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Φίλτρο σηµάτων παλµογεννήτριας Terminator

Η παλµογεννήτρια, σε περιστρεφόµενη ή γραµµική µορφή, είναι βασικό στοιχείο στις εφαρµογές ελέγχου
θέσης/ταχύτητας και τα φίλτρα Terminator συµπληρώνουν, διασφαλίζουν και επεκτείνουν τις δυνατότητες
και επιδόσεις τους.

Φίλτρο σειράς Terminator

Τα φίλτρα απορρίπτουν όλους τους τύπους
ηλεκτρικού θορύβου και παρεµβολών στα σήµατα
της παλµογεννήτριας καθώς και την φαινοµενική
µετατόπιση απο µηχανικούς κραδασµούς και
ταλαντώσεις.  Προβλήµατα οπως:
• Η αστοχία θέσης και ταχύτητας,
 
• Η µεταβολή της θέσης αναφοράς,
 
• Οι παρεµβολές στα σήµατα εισόδου του ελεγκτή,

και
 
• Η υπεροδήγηση,  κορεσµός και ”κλείδωµα” της

εισόδου του ελεγκτή
λύνονται πλήρως.

Ο σχεδιασµός τους χαρακτηρίζεται απο τις απαιτήσεις του βιοµηχανικού περιβάλλοντος: ελαχιστοποιηµένο
κόστος, εγκατάσταση χωρίς προβλήµατα και απλή λειτουργία.  Ετσι, τα φίλτρα αυτά:
• Καλωδιώνονται εντος γραµµής µεταξύ της παλµογεννήτριας και της αντίστοιχης εισόδου

επεξεργασίας. Με αυτο τον τρόπο ελαχιστοποιείται και απλοποιείται η καλωδίωση, που συνήθως
αντιπροσωπεύει ένα απο τα κύρια κόστη της εγκατάστασης,

 
• Συνδέονται συµβατικά µε τις εξόδους της παλµογεννήτριας και τις εισόδους επεξεργασίας.  Ετσι, η

εγκατάσταση δεν απαιτεί ειδική προηγούµενη ενηµέρωση και η επιλογή διατάξης επεξεργασίας (πχ
PLC) δεν είναι περιορίσµένη,

 
• ∆εν απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες εγκατάστασης, έχουν µικρές διαστάσεις και είναι λειτουργικά

"διαφανείς",
 
• Είναι εύκολα ανακυκλώσιµα και κατασκευασµένα µε αµόλυβδα υλικά για την ελάχιστη δυνατή

επίπτωση στο περιβάλλον.

Τυπική εφαρµογή φίλτρου EFSOxx που τροφοδοτεί αποµακρυσµένη παλµογεννήτρια, επεξεργάζεται τα διαφορικά
σήµατά της και οδηγεί ελεγκτή µε απλές εισόδους 24 V.



Cognito Quam
Industrial Electronics, Control, Robotics and Automation

r.5 Dec10  Copyright  1995-2010.  Cognito Quam ΕΠΕ, ΤΘ 67212, Μελίσσια, Αθήνα 15102.
Τηλ/fax: 210.8049475 - http://www.cognitoquam.gr

Η σειρά φίλτρων πολλαπλών µεθόδων επεξεργασίας Terminator συνδυάζεται µε παλµογεννήτριες
ψηφιακών σηµάτων µε τα εξής χαρακτηριστικά:
• Τροφοδοτικό 115/230 VAC.  Εκτός απο τις διατάξεις του φίλτρου, διατίθεται παροχή και για την

παλµογεννήτρια (5 VDC ή µη σταθεροποιηµένο 10/15 VDC),
 
• Γαλβανικά µονωµένες διατάξεις εισόδου και εξόδου για την εξάλειψη των διαταραχών απο ρευµάτα

επιστροφής (ground loops) και προστασία της οδηγουµένης εισόδου απο παράσιτα και παλµούς υψηλής
τάσης (η µόνωση αντέχει 5 V/ns dV/dt),

 
• Τέσσερεις µεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας:

1. Χωρίς επεξεργασία - “Unfiltered”.  Τα σήµατα εισόδου µεταφέρονται στην έξοδο χωρίς επεξεργασία.
2. Απόρριψη ηλεκτρονικού θορύβου - “Filtered”.  Τα σήµατα εξόδου είναι προϊόντα ηλεκτρονικού

φιλτραρίσµατος DSP.
3. Απόρριψη ηλεκτρονικού θορύβου και εκτός διαδοχής σηµάτων - “Recovered x1”.  Τα σήµατα εξόδου

είναι προϊόντα ηλεκτρονικού φιλτραρίσµατος DSP και ανάλυσης της διαδοχής τους.  Απορρίπτονται
τα εκτός διαδοχής σήµατα που συνήθως προκαλούνται απο φθαρµένη παλµογεννήτρια, κακή
καλωδίωση και παράσιτα.

4. Απόρριψη θορύβου, µηχανικών κραδασµών και τετραπλασιασµός της διακριτικής ικανότητας -
“Recovered x4”. Τα σήµατα εξόδου είναι προϊόντα ηλεκτρονικού φιλτραρίσµατος DSP και ανάλυσης
της διαδοχής τους. Τα εκτός διαδοχής σήµατα απορρίπτονται και διορθώνονται.  Τα σήµατα εξόδου
είναι τύπου "clock-direction" ή “up-down”.

 
• Προσοµοίωση λειτουργίας παλµογεννήτριας.  Ανάλογα µε την επιλεγµένη µέθοδο και συχνότητα, η

εξόδος προσοµοιώνει την λειτουργία παλµογγενήτριας 1024 ppr,
 
• Αντιστροφή κατεύθυνσης.  Η κατεύθυνση των σηµάτων εξόδου µπορεί να αντιστραφεί αποφεύγοντας

έτσι την επανακαλωδίωση του φίλτρου,
 
• Ενδειξη τροφοδοσίας, σηµάτων και υγείας της παλµογεννήτριας.  Πέντε LED δείχνουν την

κατάσταση του τροφοδοτικού, των τριών σηµάτων κίνησης και την παρουσία εκτος διαδοχής σηµάτων
που συνήθως προκαλούνται απο φθαρµένη παλµογεννήτρια ή κακή καλωδίωση,

 
• Επιλογή λειτουργιών µε διακόπτη DIP. Ολες οι παράµετροι λειτουργίας επιλέγονται απο θέσεις

διακοπτών DIP,
 
• Επιλογή συχνότητας δειγµατοληψίας.  Τα σήµατα επεξεργάζονται µε µεθόδους DSP σε επιλεγόµενες

συχνότητες δειγµατοληψίας για χρήση µε µηχανήµατα χαµηλότερης ταχύτητας ή την απόρριψη θορύβου
σε συγκεκριµένες συχνότητες, και

 
• Επιλογή τερµατικής διάταξης εισόδου:  κανονική DC, AC και χωρίς, και
 
• Στεγανό κουτί αλουµινίου χυτευτό, προστατευµένο κατά IP65 υψηλής αντοχής στις παρεµβολές και

παράσιτα, διαστάσεων 171 x 121 x 55 mm.

Οι διακόπτες επιλογής DIP και τα ενδεικτικά LED του φίλτρου.
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Η σειρά διατίθεται σε διάφορους τύπους ανάλογα µε τον τύπο των σηµάτων εισόδου, εξόδου και ταχύτητας
επεξεργασίας:

Πίνακας επιλογής πολυµεθοδικού φίλτρου Terminator
Τύπος Τύποι εισόδου Τύποι εξόδου Ταχύτητα

επεξεργασίας
Τροφοδοσία

παλµογεννήτριας
Τροφοδοσί
α φίλτρου

EFDO Μόνο διαφορική
EIA422

Μόνο διαφορική
EIA422

Κανονική,
Υψηλή

Σταθεροποιηµένη
5 VDC ή µη

σταθεροποιηµένη
10 VDC

115/230
VAC

EFU5 ∆ιαφορική: EIA422.
Απλή: όλοι οι 5 V,
NPN και Push-Pull

5-30 V µόνο

∆ιαφορική
EIA422 και ολοι
οι απλοί τύποι

5 V

Κανονική,
Υψηλή

Σταθεροποιηµένη
5 VDC ή µη

σταθεροποιηµένη
10 VDC

115/230
VAC

EFSO ∆ιαφορική: EIA422.
Απλή: όλοι οι 5 V,
NPN και Push-Pull

5-30 V µόνο

Μόνο απλοί
PNP και Push-

Pull
5-30V

Χαµηλή Σταθεροποιηµένη
5 VDC ή µη

σταθεροποιηµένη
10 VDC

115/230
VAC και 5-
30 VDC

EF24 Ολοι οι τύποι 10-28
V

Ολοι οι τύποι
5-30 V

Χαµηλή Μη
σταθεροποιηµένη

15 VDC
115/230
VAC και 5-
30 VDC

Η µέγιστη συχνότητα των σηµάτων της παλµογεννήτριας που µπορεί να επεξεργασθεί το φίλτρο είναι
διαφορετική για κάθε τύπο ταχύτητας και µέθοδο επεξεργασίας:

Μέγιστη συχνότητα εισόδου ανα τύπο ταχύτητας και µέθοδο επεξεργασίας
Ταχύτητα

επεξεργασίας
Unfiltered Filtered Recovered x1 Recovered x4

Χαµηλή 300 kHz 250 kHz 200 kHz 62.5 kHz
Κανονική 10 MHz 1.5 MHz 1.2 MHz 375 kHz
Υψηλή 10 MHz 3.0 MHz 2.4 MHz 1.5 MHz

∆ιαθέσιµοι τύποι και παρελκόµενα
Τύπος Περιγραφή

Εξοδος x4
Clock-Direction

Εξοδος x4
Up-Down

Φίλτρο Terminator ..

EF2402-ALU-L EF2402U-ALU-L χαµηλής ταχύτητας επεξεργασίας, εισόδου όλων των τύπων 10-28
V και εξόδου όλων των τύπων 5-30 V.

EFDO02-ALU-H EFDO02U-ALU-H υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας, εισόδου EIA422 και εξόδου όλων
των τύπων 5 V.

EFDO02-ALU-S EFDO02U-ALU-S κανονικής ταχύτητας επεξεργασίας, εισόδου EIA422 και εξόδου
όλων των τύπων 5 V.

EFSO02-ALU-L EFSO02U-ALU-L χαµηλής ταχύτητας επεξεργασίας, εισόδου όλων των τύπων 5 V και
απλής εξόδου 5-30 V PNP και Push-Pull.

EFU502-ALU-H EFU502U-ALU-H υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας, εισόδου όλων των τύπων 5 V και
εξόδου όλων των τύπων 5 V.

EFU502-ALU-S EFU502U-ALU-S κανονικής ταχύτητας επεξεργασίας, εισόδου όλων των τύπων 5 V
και εξόδου όλων των τύπων 5 V.
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Τα φίλτρα διατίθενται και σαν υποσυστήµατα OEM.

Η COGNITO QUAM

Η Cognito Quam Ηλεκτροτεχνολογίες ΕΠΕ ίδρυθηκε το 1990 και είναι τεχνική και εµπορική εταιρεία µε
ειδίκευση στα βιοµηχανικά ηλεκτρονικά και στις εφαρµογές τους.  Η τεχνογνωσία της εταιρείας καλύπτει
όλες τις πλευρές µιας εφαρµογής στο βιοµηχανικό χώρο: µέτρηση (αισθητήρια), επεξεργασία και
επικοινωνία δεδοµένων, αυτόµατο έλεγχο, αυτοµατισµούς και ροµποτική και ηλεκτρονικά ισχύος.

Η εταιρεία έχει συµµετάσχει και ενασχοληθεί στον σχεδιασµό και ανάπτυξη των παρακάτω τεχνολογιών,
µηχανηµάτων και συστηµάτων:
• Ελεγκτές αέργου ισχύος και συνηµιτόνου,
• Εναλλακτών και µετατροπέων τάσης/συχνότητας για κινητήρες,
• Ελέγχου και διαχείρισης θερµικών φορτίων,
• Μετατροπέων/προσαρµογέων ροµποτικών διατάξεων,
• ∆ιατάξεων προσαρµοζόµενου ή/και ασαφούς ελέγχου,
• Ροµποτικών ελεγκτών,
• Ελεγκτών µεταβλητής παροχής εξαερισµού και απορροφητήρων,
• Συστηµάτων επεξεργασίας απορριµάτων ελαιουργίας (έργο FAIR),
• Συστηµάτων ελέγχων χαµηλής τάσης και EMC σήµανσης CE χώρου παραγωγής,
• Φορητών µετρητικών διατάξεων διοξίνης-φουρανίων για το βιοµηχανικό περιβάλλον (έργο SMT),
• Προγραµµατιζόµενων τριφασικών οµαλών εκκινητών,
• Συστηµάτων χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής σε "σκληρό" πραγµατικό χρόνο,
• Βιοµηχανικών δικτύων δεδοµένων σκληρού πραγµατικού χρόνου (υπεργολαβία έργου Brite-Euram),
• ∆ιατάξεων ελέγχου και βαθµονόµησης/διακρίβωσης µετρητών ηλεκτρικής ενεργείας,
• Μετρητών ηλεκτρικής ενεργείας και ισχύος Hall effect,
• Βιοµηχανικών δικτύων δεδοµένων,
• Φορτωτών µπατταριών και εναλλακτών (inverter) συστηµάτων αδιάλλειπου λειτουργίας (UPS),
• Τηλεµετρητικών και τηλεκινητικών συστηµάτων κλιµατισµού ηλιακής ενεργείας (υπεργολαβία έργου
Thermie),

• Μικρών τροφοδοτικών µεταγωγικού τύπου για τηλεφωνικά κέντρα,
• Περιφερειακές κάρτες PC πολλαπλών θυρών επικοινωνίας,
• Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και διατάξεων (αισθητήρια, έλεγκτές) διαχωριστήρων ελαίων/ύδατος για
ναυτιλιακή χρήση, και

• Ελεγκτών modem και τηλεφωνικής γραµµής για τηλεµατικές εφαρµογές.

Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας διατίθενται για την ενσωµάτωση των προϊόντων της σε
ολοκληρωµένα βιοµηχανικά συστήµατα ή αυτόνοµα προϊόντα καθώς και στον σχεδιασµό νέων και
τεχνολογικά προηγµένων συσκευών και µηχανηµάτων.  Για το σκοπό αυτό, η Cognito Quam συνεργάζεται
στενά και υποστηρίζει τους πελάτες της στην προσπάθειά τους για ενα καλλίτερο προϊόν.


