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 Utilizarea tablei de oţel electrotehnic presupune un tratament termic în atmosferă 
protectoare a tolei după solicitări mecanice (ştanţare, îndoire, tăiere etc.). Pentru a reduce 
pierderile prin curenţi turbionari tolele trebuie izolate între ele. Pentru tabla laminată la cald 
izolarea se realizează prin oxidare, strat de hârtie sau lăcuire (metoda cea mai avantajoasă).  

Cu reducerea dimensiunilor (a grosimii materialului) costul materialului se măreşte 
şi în acelaşi timp manopera de asamblare devine mai dificilă şi mai costisitoare. Pe de altă 
parte rezistivitatea materialelor metalice nu variază în limite foarte mari. Soluţia poate fi 
găsită prin alegerea unei ferite.  

Feritele au rezistivitatea cu câteva ordine de mărime mai mare decât a materialelor 
metalice curent folosite, sunt rezistente la umezeală, pot fi lipite cu răşini artificiale. Ca 
dezavantaj trebuie menţionate fragilitatea şi duritatea lor medie care îngreunează 
prelucrările mecanice.  

Tehnologia de realizare a circuitului magnetic din tole presupune operaţiile: 
� Lamelare ( împachetare ) cu aşezarea tolelor ştanţate astfel încât bavurile să fie în 

acelaşi sens; 
� Presare astfel încât să se asigure un coeficient de umplere cât mai bun şi presiunea de 

contact să fie cuprinsă în intervalul (30…100)N/cm2; 
� Fixarea tolelor presupune asamblarea acestora în pachet de dimensiunile circuitului 

magnetic. Fixarea prin lipire, cu scoabă sau cu nituri tubulare sunt câteva din metodele 
utilizate în acest sens. 

Înfăşurarea bobinei este realizată de obicei din conductor de cupru electrotehnic, de 
secţiune circulară şi emailat. Legarea conductorului la bornele bobinei (realizate din cupru 
sau alamă argintate) se realizează prin lipire (cu aliaj pe bază de cositor) în mod direct sau 
prin conductoare flexibile (dacă există pericolul existenţei vibraţiilor). Carcasa acestei 
înfăşurări (cu sau fără pereţi laterali) se realizează din materiale izolante termorigide 
(bachelită, melamină cu diverse adaosuri), materiale termoplaste (poliamidă, policarbonat, 
acetat de celuloză etc.) sau materiale stratificate (hârtie statificată, sticlostratitex etc.). 

Ecranarea magnetică a întregii construcţii în vederea reducerii perturbaţiilor de 
natură electromagnetică este o problemă importantă care trebuie avută în vedere. 

Traductoarele cu miez mobil impun fixarea acestuia pe o tijă realizată din materiale 
nemagnetice. 

Carcasa traductorului se realizează din materiale uşoare, 
rezistente la coroziune şi lovituri mecanice. Se utilizează în 
general aluminiul sau aliajele sale. 
Unele variante de traductoare cu miez mobil au în componenţă 
şi elemente auxiliare pentru ghidarea mişcării (lagăre de 
alunecare de precizie sau rulmenţi liniari), burduf elastic pentru 
protejarea tijei mobile, cuplaje de precizie etc. [3.8]. 
În figura 3.26 se prezintă varianta unui traductor inductiv cu 
armătură mobilă (3) având circuitul feromagnetic (1) din ferită 
(2- înfăşurarea bobinei).  
Mărimea de măsurat se poate aplica traductorului, cu sau fără, 
contact mecanic. În primul caz traductorul are armătura mobilă 

proprie. La măsurătorile fără contact rolul de armătură mobilă îl are însăşi piesa 

 
Fig.3.26 Schemă 
principială a unui 
traductor inductiv 
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feromagnetică a cărei poziţie se determină. 
 Varianta constructivă a unui traductor inductiv de tip transformator diferenţial 
(pentru control dimensional) este prezentată în figura 3.27 Mişcarea tijei palpatoare este 
ghidată prin intermediul unui rulment liniar cu bile. Forţa de palpare este asigurată de arcul 
elicoidal de compresiune.     

 
Traductoarele pentru măsurarea mişcării de rotaţie au în 
general principii asemănătoare privind realizarea 
practică şi în funcţie de varianta funcţională unele 
paricularităţi speciale. 
Astfel selsinul, resolverul au circuitul feromagnetic tot 
pe bază din tole de oţel electrotehnic. În plus faţă de 
traductoarele prezentate pînă aici, aceste traductoare 
prezintă în construcţia lor sistemul perie – colector sau 
un transformator rotativ. Transformatorul rotativ este 
compus din două înfăşurări cilindrice coaxiale dispuse 
pe rotorul traductorului şi respectiv statorul acestuia. 
Prin cuplajul magnetic dintre cele două înfăşurări există 
posibilitatea transferului de semnal / energie de pe 
partea mobilă a traductorului pe partea fixă sau invers. 
Traductoarele de tip inductosin au construcţia 
asemănătoare maşinilor electrice cu întrefier axial. În 
figura 3. 28 se prezintă cele două componente ale unui 
inductosin de rotaţie cu evidenţierea parametrilor 

geometrici specifici. 
 
 3.3.3.3 Concluzii finale 
 
 Prin multitudinea variantelor principiale şi desigur prin fiabilitatea ridicată pe care o 
prezintă, traductoarele inductive sunt utilizate într-o varietate extrem de largă de aplicaţii 
industriale şi într-o plajă extrem de largă de deplăsari. Aspectele de performanţă electrice şi  
mecanice (vezi traductoare rezistive de deplasare) pot fi luate în considerare şi la alegerea 
acestui tip de traductor. 

 

Fig.3.27. Varianta constructivă a unui traductor inductiv de tip 
diferenţial:1-bobina; 2-miez feromagnetic; 3-ghidaj cu bile; 4-arc; 

5-cap pentru palpare 

 
Fig.3.28 Părţi componente ale 

inductosinului rotativ 
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 3.3.4 Traductoare capacitive de deplasare 
 3.3.4.1 Consideraţii teoretice 
   
 Elementul sensibil al traductoarelor capacitive îl reprezintă un condensator a cărui 
capacitate poate fi modificată prin variaţia a trei parametri: distanţa dintre armături, suprafaţa 
comună a armăturilor sau permeabilitatea dielectricului dintre armături. 
 Traductoarele bazate pe modificarea distanţei dintre armături se utilizează în principal 
pentru măsurarea micilor deplasări liniare (< 1 mm). Traductoarele cu suprafaţa variabilă a 
armăturilor se utilizează pentru măsurarea deplasărilor unghiulare, a nivelului, iar cele cu 
permitivitatea dielectricului variabilă pentru măsurarea nivelului sau a unor neregularităţi 
geometrice. 
 Schema principială a unui condensator plan (considerat ca şi element sensibil) este 
prezentată în figura 3.29  iar a unuia cilindric este prezentată în figura 3.30. 

Capacitatea acestor condensatoare este definită 
prin relaţiile:  
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unde: ε0 este permitivitatea vidului,  εr este 
permitivitatea relativă a mediului dielectric dintre 
armături, A este aria comună a armăturilor, d este 
distanţa dintre armături şi respectiv L lungimea 
comună a armăturilor, ØDe diametrul armăturii 
exterioare iar ØDi diametrul armăturii interioare. 
Pentru elementul sensibil cu suprafaţa armăturilor 
variabilă variaţia capacităţii este proporţională cu 
deplasarea liniară. 
Variaţia capacităţilor la o deplasare liniară a 
armăturilor este: 

x
d

b
C r ∆⋅

⋅⋅
=∆

εε0    (3.29) 

şi respectiv: 
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unde:  
b este lăţimea armăturilor, ∆x este deplasarea liniară a armăturii plane şi respectiv ∆L este 
deplasarea liniară a armăturii cilindrice. 

 
Fig.3.29 Condensator plan 

 

 
Fig.3.30 Condensator cilindric 
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Caracteristica statică teoretică a acestor traductoare este liniară, 
unidirecţională. Din cauza neliniaritătţilor specifice (efectul de 
margine a liniilor câmpului electric) caracteristica statică reală 
diferă de la o dreaptă pentru valori mici ale deplasării (fig.3.31)  
Capacitatea elementului sensibil cu armătură în mişcarea de 
rotaţie (fig.3.32) este funcţie liniară de unghiul de rotaţie : 
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Sensibilitatea traductorului în caest caz are o valoare constantă: 
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unde n este numărul de elemente 
sensibile legate în paralel.  
Traductoarele capacitive cu modificarea 
distanţei d dintre armături au o 
caracteristică statică neliniară cu o 
sensibilitate ridicată la variaţii mici ale 

deplasărilor. Îmbunătăţirea liniarităţii caracteristicii se 
obţine prin realizarea unui element sensibil capacitiv în 
montaj diferenţial. În figura 3.34 sunt prezentate variantele 
traductoarelor capacitive diferenţiale cu variaţia distanţei 
dintre armături şi respectiv pentru mişcarea de rotaţie. 
Condensatorul din figura 3.34a constă practic din două 
condensatoare plane în serie C1 şi C2, având o armătură 
comună mobilă şi distanţele dintre armături: 
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De regulă acest condensator diferenţial este 
conectat într-o punte de măsură. În legătură cu 
metodele de măsurare din  cazul traductoarelor 
capacitive trebuie precizat faptul că rezistenţele şi 
inductivităţile parazite sunt în general neglijabile. 
Capacităţile parazite pot reduce însă în mod drastic 
sensibilitatea traductorului. Pentru ca influenţa 
capacităţilor parazite să fie cât mai redusă este 
necesar ca traductoarele să nu aibă nici o armătură 

 
Fig.3.31Caracteristică 

statică  
 

 
Fig.3.32 Condensator variabil cu armătura 

mobilă în mişcarea de rotaţie 
 

 
Fig.3.33 Caracteristică statică 

 
Fig.3.34 Traductor capacitiv diferenţial 
 



Valer DOLGA – Senzori şi traductoare 66 

conectată la masă [3.9]. Se recomandă din acest motiv punţi de măsură cu transformator sau 
punţi Sauty (fig.3.35). Dacă impedanţa de intrare a aparatului de măsură este infinită, tensiunea 
de ieşire are expresia : 
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 Caracteristica statică este liniară şi bidirecţională (fig.3.36). 

 În acelaşi mod se poate determina relaţia de legătură liniară pentru varianta 
traductorului din figura 3.34b. 
 În figura 3.37 sunt prezentate două variante de traductor cu permitivitatea dielectricului 
variabilă.  Elementul sensibil constă din două condensatoare conectate în paralel şi respectiv în 
serie. În prima variantă condensatoarele au suprafaţa armăturilor variabilă: 
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unde b este lăţimea armăturii iar L este 
lungimea acesteia. 
Capacitatea echivalentă este în acest caz: 
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Caracteristica statică a acestui traductor 
este liniară (fig.3.38a). 

 În cea de-a doua variantă prezentată în figura 3.37b, condensatoarele au distanţa dintre 
armături variabilă. Cele două capacităţi au expresiile: 
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Fig.3.35 Punte de măsură 

 

 
Fig.3.36  Caracteristica statică a 

traductorului capacitiv diferenţial 

 
Fig.3.37 Element sensibil capacitiv cu 

permitivitate relativă variabilă 
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 Capacitatea echivalentă a traductorului are expresia: 
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 Caracteristica statică a acestui traductor este neliniară (fig.3.38b). 

 
Pentru traductoarele capacitive care funcţionează în regim 
dinamic se preferă ca circuit de măsurare montajul 
potenţiometric din figura 3.39 [3.9]. 
Dacă traductorul capacitiv are o valoare variabilă în timp 

( )tCC ωsin10 +⋅= , tensiunea de ieşire are valoarea (se 

presupune că 10 >>ωRC ): 

 txEU ωsin0 ⋅⋅=              (3.42) 

Un circuit de măsurare simplu pentru traductoarele 
capacitive  se poate realiza cu ajutorul 
amplificatoarelor operaţionale (amplificatoare de 
sarcină)(fig.3.40) [3.9]. Dacă se respectă condiţia: 
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tensiunea de ieşire devine:  
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 În schema de măsurare prezentată, rezistorul R1 protejează intrarea amplificatorului iar 
R2 asigură polarizarea în curent continuu. În scopul obţinerii unei caracteristici liniare este 
necesar ca C1 să fie un traductor cu suprafaţa armăturilor variabilă sau C2 să fie un traductor cu 
distanţa dintre armături variabilă.   
 În calculul traductoarelor capacitive efectul de margine se poate neglija dacă distanţa 
dintre armături este mult mai mică decât dimensiunea acestora [3.8]. 

 
Fig.3.38 Caracteristici statice 

 

 
Fig.3.39 Circuit de măsurare 

 

 
Fig.3.40 Circuit de măsurare 
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 Tensiunea de la bornele condensatorului –element sensibil – se calculează pornind de la 
tensiunea admisibilă dintre armături: 

 
k

dU
U

⋅
= 0           (3.45) 

unde U0 este tensiunea de străpungere a dielectricului , d este distanţa minimă dintre armături 
iar k un coeficient de siguranţă.  
 Forţa sau momentul dezvoltat între armăturile traductorului sunt reduse [3.8].  
 
 3.3.4.2. Aspecte constructive privind traductoarele capacitive de deplasare 
 Elementul sensibil – condensatorul real – este caracterizat întotdeauna de pierderi de 
putere în dielectricul dintre armături. Aceste pierderi se datorează faptului că dielectricul nu 
este perfect izolant prezentând o conductanţă finită şi a fenomenului de histerezis dielectric. 
Din punct de vedere teoretic acest condensator se poate echivala cu un circuit RC serie sau 
paralel. 
 Armăturile condensatorului se realizează din materiale metalice cu o bună 
conductivitate (cupru, aluminiu sau aliaje). 
 Carcasa traductorului se realizează din materiale uşoare dar rezistente mecanic şi cu o 
bună ecranare electrică (de ex. aliaje de aluminiu). 
 La construcţia armăturilor fixe se utilizează adeseori presarea părţii metalice într-un 
suport izolator, sau un ajustaj cu strângere. Din acest motiv cele două materiale trebuie să aibă 
coeficienţi de dilatare liniară apropiaţi. În caz contrar deformaţiile produse pot introduce erori 
semnificative.  
 Toate elementele componente trebuie izolate electric între ele. 
 Ghidarea elementelor mobile se realizează pe bază de ghidaje de precizie. Legătura 
dintre traductor şi elementul a cărui deplasare se măsoară se recomandă să se realizeze prin 

cuplaje elastice de 
precizie. Montajul 
traductorului în 
ansamblul de 
măsurare se 
realizează prin bride 
elastice sau direct 
prin şuruburi. 
În figura 3.41 se 
prezintă schiţa unui 
traductor capacitiv 
de deplasare liniară 
cu suprafaţa 
variabilă a 
armăturilor. Pe tija 
mobilă “1” este 

fixat suportul izolator “2” ghidat în mişcarea de translaţie prin intermediul ghidajelor “3” şi 
“3’”. Armăturile mobile “4” (din material ceramic) se deplasează relativ, în mişcare de 

Fig.3.41 Traductor capacitiv 
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translaţie faţă de armăturile metalice fixe ”5”. Întreaga construcţie este închisă în carcasa “6” 
[3.10].  
 Datorită facilităţilor create de tehnologia circuitelor integrate, traductoarele capacitive 
pot fi realizate prin fotogravură, împreună cu circuitele aferente. 
 
 3.3.4.3. Concluzii finale. 
 Traductoarele capacitive de deplasare au avantajul că sunt robuste şi deosebit de fiabile. 
Funcţie de mediul de lucru, funcţionarea acestora poate fi influenţată de praf, umiditate etc.. 
 
 3.4. Traductoare numerice incrementale 
 3.4.1. Consideratii teoretice  
  
 Părţile principale ale traductorului sunt rigla incrementală, pentru traductoarele liniare, 
respectiv discul incremental în cazul celor rotative şi capul de citire sau testare. 
 Deplasarea relativă a celor doua părţi componente ale traductorului este transformată în 
semnale electrice prin metode în general fotoelectrice. 
 După cum fascicolul luminos străbate partea transparentă a riglei, respectiv a discului, 
sau este reflectat de acesta, se cunosc traductoare cu citire directă sau prin reflexie. 
 Modul de realizare al capului de citire (cu citire directă sau prin franjuri Moiré) 
diferenţiază în general diferitele soluţii constructive ale traductorului. 
 Sursele luminoase pot fi din categoria diodelor electroluminiscente (LED) sau a 
diodelor laser (AsGa). Receptoarele fluxului luminos sunt  fotodiode sau fototranzistoare. 
Discul incremental (rigla incrementală) este realizat din sticlă optică specială şi are 1-3 piste cu 
diviziuni transparente şi opace obţinute prin procese de fotolitografiere (fig.3.42).  

Diviziunile transparente şi opace sunt foarte 
fine şi nevizibile în general cu ochiul liber. 
Capul de citire cuprinde grila, sursa luminoasă 
şi elementele fotoreceptoare.  
Schematic aceste componente sunt prezentate 
în figura 3.43. Grila (4) realizată din acelaşi 
material ca şi rigla incrementală (1) are 
porţiunile transparente de aceeaşi lăţime  L/2 

dar decalate cu  L +  L/4 între ele. În dreptul fiecărei porţiuni transparente ale grilei (4) se 
găseşte un element fotoreceptor (5). Sursa luminoasă (2), aflată de partea opusă grilei, 

generează fluxul luminos care este 
concentrat de lentila colimatoare (3). 
Iluminarea elementului fotoreceptor are un 
caracter alternativ modificându-se de la o 
valoare maximă la una minimă şi de perioadă 
T= 2π (fig.3.44). 
Cu ajutorul celor 4 fotoelemente receptoare (5) 
se obţin tensiunile: 
 ϕsin⋅= e + e  e 0c1        (3.46) 

 
Fig.3.42 Rigla (a) şi discul incremental (b) 

codificate în cod binar 
 

 
Fig.3.43 Elementele componente ale 

traductorului 
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în care ec este componenta continuă iar e0 este amplitudinea 
tensiunii alternative. 
Prin realizarea unui montaj antiparalel pentru elementele 
fotoreceptoare (fe1 - fe3) şi (fe2 - fe4) se obţin tensiunile: 

e - e = e

   e - e = e

4224

3113
            (3.50 ) 

Prelucrarea electronică a acestor tensiuni (amplificare, formare 
impulsuri dreptunghiulare) permite obţinerea unor impulsuri 
dreptunghiulare 1E13, 1E13, 1E24, 1E24 (dependente de 
deplasare) şi E05 (impuls de nul). 
Semnalele E13, E24 sunt utilizate în scheme antiparazite, pentru 
anularea efectului de impuls fals. Semnalele de bază E13 şi E24 

sunt utilizate împreună în această formă, pentru a pune în evidenţă sensul de deplasare al 
elementului mobil (fig.3.45). 
 Pentru a evita erori de funcţionare datorită unor oscilaţii ale discului, există traductoare 
incrementale dotate cu 2 piste (de acelaşi aspect) dar defazate cu 900 astfel că impulsurile 
obţinute sunt asemănătoare cu cele din figura 3.46 [3.3].  

Analiza sensului se efectuează în raport cu frontul 
crescător sau descrescător al semnalului unei piste în 
raport cu starea logică a celuilalt. Discul incremental 
se roteşte spre dreapta dacă la front crescător al 

impulsului (starea logică "1") de pe pista "a" corespunde la starea logică "0" pe pista "b". 
Schema logică de prelucrare a semnalului în acest caz este prezentată în figura 3.47 (1-detector 
front crescător;  2 - detector front descrescător; 3 - contor). 

 
Fig.3.44 Variaţia semnalului 

pe fotoelement funcţie de 
poziţia riglei 

 

 
Fig.3.45 Reprezentarea semnalelor 

de ieşire din traductorul incremental 
 

 
Fig.3.46 Analiza sensului de mişcare  
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Între frecvenţa impulsurilor (numărul de 
impulsuri / unitatea de timp) obţinute şi 
viteza relativă a riglei mobile faţă de 
capul de citire există relaţia:  

L

v
f

∆
=   [s-1]          (3.51) 

imp2
n

f ⋅=
60

         (3.52) 

unde v[m/s] şi n[rot/min]. În cazul în 
care se aplică o multiplicare electronică 
a numărului de impulsuri, frecvenţa "f" 

creşte în acelaşi raport.  
 Din considerente tehnico-economice lăţimea unei diviziuni (transparente sau opace) nu 
poate fi micşorată oricât. Această diviziune determină însă, aşa cum se cunoaşte, rezoluţia 
traductorului. Când această rezoluţie nu este suficientă se poate recurge la o multiplicare 
electronică a numărului de impulsuri. Multiplicarea este posibilă prin utilizarea frontului de 
creştere respectiv descreştere a impulsului de tensiune. Un circuit specializat crează astfel un 
impuls la fiecare variaţie bruscă a tensiunii. Forma impulsurilor, rezultate în urma prelucrării, 
pentru o multiplicare cu 2 sunt prezentate în figura 3.45 (2E13, 2E24). 

Pe lângă semnalele menţionate şi care furnizează 
informaţia asupra mărimii deplasării şi a sensului de 
mişcare, traductoarele incrementale furnizează în general 
încă două semnale. Un semnal este cunoscut sub numele 
de impuls de nul iar cel de-al doilea este un semnal de 

supraveghere. 
Rolul semnalului de nul este de a fixa originea 
traductorului şi de a introduce eventuale corecţii în 
numărătorul impulsurilor furnizate de traductor. Impulsul 
de nul (obţinut la fel ca precedentele) este oferit la unul 
din capetele riglei. 
Cea de-a doua funcţie este asigurat prin emiterea unor 
impulsuri la distanţe egale (de exemplu la 10 mm). Acest 
lucru oferă o elasticitate în plus sistemului de măsurare în 

ceea ce priveşte restabilirea originii de măsurare. În plus există posibilitatea corectării 
numărului de impulsuri rezultate din contorizarea impulsurilor emise de traductor. 
 Semnalul de supraveghere (doar pentru traductoarele liniare) are rolul de a avertiza 
apariţia unor perturbaţii în funcţionarea corectă a traductorului. Aceste perturbaţii pot fi 
cauzate de pătrunderea prafului în traductor, uzura elementelor fotoelectrice. 
 Fracţiunea dintr-un disc incremental este prezentată în figura 3.48 (1-zona diviziunilor 
incrementale; 2- zona impulsului de nul). 
 Fotoelementele receptoare, pentru a se putea monta fizic, sunt poziţionate la un 
multiplu al pasului teoretic. 

 
Fig.3.47 Schema logică de prelucrare a 

semnalului  
 

 
Fig.3.48 Fracţiune dintr-un disc 

incremental 
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 3.4.2. Aspecte constructive ale traductorului incremental de rotaţie. 
 Componenţa traductorului incremental şi poziţionarea elementelor componente este 
prezentată în figura 3.49 [3.4]. Construcţia traductorului este compactă fiind asigurat gradul 
de protecţie IP 65 (1-carcasa; 2-disc incremental; 3-circuite electronice). 

Forţele (radiale şi axiale) permise pe capătul liber al arborelui sunt limitate. În acest 
sens traductorul se intercalează în cadrul circuitului de măsurare prin intermediul unor cuplaje 
elastice de precizie (din aluminiu, poliacetal etc.) (fig.3.50) livrabile de către producător în 
mod opţional. Fixarea cuplajului pe capătul arborelui se face în general prin frecare. 
 

 
Firmele constructoare limitează turaţia de funcţionare la valoarea [3.5]: 

60103max
max ⋅⋅=

z

f
n   [rot/min]     (3.53) 

unde: fmax [kHz] este frecvenţa maximă de lucru a circuitului electronic (dată de catalog 
pentru o anumită variantă cunoscută); z este numărul de impulsuri pe rotaţie. 
 Fixarea traductorului faţă de batiu depinde de varianta constructivă (cu flanşă rotundă 
sau pătrată, cu canal circular) fiind asemănătoare cu cea din cazul traductoarelor rezistive sau 

capacitive (1-batiu; 2-traductor; 3-clemă; 4-şurub, piuliţă) 
(fig.3.51). 
O atenţie deosebită se impune centrării traductorului faţă 
de batiu prin adoptarea unui câmp de toleranţe adecvat 
pentru cele două componente. 
 
 3.5. Traductoare numerice absolute 
 Traductorul numeric absolut oferă informaţia 
despre poziţia unui element mobil la care este conectat. 
Materializarea reprezentării codificate a poziţiei se face 
în mod asemănător traductoarelor incrementale cu citire 
directă prin reprezentarea codului adaptat pentru 

prezentarea numerelor. Testarea acestui cod se face prin capul de citire menţinut la distanţă 
fixă faţă de riglă. Elementele componente principale ale traductorului sunt discul codificat sau 
rigla codificată (pentru traductorul de rotaţie respectiv pentru cel liniar) şi capul de citire 
(fig.3.52)(1-discul absolut; 2-surse luminoase; 3-fotoreceptoare; 4-monostabil; 5-tact;  6-
informatie; 7-interfaţă). 

 
Fig.3.49. Soluţie constructivă a 

traductorului incremental de rotaţie  
 

 
Fig.3.50 Cuplaje elastice de precizie  

 

 
Fig.3. 51 Soluţii de fixare a 

traductorului 
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În figura 3.53a se prezintă în mod 
simplificat o riglă codificată în cod 
binar iar în figura 3.53b o riglă 
codificată în cod Gray. Suprafeţele 
înegrite sunt considerate ca suprafeţe 
opace iar celelalte ca suprafeţe 
transparente. Testarea riglei prin capul 
de citire se face prin procedee 
fotoelectrice asemănător traductoarelor 
incrementale. Citirea în linie a riglei 
sau discului codificat binar prezintă o 
serie de incoveniente datorită unor 
erori inerente de fabricaţie ale riglei şi 

grilei, ale erorilor de formare a impulsurilor rezultând perturbaţii în circuitul informaţional pe 
linia de trecere dintre două numere.  

Pentru evitarea unor astfel de situaţii se pot folosi 
diverse variante:  
� pista de validare a semnalelor citite; se 

permite utilizarea când elementele de testare 
se găsesc în mijlocul intervalului citit. 
Metoda este aplicabilă traductoarelor 
grosiere deoarece pista de validare trebuie să 
fie divizată mai fin decât pista cu ordinul 
cifrei celei mai mici. Acest lucru devine 
greu de rezolvat pentru traductoarele cu 
rezoluţie ridicată.  

� utilizarea codului Gray când trecerea de la 
o valoare numerică la alta se face de aşa manieră 
încât se schimbă starea logică a unui singur ordin. 

(fig.3.54). În acest caz însă este necesară conversia codului semnalelor din codul Gray în cod 
binar (fig.3.55). 
� citirea in "V" care permite utilizarea codului binar pentru codificarea riglei (discului) dar 

necesită modificarea modului de amplasare ale fotoelementelor şi dublarea numărului 
punctelor de testare. Toate pistele, cu excepţia celei de ordin "0", sunt prevăzute cu 2 
puncte de testare aşezate simetric faţă de dreapta Y'Y" care trece prin punctul de testare 
de ordin "0". Logica de testare este următoarea: 
a) semnal logic "1" (diviziune transparentă) pe o pistă, comandă testarea pe elementul 

din stânga dreptei Y'Y" pentru pista urmatoare;  
b) semnal logic "0" (diviziune opacă) pe o pistă, comandă testarea pe elementul din 

dreapta liniei Y'Y" pe pista următoare. 
În figura 3.56 se prezintă şi succesiunea semnalelor logice la trecerea de la poziţia "16" 

la poziţia "17". 
Discul codificat permite măsurarea absolută a unei rotaţii de 3600. Pentru rotaţii mai 

mari, informaţia are un caracter ciclic absolut. La realizarea traductoarelor cu comportare 

 
Fig.3.52 Elementele componente ale traductorului 

absolut  

 
Fig.3. 53 Riglă codificată: 
a)cod binar; b) în cod Gray  
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absolută o variantă posibilă este utilizarea  mai multor discuri codificate cuplate între ele prin 
reductoare cilindrice de precizie (1-disc; 2 – reductor ) (fig.3.57).  
Construcţia traductorului este în general capsulată, asemanătoare celui incremental. Cuplarea 
traductorului cu elementul mobil, a cărui control este efectuat, se realizează prin cuplaje 
elastice de precizie. 

 

 
Fig.3.55 Conversia informaţiei din cod Gray 

în cod binar 

 
Fig.3.57 Măsurarea cu mai multe discuri codificate 

 

 
Fig.3.54 Schemă logică la utilizarea codului Gray  

 

 
Fig.3.56 Testarea în “V”  
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