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EncoderAnalyzer – 
ułatwia testowanie!
Nowoczesne silniki są często wyposażone w przetworniki 
położenia kątowego. Istnieje ogromna liczba enkoderów 
na rynku, co znacznie utrudnia ich testowanie. Jest to szcze-
gólnie ważne dla serwisów oraz producentów silników elek-
trycznych. Ten skomplikowany pomiar nie jest możliwy bez 
specjalnej technologii pomiarowej.

EncoderAnalyzer jest cennym przyrządem pomiarowy dla 
każdego kto zajmuje się produkcją i serwisem enkoderów. 
Znacznie upraszcza test dzięki możliwości doprowadzenia 
napięcia do enkodera oraz analizy wysyłanych i odbiera-
nych przez niego sygnałów. Po każdym pomiarze otrzymasz 
raport z jednoznacznym wynikiem - POZ/NEG.

KLUCZOWE FAKTY

•  Analiza enkoderów bez specjalnego przeszkolenia!
•  Automatyczna analiza wszystkich sygnałów
•  Sprawdzanie wszystkich impulsów w ciągu jednego obrotu
•  Wyznaczenie ilości impulsów na jeden obrót
•   Sprawdzanie wszystkich przesunięć fazowych (90°) pomiędzy 

sygnałami w ciągu jednego obrotu
•   Automatyczna analiza wszystkich napięć sygnałowych w ciągu 

jednego obrotu
•  Test off setu kąta co jeden obrót
•  Wyznaczanie kierunku obrotu i prędkości obrotowej enkodera
•  Analiza do trzech sygnałów komutatorowych
•  Regulacja kąta enkoderów obrotowych
•   Pomiar siły przeciwmotorycznej (EMF) na wszystkich trzech fazach 

silnika w celu regulacji rezolwerów, enkoderów lub elementów Halla
•   Pomiar Back-EMF w trakcie procesu zwalniania silnika oraz wyzna-

czanie stałej napięciowej dla 1000 RPM
•  Pomiar symetrii EMF w dla hamującego silnika
•  Przyrząd pomiarowy z 6 lub 12 szybkimi kanałami pomiarowymi 
•  Zintegrowane, regulowane źródło zasilania dla enkoderów
•  Zintegrowany, generator sygnału referencyjnego dla rezolwerów
•    Oprogramowanie pomiarowe (Windows ®) do ewaluacji 

zmierzonych sygnałów 
•  Tryb oscyloskopu na wszystkich kanałach pomiarowych
•    Baza danych SQL dla różnego typu enkoderów, posortowanych 

według producenta lub typu
•   Wielojęzyczny, nowoczesny interfejs użytkownika
•  Uniwersalne zasilanie 90-250 V/47-63 Hz
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Analiza enkoderów 
bez specjalnego przeszkolenia!

Automatyczna analiza 
wszystkich sygnałów enkodera

6 lub 12 szybkich 
kanałów pomiarowych

›
›
›

WYTRZYMAŁY 
PRZEMYSŁOWY 
NORMATYWNY

•   Enkoder przyrostowy sygnałów prostokątnych 
z A, /A, B, /B, N, /N

•  Czujniki Halla z A, /A, B, /B, N, /N
•  Przetwornik komutacji U, /U, V, /V, W, /W
•  Czujniki Halla z U, /U, V, /V, W, /W
•  Enkoder Sin-/Cos z sin, /sin, cos, /cos, N, /N
•   Jednoobrotowy lub wieloobrotowy enkoder 

absolutny z interfejsem SSi lub Hiperface
•  Rezolwery

Za pomocą EncoderAnalyzer można 
testować następujące typu enkoderów 
oraz systemy czujników:

›  Wyjaśnienia: 
N= impuls zerowy (referencyjny) 
/A= negacja sygnału A
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Zasada działania - 
niezwykle prosty 
EncoderAnalyzer składa się z dwóch części: modułu pomia-
rowego i oprogramowania, które jest zainstalowane na kom-
puterze PC. 

Moduł pomiarowy odpowiada za akwizycje danych. Reje-
struje miliony wartości pomiarowych z badanego silnika 
i przesyła je dalej do komputer. Zadbano o to, aby komunika-
cja pomiędzy częścią pomiarową a oprogramowaniem była 
jak najszybsza dlatego zastosowano interfejs Gigabit-Ether-
net o bardzo wysokiej przepustowości.

Oprogramowanie automatycznie przetwarza i analizuje 
wszystkie odczyty. Następnie opracowane wyniki pojawiają 
się na ekranie komputera. Tam przedstawiane są w sposób 
estetyczny i czytelny dla użytkownika, według ustalonej 
struktury w postaci tabelarycznej, oraz dla lepszego zrozu-
mienia w postaci grafi cznej - podobnie jak w oscyloskopie. 

Wyniki z pomiaru zapisywane są w bezpieczniej i nowocze-
snej bazie danych SQL. Szczegółowy raport z pomiaru może 
zostać wydrukowany w chwili zakończenia testu lub w póź-
niejszym terminie.

Testowany enkoder podłącza się do analizatora za pomocą 
przewodu pomiarowego. Na panelu przednim urządzenia 
znajdują się dwa gniazda pomiarowe przeznaczone dla róż-
nego typu przewodów pomiarowych. Ilość gniazd pomiaro-
wych zależy od wybranej konfi guracji, opcja z 12 kanałami 
pomiarowymi posiada 2 gniazda pomiarowe. 

Urządzenie posiada również wbudowane, regulowane źró-
dło zasilania w zakresie 3 - 30V. Operator ustawia poziom 
napięcia i maksymalny dopuszczalny pobór prądu enkodera 
w oprogramowaniu. Podczas testu EncoderAnalyzer mierzy 
na bieżąco pobór prądu enkodera. W przypadku przekrocze-
nia limitu, napięcie jest natychmiast automatycznie odłączane. 

Przycisk uruchamiający test Sygnalizacja LED Włącznik zasilania Panel tylny
•  Gniazdo zasilające
•  Gniazdo LAN do PC

Gniazdo pomiarowe MU (opcja)
•   3 wejścia wysokonapięciowe 

do pomiaru EMF

Gniazdo pomiarowe MI (opcja)
•   3 wejścia prądowe dla cęg 

prądowych lub cewek 
Rogowskiego

Gniazdo pomiarowe MP
•  rezolwery
•  enkodery Sin-/Cos

Gniazdo pomiarowe ME
•  enkodery inkrementalne
•  czujniki halla
•   sygnały komutacyjne/

komutacja blokowa
•  zasilanie enkodera
•   interfejs komunikacyjny 

do enkodera



EncoderAnalyzer musi posiadać obrotowy wał, aby móc 
przetestować enkoder poprawnie. Można w tym celu użyć 
silnika, do którego enkoder jest podłączony. 

Jeżeli enkoder jest odłączony i ma być sprawdzany oddziel-
nie, należy użyć przyrządu, który zapewni stałą prędkość ob-
rotową. Najprostszym sposobem jest podłączenie wkrętarki 
akumulatorowej. 

Wygodnym rozwiązaniem jest użycie naszego stanowiska 
do badania enkoderów - EncoderAnalyzer test station. Ba-
dany enkoder umieszcza się w wymiennym adapterze, przy-
twierdzonym do stanowiska napędzanego przez niewielki 
silnik elektryczny. Stanowisko zapewnia nie tylko stałą pręd-
kość obrotową podczas testu ale pozwala również na pomiar 
różnych pozycji kątowych. Oprogramowanie pomiarowe 
steruje pracą silnika przez osobny interfejs. Idealna współ-
praca pomiędzy układem napędowym i pomiarem enkodera 
zwiększa dokładność i powtarzalność pomiaru.  

›  EncoderAnalyzer test station jest dostępne jako opcja.
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Przykładowe zastosowania 

EncoderAnalyzer jednocześnie podaje zasilanie do enkodera mierząc jednocze-
śnie przesyłane sygnały. Sygnały mogą pochodzić z enkodera optycznego lub 
hallotronowego. 

Przyrostowe enkodery obrotowe Jedno- lub wieloobrotowy enkoder absolutny

EncoderAnalyzer jednocześnie podaje zasilanie do enkodera mierząc jednocze-
śnie sygnały Sin-/Cos. Dodatkowo na bieżąco monitoruje pozycje obrotową po-
przez kanał danych. Odbywa się to za pośrednictwem różnego typu interfejsów jak 
Hiperface lub SSI.

dane 

„wczytaj”

Rezolwer

EncoderAnalyzer generuje sygnał wzbudzenia jednocześnie mierząc sygnały 
Sin-/Cos. Bazując na tych trzech sygnałach określa pozycje kątową, off set kąta 
oraz dokładność rezolwera. 

Generator 
sygnałowy 
1…20KHz 
0…10Vss

Analiza sygnałów komutacyjnych

EncoderAnalyzer podaje zasilanie na elementy halla lub enkodery komutacyjne 
mierząc jednocześnie sygnały komutacyjne. Analizator mierzy również napięcie 
Back-EMF na uzwojeniach. Jest to kluczowe podczas określania poprawnej pozycji 
kątowej sygnałów w stosunku do napięcia silnika. 



sin

cos

read 
and write

data

Analiza sygnału referencyjnego Z

EncoderAnalyzer jednocześnie podaje zasilanie do enkodera mierząc jednocze-
śnie sygnały położenia kątowego oraz sygnał referencyjny. Sygnał referencyjny Z 
pojawia raz na pełny obrót wału. Analizator mierzy również napięcie Back-EMF 
na uzwojeniach. Jest to kluczowe podczas określania poprawnej pozycji kątowej 
sygnałów w stosunku do napięcia silnika. 

EncoderAnalyzer mierzy wygenerowane napięcie w zwalniającym silniku asyn-
chronicznym. Podczas tego procesu napięcie zmienia się w funkcji amplitudy 
i częstotliwości. Następnie zmierzone napięcie jest automatycznie konwerto-
wane do wartości napięcia 1000Urpm przez oprogramowanie. Poziom napięcia 
przy 1000rpm jest wyznacznikiem stanu zużycia magnesów lub całego silnika. 

 

Regulacja kąta położenia wirnika

W układach napędowych przetwornica częstotliwości (VFD) musi „wiedzieć” 
w jakiej pozycji kątowej znajduje się wirnik. Ta informacja jest dostarczana 
przez enkoder. Co więcej enkoder musi mierzyć pozycje wirnika dokładnie do 
kierunku pola magnetycznego stojana. Z tego względu enkoder należy umie-
ścić bardzo precyzyjnie na wale wirnika w trakcie montażu. Jest to zadanie dość 
trudne a czasem wręcz niemożliwe z uwagi na wymaganą dokładność monta-
żu. Dlatego stosuje się pewien wybieg: korekcje położenia wirnika realizuje się 
za pomocą wprowadzenia off setu kąta i taką informacja zostaje przesłana do 
falownika. Miejscem zapisu off setu może być sam falownik lub specjalny enko-
der. Takie enkodery posiadają specjalne układy elektroniczne pozwalająca na 
zapis tego typu informacji (lub innych). Gdy silnik zostaje uruchomiony falow-
nik w pierwszej kolejności pobierze informacje na temat off setu kąta z pamięci 
enkodera oraz automatycznie dostosuje zasilanie do nowych ustawień. W taki 
sposób przebiega elektroniczna korekta kąta położenia wirnika. 

dane 
„wczytaj 
i zapisz”

EncoderAnalyzer posiada możliwość pomiaru i grafi cznej wizualizacji off setu 
kąta niektórych układów napędowych. Jako wartość referencyjną używa się 
także napięcie siły przeciwmotorycznej silnika. 

Do pomiaru napięcia silnika wymagane jest mechaniczne rozpędzenie wału. 
Wtedy testowany silnik zacznie pracować jak generator. Dlatego masz trzy 
możliwości, aby wykonać pomiar:

1. Rozpędź silnik do znamionowej prędkości bez czujników i odłącz zasilanie 
z falownika, odłącz wyjście falownika od silnika używając wyłącznika i zmierz 
napięcie Back EMF oraz sygnały wysyłane z enkodera. 

2. Do rozpędzenia wału użyj zewnętrznego napędu i zmierz napięcie Back EMF 
oraz sygnały wysłane z enkodera.

3. Rozpędź silnik za pomocą wkrętarki do przypadkowej prędkości naciskając 
spust. Po chwili prędkość się ustabilizuje. Gdy silnik dalej będzie się obracał En-
coderAnalyzer zmierzy napięcie Back EMF oraz sygnały wysyłane z enkodera. 
Ten sam trik można użyć do pomiaru stałej napięciowej. 

Następnie EncoderAnalyzer automatycznie określi off set kąta na podstawie 
zmierzonych wyników. Teraz możesz z łatwością wykonać manualną regulację 
kąta. Zwykle silnik jest zasilany prądem stałym na dwóch fazach. Dzięki temu 
wirnik przesuwa się do pozycji zgodnej z kierunkiem pola stojana. Pozwala to 
na regulacje enkodera bez obawy, że wirnik się poruszy. W zależności od typu 
enkodera oraz zakupionych do analizatora akcesoriów możliwe jest również 
zapisanie nowej off setu do pamięci enkodera.  

Określanie siły przeciwmotorycznej podczas procesu zwalniania silnika | 
określanie stałej napięciowej - ke
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Oprogramowanie do analizy
Błyskawiczny czas pomiaru oraz intuicyjne, łatwe w obsłudze oprogramowanie 
stanowią bardzo efektywne połączenie. Kilka kliknięć myszką wystarczy, aby 
skonfi gurować przyrząd do testów.

Podczas podłączania enkodera i ewaluacji wyników oprogramowanie zapewnia 
wsparcie dla operatora. Wszystkie zakładki w oprogramowaniu posiadają stosow-
ne teksty pomocy oraz przydatne wskazówki.

Kompleksowa ewaluacja prowadzi do przejrzystych i zrozumiałych wyników. Ko-
rzystając z naszego oprogramowania operator nie musi posiadać specjalistycznej 
wiedzy.

Po wprowadzeniu parametrów testu rozpoczyna się pomiar. EncoderAnalyzer 
zapamiętuje wszystkie zebrane dane już po pierwszym pełnym obrocie wału. Po 
wykonaniu automatycznej analizy EncoderAnalyzer przedstawi zmierzone wyni-
ki w postaci tabelarycznej. 

Na dodatek wszystkie zdarzenia zarejestrowane w trakcie pomiaru zostaną wy-
świetlone w dzienniku błędów. Po kliknięciu na wybrane zdarzenie EncoderAna-
lyzer powiększy sygnał na oscyloskopie do dalszej analizy. Dzięki temu operator 
za każdym razem otrzymuje wizualną informacje na temat wszystkich zarejestro-
wanych zdarzeń pomiarowych.  

Enkoder cyfrowy

Enkoder Sin-/Cos

Rezolwer

Regulacja kąta



MotorAnalyzer

EncoderAnalyzer MTC2

Analyzer

Angle adjustment

Baza danych - wszystko pod ręką

Dodatkowo, oprogramowanie zapewnia pomoc operatorowi podczas regulacji 
kąta enkodera. Bez względu na to czy operator zamierza ustawić enkoder ręczne 
lub tylko zmienić jego off set, zawsze znajdzie przydatną informacje grafi czną na 
ekranie wyświetlacza. 

W zależności od typu enkodera możliwe jest również zapisanie nowej off setu do 
pamięci enkodera.  

Wszystkie wyniki, nie tylko zmierzone ale także obliczone jak np. wartość rms, 
są zapisywane do wewnętrznej bazy danych. Aby odnaleźć potrzebne wyniki 
szybko i efektywnie operator może posłużyć się wieloma wbudowanymi fi ltrami 
wyszukiwania. 

MotorAnalyzer Dynamic MotorAnalyzer EncoderAnalyzer MTC2 GLP1-g HV 
Stacja robocza 1 Stacja robocza …X MotorData Analyzer

Jeżeli posiadasz inne testery fi rmy Schliech, EncoderAnalyzer, MotorAnalyzer2, 
tester surge MTC2 lub tester wysokonapięciowy GLP1-g, możesz przechowywać 
wszystkie wyniki testów w jednej scentralizowanej bazie danych. Służy do tego 
oprogramowanie MotorData-Analyzer. W oparciu o dane pomiarowe pobrane ze 
wszystkich testerów MotorData-Analyzer zapewnia operatorowi wgląd w szcze-
gółowe informacje o stanie danego silnika elektrycznego oraz innych jego ele-
mentów. 

MotorData-Analyzer jest potężnym narzędziem, które pozwala na przegląd 
wszystkich silników, które zostały wyprodukowane lub naprawione. Bez względu 
są to testy rezystancji izolacji, testy surge, pomiar zużycia prądu, rejestracja sta-
nów nieustalonych, badanie harmonicznych w sieci zasilającej, testy rezolwerów 
- wszystkie wyniki dostępne są od ręki.

MotorData-Analyzer umożliwia prowadzenie trendów i prognozowanie wartości 
pomiarowych w długim okresie czasu, jak np. wskaźnika polaryzacji (PI). Na pod-
stawie otrzymanych danych łatwo jest później podjąć operatorowi odpowiednie 
działania zapobiegawcze, jeszcze przed wystąpieniem awarii. Tak jest główny cel 
i zastosowanie tego narzędzia, przykładowo z tego powodu oprogramowanie 
automatycznie przypomina o kolejnym terminie konserwacji danego silnika.

Ponadto generuje różnego rodzaju sprawozdania dla celów dokumentacyjnych.



Further informations: www.schleich.com/en/encoderanalyzer10

Warianty obudów
EncoderAnalyzer w wersji wolnostojącej

EncoderAnalyzer w wersji wolnostojącej z czterema gniazdami pomiarowymi. 
Złączem sieciowym LAN do komunikacji z komputerem PC, umieszczonym na 
panelu tylnym. EncoderAnalyzer posiada gniazdo sieciowe do zewnętrznego 
zasilania. 

Numer 
katalogowy

EncoderAnalyzer w wersji wolnostojącej 
z 6 kanałami pomiarowymi

403200

Rozszerzenie do 12 kanałów pomiarowych 403210
Rozszerzenie o 3 kanały pomiarowe 700V 403212

EncoderAnalyzer w wersji walizkowej z wbudowanym laptopem

EncoderAnalyzer w wersji walizkowej z czterema gniazdami pomiarowymi 
oraz wbudowanym laptopem. Wysokiej klasy komputer z systemem Windows® 
– umoszczony na stacji dokującej. Laptop można usunąć z walizki i użyć do innych 
zadań. Walizka posiada zamek antywłamaniowy zabezpieczający cenne wnętrze 
przed ingerencją osób trzecich.  

Wodoodporna walizka wykonana z wytrzymałego plastiku z uchwytem. Stacja 
dokująca posiada zatrzaski uniemożliwiające przesuwanie się laptopa w trakcie 
transportu. 

Wbudowane gniazdo sieciowe zapewnia zasilanie dla EncoderAnalyzer oraz lap-
topa. Dodatkowy specjalny litowo-jonowy akumulator umożliwia wykonywanie 
testów bez zasilania z zewnątrz. Zwiększa to mobilność operatora oraz pozwala 
na przeprowadzanie testów w terenie. 

EncoderAnalyzer w wersji walizkowej z 12 kanałami pomiarowymi
Włącznie z kanałami pomiarowymi napięcia  3 x 700 V AC
Wymiary (SxDxW) 415 x 325 x 170 mm
Zasilanie sieciowe 90-250 V/47-63 Hz
Nr katalogowy 403220
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HIPERFACE  ®

Analyzer

Warianty obudów
Oprogramowanie do interfejsu danych 

Uwaga: wymagane oprogramowanie 403211

Oprogramowanie TeamViewer

Przewód do pomiaru rezolwerów MP

Przewody pomiarowe MU z zaciskami krokodylkowymi i bezpiecznikami

•  Pozwala na serwis i kalibracje przez Internet
•  Szybkie wsparcie techniczne 
•  Sprawdzone i bezpieczne połączenie

Nr katalogowy 40031248

Oprogramowanie MotorData-Analyzer

Oprogramowanie do zcentralizo-
wanego analizowania i przecho-
wywanie danych pomiarowych 
dla wszystkich silników, enkode-
rów oraz raportów z pomiaru

Nr katalogowy 403307

Przewód do pomiaru enkoderów ME 28-pinowe

Nr katalogowy 40031248

Długość przewodu 2m
Nr katalogowy 4032300

Przewód do pomiaru enkoderów MP 19-pinowe

Długość przewodu 2m
Nr katalogowy 4032200

›  EncoderAnalyzer test station jest dostępne jako opcja.

Długość przewodu 2m
Nr katalogowy 4032201

Długość przewodu 3m
Wbudowane bezpieczniki 4szt
Nr katalogowy 403291

EncoderAnalyzer-test station

Wymiary (DxWxS) 500 x 220 x 260 mm
Nr katalogowy  403225
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Certifi ed Quality Management ISO 9001

Schliech - Jakość i Innowacje 
Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy z zakresu diagnostyki silników elektrycznych i uzwojeń, a także testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa. 
Od przenośnych testerów po złożone systemy pomiarowe - w fi rmie Astat i Schliech GmbH odnajdziesz kompetentnych partnerów po swojej stronie. 

Testery silników elektrycznych i uzwojeń

Testery funkcjonalności i bezpieczeństwa

Jakość i Innowacje.
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