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Sistemas com controle de movimento podem
ser projetados utilizando encoders rotativos ou li-
neares disponíveis como soluções prontas para
realizar a leitura de velocidade e posição. Es-
ses dispositivos oferecem interfaces mecânicas e
elétricas compatíveis com a maioria dos sistemas
e controladores. Apesar dessas soluções serem
usadas na maioria das aplicações de controle de
movimento, elas restringem as configurações pos-
síveis ao usuário final.

Uma abordagem alternativa e orientada indivi-
dualmente a cada aplicação é a utilização de um
circuito integrado (CI) encoder, concentrando sen-
sores e circuitos complementares num único chip.
Esta é uma solução bastante flexível e configurá-
vel para aplicações que requerem ajuste fino do
encoder, com o intuito de melhorar o desempenho
do sistema como um todo.

Este artigo descreve justamente os benefícios
de se utilizar CIs encoders para aprimorar aplica-
ções de controle de movimento.

1) Aprimorando Aplicações de Controle
de Movimento

Uma das formas de se aprimorar aplicações de
controle de movimento é o aperfeiçoamento do ca-
nal de feedback, ou seja, da leitura de velocidade
e posição. Na maioria dos casos, um encoder ro-
tativo ou linear faz essa leitura, repassando-a para
o controlador em tempo real.

Algumas das formas de se aprimorar o controle
de movimento são:

• Aumento da precisão de leitura da posição

• Aumento da velocidade de operação

• Aumento da eficiência do sistema

• Aumento de sua confiabilidade e repetibili-
dade

Por sua vez, essas modificações podem ser im-
plementadas das seguintes maneiras:

• Calibração do sistema e de seus componen-
tes

• Possibilidade de configuração em tempo real

• Adoção de tolerâncias mecânicas menores

• Ajustes de alinhamento mecânico adicionais

• Manutenção preventiva

Embora a implementação desses itens seja de-
sejável, ela nem sempre é possível. Além disso,
essas modificações podem afetar diversos fatores
de projeto, como complexidade, fabricação, tama-
nho, custo e tempo de desenvolvimento. Contudo,
discutiremos nas seções seguintes uma aborda-
gem que reduz ou até mesmo elimina esses im-
pactos no projeto, focada no feedback de movi-
mento implementado pelo encoder.
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2) Utilizando um CI Encoder

Considere o exemplo da figura 1: um encoder pa-
dronizado foi montado em um motor brushless DC
(BLDC) para realizar a leitura de posição para o
controle de movimento. Essa configuração permite
apenas um número limitado de ajustes mecânicos
e eletrônicos para o encoder. Na maioria dos ca-
sos, isso é perfeitamente aceitável, mas, para sis-
temas que requerem desempenho superior, é ne-
cessário ter mais controle sobre o encoder para
satisfazer as especificações de projeto.

Figura 1: Encoder padronizado montado em motor BLDC

Agora, vamos estudar uma solução alternativa,
que utiliza um CI encoder ao invés de uma solução
pronta, como pode ser visto na figura 2. Esta abor-
dagem requer o projeto de uma placa de circuito
impresso e de um invólucro mecânico. Enquanto
o design da parte mecânica costuma ser simples,
o projeto da placa de circuito impresso pode pa-
recer intimidador à primeira vista. Contudo, gra-
ças ao alto nível de integração do CI encoder, são
necessários apenas alguns componentes discre-
tos adicionais além do próprio chip. Além disso, o
fabricante do CI costuma fornecer projetos de re-
ferência para as placas.

Como mostra a figura 2, o encoder padroni-
zado foi substituído por um dispositivo baseado
num chip encoder - neste caso, o encoder mag-
nético iC-MH. Esse tipo de design permite que o
encoder seja configurado através de uma interface
digital, possibilitando o ajuste de diversos parâ-
metros para aperfeiçoar o controle de posição, o
que acaba por melhorar o desempenho do sistema
como um todo.

Figura 2: Projeto de encoder baseado em chip montado em
motor BLDC

Além da adoção do CI encoder, há outras modi-
ficações de projeto merecedoras de nota na migra-
ção do design da figura 1 para o da figura 2. Como
mencionado anteriormente, o projeto da placa ele-
trônica contempla apenas o CI encoder e alguns
componentes discretos adicionais. Todavia, pode-
se incluir também outros circuitos relevantes à apli-
cação, se desejado. No exemplo da figura 2, o ca-
beamento do motor BLDC é roteado diretamente
através da placa do encoder, simplificando o chi-
cote elétrico. Além disso, os circuitos para acio-
namento do motor poderiam ter sido incluídos na
placa de circuito impresso.

A figura 2 também mostra o ímã cilíndrico dia-
metralmente magnetizado através do qual o chip
encoder detecta a rotação do eixo do motor. Esse
ímã é montado junto ao eixo, permitindo a detec-
ção direta de sua posição e velocidade. Outra al-
teração importante é a dispensa dos sensores hall
para comutação do motor, já que o chip encoder é
capaz de gerar também esses sinais. Ainda mais
notável nesta abordagem é o aumento de sinais
do encoder disponíveis para o sistema de controle:
pode-se trabalhar com saídas incrementais, analó-
gicas sen/cos[4] e uma interface serial digital para
configuração e leitura da posição absoluta. Com
todos esses sinais e ajustes de configuração, o
encoder torna-se uma solução programável, com
diversas possibilidades de aprimoramento. Vamos
agora explorar o conceito da figura 2 com mais de-
talhes.
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3) Tipos e Opções de CIs Encoders

Tratemos agora de dois tipos de CIs encoders:
magnéticos e ópticos, como mostrado na figura 3.
Dentre eles, a escolha correta para uma determi-
nada aplicação pode ter impacto significativo no
desempenho do sistema. Enquanto um CI encoder
magnético pode ser melhor para ambientes extre-
mamente hostis, além de ter montagem mais sim-
ples, sua resolução e precisão são normalmente
menores do que as de um encoder óptico compa-
rável. É o que ocorre, por exemplo, ao confron-
tarmos o encoder magnético iC-MH8 e o encoder
óptico iC-LNG. Desta forma, é importante enten-
der os requisitos da aplicação e seu ambiente de
operação durante a escolha do encoder. Para au-
xiliar nessa tarefa, o guia de seleção de CIs enco-
ders da tabela 1, que se encontra no final do artigo,
ajuda a encontrar a melhor solução para a sua apli-
cação, comparando as diversas características de
cada chip.

Figura 3: CI encoder magnético com ímã e CI encoder óptico
com LED e disco

Formatos de saída

Como mostrado na figura 4, CIs encoders como o
iC-LNG oferecem diversos formatos diferentes de
saída, muitos dos quais são disponíveis para uso
simultâneo. As opções são saídas digitais de qua-
dratura ABZ, analógicas sen/cos e interfaces serial
e paralela para leitura de posição absoluta.

Figura 4: CI encoder óptico absoluto iC-LNG e seus diversos
formatos de saída

Alguns encoders, como o iC-MH8, dispõem de
uma interface serial open-source chamada BiSS
(Bi-directional Synchronous Serial Interface), que
permite comunicação serial de alta velocidade
para configuração e leitura de posição absoluta.
Como mostra a figura 5, essa interface requer ape-
nas sinais de clock e dados (data), tanto para lei-
tura da posição absoluta, como para leitura e es-
crita das configurações do encoder. A leitura dos
dados de posição é similar à da interface SSI, mas
a leitura e a escrita das configurações é implemen-
tada através de dois bits master e slave, CDM e
CDS, como pode ser visto na figura 5. A inter-
face BiSS é compatível com a SSI, mas com vazão
de dados muito superior e adicionais como detec-
ção de erro CRC (Cyclical Redundancy Checks).
Mais informações podem ser encontradas no site
em [1].

4) Utilizando CIs Encoders para Apri-
morar o Desempenho

CIs encoders evoluíram e não são mais simples-
mente sensores num chip. Esses dispositivos pos-
suem agora diversas funções integradas, sendo
verdadeiros encoders system-on-chip. Como mos-
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Figura 5: Interface serial BiSS - Conexão ponto-a-ponto

tra a figura 6, algumas dessas funções são: condi-
cionamento de sinais analógicos, interpolação di-
gital sen/cos, monitoramento de falhas, controles
automáticos de ganho, formatos de saída variados,
saídas para comutação de motores BLDC, confi-
guração digital, drivers de linha e programação in-
system.

Figura 6: Diagrama de blocos do CI encoder magnético iC-MH8

É importante notar que, embora ter todas es-
sas funções disponíveis num mesmo dispositivo
represente um ganho significativo em flexibilidade,
é essencial dispor da capacidade de ajustá-las
para satisfazer os requerimentos da aplicação. Por
exemplo: a capacidade de configurar o condiciona-
mento de sinal resulta num sinal de saída de quali-
dade superior; a possibilidade de selecionar a con-
figuração de pólos para os sinais de comutação
permite que o dispositivo seja usado com diferen-
tes motores BLDC. Essas configurações residem
na RAM embarcada do chip encoder, mas também
são programadas na PROM não-volátil, para que
possam ser lidas e utilizadas a cada inicialização.

Dada a variedade de configurações disponíveis,
é importante dispor de um meio simples para re-
alizar ajustes. Além das configurações via inter-
face serial, CIs encoders como o iC-MH também
possuem uma ferramenta gráfica para PC, para in-
teração e programação simples e em tempo real
do dispositivo. Nesse caso, utiliza-se um adap-
tador para conectar a placa de aquisição ao PC,
através de uma conexão USB. Essa ferramenta es-
sencial, que permite configuração e programação
in-system do chip, é mostrada na figura 7.

Figura 7: Ferramenta gráfica para configuração do CI encoder
magnético iC-MH

Além das possibilidades de configuração, outros
aspectos dos CIs encoders podem acrescentar fle-
xibilidade à solução e possibilitar novas aborda-
gens, visando ao aprimoramento do controle de
movimento. Consideremos os seguintes fatores:

Resolução

Considerando os designs das figuras 1 e 2, o pri-
meiro fator a ser levado em conta para aperfeiçoar
um sistema de controle de movimento é a reso-
lução do encoder. Se ele trabalha com 100 CPR
(ciclos de quadratura por revolução) - 400 bordas
de quadratura -, mudar esse valor para 1000 CPR
- 4000 bordas de quadratura - aumenta a resolu-
ção em 10x, o que, em termos angulares, muda a
resolução de 0, 9 ◦ para 0, 09 ◦ por rotação. Con-
tudo, ao implementar essa medida, deve-se levar
em conta a capacidade de processamento do sis-
tema e seu tempo de resposta [3]. Com 10x mais
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pulsos chegando ao microcontrolador, deve-se ga-
rantir que o hardware e o firmware podem lidar
com o aumento nas interrupções e no processa-
mento de dados.

Levando em conta essas considerações de pro-
jeto, é justamente no ajuste de resolução in-
system que os CIs encoders mostram seu valor.
Em muitos casos, alterar a resolução exige a troca
de todo o encoder. Entretanto, para poucos e se-
letos encoders magnéticos e ópticos, a resolução
pode ser ajustada de forma digital, sem nenhuma
modificação no CI ou no ímã/disco. O encoder
óptico iC-LNB, por exemplo, possui um módulo
FlexCount R© integrado, que permite a mudança
da resolução na faixa de 1-65.536 CPR, sem al-
terações no disco codificado. Desta forma, um
mesmo chip encoder pode operar com múltiplas
resoluções em uma mesma aplicação.

Tamanho

Um dos benefícios de se utilizar um chip encoder
é a possibilidade de criar uma solução de tama-
nho bastante reduzido. O CI encoder magnético
iC-MH, por exemplo, tem um encapsulamento de
5x5 mm2, permitindo que a placa de circuito im-
presso seja muito compacta. O tamanho reduzido
deste tipo de solução permite o monitoramento de
posição e velocidade em áreas restringidas, possi-
bilitando o uso de um encoder onde antes isso não
era possível. Por sua vez, a adição desse canal
de feedback fecha o laço de controle, contribuindo
para melhorar o desempenho do sistema.

Sinal de Entrada do Encoder

A qualidade do sinal de saída do encoder depende
diretamente daquela do sinal de entrada. No caso
de um encoder magnético, o sinal de entrada é
gerado pelo ímã, enquanto para um encoder óp-
tico, pelo par LED/disco codificado. Pode-se apri-
morar um sistema simplesmente focando esforços
nesses dispositivos. Para um encoder magnético,
pode-se utilizar um ímã de melhor qualidade, dimi-
nuir o espaço entre o CI e o ímã e otimizar o pro-
jeto mecânico para garantir concentricidade entre
os componentes. Para um encoder óptico, pode-
se utilizar um LED de melhor qualidade, diminuir o
espaço entre o CI e o disco e aprimorar o projeto
mecânico. Em ambos os casos, o objetivo é obter
o melhor sinal de entrada possível, com o intuito

de melhorar o desempenho do encoder como um
todo.

Calibração

A calibração do encoder para precisão pode ser
feita testando-o em relação a um padrão, para en-
tão realizar ajustes no seu alinhamento mecânico
e nos seus parâmetros internos. O tamanho com-
pacto das soluções com CIs encoders permite que
diversos ajustes mecânicos adicionais sejam in-
cluídos no projeto, em comparação com os dispo-
níveis em soluções prontas. Por sua vez, a possi-
bilidade de ajuste fino da posição do CI em relação
ao ímã ou disco contribui para a obtenção do me-
lhor sinal de entrada possível.

Se a adição de ajustes mecânicos ao sistema
pode ser encarada como um opcional, a utiliza-
ção da configuração digital do CI deve ser regra.
Uma vez que esse tipo de encoder permite a con-
figuração de parâmetros internos através de uma
interface serial digital, pode-se calibrá-lo para ob-
ter uma solução mais precisa para a aplicação em
questão, melhorando não só o desempenho do sis-
tema, mas até mesmo a eficiência do controle do
motor.

Figura 8: Ferramenta de calibração SinCosYzer

Contudo, realizar a calibração nem sempre é
uma tarefa simples. Em alguns casos, é possível
comparar o encoder analisado com um padrão co-
nhecido, através de uma solução customizada de
aquisição de dados e um programa de computa-
dor, levantando curvas de precisão e erro. Esse
tipo de solução demanda um grande esforço de
projeto, a não ser que se utilize alguma ferramenta
pronta para esse propósito. A figura 8 mostra o
SinCosYzer, um sistema de aquisição de dados
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ideal para essas tarefas. Tomando como entrada
os sinais sen/cos de saída do encoder, o SinCosY-
zer apresenta diversas medições para auxiliar na
calibração, como curvas de Lissajous e de erro e
precisão em bits e graus. Com esses valores apre-
sentados em tempo real, pode-se ajustar o enco-
der durante sua operação, através de sua interface
gráfica, mostrada na figura 7. Podem ser realiza-
dos ajustes de amplitude, offset e fase para os si-
nais sen/cos do encoder, através do bloco interno
de condicionamento de sinal.

Figura 9: Sinais de quadratura ABZ e de comutação UVW do
iC-MH

Ajuste da Posição Zero do Encoder

Outra maneira de se melhorar o desempenho do
sistema é ajustar a posição zero do encoder. Con-
siderando os sinais mostrados na figura 9, o si-
nal de posição zero (Z) do chip encoder magnético
iC-MH pode ser ajustado em passos de 1, 4 ◦. O
mesmo vale para a os sinais de comutação (borda
de subida do sinal U). A possibilidade de ajuste
da posição zero representa um ganho em flexibili-
dade, permitindo definir uma posição inicial/de re-

ferência dentro da aplicação. Em se tratando dos
sinais de comutação, isso pode até mesmo au-
mentar a eficiência no acionamento do motor. Dife-
rentemente do que ocorre com sensores Hall fixos,
usados para detectar a posição dos pólos magnéti-
cos do motor, o chip encoder gera os sinais de co-
mutação e permite seu ajuste fino, aperfeiçoando o
acionamento do motor. Como a posição zero pode
ser ajustada tanto para as saídas de quadratura
ABZ como para as de comutação, ganha-se bas-
tante em flexibilidade com esta solução.

5) Conclusão

CIs encoders oferecem grande flexibilidade e ca-
pacidade de configuração em relação a enco-
ders padronizados, sendo uma alternativa de
bom custo-benefício para aplicações que reque-
rem ajuste fino da leitura de posição e velocidade.
Além disso, projetos baseados em chips enco-
ders podem ser configurados através de uma in-
terface digital, permitindo de forma simples e direta
o ajuste de diversos parâmetros, com o intuito de
melhorar o desempenho de sistemas com controle
de movimento.
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Tabela 1: Guia de seleção de CIs encoders

CIs Encoders Ópticos Incrementais CIs Encoders Magnéticos
Parâmetro iC-LTA iC-PT33xx iC-PT26xx iC-MH iC-MH8 iC-MU∗
Resolução Variável+ 1000...2500 CPR 250...1250 CPR 12 Bits 12 Bits 18 Bits
Sinal de comutação UVW UVW UVW UVW dif. UVW dif UVW
Driver UVW integrado Não Não Não Sim Sim Não
Pares de pólos Variável Variável Variável 1 e 2 1, 2 e 4 1 a 16
Máx. rotação [RPM] tip. 24.000+ tip. 12.000 tip. 24.000 120.000 120.000 24.000
Saída ABZ Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Interface SSI/BiSS Não Não Não Sim Sim Sim
Seno/Cosseno Não Não Não Não Sim Sim
Interface SPI Não Não Não Não Não Sim
+ definido pelo disco
∗em validação

CIs Encoders Ópticos Absolutos
Parâmetro iC-LNG iC-LNB iC-LG, iC-LGC
Resolução 16 Bits 16...18 Bits 9...20 Bits
Sinais de comutação cálculo na MCU cálculo na MCU cálculo na MCU
Driver UVW integrado Não Não Não
Pares de pólos Variável Variável Variável
Atualização da posição do motor 100 ns 500 ns 4µs

Saída ABZ Sim Sim Não
Saída serial Shift Register Shift Reg., SSI SSI, BiSS
Seno/Cosseno 512/1024 CPR 1024 CPR 512/.../4096 CPR
Saída paralela 14 Bits 16 Bits 15 Bits
Interface de controle SPI SPI MCU 8 Bits
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Sobre a iC-Haus

A iC-Haus GmbH é uma fabricante alemã indepen-
dente líder em soluções de CIs standard (ASSP)
e ASiCs customizados. Em funcionamento desde
1984, atua em projeto, produção e vendas de CIs
para aplicações específicas, para as áreas indus-
trial, automotiva e médica, e tem representações
no mundo todo. A iC-Haus dispõe de bibliotecas
completas de células nas tecnologias CMOS, bi-
polar e BCD para realizar o projeto de ASiCs para
sensores, dispositivos laser/ópticos e atuadores.

Os CIs podem ser montados tanto em encap-
sulamentos plásticos padrão ou usando a tecnolo-
gia chip-on-board, formando microssistemas com-
pletos, módulos multi-chip e optoBGATM, em con-
junto com sensores.

Sobre a iC-BR

A iC-BR Microelectronics é parceira técnica e
comercial da iC-Haus no Brasil. Desta forma,
podemos oferecer aqui não só sua extensa
linha de produtos, como também suporte no
desenvolvimento de aplicações. Adicionalmente,
buscamos empresas interessadas em projetos de
ASiCs customizados, a serem desenvolvidos e
produzidos em cooperação com a iC-Haus. Saiba
mais sobre a iC-BR em:

http://www.iC-BR.com
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