen 

ze 16 384 rysek. Snímač dosahuje přesnosti až ±2,1′′. Hodnota rozlišení spolu s ma-

ximální výstupní frekvencí kanálu 12,5 MHz určují u snímačů s kvadraturním výstu-

pem maximální rychlost otáčení. Nejvyšší možné interpolované rozlišení 268 mi-

liónů měřicích kroků omezuje rychlost otáčení na 11,17 min-1.  

MicroE Systems též nabízí provedení inkrementálního snímače se sériovým ko-

munikačním výstupem založeným na formátu SPI. Rozhraní poskytuje až 250 000 

úhlových pozic za sekundu nezávisle na rozlišení, takže nedochází k omezování roz-

lišení s rostoucí rychlostí rotace. Enkodéry se sériovým výstupem nesou označení 

Mercury II 5800Si/Pa a využívají plné rozlišení až do 1 830 min-1 [44]. 

  

Obrázek 2.25: Zobrazení nato-

čení čtecí hlavy [45] 
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OPS Series 

Úhlový enkodér bez vlastního ložiska 

s rozlišením 163 tisíc až 3,27 miliónů pozic 

(≈ 0,4′′). Dostupný optický disk obsahuje 

8 196 rysek, výstup snímače tvoří kvadra-

turní signál interpolovaný 20 až 400krát. 

Řada snímačů OPS dosahuje přesnosti až 

±3,9′′. Nejvyšší výstupní frekvence 

16,5 MHz na kanál. Přepočtem výstupní 

frekvence s uvážením plné interpolace pra-

cuje snímač do rychlosti otáčení 

1 207,90 min-1. V úvodu jsem zmínil specializaci firmy na kompaktní rozměry. Mo-

dely řady OPS nepatří mezi nejmenší v portfoliu značky, i přesto nabízí rozměry 

čtecí hlavy 13,49 x 32,00 x 8,93 mm a váhu 6 g [45]. 

Optira Series 

Zástupce řady Optira, model PI, představuje čtecí 

hlavu s velmi malými rozměry 11,40 x 13,00 x 

3,70 mm o hmotnosti necelých 1,5 g. Odměřovací 

systém dosahuje přesnosti ± 2,0′′. Integrovaná 

elektronika uvnitř čtecí hlavy umožňuje v jednom 

kvadraturním cyklu interpolovat maximálně 

4 000 hran (celkem 75 miliónů hran na otáčku) 

při rychlosti otáčení do 11,0 min-1. Rovněž do-

stupná varianta s analogovým 1 Vpp výstupem 

[46]. 

 

ChipEncoder Series 

Modulární čtecí hlava určená pro povrchovou mon-

táž do desky plošného spoje (SMT). Optický disk 

o průměru 108 mm disponuje 8 192 ryskami. Tech-

nologie dělení měřítka 40 µm spolu s integrovanou 

interpolací (40x) poskytuje rozlišení 327 680 měři-

cích kroků (≈ 4,0′′) při rychlosti otáčení 2,640 min-1 

a přesnost ± 2,0′′. Rozměry 6,10 x 6,10 x 3,90 mm 

s hmotnostní pouhých 0,25 g. Výstup formou kva-

draturního obdélníkového signálu [47]. 

  
Obrázek 2.28: Miniaturní čtecí 

hlava CE od společnosti MicroE 

v provedení SMD [47] 

Obrázek 2.27: Čtecí hlava Optira od 

MicroE s vysokým rozlišením 

a kompaktními rozměry [46] 

Obrázek 2.26: Čtecí hlava OPS s přesností 

±𝟑, 𝟗′′ a rozlišením 𝟎, 𝟒′′ [45] 
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2.7 Limity rotačních enkodérů 

Celková přesnost měřené úhlové polohy závisí, kromě kvality technologického zpra-

cování enkodéru, rovněž na způsobu provedení instalace. Určení výsledné přesnosti 

vyžaduje vyčíslení dílčích nepříznivě působících faktorů vznikající především bě-

hem instalace. Ideální měřicí systém, který přesně indikuje reálnou úhlovou polohu, 

musí splňovat několik vlastností: každá část měřeného ústrojí se otáčí bez radiál-

ního pohybu vůči ose rotace, hřídel unášející enkodér disponuje dostatečnou tuhostí 

ve zkrutu, mechanické spojení hřídele zařízení a enkodéru nezpůsobuje úhlový roz-

díl, rovnoměrné rozložení rysek inkrementální stopy, zcela kruhové měřítko, jehož 

geometrickým středem kolmo prochází osa rotace hřídele, správně zarovnaná a sta-

bilně uchycená čtecí hlava umožňující skenování měřítka bez paralaxy a dalšího ge-

ometrického zkreslení. Jednotlivé náležitosti není reálný systém chopen splnit, 

a proto celkovou chybu měření určíme na základě vyšetření chybového příspěvku 

od každého potenciálního zdroje chyb [34]. 

Nepřesnosti snímače, reprezentované nerovnoměrným dělením rysek měřítka 

a elektronickým zpracováním, garantuje výrobce. Nerovnoměrné rozložení inkre-

mentální stopy omezují technologické limity výroby a prakticky se chyba pohybuje 

v desetinách úhlových vteřin. Kvalitu provedení měřítka a přesnost snímacího pro-

cesu charakterizují chybové složky zastoupené na vyšších frekvencích. Související 

pokřivení inkrementální stopy, zapříčiněné nerovností podkladové plochy a utaho-

vacími momenty montážních šroubů, zastupuje harmonická složka řádu odpovída-

jícímu počtu utahovacích šroubů. S rostoucím řádem zkreslení klesá jeho amplituda, 

takže vyšší harmonické složky výslednou přesnost ovlivňují oproti nižším řádům 

méně [34]. 

Dominantní odchylku způsobuje excentrické 

umístění rotačního měřítka vůči ose rotace měře-

ného systému. Jinými slovy, geometrický střed mě-

řítka není ve shodné poloze s osou rotace hřídele, 

viz obrázek 2.29. Čtecí hlava excentrický pohyb vy-

hodnocuje jako ekvivalentní úhlové posunutí. 

Vzniklá chyba má periodický charakter sinusového 

průběhu s frekvencí odpovídající první harmo-

nické, tzn. odpovídá rychlosti otáčení. Nejvyšší cit-

livost čtecí hlavy na tuto chybu nastává v případě, 

kdy snímací osa čtecí hlavy svírá pravý úhel 

se směrem geometrického ofsetu (𝜃 = 90°). Nao-

pak, při vychylování měřítka ve směru optické osy 

čtecí hlavy (𝜃 = 180°), nedochází ke zkreslení vý-

Obrázek 2.29: Excentrická montáž 

optického disku [14] 
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sledku měření [14]. Odtud je zřejmá závislost průběhu odchylky na relativním úhlo-

vém natočení 𝜃 mezi hřídelí a čtecí hlavou. V kombinaci s amplitudou excentricity 𝑒 

a průměrem inkrementální stopy měřítka 𝑑, stanovíme vzniklou chybu 𝜃𝑒: 

 𝜃𝑒 =
e ∙ sin 𝜃

0,5 ∙ 𝑑
∙
180

𝜋
.           [°] (2.4) 

Vypočtená hodnota 𝜃𝑒 tedy udává chybové úhlové posunutí způsobené geome-

trickým ofsetem osy rotace měřítka a hřídele měřeného ústrojí. Uvedenou situaci 

geometricky ilustruje obrázek 2.30, kde 𝜃𝑒 = 𝜃 − 𝜃𝑘 . 

 
Obrázek 2.30: Geometrický pohled na excentrické umístění měřítka vůči ose rotace měřeného 

zařízení [14] 

Neméně významný příspěvek do celkové chyby přináší radiální pohyb zapříči-

něný radiální vůlí měřené hřídele, nebo vůlí vlastního ložiska enkodéru. Pro snímače 

v provedení s vlastním ložiskem, závisí velikost chybového příspěvku přímo na kva-

litě použitého ložiska, s níž je výrobce seznámen a může být zahrnuta do přesnosti 

snímače. Tuto výhodu ovšem dostává do postranní nutnost použití mechanické 

spojky, která rovněž do systému vnáší chybu měření. Kvalitu mechanického spojení 

charakterizuje vůle spojených hřídelí, tuhost ve zkrutu a úhlová odchylka způso-

bená osovou nesouměrností [34]. Jednotlivé parametry výrobci uvažují a poskytují 

informaci o velikosti aditivní chyby vznikající vazbou hřídelí. Úhlové odchylky se 

pohybují v oblasti 0,5′′–1,0′′ u precizních spojek [12]. V aplikacích vyžadujících nej-

vyšší přesnosti proto upřednostňujeme použití enkodérů s měřítkem přímo pevně 

instalovaným na měřené hřídeli, tzn. enkodér v provedení bez vlastního ložiska. 

Určení úhlové odchylky, způsobené radiálním pohybem, vyžaduje znalost veli-

kosti tohoto pohybu. Obvykle radiální vůle dosahuje jednotek mikrometrů. Výpočet 

úhlové odchylky vychází ze vztahu pro excentrické zkreslení (2.4). Výše jsem zmínil 

nejvyšší chybu při kolmé orientaci snímací osy vůči směru geometrického ofsetu, 

tj. 𝜃 = 90°. Radiální vůli reprezentuje právě tato nejhorší situace. Dosazením 
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sin(90°) = 1, eventuálně −1 pro argument 270°, do vztahu (2.4) a jeho následným 

rozšířením hodnotou 2 ∙ 602 můžeme zapsat rovnost (2.5) udávající aditivní chybu 

Δ𝜙, vyjádřenou v úhlových vteřinách [13]: 

 Δ𝜙 = ±412 ∙
𝑒

𝑑
 .         [′′]  (2.5) 

Kde 𝑒 představuje radiální vůli (excentricitu) měřené hřídele v mikrometrech 

(tj. polovina radiálního rozkmitu – házivosti) a 𝑑 je střední průměr inkrementální 

stopy v milimetrech. Uvedenou závislost ukazuje obrázek 2.31. Vodorovná osa vy-

náší střední průměr 𝑑, svislá osa chybu měřené úhlové polohy Δ𝜙. Jednotlivé křivky 

odpovídají uvedené hodnotě excentricity/vůle měřené hřídele. 

 
Obrázek 2.31: Vliv excentricity/radiální vůle měřené hřídele na celkovou přesnost úhlového 

enkodéru [13] 

Průběhy na Obrázek 2.31 stanovené ze vztahu (2.5) ukazují, jakou mírou závisí 

přidaná chyba na vůli v uložení měřené hřídele nebo velikosti geometrického ofsetu 

středu měřítka a hřídele. Dosažení vysokých přesností požaduje minimální excen-

tricitu a větší průměr měřicího disku. 

Chyba způsobená radiální vůlí mechanického ložiska nabývá, na rozdíl od chyby 

zaviněné excentricitou, náhodného charakteru a obsahuje i vyšší harmonické složky 

generované nedokonalostmi ložiska (tvar kuličky/válečku, nerovnosti oběžných 

drah ložiska). Jiná situace nastává pro vzduchové uložení. Jednak nabízí pohyb 

téměř bez působení třecích sil a z hlediska přesnosti dosahuje menší radiální vůle. 
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Ve vysokých otáčkách však může dojít ke geometrickému posunu osy rotace. Posun 

nastává po překročení radiální tuhosti vzduchového ložiska vlivem nevyváženosti 

hřídele a působením odstředivých sil. Hřídel se následně začne otáčet kolem svého 

těžiště, nikoliv okolo své „statické“ osy rotace. Rozdíl sice může dosahovat jednotek 

mikrometrů, avšak nastává pouze ve vysokých otáčkách a je zcela opakovatelný 

[34]. 

Další nepříznivě působící faktor prezentuje úhlový rozdíl osy měřicího disku 

a osy rotace hřídele ve smyslu naznačeném na obrázek 2.32. Odchylka 𝛽 způsobuje 

axiální pohyb inkrementální stopy a zejména úhlové natočení rysek vůči optické 

clonce čtecí hlavy, čímž vzniká chybové úhlové posunutí. Během otáčky dochází ke 

změně úhlového natočení axiálních rysek měřítka ze jmenovité pozice (rysky orien-

tované rovnoběžně s rastrem clonky čtecí hlavy) do obou krajních výchylek velikosti 

± 𝛽. Dále se úhlové zkosení projevuje zhoršením kruhovosti. Zkosené měřítko se 

z pohledu čtecí hlavy jeví jako elipsový tvar, vzniklá chyba se projevuje dvakrát za 

otáčku s amplitudou nepřímo úměrnou kosinu 𝛽 [34]. 

Vzhledem k vysoké citlivosti úhlových enkodéru na provedení instalace je velmi 

důležité striktně dodržovat montážní postupy. Jeden měřicí systém může po demon-

táži a následné reinstalaci vykazovat různé výsledky měření vlivem odlišné excen-

tricity, deformací měřítka z předchozí montáže, nestejným zarovnáním čtecí hlavy 

apod. Odtud vyplývá důležitost pojmu instalovaná přesnost.  

Nízké řády harmonických složek chybového spektra reprezentují v první řadě 

vlivy instalace jako excentricita, radiální vůle nebo pokřivení inkrementální stopy 

utahovacími momenty, kdežto vyšší harmonické složky mají původ v kvalitě výroby 

inkrementální stopy, kvalitě snímacího mechanismu a způsobu interpolace. Disku-

tované chybové složky disponují společnou vlastností, a sice opakovatelností, čímž 

mohou být následně korigovány korekční křivkou, jejíž sestrojení je primárním cí-

lem kalibrace [14], [34]. 

Jsou-li stanoveny dílčí aditivní chyby, můžeme provést porovnání dosažitelné 

přesnosti s požadovanou přesností. Pokud specifikace snímače nevyhovuje daným 

Obrázek 2.32: Úhlová odchylka osy rotace hřídele a měřítka [34] 
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požadavkům, nabízí se možnost použití kompenzační techniky pro potlačení někte-

rých zdrojů chyb. Uspořádání se dvěma čtecími hlavami, vzájemně orientovanými 

o 180°, umožňuje eliminovat vliv excentricity, radiální vůle a dalších lichých harmo-

nických složek. Čtyři čtecí hlavy se doporučují pro velmi přesné aplikace vyžadující 

pozicování v polárních souřadnicích. Jak bude ukázáno později, více čtecích hlav 

rozmístěných po obvodu měřicího disku tvoří základ pro samočinnou kalibraci úh-

lových měřicích systémů. 
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3 METODY KALIBRACE 

Měření úhlové polohy nachází využití v mnoha průmyslových odvětvích, jako 

např.  při výrobě pevných disků, přesných měřicích zařízení, asférickém obrábění, 

astronomii, ve víceosých manipulátorech, dále v oblasti výroby „free-form“ optiky či 

navigaci a dalších. Nejenom uvedené aplikace vyžadují použití rotačního enkodéru 

s vysokou přesností, vysokým rozlišením a případně rychlou odezvou. 

V předchozí kapitole jsem zmínil zdroje nepřesností enkodéru, které lze rozdělit 

do dvou základních skupin – vlastní nedokonalosti snímače a přidané chyby závislé 

na provozních podmínkách. Výstupní signál z enkodéru obsahuje informaci o měře-

ném úhlu zkreslenou vlivem uvedených konstrukčních a instalačních nedostatků, 

přičemž po instalaci enkodéru na osu otáčení zařízení není možné dosáhnout vyšší 

přesnosti než 0,1 úhlové vteřiny [48]. Vlastní faktory snímače mající opakovatelný 

charakter lze kompenzovat a v závislosti na typu kalibrační metody, můžeme do ur-

čité míry rovněž postihnout i aplikačně závislé chyby, tj. excentricitu apod. Korekční 

křivka získaná kalibrací snímače poskytuje informaci o průběhu odchylky v prů-

běhu celé otáčky. Korekce měřených hodnot následně umožňuje dosahovat až něko-

likanásobně vyšší přesnosti měření oproti katalogové hodnotě [49]. 

Kalibrační techniky snímačů úhlů rozdělujeme do dvou základních skupin. Me-

tody, označované jako cross-kalibrace vyplývají z porovnání testovaného zařízení 

vůči referenčnímu měřidlu. Vyžadují proto externí úhlový standard a neumožňují 

potlačit provozní vlivy, neboť kalibrace probíhá v definovaných laboratorních pod-

mínkách. 

Druhou skupinu tvoří metody nazývané self-kalibrace. Využívají vhodného geo-

metrického uspořádání několika čtecích hlav po obvodu měřicího disku enkodéru 

a také vlastnosti dělení uzavřeného kruhu, kde součet úhlů dílčích úseků odpovídá 

2𝜋 rad. Celá kružnice tak tvoří úhlový standard s nulovou chybou. Tato vlastnost 

umožňuje nezávislost self-kalibrace na externím úhlovém standardu. Existují však 

i metody založené na dynamické rekonstrukci naměřených časových okamžiků jed-

notlivých hran výstupního signálu enkodéru, které si vystačí pouze s jedinou čtecí 

hlavou [14]. Použitelnost self-kalibrace rozšiřují varianty typu „On Axis“ nabízející 

možnost kalibrace rotačního enkodéru in situ, tzn. přímo v instalovaném zařízení, 

nebo v podmínkách blízkých typickému provozu [50]. 

Obě metody „self“ a „cross“ umožnily vývoj úhlových standardů s vysokou přes-

ností vyhovující primárním etalonům. Mimo rotačních stolů pro ověřování přesnosti 

snímačů, umožnily principy self-kalibrace vznik úhlových enkodérů dosahujících 

přesnosti až ±0,03 úhlové vteřiny [48]. 

 

 



45 

 

Existuje celá řada konkrétních kalibračních technik. Velmi přesnou cross-ka-

libraci, v řádu desetin úhlových vteřin, umožňuje úhlový standard založený na op-

tickém polygonu a fotoelektrickém autokolimátoru. Nevýhodu představuje hrubé 

rozlišení limitované počtem stran polygonu [48]. Další způsoby cross-kalibrace mo-

hou využívat indexový rotační stůl společně s laserovým interferometrem nebo me-

todou založenou na kruhovém laserovém goniometru [50]. Český metrologický in-

stitut provádí kalibraci rovinného úhlu s využitím dvojice autokolimátorů (typu El-

comat 3000 a Elcomat 2000) v kombinaci s optickým polygonem [51]. 

Uvedené metody probíhají v definovaných laboratorních podmínkách a jak bylo 

řečeno výše, kalibrovaný snímač bude po nasazení do aplikace pravděpodobně do-

sahovat ne zcela shodných parametrů. Řešení může poskytnout kalibrace typu self. 

Japonský metrologický institut (NMIJ) vyvíjí úhlový enkodér (SelfA) založený na me-

todě EDA. Implementace self-kalibračního postupu EDA umožňuje vytvořit úhlový 

standard přímo v měřené aplikaci u zákazníka. Nejpřesnější komerčně dostupné úh-

lové enkodéry sice rovněž umožňují použitím více čtecích hlav eliminovat určité 

vlivy instalace, ale neposkytují informaci o jejich velikosti. SelfA enkodér jednak 

umožňuje dosahovat vyšších přesností (±0,03′′), ale především přináší informaci 

o velikosti dílčích rušivých složek [52], [53]. Metodě EDA věnuji samostatnou pod-

kapitolu, kde vysvětlím její princip. 

Německý metrologický institut (PTB) kombinuje ve svém úhlovém standardu 

WMT 220 metodu cross i self-kalibrace. Kalibrační zařízení tvoří dvojice precizních 

rotačních stolů – vnější a vnitřní. Vnější stůl, určený pro self-kalibraci, disponuje úh-

lovým enkodérem s 16 čtecími hlavami. Metoda nevyžaduje externí úhlový standard 

a poskytuje kompletní popis frekvenčního spektra odchylky snímače. Na rozdíl od 

metody EDA, kalibrační hlavy nejsou rozmístěny po obvodu měřicího disku v ekvi-

distantních úhlových intervalech, princip je však podobný. Během otáčky se porov-

nává úhlový signál generovaný jednotlivými čtecími hlavami vůči úhlovému signálu 

referenční hlavy. Výslednou odchylku určuje průměrná hodnota. Stanovení frek-

venčních složek chybového signálu probíhá diskrétní Fourierovou transformací 

s využitím efektivního algoritmu prvočíselného rozkladu (prime factor). Detailní po-

pis včetně matematického vyjádření nalezneme v literatuře [54]. 

Implementovaná cross-kalibrace využívá tzv. dvojité uzavření a umožňuje sou-

časně vyčíslit chybu testovaného zařízení i úhlového standardu pro 𝑛 pozic. Vyža-

duje vnitřní stůl, který lze relativně polohovat vůči vnějšímu stolu a zároveň unáší 

testované zařízení (např. přesný polygon). Úhlový komparátor dosahuje rozšířené 

nejistoty (𝑘 = 2) pod 0,01′′ a po číslicové interpolaci generuje celkem 230 měřicích 

kroků, tj. 0,0012′′ [55], [56]. 

Americký metrologický institut (NIST) kalibruje snímače úhlu pomocí dvojice 

aukolimátorů a optického polygonu. Testovaný snímač je umístěn do rotačního stolu 
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a mechanicky spojen s optickým polygonem. Současně dochází ke kalibraci en-

kodéru i polygonu. Metoda využívá vlastnosti uzavřené smyčky a vychází z principu 

dvojitého uzavření, který bude předmětem následující podkapitoly. Úhlová přesnost 

stran polygonu kvalitu kalibrace příliš nedegraduje. Nejistotu ovlivňuje především 

stálost zarovnání polygonu vůči optické ose autokolimátoru. Rozšířená nejistota sta-

novené korekční křivky (𝑘 = 2) dosahuje 0,004′′. Více informací nalezneme v [57]. 

V následujícím textu nejprve rozeberu využití vlastnosti uzavřené smyčky, 

jakožto fundamentálního předpokladu pro realizaci cross i self-kalibrace. Podrob-

něji představím self-kalibrační metodu EDA, umožňující in situ kalibraci bez exter-

ního úhlového standardu. Z principu EDA mimo jiné vychází další metody, např. IME 

[58] či úhlový standard v PTB. Kapitolu zakončím metodou TDR, jež využívá pro ur-

čení úhlových odchylek enkodéru definované otáčení setrvačné hmoty, tzv. volnou 

odezvu setrvačníku, a ve svém základní provedení nevyžaduje více čtecích hlav. Po-

dobný princip následně využívám v praktické části diplomové práce. 

3.1 Kalibrace využívající uzavřenou smyčku 

Kalibraci úhlových segmentů rotačního stolu, optického polygonu nebo úhlového 

enkodéru v intervalu 2𝜋 rad, lze realizovat bez nutnosti použití externě kalibrova-

ného zdroje referenčního úhlu. Využijeme přitom techniku vhodného porovnávání 

a vlastnost uzavřené smyčky, vycházející ze zákonitosti rovinného úhlu. Tuto záko-

nitost vyjadřuje skutečnost, že suma všech úhlů kolem libovolného bodu v rovině 

odpovídá 2𝜋 rad. Rozdělíme-li kruh na 𝑛 úhlových intervalů 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛, a následně 

změříme úhlový rozdíl mezi každým intervalem a neznámým referenčním úhlem 𝑋, 

uzavřenost smyčky umožní stanovit odchylky pro dílčí úhlové segmenty a refe-

renční úhel, tzn. celkem 𝑛 + 1 odchylek. Metoda využívající uzavřenou křivku před-

stavuje jednu z možností, jak realizovat self-kalibraci s pomocí vícekrokového mě-

ření a vhodným uspořádání prvků měřicího systému [59]. 

3.1.1 Jednoduché uzavření 

Základním typem kalibrace úhlu může být způsob využívající „jednoduché uza-

vření“. Popis metody je převzat od W.T. Estlera, viz [59]. Kalibrace spočívá v nezá-

vislém porovnání 𝑛 úhlů vůči neznámému referenčnímu úhlu 𝑋, využívající metody 

diferenčního měření. Předpokládejme 𝑛 úhlů 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛, které jsou předmětem 

kalibrace a referenční úhel 𝑋, jejichž nominální hodnoty odpovídají 2𝜋/𝑛 rad. 

Označme dílčí odchylky od nominálních hodnot malými písmeny 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 a 𝑥. 

Uvedenou situaci můžeme popsat pomocí (3.1): 
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𝐴𝑖 =
2𝜋

𝑛
+ 𝑎𝑖,    𝑖 = 1,… , 𝑛,  

𝑋 =
2𝜋

𝑛
+ 𝑥. 

(3.1) 

Zde předpokládáme malé úhlové odchylky, které lze běžným způsobem změřit 

např. pomocí přesného autokolimátoru. Vzhledem k uvedené definici (3.1), můžeme 

zapsat následující rovnost 𝐴𝑖 − 𝑋 = 𝑎𝑖 − 𝑥, 𝑖 = 1,… , 𝑛. Uvedená rovnost vyjadřuje, 

že rozdíl daného, právě analyzovaného skutečného úhlu od referenčního úhlu (je-

jichž nominální hodnota nabývá stejné hodnoty 2𝜋/𝑛) odpovídá rozdílu jejich úhlo-

vých odchylek od nominální hodnoty. Využitím omezení vyplývajícího z uzavřenosti 

smyčky dostáváme: 

 2𝜋 =∑𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

=∑(
2𝜋

𝑛
+ 𝑎𝑖) = 2𝜋 +∑𝑎𝑖,

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (3.2) 

přičemž ze vztahu (3.2) musí pro rovnost platit: 

 ∑𝑎𝑖 = 0

𝑛

𝑖=1

 . (3.3) 

Fyzickou realizaci referenčního úhlu 𝑋 lze uskutečnit 

použitím 𝑛-stranného optického polygonu a dvojice au-

tokolimátorů, kde úhel 𝑋 tvoří úhel sevřený optickými 

osami autokolimátorů. Další způsob vyplývá z použití in-

dexového stolu a klínového zrcadla, resp. segmentu op-

tického polygonu. Zde volíme velikost úhlového inter-

valu odpovídající celočíselnému násobku velikosti dis-

krétního kroku indexového stolu. Referenční úhel je de-

finován úhlem mezi normálami zrcadlových ploch, viz 

obrázek 3.1.  

Konfiguraci pro kalibraci 𝑛-indexového rotačního stolu pomocí autokolimátoru 

a klínového zrcadla nabízí obrázek 3.2. Zrcadlová plocha vyžaduje montáž do polohy 

co možná nejvíce kolmé k optické ose autokolimátoru, tzn. blízko nulové hodnoty 

autokolimátoru. Po zarovnání zrcadlové plochy odečteme hodnotu autokolimátoru 

𝜃1. Rotační stůl otočíme o jmenovitý úhel 𝐴1, tj. na pozici následujícího indexu a pro-

vedeme druhý odečet hodnoty autokolimátoru 𝜃2. Kvůli souladu s uvedeným ozna-

čením úhlů 𝜃1 a 𝜃2, zavedeme znaménkovou konvenci: 

 𝑎1 − x = 𝜃2 − 𝜃1 = 𝑚1 . (3.4) 

Obrázek 3.1: Referenční 

úhel X tvořený kolmicemi 

zrcadlových ploch [59] 
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Nyní jsme provedli první krok z 𝑛 iterací. Následuje zpětná montáž zrcadlové 

plochy do výchozí kolmé polohy vůči optické ose autokolimátoru a opakování po-

stupu pro měření úhlu 𝜃1, resp. 𝜃2 zbývajících jmenovitých úhlů 𝐴2, … , 𝐴𝑛.  Po do-

končení celého procesu, máme k dispozici soustavu lineárních rovnic: 

 

𝑎1 − 𝑥 = 𝑚1 

𝑎2 − 𝑥 = 𝑚2 

⋮ 

𝑎𝑛 − 𝑥 = 𝑚𝑛 . 

(3.5) 

Vyjádření (3.5) obsahuje soustavu 𝑛 lineárních rovnic s 𝑛 + 1 neznámých 

{𝑎1, … , 𝑎𝑛; 𝑥}. Využitím vlastnosti uzavřené křivky (3.3), upravíme (3.5): 

 ∑𝑎𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑥 =

𝑛

𝑖=1

∑𝑚𝑖  ,

𝑛

𝑖=1

 (3.6) 

kde suma odchylek 𝑎𝑖 je rovna nule, čímž můžeme stanovit odchylku referenč-

ního úhlu: 

 𝑥 = −
1

𝑛
∙∑𝑚𝑖  .

𝑛

𝑖=1

 (3.7) 

Použitím vztahu (3.7) a sady hodnot (3.5) získáme odchylku 𝑘-tého indexu ro-

tačního stolu: 

 

𝑎𝑘 = 𝑚𝑘 + 𝑥 = 𝑚𝑘 −
1

𝑛
∙∑𝑚𝑖 =

𝑛

𝑖=1

= (
𝑛 − 1

𝑛
) ∙ 𝑚𝑘 −

1

𝑛
∙∑𝑚𝑖  .

𝑖≠𝑘

 

(3.8) 

Ze vztahu (3.8) vidíme, že jednotlivé odchylky zkoumaných úhlů nejsou závislé 

na referenčním úhlu. Dosažitelná nejistota metody obecně závisí na kvalitě měřicího 

systému pro měření malých úhlů. Pro uvedený příklad tvoří měřicí systém kalibro-

vaný autokolimátor měřicí úhly 𝜃1 a 𝜃2. 



49 

 

 
Obrázek 3.2: Princip kalibrace s jednoduchým uzavřením [59] 

3.1.2 Dvojité uzavření 

Metoda využívající dvojici uzavřených smyček pracuje na podobném principu jako 

předchozí základní varianta. Metodu, tzv. dvojité uzavření, dále popisuji na základě 

literatury [59]. 

Indexové stoly bývají často kalibrovány pro sadu 𝑛 úhlových pozic využitím prin-

cipu vzájemného porovnávání. Kalibrační procedura vyžaduje dvojici rotačních in-

dexových stolů, tj. kalibrovaný stůl, který je předmětem kalibrace a druhý, porovná-

vací stůl. Kalibrovaný stůl je centricky umístěný na porovnávacím stole, jehož in-

dexy mohou ležet na shodných 𝑛 pozicích. Typický postup spočívá v rotaci jednoho 

stolu po směru hodinových ručiček o zvolený úhel a následné rotace druhého stolu 

o stejný úhel proti směru hodinových ručiček. Druhé pootočení stolu vrací zrcadlo-

vou plochu, umístěnou na horním (kalibrovaném) stolu, zpět do původní jmenovité 

pozice. Úhlové odchylky, vzniklé mezi jmenovitou polohou před a po rotaci obou in-

dexových stolů, měří autokolimátor. Postup měření naznačuje obrázek 3.3. 

Dílčí úhlové segmenty lze zapsat 𝑇𝑖 = 2𝜋/𝑛 + 𝑡𝑖  a 𝐵𝑖 = 2𝜋/𝑛 + 𝑏𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝑛, 

kde (𝑡𝑖, 𝑏𝑖) tvoří úhlové odchylky od nominální hodnoty. Horní stůl označme T (top), 

spodní B (bottom). Pro všechna 𝑖 platí 𝐵𝑖 − 𝑇𝑖 = 𝑏𝑖 − 𝑡𝑖. Z principu metody dvojitého 

uzavření přirozeně vyplývá určení úhlových odchylek pro oba rotační systémy, 

tzn. vytyčení odchylek 𝒕 i 𝒃. Vliv uzavřenosti křivky na oba stoly můžeme naznačit 

shodným postupem jako v předchozím případě, který vedl ke vztahu (3.3). 
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∑𝑏𝑖 = 0

𝑛

𝑖=1

 , 

∑𝑡𝑘 = 0 .

𝑛

𝑘=1

 

(3.9) 

Průběh kalibrace vypadá následujícím způsobem. Spodní indexový stůl otočíme 

o jmenovitý úhel 𝐵𝑖 proti směru hodinových ručiček. Následuje otočení horního 

stolu v opačném směru o jmenovitý úhel 𝑇𝑖. Výsledkem pohybů je natočení zrca-

dlové plochy (upevněné na horním stolu) do polohy odpovídající rozdílu úhlových 

odchylek jednotlivých stolů. Matematicky lze tento rozdíl vyjádřit pomocí rovnosti 

𝐵1 − 𝑇1 = 𝑏1 − 𝑡1. Rozdíl mezi počáteční a koncovou úhlovou hodnotou měřenou 

autokolimátorem označme: 

 𝑏1 − 𝑡1 = 𝑚1 . (3.10) 

V závislosti na počtu kalibrovaných pozic, opakujeme kroky ve smyslu (3.10). 

Iterativně získáme 𝑛 diferencí: 𝑏2 − 𝑡2 = 𝑚2,…, 𝑏𝑛 − 𝑡𝑛 = 𝑚𝑛. Po dokončení sek-

vence 𝑛 měření vrátíme celý systém do počáteční pozice. Následuje natočení hor-

ního stolu o jmenovitý úhel 𝑇1 a zarovnání zrcadlové plochy do nulové polohy dete-

kované autokolimátorem a opět provedeme 𝑛 měření pro získání dílčích diferencí. 

Pokračováním v uvedeném smyslu obdržíme 𝑛×𝑛 hodnot úhlových rozdílů. Každý 

úhel z celkového počtu 𝑛, který podléhá kalibraci, porovnáme se všemi 𝑛 úhly spod-

ního stolu. Pro 𝑛 = 3 dostaneme soustavu: 

 

𝑏1 − t1 = 𝑚1 

𝑏2 − 𝑡2 = 𝑚2 

𝑏3 − 𝑡3 = 𝑚3 

𝑏1 − 𝑡2 = 𝑚4 

𝑏2 − 𝑡3 = 𝑚5 

𝑏3 − 𝑡1 = 𝑚6 

𝑏1 − 𝑡3 = 𝑚7 

𝑏2 − 𝑡1 = 𝑚8 

𝑏3 − 𝑡2 = 𝑚9 , 

(3.11) 

kde 𝑚 vyjadřuje rozdíl úhlových hodnot měřených autokolimátorem pro danou dvo-

jici. Vzniklá soustava (3.11) nabývá 𝑛×𝑛 lineárních rovnic o 2×𝑛 neznámých. Dopl-

něním o vlastnosti uzavřené křivky (3.9) dochází k rozšíření soustavy o další dvě 

lineární rovnice. Vzhledem k počtu rovnic a neznámých nemá soustava právě jedno 

řešení. Soustavu (3.11) můžeme s výhodou zapsat maticově: 

 𝑨 ∙ 𝒙 = 𝒎 , (3.12) 

kde 𝑨 reprezentuje matici koeficientů, 𝒙 = (𝑏1, … , 𝑏𝑛, 𝑡1, … , 𝑡𝑛)
𝑇 je sloupcový vektor 

neznámých úhlových odchylek a vektor 𝒎 obsahuje naměřené hodnoty včetně dvou 
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nulových prvků vyplývajících z uzavřenosti křivky, tzn. 𝒎 = (𝑚1, … ,𝑚𝑛, 0, 0)
𝑇 . Jak 

bylo uvedeno výše, soustava má více řešení. Jednotlivá řešení nejsou konzistentní 

vzhledem k chybám měření. Neexistuje takový vektor odchylek 𝒙, který současně 

vyhovuje všem rovnicím. Problém lze vyřešit pomocí metody nejmenších čtverců. 

Hodnost matice odpovídá počtu lineárně nezávislých řádků (případně sloupců) 

matice. V dané soustavě rovnic (3.12), kde matice 𝑨 rozměru 𝑚×𝑛 nabývá hodnost 

𝑛, můžeme vyjádřit řešení vektoru �̅� pomocí metody nejmenších čtverců: 

 �̅� = (𝑨𝑻 ∙ 𝑨)−𝟏 ∙ 𝑨𝑻 ∙ 𝒎 , (3.13) 

kde 𝑨𝑻 odpovídá transponované matici koeficientů 𝑨. Vektor �̅� vypočtený dle (3.13) 

obsahuje odhadované hodnoty jednotlivých úhlových odchylek pro obě rotační za-

řízení,  𝒙 = (𝑏1̅, … , 𝑏𝑛̅̅ ̅, 𝑡1̅, … , 𝑡�̅�)
𝑇

. 

 
Obrázek 3.3: Postup při kalibraci využívající dvojité uzavření [59] 
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Uvedené metody dosahují vysokých přesností, avšak ke své funkci vyžadují 

přesný měřicí systém malých úhlových odchylek, jako např. autokolimátor.  Rovněž 

je obtížné a časově náročné porovnávat větší počet úhlových poloh, neboť každá ka-

librovaná pozice musí být nejprve „vynulována“ a následně změřena. Kalibrace pro-

bíhá v laboratorních podmínkách na rotačním stolu s definovaným konstrukčním 

řešením, čímž nedochází ke stanovení nepřesností způsobených neideální instalací 

a dalších provozních vlivů v reálné aplikaci. 

3.1.3 Autokolimátor 

Cross-kalibrační metody, založené na vzájemném porovnání, 𝑁 rovnoměrně rozlo-

žených úhlových poloh v průběhu otáčky, mezi testovaným snímačem a referenčním 

měřicím systémem, často využívají kombinaci optického polygonu a fotoelektric-

kého autokolimátoru. Obráceně, lze též autokolimátor použít ve funkci vazebního 

prvku při kalibraci optického polygonu. V tomto případě rotační stůl, zastávající úh-

lový standard, unáší optický polygon. Po otočení o jmenovitý úhel polygonu změ-

říme autokolimátorem úhlovou odchylku, případně můžeme pomocí rotačního stolu 

měřit přímo úhlový rozestup sousedních stran, přičemž autokolimátor indikuje nu-

lovou polohu dané strany. Bližší seznámení s konkrétní aplikací nalezneme v litera-

tuře [55]. V níže uvedeném popisu čerpám informace z [60], [61]. 

Vzhledem k poměrně častému 

výskytu autokolimátorů v oblasti 

úhlové metrologie a průmyslové 

výroby – měření kolmosti, pří-

mosti, rovnoběžnosti, rovinnosti 

ploch atd., stručně nastíním prin-

cip. Fotoelektrický autokolimátor 

zastupuje bezkontaktní měřicí sys-

tém pro měření velmi malých úhlo-

vých výchylek v řádu úhlových vte-

řin, viz obrázek 3.4. Funkce spočívá 

ve vyhodnocení změny místa do-

padu odraženého světelného paprsku od měřeného povrchu na fotoelektrický sní-

mač. Principiální uspořádání ukazuje obrázek 3.5. Světelný zdroj osvětluje clonku 

umístěnou v ohniskové vzdálenosti objektivu. Vzniklý obraz prochází skrz optický 

dělič paprsků na čočku objektivu autokolimátoru, kde dochází ke kolimaci (objektiv 

promítá obraz clonky do nekonečna, takže měření neovlivňuje vzdálenost před-

mětu). Výstupní světelný svazek, tvořený paralelními paprsky, dopadá na rovinnou 

reflexní plochu. Plocha odráží světelné paprsky zpět do objektivu, které následně 

Obrázek 3.4: Naznačení měřených úhlových výchy-

lek dvouosým autokolimátorem [61] 
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optický dělič přenáší na fotodetektor tvořený řádkovým CCD snímačem pro jedno-

osé měření, případně dvojrozměrným snímačem pro měření v obou osách. Úhlové 

odchýlení odrazné plochy, vztažené k optické ose autokolimátoru, navozuje změnu 

v místě dopadu odraženého světelného paprsku na CCD snímači. Vzniklé rozdíly na 

fotodetektoru lze vyhodnotit velmi přesně, měřené úhlové odchýlení 𝛼 odpovídá: 

 𝛼 = tan−1
Δ𝑌

2 ∙ 𝑓
  , (3.14) 

kde Δ𝑌 je změna polohy na CCD čipu a 𝑓 ohnisková vzdálenost objektivu. 

Velmi přesný, komerčně dostupný autokolimátor Elcomat HR firmy MÖLLER-

WEDEL OPTICAL, dosahuje přesnosti až ±0,01′′ na rozsahu ±10′′, celkový měřicí 

rozsah ±150′′ a rozlišení nabízí 0,005′′. Měřící rozsah ovlivňuje přesnost – s rostou-

cím rozsahem klesá, Elcomat 3000 disponuje celkovým měřicím rozsahem ±1000′′, 

ale na svém nejmenším možném rozsahu ±20′′ měří s přesností ±0,10′′, tzn. deset-

krát nižší oproti modelu HR. Kompletní specifikaci najdeme v návodech [61], [62]. 

 
Obrázek 3.5: Princip fotoelektrického autokolimátoru [61] 

 

3.2 Metoda průměru ekvivalentního dělení 

Kalibrační technika EDA (Equal-Division-Averaged) představuje jednu ze self-kalib-

račních metod. Princip založený na detekci určitých Fourierových složek frekvenč-

ního spektra chybového signálu, umožňuje kalibraci bez externího úhlového stan-

dardu. Využívá přitom vlastnosti uzavřené smyčky. Ke své funkci vyžaduje několik 

čtecích hlav rovnoměrně rozložených po obvodu inkrementální stopy. Jedna čtecí 

hlava se považuje za referenční, zbylé hlavy slouží pro porovnání inkrementálního 
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signálu vůči referenčnímu signálu. Všechny hlavy skenují stejné měřítko, takže úh-

lová odchylka superponovaná do výstupního signálu hlavy 𝐴1, se ve výstupních sig-

nálech zbývajících hlav projeví s fázovým posunem daným jejich vzájemnou polo-

hou. Rozdíly mezi dílčími výstupními signály se průměrují pro každou rysku inkre-

mentální stopy. Vypočtená průměrná hodnota zastupuje hledanou úhlovou od-

chylku rysky od jmenovité hodnoty [53]. 

Metoda EDA předpokládá konstantní rychlost otáčení a rozmístění čtecích hlav 

ve stejných úhlových rozestupech. Pro kalibraci postačuje jedna otáčka. Jak bude 

ukázáno později, předpoklad konstantní úhlové rychlosti stačí uvažovat v průběhu 

jedné periody inkrementální stopy, neboť výpočet úhlové odchylky probíhá na zá-

kladě aktuální doby trvání příslušné periody. Vliv přesné instalace jednotlivých čte-

cích hlav nepředstavuje kritický parametr, poněvadž podléhá průměrování založené 

na postupné záměně referenční hlavy se sekundárními [49]. 

Schopnost detekovat úhlové odchylky závisí na počtu čtecích hlav. Závislost 

přesnosti na počtu hlav ilustruje obrázek 3.6. Odtud vyplývá nevýhoda metody, spo-

čívající v neschopnosti detekovat harmonické složky chybového signálu s řádem od-

povídajícím celočíselným násobkům počtu hlav, např. pět čtecích hlav nezachytí har-

monické složky pátého řádu a jejich celých násobků (tj. 5, 10, 15, …). Na druhou 

stranu, dosahovaná přesnost není pevně stanovena a lze realizovat úhlový standard 

dle požadavků s náležitým počtem čtecích hlav [49]. 

 
Obrázek 3.6: Souvislost mezi počtem čtecích hlav a schopností detekce úhlových odchylek zá-

kladní metody EDA [49] 

Princip EDA byl v japonském národním institutu (NMIJ) implementován do úh-

lového enkodéru, který byl následně se 13 čtecími hlavami přijat jako národní úh-

lový standard s celkovou nejistotou (𝑘 = 2) dosahující 0,01′′ [63]. 

Princip enkodéru SelfA, vyvinutý autory [48], [52], spočívá v analýze úhlových 

odchylek ze signálu jednotlivých čtecích hlav umístěných rovnoměrně po obvodu 

měřicího disku. Obrázek 3.7 ukazuje rozložení 𝑁𝐻 čtecích hlav 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑁𝐻  podél 
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disku s celkem 𝑁𝑔 ryskami. Odtud, 𝑗 = 1, 2, … ,𝑁𝐻 odpovídá pořadovému číslu sní-

mací hlavy. Všechny hlavy snímají rysky jedné inkrementální stopy otáčejícího se 

disku. Detekovaný signál každé hlavy obsahuje úhlové odchylky jednotlivých rysek 

od jejich ideální pozice. Přítomnou odchylku příslušející 𝑖-té rysce označme 𝑎𝑖, po-

tom index 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑔 odpovídá pořadovému číslu rysky měřicího disku. Pokud 

první hlava 𝐴1 detektuje rysku 𝑖, signál detekovaný hlavou 𝐴𝑗  podléhá fázovému po-

sunu (𝑗 − 1) ∙ 𝑁𝐺/𝑁𝐻. Úhlovou odchylku 𝑎𝑖 nelze měřit přímo, protože ideální pozice 

rysky 𝑖 není známa. Z tohoto důvodu se volí jedna hlava jako referenční a vyhodno-

cuje se vzájemný rozdíl mezi referenčním úhlovým signálem a ostatními signály. 

Rozdíl 𝑖-té úhlové pozice mezi 𝐴1 a 𝐴𝑗  může být měřen a popsán vztahem (3.15): 

 δ𝑖.𝑗 = 𝐴𝑖,1 − 𝐴𝑖,𝑗 = 𝑎𝑖 − 𝑎𝑖+(𝑗−1)∙NG/𝑁𝐻 .  (3.15) 

Hodnotu kalibrační křivky pro nominální úhel daný ryskou 𝑖, získáme jako prů-

měrnou hodnotu úhlových odchylek δ𝑖.𝑗. Výpočet průměrné hodnoty 𝜇𝑖 tedy probíhá 

z odchylek dílčích inkrementálních signálů, naměřených pomocí jednotlivých čte-

cích hlav, jako rozdíl úhlového signálu každé čtecí hlavy 𝐴𝑗  vůči 𝐴1: 

 µ𝑖 =
1

𝑁𝐻
∙∑δi,j

𝑁𝐻

𝑗=1

= 𝑎𝑖 −
1

𝑁𝐻
∙∑𝑎𝑖+(𝑗−1)NG/𝑁𝐻

𝑁𝐻

𝑗=1

 . (3.16) 

Uvnitř vztahu (3.16) využívá princip EDA vlastnosti fázového posunu Fourierovy 

řady. Vyjádříme-li libovolnou periodickou křivku jako 𝑛 křivek, kde 𝑛 je kladné celé 

číslo, jejichž vzájemný fázový posun nabývá 2𝜋/𝑛, potom výsledná křivka, vzniklá 

průměrem těchto 𝑛 křivek, obsahuje pouze Fourierovy členy odpovídající celočísel-

ným násobkům 𝑛-tého řádu z původní křivky. Přenesením vlastnosti do vztahu 

(3.16) lze odvodit následující. 

Kalibrační křivka, reprezento-

vaná body 𝜇𝑖, neobsahuje frek-

venční složky odpovídající celo-

číselnému násobku počtu čtecích 

hlav 𝑁𝐻, neboť jsou ze změře-

ných úhlových odchylek 𝑎𝑖 ode-

čteny v souladu s druhým čle-

nem vztahu (3.16), který odpo-

vídá průměru 𝑁𝐻 křivek s fázo-

vým posunem 2𝜋/𝑁𝐻 vůči 𝑎𝑖. 

Průměrovaná křivka z 𝑁𝐻 křivek 

obsahuje pouze harmonické 

složky odpovídající celočísel-

nému násobku 𝑁𝐻. Metoda EDA 
Obrázek 3.7: Vztah mezi čtecími hlavami a ryskami 

SelfA enkodéru [49] 
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tak poskytuje informaci o specifických frekvenčních složkách chybového signálu. 

Odtud mimo jiné vyplývá opodstatnění výše uvedeného zařazení EDA mezi metody 

detekující Fourierovy členy [49]. 

Měření úhlového signálu probíhá prostřednictvím ukládání časových značek 

hran inkrementálního signálu z jednotlivých čtecích hlav. Výstupní signál 𝐴𝑖,𝑗  

(od čtecí hlavy 𝑗 pro rysku 𝑖) odpovídá časovému okamžiku 𝑇𝑖,𝑗. Časový rozdíl ade-

kvátních hran určuje úhlovou odchylku δ𝑖.𝑗 dle předpisu [52]: 

 δ𝑖.𝑗 =
𝑇𝑖,1 − 𝑇𝑖,𝑗

𝑇𝑖,𝑗 − 𝑇𝑖+1,𝑗
∙
2𝜋

𝑁𝐺
 .                 [𝑟𝑎𝑑] (3.17) 

Výpočet (3.17) váže změnu v úhlovém signálu vůči aktuální době trvaní periody 

rysek, čímž dochází k výraznému potlačení vlivu kolísaní rychlosti otáčení v prů-

běhu otáčky, čímž se snadněji splní předpoklad konstantní úhlové rychlosti (stačí 

mezi ryskami měřítka). Princip měření naznačuje obrázek 3.8. Úhlovou odchylku δ𝑖.𝑗 

určuje časový rozdíl okamžiku „tiku“ 𝑖-té rysky zaznamenaný referenční hlavou 𝐴1 

a hlavou 𝐴𝑗 . Poměr tohoto rozdílu ku aktuální době trvání úhlového intervalu mezi 

ryskami 𝑖 a 𝑖 + 1 stanoví relativní změnu času a vynásobením velikostí úhlového in-

tervalu (daným počtem rysek) získáme úhlovou odchylku detekovanou mezi hlavou 

𝐴1 a 𝐴𝑗 .  

 
Obrázek 3.8: Princip měření při self-kalibraci využívající metodu EDA [53] 



57 

 

3.3 Metoda dynamické rekonstrukce úhlových intervalů 

Metoda Time measurement Dynamic Reversal (TDR) od autorů [64], [65] představuje 

další možné řešení self-kalibrace enkodéru přímo v aplikační ose. Celý proces netrvá 

dlouho a může proběhnout téměř při libovolné rychlosti otáčení. Pro kalibraci stačí 

pouze jediná čtecí hlava. Varianta s více hlavami je možná, a navíc dosahuje i přes-

nějších výsledků. Základní myšlenka vychází z definovaného průběhu rotace setr-

vačné hmoty. S využitím známého (modelovaného) průběhu rychlosti rotace, lze ze 

změřených časových period 𝑇𝑘 přesně stanovit velikost skutečných úhlových inter-

valů Δ𝑘 všech 𝑁 měřicích kroků testovaného snímače (𝑘 = 1,… ,𝑁) v průběhu jedné 

otáčky. Časové intervaly 𝑇𝑘 reprezentují čas uplynutý mezi okamžiky příchodu 

hrany 𝑘 a 𝑘 − 1 výstupního inkrementálního signálu čtecí hlavy, viz obrázek 3.9. Ji-

nak řečeno, na základě změřeného průběhu rychlosti dochází k rekonstrukci úhlo-

vých intervalů Δ𝑘 . Následné porovnání vůči nominálnímu intervalu Δ0 = 2𝜋/𝑁 

umožní vytyčit úhlovou odchylku 𝐸(𝑘) každého měřicího kroku 𝑘. Výsledná ko-

rekční křivka obsahuje všechny harmonické složky. Omezení metody vyplývá z ča-

sového rozlišení čítače měřícího inkrementální signál a předpokladu uniformní ro-

tace bez přítomnosti Coulombova tření. Definované rotaci se lze přiblížit v případě 

precizního provedení kalibračního přípravku. Kritickou část představuje uložení 

hřídele zastávající setrvačnou hmotu. Vzhledem k požadavku minimálního tření, 

nejsou vhodná valivá ložiska, naopak vzduchová či magnetická uložení nabízejí 

uspokojivé řešení. Měření inkrementálního signálu probíhá po odpojení pohonu 

roztočené hřídele, čímž dosáhneme požadované volné odezvy. 

 
Obrázek 3.9: Měřené časové periody 𝑻𝒌 pro kalibraci typu TDR [64] 
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Autoři Lu a Trumper [64] spoléhají na kvalitní vzduchové uložení. Po odpojení 

pohonu může být dynamická odezva hřídele modelována rovnicí: 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝑐 ∙ 𝜔 = 0 . (3.18) 

Úhlovou rychlost značí 𝜔, 𝑡 je čas a 𝑐 normalizované tlumení (poměr tlumení a mo-

mentu setrvačnosti). Úhlová rychlost odpovídá změně úhlu 𝜃 za čas 𝑡, 𝜔 = 𝑑𝜃 /𝑑𝑡. 

Dosazením do (3.18) převedeme dynamickou odezvu z časové oblasti do úhlové: 

 
𝑑𝜔

𝑑𝜃
= −𝑐 . (3.19) 

Vztah (3.19) vyjadřuje normalizované tlumení jako směrnici funkce rychlosti. Dů-

sledkem volné odezvy dochází v průběhu jedné otáčky pouze k malému poklesu 

rychlosti, proto se složka tlumení závislá na rychlosti uplatňuje mnohem méně než 

konstantní složka. Obě části modeluje tlumení druhého řádu, 𝑐 = 𝑐0 + 𝑐1 ∙ (𝜔 − 𝜔0), 

kde 𝑐0 představuje tlumicí koeficient konstantní složky, 𝑐1 koeficient složky závislé 

na rychlosti a 𝜔0 značí počáteční rychlost analyzované otáčky. Dosazením do (3.19) 

obdržíme rovnost: 

 
𝑑𝜔

𝑑𝜃
= −𝑐0 − 𝑐1 ∙ (𝜔 − 𝜔0) . (3.20) 

Řešením rovnice (3.20) získáme funkci uhlové rychlosti 𝜔(𝜃). Závislost 𝜔 na 𝜃 je 

exponenciální, abychom zjednodušili výpočet neznámých koeficientů tlumení, pro-

vedeme aproximaci funkce 𝜔(𝜃) rozvojem do Taylorovy řady druhého řádu: 

 𝜔(𝜃) = 𝜔0 + 𝑎 ∙ (
𝜃𝑘 − 𝜃0
Δ0

) + 𝑏 ∙ (
𝜃𝑘 − 𝜃0
Δ0

)
2

 . (3.21) 

Kde 𝑎 = −𝑐0Δ0, 𝑏 = 𝑐0𝑐1Δ0
2/2 představují hledané koeficienty tlumení. Aproximace 

úhlové rychlosti dle (3.21) není určena pro široký rozsah rychlostí. Přesné výsledky 

poskytuje v úzkém okolí pracovního bodu (tj. jedna otáčka), kde dochází k malé 

změně rychlosti. Úhlové intervaly jsou přibližně stejně rozložené, zavedením 

𝜃𝑘 ≈ 𝜃0 + 𝑘Δ0 do (3.21) aproximujeme rychlost v každém měřicím kroku 𝑘, 

 𝜔𝑘 = 𝜔0 + 𝑎𝑘 + 𝑏𝑘
2. (3.22) 

Aktuální rychlost hřídele určíme ze změřených časů: 

 𝜔𝑘 =
Δ𝑘
𝑇𝑘

 . (3.23) 

Porovnáním (3.22) a (3.23) vyjádříme úhlový interval každé inkrementální periody, 

 Δ𝑘 = 𝑇𝑘 ∙ (𝜔0 + 𝑎𝑘 + 𝑏𝑘
2) . (3.24) 
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Vztah (3.24) nemůžeme použít přímo, protože neznáme počáteční rychlost a tlu-

micí koeficienty. Nyní využijeme vlastnost uzavřené smyčky pro stanovení počá-

teční rychlosti. Součet všech úhlových intervalů měřítka odpovídá přesně jedné 

otáčce, 

 ∑ Δ𝑖

𝑆+𝑁

𝑖=𝑆+1

= 𝑁 ∙ Δ0 , (3.25) 

kde 𝑆 označuje začátek otáčky v inkrementálním signálu. Součtem 𝑁 rovnic (3.24) 

v souladu s vlastností (3.25) vyjádříme počáteční rychlost: 

 

𝑁 ∙ Δ0 = 𝜔0∑ 𝑇𝑖
𝑆+𝑁

𝑖=𝑆+1
+ 𝑎∑ 𝑇𝑖

𝑆+𝑁

𝑖=𝑆+1
𝑖 + 𝑏∑ 𝑇𝑖

𝑆+𝑁

𝑖=𝑆+1
𝑖2, 

𝜔0 =
𝑁 ∙ Δ0
∑ 𝑇𝑖
𝑆+𝑁
𝑖=𝑆+1

− 𝑎 ∙
∑ 𝑇𝑖𝑖
𝑆+𝑁
𝑖=𝑆+1

∑ 𝑇𝑖
𝑆+𝑁
𝑖=𝑆+1

− 𝑏 ∙
∑ 𝑇𝑖𝑖

2𝑆+𝑁
𝑖=𝑆+1

∑ 𝑇𝑖
𝑆+𝑁
𝑖=𝑆+1

. 

(3.26) 

Nahrazením počáteční rychlosti 𝜔0 ve vztahu (3.24) rychlostí nalezenou v (3.26), 

 
𝑁Δ0
∑𝑇𝑖

𝑇𝑘 = Δ𝑘 + 𝑎 (
∑𝑇𝑖𝑖

∑𝑇𝑖
− 𝑘)𝑇𝑘 + 𝑏 (

∑𝑇𝑖 𝑖
2

∑𝑇𝑖
− 𝑘2)𝑇𝑘 , (3.27) 

kde 𝑘 = 𝑆 + 1, … , 𝑆 + 𝑁 a všechny sumy se počítají pro 𝑖 = 𝑆 + 1,… , 𝑆 + 𝑁. Pro pře-

skupení 𝑁 rovnic (3.27) s ohledem na intervaly Δ𝑘 pro index od 𝑘 = 1 do 𝑁 využi-

jeme maticový zápis, 

 𝒎 = Δ + 𝑎 ∙ 𝑼 + 𝑏 ∙ 𝑽, (3.28) 

přičemž jednotlivé vektory: 

𝒎 =
𝑁Δ0

∑𝑇𝑖
𝑻; 𝑼 =

∑𝑇𝑖𝑖

∑𝑇𝑖
− 𝒌𝑻; 𝑽 =

∑𝑇𝑖𝑖
2

∑𝑇𝑖
− 𝒌𝟐𝑻; 

Δ =

[
 
 
 
 
 
Δ1
⋮
Δ𝑠
Δ𝑠+1
⋮
Δ𝑁 ]

 
 
 
 
 

; 𝑻 =

[
 
 
 
 
 
TN+1
⋮
T𝑠
T𝑠+1
⋮
T𝑁 ]

 
 
 
 
 

; 𝒌𝑻 =

[
 
 
 
 
 
(𝑁 + 1)𝑇𝑁+1
⋮
(𝑁 + 𝑆)𝑇𝑁+𝑆
(𝑆 + 1)𝑇𝑆+1
⋮
NTN ]

 
 
 
 
 

;      𝒌𝟐𝑻 =

[
 
 
 
 
 
(𝑁 + 1)2𝑇𝑁+1
⋮
(𝑁 + 𝑆)2𝑇𝑁+𝑆
(𝑆 + 1)2𝑇𝑆+1
⋮
N2TN ]

 
 
 
 
 

. 

Výsledek měření 𝑚 obsahuje součet úhlových intervalů Δ a neznámé dynamiky 

𝑎 ∙ 𝑼 + 𝑏 ∙ 𝑽. Data získaná z další otáčky umožní z rovnice (3.28) určit neznáme pa-

rametry, 

 
𝒎𝟏 = Δ + 𝑎1 ∙ 𝑼𝟏 + 𝑏1 ∙ 𝑽𝟏 

𝒎𝟐 = Δ + 𝑎2 ∙ 𝑼𝟐 + 𝑏2 ∙ 𝑽𝟐. 
(3.29) 

Rozdílem rovnic odstraníme vektor úhlových intervalů Δ: 

 [𝑼𝟏 𝑽𝟏 −𝑼𝟐 −𝑽𝟐]⏟              
𝑴

∙ [

𝑎1
𝑏1
𝑎2
𝑏2

] = 𝒎𝟏 −𝒎𝟐. (3.30) 



60 

 

Vektory uvnitř 𝑴 známe ze změřených intervalů 𝑇𝑘, neznámé parametry 𝑎1, 𝑏1, 𝑎2, 

𝑏2 určíme metodou nejmenších čtverců. Analyzované úseky inkrementálního sig-

nálu (3.29) musí být vzájemně fázově posunuty. V opačném případě se mohou ně-

které prvky vektorů v 𝑴 překrývat nebo být lineárně závislé, čímž dojde ke snížení 

hodnosti matice 𝑴. Podmínce vyhovuje posun otáček |𝑆1 − 𝑆2| ležící v intervalu 

0,25𝑁–0,75𝑁, viz obrázek 3.10. Aproximace neznámých koeficientů metodou nej-

menších čtverců, 

 

[
 
 
 
𝑎1̅̅ ̅

𝑏1̅
𝑎2̅̅ ̅

𝑏2̅̅ ̅]
 
 
 

= (𝑴𝑇𝑴)−1𝑴𝑇[𝒎𝟏 −𝒎𝟐]. (3.31) 

Velikost skutečného úhlového intervalu snímače pro všechny měřicí kroky získáme 

dosazením nalezených koeficientů do rovnice ze soustavy (3.29): 

 Δ̅ = 𝒎𝟏 − �̅�1𝑼𝟏 − �̅�1𝑽𝟏. (3.32) 

Výsledná korekční křivka s odstraněním stejnosměrné složky, 

 �̅�𝑘(𝑘) =∑(Δ̅𝑖 − Δ0) −
1

𝑁
∑∑(Δ̅𝑖 − Δ0)

𝑘

𝑖=1

𝑁

𝑘=1

𝑘

𝑖=1

. (3.33) 

 
Obrázek 3.10: Posun signálů pro self-kalibraci TDR [64] 

Na závěr stručně zrekapituluji hlavní vlastnosti vyplývající z uvedeného popisu. 

Metoda dynamické rekonstrukce spočívá v přesném stanovení skutečných velikostí 

jednotlivých úhlových intervalů Δ̅𝑘 (tzn. měřicích kroků) testovaného snímače. Vý-

počet Δ̅𝑘 probíhá ze změřených časových period 𝑇𝑘 s odpovídající korekcí poklesu 

rychlosti rotace na základě modelované dynamické odezvy druhého řádu. Parame-
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try modelu jsou pokaždé určeny ze dvou vzájemně posunutých otáček pomocí apro-

ximace metodou nejmenších čtverců. Porovnání Δ̅𝑘 s nominálním intervalem Δ0 od-

povídá chybě snímače. Každý interval Δ̅𝑘 obsahuje všechny vlivy postihující výsled-

nou přesnost – vlastní i aplikačně závislé. Původ dílčích složek celkové odchylky od-

vodíme z frekvenčního spektra korekční křivky �̅�𝑘(𝑘). Samotný princip nijak neo-

mezuje zastoupení harmonických složek a dosahuje vysokých přesností. Degradace 

přesnosti nastává vlivem kolísání rychlosti. Model dynamické odezvy totiž předpo-

kládá v průběhu jedné otáčky malou změnu rychlosti. Pokud by však v otáčce dochá-

zelo k rychlostním výkyvům, metodou nejmenších čtverců nalezneme optimální tlu-

mení z pohledu celé otáčky, nikoliv pro jednotlivé úhlové intervaly. Stanovenou od-

chylku snímače �̅�(𝑘) zvyšujeme o nesoulad mezi modelem a reálným systémem, 

čímž narůstá nejistota metody. Odtud mimo jiné vyplývá důraz na kvalitní bezkon-

taktní uložení hřídele a související citlivost metody na torzní vibrace. 

Literatura [14] poskytuje detailní vysvětlení včetně simulace, popisu experi-

mentu a rozboru nejistot. Vývoj TDR se ubírá k použití více čtecích hlav rovnoměrně 

rozložených po obvodu měřítka, podobně jako u metody EDA. Fázově posunuté vý-

stupní signály dovolují potlačení nepříznivého vlivu vibrací rotačního pohybu 

(tj. nepředpokládané změny úhlové rychlosti v průběhu otáčky), čímž dochází ke 

zvýšení přesnosti kalibrace. Kombinací čtyř čtecích hlav společně s algoritmem pro 

potlačení vibrací rotačního pohybu a zavedením integrace do vztahu (3.30) lze do-

sáhnout kalibrace s rozšířenou nejistotou (𝑘 = 2) atakující 0,006′′ a obsahem prv-

ních 500 harmonických složek [65]. 
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4 NÁVRH PŘÍPRAVKU 

Návrh přípravku pro kalibraci inkrementálního enkodéru vychází z předchozí diplo-

mové práce [66]. V době zadání byly komponenty konstrukce na UAMT již dostupné. 

Zbývalo vyřešit volbu elektrického pohonu, držák motoru umožňující odpojení po-

honu pro dosažení volné odezvy setrvačníku, hnací kolo, držák snímače a přesný 

upínací systém pro hřídel testovaného enkodéru. 

Přípravek využívá momentu setrvačnosti roztočeného ocelového disku o hmot-

nosti 30 kg a průměru 300 mm a výšce 50 mm. Konstrukce sestává z nosného rámu, 

základní desky, ložiskového domku a upínacího mechanizmu. Hlavní hřídel uložená 

prostřednictvím dvojice radiálních kuličkových ložisek nese setrvačník. Ložiska jsou 

uvnitř ložiskového domku umístěného uprostřed 30 mm silné duralové desky.  

Nosná konstrukce je zhotovena formou stavebnicového systému z 80 x 80 mm du-

ralových profilů a mimo základní desky drží také patro určené pro montáž en-

kodéru. Celou konstrukci ilustruje obrázek 4.1. 

 
Obrázek 4.1: Kalibrační přípravek 

Přenos kroutícího momentu ocelového disku na rotační část snímače řeším 

shodně jako upínání frézy. Ocelový disk unáší nosnou dutou hřídel, na jejímž konci 

je zhotoven vnitřní Morse kužel MK2. Do tohoto kuželu přijde upínací pouzdro s ku-

želovou stopkou typu JAL 16 mm MK2. Uvnitř pouzdra se nachází kleština 

(16 x 10 mm) svírající hřídel mechanicky spojenou se snímačem. Použité řešení vy-

centruje osu upínané hřídele vůči ose rotace setrvačníku. Mechanická vazba tedy 
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umožňuje přesné a pevné spojení s minimální házivostí, takže vyhovuje základním 

požadavkům pro kalibraci rotačních enkodérů. Detail upnutého enkodéru ukazuje 

obrázek 4.2. 

 
Obrázek 4.2: Uchycení rotační části enkodéru pomocí upínacího pouzdra JAL 16 mm 

Návrh přípravku předpokládá využití pro kalibraci typu self, vycházející z výše 

probrané metody dynamické rekonstrukce úhlových intervalů (TDR). Pro splnění 

požadavku na volnou odezvu setrvačníku jsem zhotovil odpínací mechanizmus, 

umožňující spolehlivé odpojení pohonu po dosažení žádané úhlové rychlosti. 

Disk roztáčí synchronní servomotor podle lineární rozběhové funkce na zvole-

nou rychlost. Kroutící moment motoru přenáší na setrvačník frikční kolečko o prů-

měru 120 mm, vyrobené ze slitiny hliníku. Výsledný převodový poměr 𝑝 ≈ 1,4. Do-

statečnou adhezi zajišťuje dvojice pryžových o-kroužků (průměr profilu 6 mm, 

vnitřní průměr 112 mm) z materiálu NBR s tvrdostí 70 Sh, tvořících styčnou plochu 

na obvodu hnacího kolečka, viz obrázek 4.3. Po dosažení cílové úhlové rychlosti lze 

pohon manuálně uvolnit a nechat setrvačník volně zpomalovat. Volnou odezvu se-

trvačníku limituje důsledek třecích sil způsobených především valivým odporem a 

momentem smykového tření použitých ložisek. 

Elektrický pohon dodává kombinace servomotoru (typ TGN2-0095-15-36/T1K-

1M, vč.: 823010) a digitálního servozesilovače (typ TGA-24-9/20-04, vč.: 3057) od 
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firmy TG drives. Napájení zajišťuje spínaný zdroj MEAN WELL DRP-480-24 

(vč.: RB05015176) s výkonem 480 W. Servozesilovač komunikuje s počítačem přes 

sériovou linku RS232. Nastavení parametrů motoru a jeho řízení řeším prostřednic-

tvím originálního softwaru TGA-24-S.C.D. verze 1.123.285. 

Střídavý synchronní servomotor TGN2-0095 poskytuje klidový moment 

 𝑀0 = 0,95 𝑁𝑚 a jmenovité otáčky 1 500 min-1. Moment setrvačnosti ocelového 

disku odpovídá přibližně 𝐽 ≈ 0,5 ∙ 𝑚 ∙ 𝑟2 =̇ 0,34 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2. Úhlové zrychlení volím 

s ohledem na minimální prokluz hnacího kolečka, 휀 = 0,2𝜋 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2. V ideálním pří-

padě dosáhne setrvačník rychlosti 720 min-1 za 2 minuty. Při zanedbání tření v lo-

žiskách lze stanovit dle 𝑀 = 𝐽 ∙ ε požadovaný moment, dosazením vychází  

𝑀 = 0,34 ∙ 0,2𝜋 =̇ 0,21 𝑁𝑚. Porovnáním s klidovým momentem 𝑀0 se návrh po-

honu jeví dostatečně dimenzovaný i s uvážením valivého odporu ložisek a podob-

ných odporových sil. 

 
Obrázek 4.3: Motor TGN2-0095 s frikčním kolečkem pro roztáčení setrvačníku 

Disk s dostatečným momentem setrvačnosti rotuje zcela volně, pomineme-li 

Coulombovo tření v kuličkových ložiskách a vliv aerodynamického tlumení na rotu-

jící části. Dynamickou odezvu setrvačníku popisuje: 

 𝐽 ∙
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝐶 ∙

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 0, (4.1) 

kde ω je úhlová rychlost setrvačníku, 𝐽 moment setrvačnosti, 𝑡 je čas a 𝐶 koeficient 

tlumení. 
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Návrh kalibrační přípravku počítá s budoucím rozšířením o referenční enkodér 

v provedení bez vlastního ložiska. Předpokládané uchycení měřítka je pomocí pří-

ruby nasazené na vnějším kuželu nosné hřídele (tj. kužel mezi ložiskovým domkem 

a upínacím pouzdrem, viz obrázek 4.2). Výslednou přesnost referenčního snímače 

bude ovlivňovat především házivost hřídele a případně vzniklá souosost mezi pří-

rubou a hřídelí. Měření házivosti jsem provedl strojírenským komparačním délko-

měrem EDK 87 (vč.: 88 062). Délkoměr měří s rozlišením 0,01 𝜇𝑚 a přesností danou 

±0,3 % z měřené hodnoty a ± jednotkou posledního zobrazovaného místa. Změřená 

hodnota házivosti nosné hřídele dosahuje téměř 10 𝜇𝑚. Výpočtem dle (2.5) lze ex-

centricitu převést na úhlovou odchylku. Po dosazení vychází přibližně ±10′′ při po-

užití inkrementální stopy se středním průměrem alespoň 200 mm. Další příspěvek 

do celkové chyby lze očekávat zmíněnou montáží měřítka pomocí nedokonale vyro-

bené příruby. Případné řešení uchycení referenční čtecí hlavy by mělo brát v úvahu 

současné umístění minimálně jedné další čtecí hlavy z důvodu potlačení diskutova-

ných mechanických omezení. 
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5 MĚŘICÍ KANÁL 

V kapitole se zabývám návrhem měřicího kanálu pro inkrementální enkodér s kva-

draturním obdélníkovým signálem. Nejen kalibrace, ale i měření úhlové polohy, vy-

žaduje přesné paralelní měření časových okamžiků náběžných a sestupných hran 

výstupních inkrementálních signálů. Pro zamýšlenou self-kalibraci vycházející z me-

tody TDR, dále navrhuji měřicí kanál pro měření časových intervalů výstupních sig-

nálů (A, B, Z) z jediné čtecí hlavy inkrementálního snímače. Současně s návrhem mě-

řicího kanálu provedu analýzu potenciálních zdrojů nejistoty typu B. Určení jejich 

velikostí následně umožní stanovit rozšířenou nejistotu a posoudit tak kvalitativně 

navržený měřicí systém z hlediska jeho přesnosti. 

5.1 Požadavky na měřicí kanál 

Měřicí systém musí zajišťovat synchronizované měření časových okamžiků náběž-

ných a sestupných hran dvojice inkrementálních kanálů A, B a indexového kanálu Z. 

Kritické parametry, přímo ovlivňující kvalitu měřícího obvodu, představují hlavně 

velikost vzorkovací frekvence udávající výsledné rozlišení, její stabilita a případně 

další vlivy vstupních obvodů na měřený signál, jako např. zkreslení šířky pulzu. 

Omezení přicházející ze strany stability vzorkovacího kmitočtu a vstupního ob-

vodu vyšetřím podrobněji v následující podkapitole 5.1, současně s výběrem kon-

krétního typu obvodu. Cílem této podkapitoly je kvantifikovat požadavky na vzor-

kovací kmitočet s ohledem na dosažitelné rozlišení v úhlové oblasti. 

V textu budu dále používat označení 𝑛 pro rychlost otáčení, vyjádřenou v otáč-

kách za minutu. Pro účely kalibrace předpokládám rozsah rychlostí 200–780 min-1. 

Testovaný inkrementální snímač od firmy Allen-Bradley, 844B-Z13C2048, dispo-

nuje rozlišením 𝑁 = 2048 cyklů na otáčku. Výstupní frekvence 𝑓𝑖𝑛𝑐 inkrementálního 

signálu, 

 𝑓𝑖𝑛𝑐 =
𝑛

60
∙ 𝑁 ∙ 𝑚 . (5.1) 

Parametr 𝑚 = 1 odpovídá dekódování v módu x1 (pouze náběžné hrany), 𝑚 = 2 

značí mód x2 (záznam náběžných a sestupných hran). Dosazením horního limitu 

rychlosti do (5.1), stanovíme, 

 𝑓𝑖𝑛𝑐 =
𝑛

60
∙ 𝑁 ∙ 𝑚 =

780

60
∙ 2048 ∙ 2 = 53,248 𝑘𝐻𝑧. (5.2) 

 Při rychlosti otáčení 780 min-1 přicházejí inkrementální hrany s časovým rozestu-

pem, 𝑇𝑖𝑛𝑐 = 𝑓𝑖𝑛𝑐
−1 =̇ 18,78 𝜇𝑠. 

Odvození požadovaného časového rozlišení je vhodné převést do úhlové oblasti. 

Nominální úhlovou inkrementální periodu 𝛥0 stanovuje poměr, 
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 𝛥0 =
360

𝑁 ∙ 𝑚
 .                          [°] (5.3) 

Při rychlosti otáčení 𝑛, lze požadovaného úhlového rozlišení Δ𝑅 dosáhnout měřením 

s vzorkovací frekvencí 𝑓𝑐𝑛𝑡, 

 𝑓𝑐𝑛𝑡 ≥ 𝑓𝑖𝑛𝑐 ∙
𝛥0
Δ𝑅

 . (5.4) 

Poměr 𝛥0/Δ𝑅 určuje, kolikrát je nutné zvýšit frekvenci výstupního signálu 𝑓𝑖𝑛𝑐, aby 

bylo dosaženo požadovaného rozlišení. V podstatě jde o relativní vyjádření části Δ𝑅 

nominálního intervalu 𝛥0. Dosazením vztahů (5.1) a (5.3) do (5.4), lze výpočet zjed-

nodušit, 

 𝑓𝑐𝑛𝑡 ≥ 21 600 ∙
𝑛

Δ𝑅
 , (5.5) 

kde Δ𝑅 zastupuje požadované rozlišení v úhlových vteřinách. Časové měření inkre-

mentálního signálu, které neznehodnocuje výsledek měření o více než Δ𝑅 = 0,1′′, 

 𝑓𝑐𝑛𝑡 ≥ 21 600 ∙
𝑛

Δ𝑅
≥ 21 600 ∙

780

0,1
≥ 168,5 𝑀𝐻𝑧, (5.6) 

vyžaduje měřit čítačem s frekvencí alespoň 168,5 MHz. 

5.2 Měřicí aparatura 

V závěru předchozí podkapitoly jsem vytyčil požadavek na realizaci čítače s mini-

mální čítací frekvencí 168,5 MHz, aby při rychlosti otáčení 780 min-1, nedocházelo 

ke snížení přesnosti výstupního signálu snímače o více než 0,1′′. V následujícím 

textu proberu výběr vhodného měřicího hardwaru včetně vyčíslení vlivu na celko-

vou přesnost. 

Realizace sofistikovaného čítače s frekvencí alespoň 170 MHz, který umožní pa-

ralelní synchronizované čítání trojice signálů a zároveň k časovým značkám ukládá 

informaci o směru hrany, vyžaduje programovatelné hradlové pole. Z dostupného 

vybavení na UAMT FEKT se pro uvažované experimenty jeví nejvhodněji platforma 

CompactRIO od firmy National Instruments. Model CompactRIO-9068 zastřešuje 

real-time procesor společně s FPGA typu Xilinx Zynq 7020. Významnou výhodu 

představuje rovněž kvalitní softwarová podpora ze strany National Instruments 

(nástroje pro správu HW, konfiguraci, programové moduly apod.). CompactRIO ko-

munikuje s počítačem prostřednictvím gigabitového ethernetu, programování 

včetně kompilace kódu pro hradlového pole probíhá ve vývojovém prostředí Lab-

VIEW s využitím FPGA, Xilinx a Real-Time modulu. 
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Platforma cRIO-9068 obsahuje interní oscilátor s frekvencí 40 MHz. Frekvenci 

základního hodinového signálu lze vynásobit integrovanou násobičkou. Pro reali-

zaci čítače je použit takt o frekvenci 200 MHz. Odvodit vyšší frekvenci pro takt FPGA 

je sice možné, ale dochází k omezení ze strany vstupního modulu. 

Přivedení výstupních kanálů enkodéru do FPGA vyžaduje vhodný C modul. 

Vstupně výstupní vysokorychlostní digitální karta NI-9402 nabízí celkem 4 kanály 

se signálovými úrovněmi LVTTL. Za účelem návrhu rychlého čítače, dále okomentuji 

parametry karty NI-9402 [67] omezující časový průběh signálu. 

Maximální spínací frekvence vstupního signálu 16 𝑀𝐻𝑧 nezpůsobuje vzhledem 

k předpokládané frekvenci inkrementálního signálu 53,248 𝑘𝐻𝑧 omezení. Zpoždění 

kanálu 18 𝑛𝑠 též nepředstavuje kritický parametr. Kalibrace snímače neprobíhá 

v reálném čase a konstantní časové zdržení jednotlivých hran signálu neovlivní vý-

sledné zpracování. Signál též zpožďuje i FPGA o tři hodinové tiky (tj. 15 𝑛𝑠) důsled-

kem zavedeného pipeliningu. Naopak parametr udávající zkreslení periody vstup-

ního signálu, dále označený 𝑡𝑝𝑤𝑑, působí na výsledek měření nepříznivě. Výrobce 

udává maximální změnu šířky vstupního pulzu 𝑡𝑝𝑤𝑑 = 25 𝑛𝑠. Pokračováním v ná-

vrhu z předchozí části 5.1, lze při rychlosti 780 min-1 očekávat chybu, 

 Δ𝑝𝑤𝑑 =
𝑡𝑝𝑤𝑑

𝑇𝑖𝑛𝑐
∙ Δ0 =

18,78 ∙ 10−6

25 ∙ 10−9
∙
360

2048 ∙ 2
=̇ 0,42′′. (5.7) 

Digitální karta NI-9402 vnáší do měření mezní chybu celkem 0,42′′ následkem 

zkreslení šířky pulzu. Další chybu využitelnou jako zdroj nejistoty související s mě-

řicím obvodem přináší omezená stabilita interního oscilátoru. Kolísání hodinového 

kmitočtu přímo ovlivňuje přesnost měřených časových intervalů, protože dochází 

ke změně času jednoho programového cyklu uvnitř hradlového pole (tzn. změna 

jedné periody čítače). V dostupné produktové dokumentaci [68], [69] přesnost ho-

din pro FPGA výrobce neuvádí. Naštěstí ji lze vyčíst ze samotného hradlového pole 

pomocí projektového okna ve vývojovém prostředí LabVIEW pod záložkou FPGA 

Target. Zjištěná hodnota činí 100 ppm při taktovacím kmitočtu 200 MHz. Ze vztahu 

(5.5) je možné vyjádřit dosažitelné úhlové rozlišení v závislosti na frekvenci čítače 

𝑓𝑐𝑛𝑡 = 200 𝑀𝐻𝑧, 

 Δ𝑅 = 21 600 ∙
𝑛

𝑓𝑐𝑛𝑡
= 21 600 ∙

780

200 ∙ 106
=̇ 0,084′′. (5.8) 

Rozlišení Δ𝑅 vyjadřuje velikost jednoho hodinového tiku v úhlové oblasti při rych-

losti otáčení 𝑛. 

Odchylka 𝜎, způsobená omezenou stabilitou oscilátoru, 𝛿𝑜𝑠𝑐 = 100 𝑝𝑝𝑚, může 

být určena pomocí vztahu, 
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 𝜎 = 𝑓𝑐𝑛𝑡 ∙ 𝑇𝑖𝑛𝑐 ∙ 𝛿𝑜𝑠𝑐 =
𝑓𝑐𝑛𝑡
𝑓𝑖𝑛𝑐

∙ 𝛿𝑜𝑠𝑐 = 𝑓𝑐𝑛𝑡 ∙
60

𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑛
∙ 𝛿𝑜𝑠𝑐 , (5.9) 

kde 𝑇𝑖𝑛𝑐 zastupuje periodu výstupního signálu snímače při rychlosti 𝑛. Vztah (5.9) 

vyjadřuje počet hodinových tiků, připadajících na jeden úhlový interval Δ0 násled-

kem změny frekvence oscilátoru. Dosazením, 

 𝜎 = 200 ∙ 106 ∙
60

2048 ∙ 2 ∙ 780
∙ 100 ∙ 10−6 =̇ 0,376. (5.10) 

V průběhu nominálního intervalu Δ0 vznikne vlivem stability oscilátoru 𝛿𝑜𝑠𝑐 chyba 

odpovídající maximálně 0,376 hodinového tiku. Převodem do úhlové oblasti s vyu-

žitím vztahu (5.8), vychází odchylka v úhlové oblasti Δosc od nestability oscilátoru, 

 Δosc = 𝜎 ∙ Δ𝑅 = 0,376 ∙ 0,084 = 0,032
′′. (5.11) 

Výše identifikované a vyčíslené mezní chyby nyní postupně přepočítám na jed-

notlivé zdroje nejistot typu B. Sloučením těchto zdrojů pak získáme v metrologii 

standardně používaný kvalitativní popis měřicího celku z hlediska jeho přesnosti. 

Standardní nejistota typu B od rozlišení měřicího kanálu, 

 𝑢𝐵,𝑅 =
Δ𝑅
𝜒
=
0,084

√3
=̇ 0,048′′. (5.12) 

Nejistota, 𝑢𝐵,𝑅, způsobená rozlišením, Δ𝑅, dosahuje 0,048′′. Rozdělení pravděpodob-

nosti jsem zvolil rovnoměrné, neboť okamžik příchodu hrany inkrementálního sig-

nálu může nastat se stejnou pravděpodobností kdykoliv v celé šířce periody vzorko-

vání. Standardní nejistota od nestability oscilátoru, 

 𝑢𝐵,𝑜𝑠𝑐 =
Δosc
𝜒
=
0,032

2
=̇ 0,016′′. (5.13) 

Zde volím normální rozdělení, neboť lze důvodně očekávat malé odchylky od jme-

novité hodnoty. 

Výrobce [67] udává maximální hodnotu zkreslení šířky pulzu vstupního signálu, 

bližší informace ale neposkytuje, použiji proto rovnoměrné rozdělení, 

 𝑢𝐵,𝑝𝑤𝑑 =
Δ𝑝𝑤𝑑

𝜒
=
0,42

√3
=̇ 0,24′′. (5.14) 

Celková nejistota typu B, 

 𝑢𝐵 = √∑𝑢𝐵𝑧
2

𝑛

𝑧=1

= √0,0482 + 0,0162 + 0,242 =̇ 0,25′′. (5.15) 
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Vzhledem k vyšetření nejistoty měřicího kanálu, neřeším statistické zpracování na-

měřených údajů a celkovou nejistotu dle (5.15) mohu prohlásit za kombinovanou, 

 𝑢𝐶 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2 = 𝑢𝐵 = 0,25
′′. (5.16) 

Rozšířená standardní nejistota měřicího kanálu pokrývající interval výsledku 

s pravděpodobností 95 %, 

 𝑈𝑚 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐶 = 2 ∙ 0,25
′′ = 0,50′′. (5.17) 

V úvodu kapitoly jsem zmínil informaci o výrobci a rozlišení testovaného en-

kodéru. Posouzení, zda je celková nejistota 𝑈𝑚 měřícího kanálu přijatelná, vyžaduje 

znalost dalších parametrů snímače, především přesnosti. 

Enkodér nese označení 844B-Z13C2048. Katalogový list [71] informuje o para-

metrech: rozlišení 2048 cyklů na otáčku, kvadraturní výstup s otevřeným kolekto-

rem, napájení 12 V, maximální výstupní frekvence 100 kHz, průměr průchozí hří-

dele 3/8‘‘ a další. Informaci o přesnosti však výrobce neudává, a to ani u jiných mo-

delů. Konkurenční americká společnost, Dynapar, nabízí náhrady za inkrementální 

snímače firmy Allen-Bradley, viz [71]. Přesnost u podobného typu, H20 [72], činí 

±150′′. Lze tak předpokládat podobnou přesnost i u testovaného snímače 844B. 

Výpočet standardní nejistoty typu B z přesnosti snímače, 𝜖 = ±150′′, s uvážením 

rovnoměrného rozdělení, 

 𝑢𝐵,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 =
𝜖

𝜒
=
150

√3
=̇ 87′′. (5.18) 

Podobně jako u nejistoty měřicího kanálu nedochází k uplatnění nejistoty typu A. 

Další potenciální zdroj nejistoty výrobce neuvádí, celková rozšířená nejistota 

s 95% pravděpodobnostním intervalem, 

 𝑈𝑠 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐵,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ 87 = 174
′′. (5.19) 

Nejistota měřicího kanálu 𝑈𝑚 = ±0,50′′ představuje 0,29 % z nejistoty samot-

ného snímače. Pro ověření kalibrační metody považuji tuto hodnotu za přijatelnou. 

5.3 Program čítače 

Po vyšetření nejistoty měřicího kanálu následuje vytvoření programu čítače. Celý 

projekt pro akvizici signálu obsahuje dvě hlavní části. Část běžící na FPGA (kritická 

z pohledu časování) a část na real-time procesoru. Dále popisované programové ře-

šení bylo vytvořeno v prostředí NI LabVIEW 2015 SP1 (32-bit, verze 15.0f2) s pod-

porou Real-Time, FPGA a Robotics modulu. 

Programový kód čítače je implementován na vrstvě FPGA. V principu jde o časo-

vanou smyčku s taktem 200 MHz, uvnitř které se paralelně testují logické stavy 
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vstupního signálu dílčích kanálů. Dosažení 5 𝑛𝑠 časování si vyžádalo rozdělení kódu 

uvnitř hlavní smyčky na tři sekce prostřednictvím pipeliningu. Každá sekce zpož-

ďuje výstupní informaci o 5 𝑛𝑠, ale vzhledem k aplikaci, konstantní zpoždění nečiní 

problémy, jak již bylo ostatně řečeno výše. 

Hlavní smyčka obsahuje globální čítač, který inkrementuje svou hodnotu s kaž-

dým tikem hodinového signálu. Čítač využívá 64bitový celočíselný bezznaménkový 

datový typ (U64), čímž při dané frekvenci nehrozí jeho přetečení. Každý kanál má 

zároveň přidělený lokální čítač pro odvození počtu tiků uplynulých mezi hranami 

𝑖 − 1 a 𝑖 (tzn. mezi poslední a následující hranou) inkrementálního signálu. Do nej-

vyššího bytu lokálního čítače (rovněž datový typ U64) zároveň ukládám informaci 

o směru hrany pomocí číselného identifikátoru. Hodnota „1“ značí sestupnou hranu 

a hodnota „2“ náběžnou. 

Každé detekované hraně se přiřazují celkem dvě hodnoty typu U64. První pro-

měnná obsahuje počet tiků lokálního čítače (tj. čas mezi sousedními hranami) 

včetně informace o směru detekované hrany, zatímco druhá proměnná, nesoucí ak-

tuální hodnotu globálního čítače, odpovídá absolutnímu času hrany. Obě hodnoty se 

ukládají postupně za sebe, takže ve výstupním datovém proudu je lze rozeznat na 

základě sudého, resp. lichého pořadového čísla. V naznačeném stylu se ukládají cel-

kem tři datové proudy, zastupující jednotlivé kanály inkrementálního snímače (A, B, 

Z). Část kódu implementovaného na FPGA ukazuje obrázek 5.1. 

 
Obrázek 5.1: Část kódu na FPGA ukazující ukládání informace o směru detekované hrany ka-

nálu A do nejvyššího bytu hodnoty lokálního čítače a následný zápis do DMA kanálu A. 

Přenos hodnot z FPGA do embedded procesoru zastřešuje přímý přístup DMA. 

Každý kanál má přidělený vlastní DMA, do kterého se ze strany FPGA postupně za-

pisuje prvek po prvku (podobně jako u FIFO fronty), jak bylo řečeno výše. Komuni-

kace DMA je jednosměrná, přenos probíhá přesouváním prvků z výstupního bufferu 

(FIFO) hradlového pole do vstupního bufferu (FIFO) procesoru. 

Program na úrovni real-time vrstvy řídí FPGA a obstarává datový přenos. Zís-

kaná data následně ukládá ve formě binárního souboru do externí paměti. Pro vy-
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loučení možné ztráty dat je nutné, před spuštěním samotného kódu na FPGA, aloko-

vat trojici DMA kanálů (A, B, Z). Každý DMA kanál má přiřazenou vlastní frontu, je-

jich obsluhu řeším mechanizmem typu producent-konzument. Smyčka zastupující 

funkci producenta, plní odpovídající frontu daty přečtenými z příslušného DMA ka-

nálu. Druhá, paralelní smyčka postupně vybírá prvky dané fronty a zapisuje je do 

výstupního binárního souboru. Výsledkem jednoho měření jsou celkem tři binární 

soubory reprezentující kanály A, B a Z. 

5.4 Shrnutí 

V kapitole 5 proběhl návrh měřicího kanálu pro měření časových intervalů výstup-

ního signálu inkrementálního snímače. Výsledné řešení, použité v praktických expe-

rimentech vykonaných v rámci DP, sestává z platformy cRIO-9068 (vč.: 19F1D02) 

a vstupního digitálního modulu NI-9402 (vč.: 1671971). Stanovenou nejistotu měři-

cího kanálu ze sekce 5.2, 𝑈𝑚 = 0,50′′, jsem s přihlédnutím na testovaný snímač, 

Allen-Bradley 844B s odpovídající nejistotou měřené úhlové polohy, 𝑈𝑠 = 174′′, vy-

hodnotil jako dostačující. 

Realizace čítače na frekvenci 200 MHz vyžaduje rovněž vhodný program. Návrh 

programového vybavení, umožňujícího rychlou paralelní akvizici trojice inkremen-

tálních signálů, proběhl v rámci podkapitoly 5.3. Projekt je včetně zkompilovaného 

kódu dostupný v příloze DP. 
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6 MĚŘENÍ NA PŘÍPRAVKU 

Následující text popisuje uskutečněná měření na přípravku. V úvodu se věnuji mě-

ření volné odezvy setrvačníku pro získání informace o rychlostním profilu. Druhá 

část experimentů zahrnuje kalibraci testovaného inkrementálního snímače, před-

staveného v závěru podkapitoly 5.2. Navrženou metodu kalibrace objasním sou-

časně s provedeným experimentem. Všechna měření využívají vybavení od firmy 

National Instruments, v textu budu dále odkazovat pouze na konkrétní typy. 

6.1 Volná odezva setrvačníku 

Prvním úkol spočívá ve zjištění průběhu rotace nezatíženého setrvačníku. Pro mě-

ření otáček používám laserovou tachosondu. Bezkontaktní způsob měření umožní, 

aby nedocházelo ke změně momentu setrvačnosti a dalších odporových sil ovlivňu-

jících průběh rotace. Měření proběhla s tachosondou od firmy Brüel & Kjær, model 

MM-0360 [73] (vč.: MM0360-100113). Sonda využívá napájení konstantní proudo-

vou smyčkou 3–20 mA (technologie CCLD). Výstupní napěťový signál je modulován 

na tuto smyčku, tzn. napájení i měřený signál přenáší jedno koaxiální vedení. Zá-

znam signálu tak vyžaduje specializovanou měřicí kartu, nebo použití ICP modulu. 

      První experimenty jsem realizoval pomocí měřicí karty NI-9234 [74] 

(vč.: 1434F72). Analogová vstupní karta disponuje čtyřmi IEPE kanály se vzorkovací 

frekvencí 51,2 kS/s a rozlišením 24 bitů. Přenos dat mezi měřicí kartou a počítačem 

zastřešuje USB modul NI USB-9162 [75] (vč.: 13E8F08). 

Měření volné odezvy setrvačníku proběhne pro dvě polohy setrvačníku. Základní 

orientací budu dále nazývat polohu setrvačníku, při které je osa rotace kolmá k zemi. 

Druhá, vertikální orientace značí otočení setrvačníku o 90°, tj. osa rotace je nyní rov-

noběžná se zemí. Smyslem změny orientace je zjistit vliv směru zatížení ložisek na 

průběh rotace setrvačníku. V základní orientaci dochází k axiálnímu namáhání, za-

tímco ve vertikální poloze jsou ložiska namáhána v radiálním směru. 

Měření volné odezvy nastává v okamžiku odpojení hnacího kola od roztočeného 

setrvačníku, který následně zpomaluje pouze vlivem třecích a dalších odporových 

sil. Obrázek 6.1 ukazuje naměřený průběh otáček setrvačníku umístěného v zá-

kladní poloze.  
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Obrázek 6.1: Závislost rychlosti rotace na čase pro setrvačník v základní poloze 

Uvedená křivka vykazuje nelineární chování. Lze očekávat, že úsek několika po 

sobě jdoucích otáček bude nelinearitou postižen výrazně méně. Pro účel kalibrace 

je tak nutné poznat průběh rotace detailněji.  Zpomalování setrvačníku, vyjádřené 

ve formě rozdílu úhlového intervalu, uraženého za stejný čas dvou po sobě jdoucích 

otáček, ukáže vývoj tlumení v závislosti na rychlosti otáčení. Vykreslenou křivku 

ukazuje obrázek 6.2. Vertikální osa vynáší pokles průměrné rychlosti následující 

otáčky vůči předchozí, převedený do úhlové oblasti. Výpočet úhlového zpomalení 𝜑𝑖 

pro otáčku 𝑖 probíhá na základě změřených časových period, 

 𝜑𝑖 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1
𝑇𝑖−1

∙ 360,           [°] (6.1) 

kde 𝑇𝑖 značí měřenou dobu trvání otáčky 𝑖. Závislost 𝜑𝑖 na průměrné rychlosti otá-

čení, danou periodou 𝑇𝑖−1, vynáší zmíněný obrázek 6.2. Každý bod křivky pro danou 

rychlost určuje velikost úhlového intervalu, který po uplynutí času 𝑇𝑖−1 v následující 

otáčce schází pro dosažení celých 360°. 

 Pohledem na průběh je zřejmé, že příznivější podmínky (tzn. menší zpomalo-

vání) nastávají při vyšších rychlostech otáčení. Zjištěné chování lze odůvodnit vyšší 

kinetickou energií, díky které setrvačník snadněji překonává odpor proti točení dvo-

jice kuličkových ložisek. Nízké rychlosti, zhruba do 400 min-1, disponují výraznou 

nelinearitou a nepředstavují vhodné pásmo pro kalibraci snímače.  
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Obrázek 6.2: Průběh zpomalování setrvačníku vztaženého k následující otáčce v závislosti na 

rychlosti otáčení. 

Nejmenší hodnota zpomalování se nachází v okolí maximální rychlosti otáčení, 

odpovídající hodnotě 800 min-1. Přiblíženou oblast nabízí obrázek 6.3. 

 
Obrázek 6.3: Přiblížený průběh zpomalování v oblasti 750 až 800 min-1 
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Odečtem z grafu můžeme určit zpomalování setrvačníku na hodnotu cca 5 úhlo-

vých minut za otáčku. Naměřená hodnota je poměrně vysoká, neboť pro účely kalib-

race bychom potřebovali rychlost otáčení v krátkém časovém intervalu co nejvíce 

ustálenou. Na druhou stranu, za předpokladu rovnoměrně zpomaleného rotačního 

pohybu, můžeme při kalibraci enkodéru použít naměřený průběh rychlosti pro vy-

tvoření modelu umožňujícího kompenzaci klesající rychlosti referenčního zdroje 

otáčení (tj. setrvačníku). Provedená měření s tachosondou neumožňují stanovit, zda 

disk zpomaluje lineárně, nebo zadrhává v některých místech v průběhu otáčky, pro-

tože poskytují pouze jednu informaci za otáčku. 

Nežádoucí chování představuje kmitání signálu přesahující interval třech úhlo-

vých minut, viz obrázek 6.3. Mechanická reprezentace kmitání by znamenala, že disk 

zpomaluje otáčku od otáčky jinak. Setrvačník může zpomalit v následující otáčce 

méně než v předchozí pouze za předpokladu, že dojde k jeho urychlení. Setrvačník 

však rotuje zcela volně a k urychlení dojít nemůže. Průběh změn odporových sil pů-

sobících proti otáčení považuji za monotónní. Kmitání pravděpodobně způsobuje 

vliv měřicího řetězce ve smyslu variující detekce okamžiku průchodu jedné otáčky. 

Měření proběhlo se vzorkovací frekvencí 𝑓𝑣𝑧 = 51,2 𝑘𝐻𝑧. Při rychlosti otáčení 

800 otáček za minutu, trvá jedna otáčka 0,075 sekundy. Jedné úhlové minutě tedy 

odpovídá časový interval 0,075 21600⁄ =̇ 3,5 𝜇𝑠, přičemž perioda vzorkování 

1 51200⁄ =̇ 19,5 𝜇𝑠. Poměrem časů, 19,5/3,5 =̇ 5,5, docházím k závěru, že časové 

rozlišení dané vzorkovací frekvencí může způsobit chybu až 5,5′. 

Odvození časové značky pro začátek otáčky (tzn. určení času při překročení pra-

hové hodnoty), probíhá i mezi okamžiky vzorkování pomocí lineární interpolace. 

Výsledkem je výrazné snížení chyby detekování okamžiku dosažení prahové hod-

noty. Obrázek 6.4 ukazuje navzorkovaný průběh výstupního signálu z tachosondy. 

Menší strmosti hran jsou následkem filtrování uvnitř měřicí karty NI-9234.  Vzhle-

dem k době náběžné i sestupné hrany (cca 20 𝜇𝑠), připadá na každou hranu alespoň 

jeden okamžik vzorkování. Navzorkovaný signál v okolí hran kmitá důsledkem Gib-

bsova jevu (vliv antialiasingového filtru), který společně s přítomným šumem 

a kvantizační chybou karty (24 bitů) omezuje kvalitu interpolace. Uvedené zdroje 

však způsobují časový posun detekované značky o velmi malou hodnotu. 

Výpočet interpolace bere v úvahu první vzorek před prahovou hodnotou, 𝑢𝑘−1, 

a následující vzorek, 𝑢𝑘. Tuto dvojici vzorků spojuje úsečka, jež představuje interpo-

lační funkci interpretující měřenou hranu. Poměrem vzdálenosti vzorku 𝑢𝑘−1 

od prahu vůči vzájemné vzdálenosti obou vzorků (okamžitých hodnot), dochází 

k odhadu času překročení prahové hodnoty uvnitř vzorkovací periody 𝑇𝑣𝑧, 

 𝑡𝑝 =
𝑈𝑝 − 𝑢𝑘−1

𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−1
∙ 𝑇𝑣𝑧 , (6.2) 
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kde 𝑈𝑝 označuje prahovou hodnotu a 𝑢𝑘 hodnotu napětí prvního vzorku za praho-

vou hodnotou. Chyba interpolace závisí na shodě směrnice interpolované funkce 

se směrnicí skutečné hrany. Rozdíl směrnic vzniká důsledkem výše zmíněných jevů 

ovlivňujících navzorkovaný signál. Případná odchylka odhadnutého času 𝑡𝑝 však do-

sahuje velmi malé hodnoty, čímž je omezení ze strany vzorkovacího kmitočtu vý-

razně korigováno. 

Kmitání signálu pravděpodobně způsobuje proměnná doba odezvy sondy na re-

flexní značku. Výrobce [73] reakční schopnost sondy neuvádí, na základě maximální 

snímané frekvenci 5 𝑘𝐻𝑧 lze pouze odvodit, že bude menší než 200 𝜇𝑠. Z důvodu po-

dezření na rušení od okolního osvětlení, bylo uskutečněno měření při nečinnosti 

okolních světelných zdrojů. Výstupní signál sondy však nenabývá výraznějších roz-

dílů a rušení tak nebylo prokázáno. 

 
Obrázek 6.4: Navzorkovaný průběh výstupního signálu tachosondy při průchodu reflexní 

značky, digitální karta NI-9234, 51,2 kS/s 

Kmitání výstupního signálu na chvíli opustím. Zbývá změřit rychlostní profil 

setrvačníku umístěného do vertikální polohy (tj. osa rotace rovnoběžná se zemí). 

Naměřenou volnou odezvu prezentuje obrázek 6.5. 
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Obrázek 6.5: Průběh rychlosti rotace pro setrvačník ve vertikální poloze 

Průběh rychlosti rotace ve vertikální orientaci tvarově souhlasí s průběhem pro 

základní polohu, ale doba rotace trvá při shodné počáteční rychlosti přibližně 

o 100 sekund déle. Porovnání obou rychlostních profilů nabízí obrázek 6.6. 

 
Obrázek 6.6: Porovnání rychlostních profilů pro setrvačník v základní (osa rotace kolmo 

k podlaze) a vertikální poloze (osa rotace rovnoběžně s podlahou) 
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Detailní pohled průběhu zpomalování při vertikální poloze setrvačníku ukazuje 

obrázek 6.7. V souladu s rychlostní profilem (delší dobou rotace), nabývá zpomalo-

vání v porovnání se základní polohou nižší hodnoty o přibližně jednu úhlovou mi-

nutu za otáčku. 

Rozdíl z mechanického hlediska uložení setrvačníku, spočívá v rozdílném namá-

hání kuličkových ložisek. Ve vertikální poloze jsou ložiska namáhána v radiálním 

směru. Gravitační tíha setrvačníku působí pákou na ložiska, kde dochází k lokálnímu 

zatěžování kuliček (osa otáčení páky se nachází v místě bližšího ložiska). Naproti 

tomu při základní orientaci nese setrvačník vnitřní kroužek ložiska. Tíha působí po 

celém jeho obvodu, čímž se zvětší celková velikost zatížené styčné plochy. Naměřené 

průběhy současně prokázaly větší odpor proti točení. 

 
Obrázek 6.7: Přiblížený průběh zpomalování v oblasti 750 až 800 min-1 pro vertikální polohu 

setrvačníku 

Kromě zmíněné délky trvání rotace a s tím související menší tlumení, nevykazují 

naměřené rychlostní profily výraznější rozdíl. V obou případech je přítomné kmitání 

se shodnou amplitudou. Za účelem ověření potlačení vlivu vzorkovací frekvence po-

mocí interpolace, proběhlo měření se vzorkovací frekvencí 1 𝑀𝑆/𝑠. Kmitání v prů-

běhu dle (6.1) nezmizelo, ale navíc je ještě výraznější. Měření tedy prokázalo, že kmi-

tání nevzniká následkem nedostatečného rozlišení v čase. Pro měření byla použita 

standardní analogová 16bitová vstupní karta NI-9223 [76] (vč.: 1A071A6) v kombi-

naci s napájecím ICP modulem M28 [77] (vč.: 081554). Navzorkovaný signál má 
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strmé hrany a neobsahuje viditelné zkreslení. Problém pravděpodobně způsobuje 

měnící se čas detekce reflexní značky na straně tachosondy. 

Vertikální orientace setrvačníku nepřináší kromě menšího tlumení žádný výraz-

nější rozdíl. Zjištěný pokles tlumení činí přibližně 20 % oproti základní poloze. 

Vzhledem k tomu, že zpomalování o velikosti 4, nebo 5 úhlových minut na otáčku 

nehraje z pohledu kalibrace zásadní roli, upřednostním dále použití přípravku v zá-

kladní orientaci, která umožňuje příjemnější manipulaci a rovněž usnadní jeho ob-

sluhu. 

6.2 Volná odezva setrvačníku s připojeným snímačem 

Testovaný enkodér tvoří nedílnou součást přípravku a bude vždy ovlivňovat volnou 

odezvu samotného setrvačníku změřenou v předchozí podkapitole. Použitý inkre-

mentální snímač v provedení s vlastním ložiskem, Allen-Bradley 844B-Z13C2048 

(vč.: 11159053), se z mechanického pohledu chová jako další zdroj tlumení. Dále 

uvedená měření využívají měřicí kanál navržený v podkapitole 5.2, tzn. měření ča-

sové značky hrany inkrementálního (indexového) signálu s časovým rozlišením da-

ném vzorkovací frekvencí 200 𝑀𝐻𝑧. Naměřenou volnou odezvu ukazuje obrázek 

6.8. 

 
Obrázek 6.8: Rychlostní profil setrvačníku s připojeným snímačem 
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Naměřená závislost vypovídá nepatrně kratší dobu rotace (přibližně o 6 %) a po-

tvrzuje tak vyšší hodnotu tlumení následkem připojeného snímače. Porovnání rych-

lostního profilu volné odezvy setrvačníku bez snímače a se snímačem ilustruje ob-

rázek 6.9. 

 
Obrázek 6.9: Porovnání rychlostních profilů samotného setrvačníku a setrvačníku s připoje-

ným inkrementálním snímačem  

V rozsahu rychlostí nad 500 min-1 není v rychlostních profilech znatelný rozdíl. 

Připojený snímač v uvedeném intervalu nezhoršuje linearitu rychlostního profilu. 

Viditelný pokles v oblasti pomalejších rychlostí není podstatný, protože zde dochází 

ke zhoršení linearity rychlostního profilu volné odezvy, viz obrázek 6.2 z předchozí 

podkapitoly. 

Obrázek 6.10 ukazuje přiblížený průběh zpomalování setrvačníku měřeného po-

mocí indexového kanálu inkrementálního snímače. Graf je vykreslený ve větším mě-

řítku než v předchozím případě (obrázek 6.3) a jak můžeme vidět, přítomné kmitání 

dosahuje amplitudy necelých 0,05′, tzn. pokles o 98,5 %. Totožné měření s inkre-

mentálním snímačem proběhlo i analogově při vzorkování 1 𝑀𝑆/𝑠 se shodným vy-

bavením (karta NI-9223) jako při měření s tachosondou. Výsledný průběh zákmity 

rovněž neobsahuje. Problém kmitání z podkapitoly 6.1 tak způsobuje tachosonda 

následkem nestabilní detekce reflexní značky. Porovnání naměřeného průběhu zpo-

malování pomocí tachosondy a inkrementálního snímače ukazuje obrázek 6.1. 
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Obrázek 6.10: Detail zpomalování setrvačníku změřeného inkrementálním snímačem 

 
Obrázek 6.11: Porovnání průběhů zpomalování změřených inkrementálním enkodérem a ta-

chosondou 
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6.3 Linearita inkrementálního enkodéru 

V závěrečné části DP provedu návrh metody pro určení chyby inkrementálního sní-

mače. Nejdříve představím princip metody, který v následující podkapitole aplikuji 

na změřený inkrementální signál. Na základě zjištěné chyby vynesu korekční křivku 

snímače. Záznam hran výstupního signálu zajišťuje měřicí kanál navržený v podka-

pitole 5.2. Parametry testovaného snímače, Allen-Bradley 844B, byly rovněž před-

staveny v uvedené podkapitole. 

6.3.1 Návrh metody 

Princip vychází z metody dynamické rekonstrukce úhlových intervalů (TDR) pro-

brané v kapitole 3.3. Rovněž využívám volnou odezvu setrvačníku jako referenční 

zdroj otáčení. Vlastnost uzavřené smyčky dovoluje z indexového kanálu získat refe-

renční úhlové body s periodou přesně 360°. Skutečnou hodnotu úhlové polohy pro 

každou inkrementální rysku, 𝜑𝑘, určuji pomocí interpolace na základě referenčních 

bodů. Vycházím z myšlenky, že řada obsahující větší počet (alespoň 100) po sobě 

jdoucích referenčních bodů (otáček) ukáže trend, jakým se mění úhlová poloha i uv-

nitř otáčky, tj. mezi referenčními body. 

 
Obrázek 6.12: Princip navržené metody pro kalibraci inkrementálního snímače 

Princip navržené metody vystihuje obrázek 6.12. Cílem je interpolovat skuteč-

nou hodnotu 𝑘-té úhlové polohy pro změřený čas 𝑘-té inkrementální hrany, 𝑡𝑘, tedy 

závislost úhlové polohy na čase, 𝜑𝑘 = 𝑓(𝑡𝑘), kde 𝑘 = 1, 2, … ,𝑁 označuje rysku in-

krementálního měřítka.  Vstupní data pro vytvoření modelu představují naměřené 
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časové okamžiky náběžných, nebo sestupných hran indexového kanálu. Tímto způ-

sobem získáme sadu uzlových bodů, 𝜑𝑖 = 𝑓(𝑡𝑖), přičemž 𝑖 = 1, 2, … ,𝑀 označuje po-

řadové číslo otáčky vztažené k analyzované datové sadě (tj. vybraná posloupnost 

otáček). 

Vzhledem k naměřenému charakteru rychlostního profilu volné odezvy, lze po-

važovat závislost úhlové polohy na čase za pomalu měnící se hladkou funkci. Tento 

předpoklad poskytuje základ pro spolehlivou interpolaci úhlových poloh 𝜑𝑘. 

Neméně důležitý faktor představuje typ interpolační metody. S uvážením lineárně 

klesající rychlosti v průběhu každé otáčky, nemůže být funkce vyjadřující závislost 

úhlové polohy na čase, 𝜑 = 𝑓(𝑡), lineární, protože úhlová poloha odpovídá integrálu 

úhlové rychlosti, 𝜔 = 𝑑𝜑/𝑑𝑡. Nerespektování této skutečnosti, tj. interpolace lome-

nou úsečkou, znamená předpoklad konstantní úhlové rychlosti, který je však v roz-

poru s naměřenou volnou odezvou. Vhodnější řešení spočívá v interpolaci pomocí 

polynomu. Interpolační polynom umožňuje modelovat ohyb křivky, ale často do-

chází k oscilacím, které nepříznivě ovlivňují výslednou přesnost stanovené nelinea-

rity snímače. Optimální řešení poskytuje Hermitův kubický spline, u něhož nedo-

chází k oscilacím a zároveň interpoluje ohyb křivky pomocí funkce třetího stupně. 

Jednotlivé úhlové odchylky snímače, 𝛿𝑖,𝑘, jsou stanoveny porovnáním interpolo-

vané hodnoty 𝜑𝑖,𝑘 a nominálního intervalu 𝑘-té rysky, 

 𝛿𝑖,𝑘 = Δ𝑘 − 𝜑𝑖,𝑘. (6.3) 

Nominální interval je daný rozlišením snímače, Δ𝑘 = 𝑘 ∙ (360/𝑁). Z důvodu potla-

čení náhodných jevů, probíhá výpočet korekčních křivek pro 𝑀 po sobě jdoucích 

otáček. Výsledná úhlová odchylka 𝑖-té rysky odpovídá průměrné hodnotě přísluš-

ných odchylek ze všech vypočtených korekčních křivek, 

 𝛿�̅� =
1

𝑀
∙∑Δ𝑘 − 𝜑𝑖,𝑘

𝑀

𝑖=1

 . (6.4) 

 

6.3.2 Korekční křivka inkrementálního snímače 

Výše uvedený postup nyní aplikuji na změřený inkrementální signál testovaného 

snímače. Obrázek 6.13 ukazuje referenční uzlové body, 𝜑𝑖, získané z časových oka-

mžiků sestupných hran indexového kanálu Z. Na základě jejich vývoje v čase se in-

terpolují úhlové hodnoty 𝜑𝑖,𝑘 mezi dvěma sousedními body. Následuje vygenero-

vání vektoru délky 𝑁, obsahujícího nominální úhlové hodnoty pro všechny rysky 

měřítka. Změřené časy, 𝑡𝑘, reprezentují sestupné hrany inkrementálního signálu na 

kanálu A. 
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Obrázek 6.13: Změřené časové okamžiky sestupných hran indexového kanálu Z, vertikální 

osa odpovídá počtu otočení 

Provedením výpočtu korekčních křivek pro celý soubor otáček dle (6.3) lze určit 

rozptyl křivek, viz obrázek 6.14. Detailním pohledem na vykreslené křivky lze ode-

číst hodnotu rozptylu, který nepřesahuje interval ±2′′. 

 
Obrázek 6.14: Vykreslení 100 korekčních křivek z jedné sady otáček 
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Výslednou korekční křivku, danou průměrnou hodnotou dle (6.4), zobrazuje obrá-

zek 6.15. Na uvedeném grafu je vidět průběh chyby v závislosti na nominální hod-

notě, všechny odchylky snímače leží uvnitř intervalu ±70′′. 

 
Obrázek 6.15: Korekční křivka testovaného snímače 

Ještě zbývá doplnit, že výpočet probíhal pro sadu otáček o velikosti 𝑀 = 100. 

Volná odezva byla použita v úseku začínajícím rychlostí 800 min-1. Naměřená hod-

nota celkové chyby ±70′′ se nachází ve výrobcem stanoveném intervalu (tj. ±150′′, 

viz kapitola 5.2). Celková nejistota metody se kromě příspěvku měřicí aparatury slo-

žitě vyjadřuje, neboť závisí na kvalitě interpolace. Není znám skutečný funkční prů-

běh a přesnost interpolovaných poloh tak není známa. Z charakteru rychlostního 

profilu (hladká a pomalu se měnící funkce) lze očekávat relativně přesné výsledky, 

ale jedná se o předpoklad, který není číselně vyjádřen. Ověření přesnosti metody 

vyžaduje instalaci referenčního snímače, následným porovnáním určit korekční 

křivku testovaného enkodéru a obě získané korekční křivky porovnat. Nepříznivý 

vliv má rovněž nerovnoměrné otáčení v průběhu otáčky. Uzlové body se nacházejí 

vždy ve shodné pozici vůči natočení ložiska, čímž není možné zohlednit nerovno-

měrnou změnu rychlosti mezi referenčními body. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat přehled snímačů pro měření úhlové polohy, 

nastudovat problematiku kalibrace, navrhnout a realizovat kalibrační přípravek 

včetně měřicího kanálu a následně ověřit realizovaný přípravek praktickými expe-

rimenty.  

Kapitola 2 popisuje principy používané u snímačů pro měření úhlových výchy-

lek. Více pozornosti věnuji optoelektronickým inkrementálním snímačům, sezna-

muji čtenáře se základní pojmy v oblasti rotačních enkodérů a jejich limity z hle-

diska dosažitelné přesnosti. Vypracovaný průzkum trhu komerčních úhlových en-

kodéru potvrdil vysokou přesnost těchto snímačů, dosahující až ±0,4′′. 

Další část práce se věnuje metodám kalibrace. Obsahuje přehled primárních úh-

lových standardů používaných světovými metrologickými instituty. Detailněji se za-

měřuji na metodu EDA (kap. 3.2) a TDR (kap. 3.3). EDA představuje jednu ze základ-

ních self-kalibrací, dosahuje rozšířené nejistoty (𝑘 = 2) pod 0,01′′. Princip může být 

implementován do úhlového snímače, čímž lze vytvořit úhlový standard přímo v cí-

lové aplikaci. Výslednou přesnost lze navíc přizpůsobit konkrétním požadavkům po-

užitím odpovídajícího počtu čtecích hlav. Self-kalibrace typu TDR popisuje podobný 

problém, kterým se zabývá diplomová práce, tzn. využití volné odezvy setrvačníku 

jako referenčního zdroje otáčení. Základní varianta s jedinou čtecí hlavou je citlivá 

na torzní vibrace, navýšením počtu čtecích hlav lze potlačit nepříznivé vlivy a do-

sáhnout rozšířené nejistoty (𝑘 = 2) až 0,006′′. 

Realizovaný kalibrační přípravek využívá rotační pohyb setrvačníku jako refe-

renčního zdroje otáčení. Dosažení volné odezvy je umožněno odepnutím roztáče-

cího pohonu po dosažení žádané rychlosti.  Popisu přípravku se věnuje kapitola 4. 

Navržený kanál v kapitole 5 využívá hardware od firmy National Instruments. 

Na FPGA platformy cRIO-9068 byl vytvořen program pro rychlé synchronizované 

paralelní čítání trojice výstupních signálů inkrementálního enkodéru. Frekvence čí-

tání dosahuje 200 MHz, společně s digitální kartou NI-9402 byla stanovena rozší-

řená nejistota měřicího kanálu (𝑘 = 2) na hodnotu 0,50′′. 

Na základě provedených experimentů popsaných v podkapitolách 6.1 a 6.2 jsem 

vyšetřil volnou odezvu setrvačníku navrženého kalibračního přípravku. Naměřené 

hodnoty prokazují vhodný rozsah rychlostí pro kalibraci od 500 min-1 a výše. Při 

pomalejším otáčením se výrazněji uplatňuje nelineární závislost rychlostního pro-

filu. Metodu diskutovanou v podkapitole 6.3 jsem použil pro získání korekční křivky 

testovaného snímače (obrázek 6.15). Vynesená korekční křivka pokrývá interval 

±70′′ a leží tak uvnitř předpokládané přesnosti snímače ±150′′. Výpočet skuteč-

ného úhlového natočení využívá interpolaci pomocí Hermitových kubických splinů. 

Použité řešení se nejeví jako nejvhodnější, protože celková nejistota metody závisí 
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na neznámé přesnosti interpolovaných pozic, i když lze vzhledem k předpokláda-

nému tvaru funkce očekávat spolehlivou interpolaci. Metodu jsem chtěl otestovat 

především z důvodu použitého valivého uložení hřídele, které je pro kalibrační tech-

niku TDR nevhodné. 

Pro další pokračování v řešení problematiky kalibrace snímačů úhlů, navrhuji do 

přípravku nainstalovat referenční úhlový enkodér, jež umožní ověřit případné ka-

librační metody. Použití přesného snímače s větším počtem inkrementálních rysek 

vyžaduje rychlejší vzorkování, něž nabízí současný měřicí kanál. 

Vhodnou kalibrační technikou se zdá být princip TDR (popsaný v kapitole 3.3).  

Spolehlivá funkce vyžaduje bezkontaktní uložení rotující části. Požadavku zanedba-

telného tření vyhovuje aktivní magnetické nebo vzduchové ložisko. Použitá litera-

tura výslovně odkazuje na vzduchová ložiska, konkrétním typem může být 

např. model 10R od amerického výrobce Professional Instruments [78]. Z hlediska 

odporu proti otáčení jsou obě ložiska srovnatelná. Aktivní magnetické ložisko navíc 

obsahuje zabudované snímače polohy a vyžaduje výkonnou externí elektroniku pro 

zpětnovazební řízení středu otáčení hřídele. 

Před případnou realizací nového uložení by bylo vhodné algoritmus TDR otesto-

vat a zjistit, jak velice použitá kuličková ložiska metodu omezují. Dále je žádoucí, aby 

návrh nového uložení počítal s možností definované montáže více čtecích hlav. 
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