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 Мэдрэгчийн тухай ерөнхий ойлголт

 Лифтэнд ашиглагддаг мэдрэгчүүд, тэдгээрийн зориулалт, 

онцлог

 Енкодер Бүтэц, ажиллах зарчим, төрөл, үзүүлэлт, ангилал, 

онцлог.

 Хаалганы мэдрэгч. Бүтэц, ажиллах зарчим, төрөл, үзүүлэлт, 

ангилал, онцлог.

 Давхрын мэдрэгч Бүтэц, ажиллах зарчим, төрөл, үзүүлэлт, 

ангилал, онцлог.

 Хөдөлгөөний хязгаар мэдрэгч /Таслагч/ Бүтэц, ажиллах зарчим, 

төрөл, үзүүлэлт, ангилал, онцлог.

 Даац мэдрэгч Бүтэц, ажиллах зарчим, төрөл, үзүүлэлт, ангилал, 

онцлог.

 Бусад



 Мэдрүүр нь автомат техникийн салшгүй нэгэн хэсэг. Аливаа автомат

техник мэдрүүргүй бол энгийн нэгэн гар удирдлагтай машин болон

хувирна. Мэдрүүрүүд нь зай, контакт, гэрэл, дуу чимээ, үнэр,

температур, даралт, өнцөг, өндөр, соронзон гэх мэт физик шинж

чанаруудыг хэмждэг.

 Мэдрүүрүүд нь тухайн техникийн төв удирдлагын системийн

тооцоолон бодоход шаардлагатай түүхий мэдээллийг цуглуулж өгдөг.

Өөрөөр хэлбэл өөр дээр нь суурилуулсан мэдрүүрүүдээр орчин

тойрныхоо талаарх мэдээллийг авч, энэ мэдээлэл дээрээ тулгуурлан,

боловсруулалт хийн, шийдвэр гаргаж хариу үйлдэл хийдэг.

 Мэдрүүрүүдийн үндсэн үүрэг нь орчны гэрэл, дуу чимээ, даралт зэрэг

физик мэдээллийг цахилгаан сигнал болгон хувиргадаг. Энэ нь

ихэвчлэн хүчдэл юм уу гүйдэл болгодог. Энгийн мэдрүүрүүд нь

хэмжиж байгаа зүйл нь мэдрэгдэх юм уу өөрчлөгдөхөд түүний хувийн

эсэргүүцэл өөрчлөгддөг.



 Мэдрүүрээс ирэх сигнал нь байнга зөв сигнал байдаггүй. Орж

ирж байгаа сигналын дунд буруу буюу шуугиан орж ирдэг. Энэ

шуугианаас зөв мэдээллийг шүүх шаардлагатай байдаг.

Шуугианыг шүүх янз бүрийн арга байдаг ч үндсэндээ

програмын болон схемийн арга гэж ангилна.

 Мэдрүүрүүдээс мэдээлэл цуглуулах янз бүрийн арга техникүүд

байдаг. Ямар төрлийн мэдрүүр хэрэглэж байгаа, ямар төрлийн

мэдээлэл хэрэгтэй, орчин тойрны нөхцөл ямар, ямар даалгавар

гүйцэтгэх зэргээс хамааран хэрэглэх арга нь ялгаатай болдог.

 Мэдрүүр нь орчиныхоо дотоод төлөв болон гадаад орчныг

мэдэрнэ. Дотоод төлөвт гүйдэл хүчдэл зэрэг өөр доторх физик

хэмжигдэхүүнүүд багтана. Гадна төлөв гэдэг нь орчин тойрны

талаарх мэдээлэл.



 Мэдрүүрийг, юуг хэмжиж байгаагаар нь эсвэл яаж хэмжиж

байгаагаар нь гэх мэт янз янзаар ангилж болно.

 Үйлчлэх хүрээгээр нь идэвхитэй болон идэвхгүй мэдрүүр

гэж ангилна.

 Ажиллах горимоор нь аналог болон тоон мэдрүүр гэж тус

тус ангилдаг.



№ Төрлүүд Мэдрүүрийн төрөл 

1 Тэмтрүүр 
Switch*

Оптик мэдрүүр*

2 Моторын мэдрүүр

Потенциометр

Оптик encoder*

Соронзон encoder

Багтаамжийн encoder

3 Чиглэлийн мэдрүүр
Луужин

Gyroscope

Өнцөг хэмжигч

4 Дохионы мэдрүүр

GPS

Хэт авианы мэдрүүр

RF дохионы мэдрүүр

Ойх долгионы мэдрүүр*

5 Зайн мэдрүүр

Долгионы мэдрүүр

Лазер мэдрүүр

Багтаамжийн мэдрүүр

Соронзон мэдрүүр*

6 Хурд, хөдөлгөөний мэдрүүр
Камер

Радар

7 Байрлал тогтоох мэдрүүр
Радио долгион

Хэт авианы мэдрүүр

Дууны мэдрүүр



Идэвхтэй болон идэвхгүй мэдрүүр



Аналог болон тоон мэдрүүр





Encoder



 Кодлогч гэдэг нь гол болон тэнхлэгийн механик байрлалыг
аналог эсвэл дижитал digital (тоон) цахилгаан дохио болгодог
цахилгаан механик төхөөрөмж юм.

 Энэхүү аналог болон дижитал дохиог ашиглан гол ба
тэнхлэгийн байрлал, чиглэл, болон хурдыг тодорхойлох
боломжтой болдог.

 Доорх зүйлүүдээс улбаатайгаар гэрлэн кодлогч нь олны дунд
ихээр ашиглагдах болсон

◦ Удаан ашиглагдана

◦ Хэрэглэхэд хялбар

◦ Өндөр нарийвчлалтай

◦ Олон төрлийн зүйлүүдэд ашиглах боломжтой

Кодлогч гэж юу вэ?



Лифтэнд хэрэглэгдэх Энкодерийн байрлалууд

Хаалганы моторын Энкодер

Хурд хязгаарлагчын Энкодер Моторын Энкодер



Кодлогч нь хэрхэн ажилладаг вэ?

•Уламжлалт кодлогчид нь дискийн эсрэг талуудад ялгаруулагч 

болон мэдрэгчтэй. 

OPTEK кодлогчид нь буцаан ойлгох аргыг хэрэглэх бөгөөд 

ялгаруулагч болон мэдрэгч нь нэг PCB дээр байрлах тул 

загварыг хялбарчилж, хэмжээг багасган, зардлыг хэмнэх юм.

Кодлогч нь хэрхэн ажилладаг вэ?

Энкодер

Encoder нь Моторын мэдрүүр төрөлд 

хамаарагдах Оптик Encoder. Үзүүлэлт нь 

Асинхрон 1024 p/r, +5VDC, A,B,Z 3-н 

замтай, Синхрон 2048 p/r 1024 p/r, 

+5VDC, A,B,Z 3-н замтай. 



Оптик кодлогч /Оптик Encoder/

1. Энгийн кодлогч нь дискны эсрэг

талууд дээр ялгаруулагч ба хүлээн

авагчтай байдаг.

2. Хэрэглээнээс шалтгаалан ойх

өнцөг нь өөр өөр байна.

1.

2.





•Гэрэл мэдрэгчид нь LED-ээс ирэх гэрэл тэдэн дээр тусаж байх үед

гүйдлийг гүйлгэдэг тусгай транзисторууд юм. (photo sensor, photo elements)

•2 LED гэрэл мэдрэгчид нь хэрэглэгдэх бөгөөд эдгээр нь А ба В

гаралтуудыг үүсгэдэг.

•Унтарч асах байдалтай ажилласнаар гаралтын дохиог үүсгэдэг.

•LED – LED гэрэл, Code rotor – Код ротор, Photo Detector – Гэрэл мэдрэгч

•Эргэлт тутмын цохилт (PPR): голын 360 градус эргэлт тутмын 90 хэмийн

үеллээр шилжих байдлын тоо.

•Эргэлт тутмын цикл (CPR):голын 360 градус эргэлт тутмын бүрэн 90

хэмийн үеллээр шилжих байдлын тоо (нэг циклд 4-н цохилт байна)

•Нарийвчлал: Эргэлт тутмын цохилтын тоо (PPRs) эсвэл эргэлт тутмын

цикл (CPRs) нь тусгайлсан кодлогчийн гаралтаар

Жишээ нь: бага PPR-тай кодлогч нь бага нарийвчлалтай кодлогч болно.

Гэрлэн кодлогчид хэрхэн ажилладаг вэ?

Гэрлэн кодлогчдын хэмжүүрүүд



•Удаан хэрэглэнэ

•1,000,000-аас 300,000,000 цикл найдвартай ажиллана,

механик контакт байхгүй

•Цахилгаан үүсвэр шаардана

•Нийтдээ 5V

•Тохируулах боломжтой (3.3V, 12V, 18V)

•Кабель ба коннекторын сонголттой

•Тохируулах боломжтой

•Голын хэмжээг тохируулах

•Эргэлтийн мэдрэмжийг тохируулах

•Гаралтын кодуудыг тохируулах

Кодлогчдын нийтлэг шинж чанар



Бүхээгний хаалганы 

гэрлэн мэдрэгч



Гэрлэн мэдрэгчийн тусгалын харагдах 

байдал  



Хаалганы гэрлэн мэдрэгч нь Дохионы мэдрүүр 

төрлийн Ойх долгионы ангилалд хамаарана. 



Хаалганы гэрлэн мэдрэгч нь ялгаруулагч хүлээн авагч гэсэн 2 

оролт гаралтаас бүтнэ. Дотороо хэдэн замаар дохионы гэрэл 

ялгаруулахаасаа, 90 болон 45 градусын өнцөгөөр дохионы гэрэл 

ялгаруулах үзүүлэлтээсээ шалтгаалаад үнэ болон хэлбэр дүрсэнд нь 

өөрчлөлт ордог.

Үзүүлэлт: Оролтын хүчдэл: 220VAC, 50Hz,                                      

Гаралтын контакт: 125VAC- 1A,  24VDC-1A8 

Хаалганд байрлуулах зураглал



Давхарын мэдрэгч



Давхарын мэдрэгч нь Зайн мэдрүүр төрлийн гэрлэн 

болон соронзон мэдрэгч ангилалд хамаардаг. Ажиллах 

зарчим нь адил боловч хэлбэр дүрсийн болон, 

нарийвчлалын байдлаасаа шалтгаалаад лифтийн хонгилд 

суурилуулах суурилуулалт нь өөр өөр байдаг. 

Үзүүлэлт нь: 10-30VDC, 200mA,  NPN, мэдрэх зай-Sn-

15mm

Хонгилд байрлах байрлал



Ерөнхий ажиллах зарчим нь хаалганы гэрлэн 

мэдрэгчийн жижигрүүлсэн хувилбар буюу П хэлбэрийн 

ялгаруулагч, хүлээн авагч 2-ын хоорондох соронзон орон 

болон ултра туяаг шунт тасалснаар дохио өгч тухайн 

давхарыг бүртгэж авна.



Хязгаарын таслагч болон даацын 

хэмжигч таслагч

Хязгаарын таслагч

Бүхээгний Хаалга бүрэн 

хаах таслагч

Даац хязгаарлагч таслагч



Хязгаарын таслагч болон даацын таслагч нь Тэмтрүүр төрлийн 
Switch ангилалд хамаарна. Энэ 2 таслагч ажиллах зарчим нь адил 
боловч гүйцэтгэж байгаа үүргээсээ шалтгаалаад хэлбэр дүрсийн болон 
суурилуулах нь өөр өөр байна. 

Үзүүлэлтийн хувьд: Хязгаарын таслагч -AC220V-2A, DC180V-
0.5A Даацын таслагч- AC220V-2A, DC180V-0.5A

Хязгаарын таслагчиан үүрэг нь лифт ямар нэг гэмтлээс 
шалтгаалаад дээд болон доод хязгаарыг хэтэрсэн тохиолдолд доор 
харагдаж байгаа зурагын зарчимаар таслагч ажиллаж лифт хязгаарыг 
давахгүйгээр зогсоно. Харин даац хэмжигч таслагч хэлбэрийн хувьд 
доор харагдах зургын адил байх бөгөөд бүхээгэн дэхь даац хэтэрсэн 
тохиолдолд таслагчын дээд товчлуур дарагдаж тухайн лифтийн 
удирдлагын хэлхээг тасалж дуут дохиог өгнө. Буцаад даац хэвийн 
хэмжээндээ орсон тохиолдолд уг кноп буцаж лифт хэвийн горимоор 
ажиллана.

Даац хязгаарлагч таслагч


