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Vlastnosti stejnosmûrn˘ch motorÛ
maxon.
¤ízení rychlosti ve velkém rozsahu, vyso-

ká Ïivotnost, úãinnost a koncentrace v˘konu v
objemu motoru, vysok˘ zábûrov˘ moment a li-
neární regulaãní závislosti tvofií charakteristiku
mal˘ch stejnosmûrn˘ch motorÛ. Stejnosmûrné
motory se li‰í od stfiídav˘ch motorÛ principem
pfiepínání proudu do sekcí vinutí. Pfiepnutí
proudu v prÛbûhu otáãky je odvozeno od oka-
mÏité polohy rotoru a na-
z˘vá se komutace.

Mechanická komuta-
ce vyuÏívá k pfiepínání
proudu mechanick˘ ko-
mutátor pevnû spojen˘
s vinutím rotoru a kartáãe
ve statoru. V˘robce ma-
xon dosahuje nadprÛ-
mûrn˘ch parametrÛ pou-
Ïíváním patentovaného
samonosného vinutí a
nejlep‰ích materiálÛ. Tyto
technologie jsou rentabil-
ní pro malé motory do
400 W. Îivotnost motorÛ
DC s kartáãi je omezena
Ïivotností kartáãÛ a ko-
mutátoru na 100 hodin aÏ
nûkolik tisíc hodin, pfii pfiíznivém zatíÏení do
10,000 hodin. Oblast úspû‰n˘ch prÛmyslo-

v˘ch aplikací leÏí pfieváÏnû v provozu s ob-
ãasn˘m zatíÏením.

Elektronická komutace pfiepíná
proud elektronicky. Informaci o

poloze rotoru získává ze tfií
Hallov˘ch sond fiízen˘ch

magnetem na rotoru.
Vinutí je souãást

statoru a

v rotoru jsou permanentní magnety. Îivotnost
motorÛ EC je omezena pouze trvanlivostí ku-
liãkov˘ch loÏisek, na nûkolik desetitisícÛ hodin.
Motory EC s Hallov˘mi sondami se pouÏijí v tr-
valém provozu, kde se poÏadují vlastnosti stej-
nosmûrn˘ch motorÛ.

Válcové motory EC pouÏívají obvykle dvoj-
pólov˘ magnet v rotoru a kolem nûj tfiífázové
vinutí ve tvaru trubky se tfiemi sekcemi bez Ïe-

lezn˘ch pólÛ. Vyznaãují
se mal˘m prÛmûrem a
nûkolikanásobnou dél-
kou. Mají vysoké rychlos-
ti, mezi 100,000 ot/min u
motoru prÛmûru 6 mm a
7,000 ot/min pro motor
400 W prÛmûru 60 mm.
âasto je tfieba pouÏít pfie-
vodovku, která motor dá-
le prodluÏuje.

Diskové motory EC se
uplatní v omezeném plo-
chém prostoru a v aplika-
cích s niÏ‰í rychlostí. Ro-
tor ve tvaru vnûj‰ího
prstence nese 8 aÏ 24
magnetÛ po obvodu. Ve
statoru uvnitfi prstence je

vûjífiovitû 6 aÏ 18 cívek s póly. Tfii sousední cív-
ky tvofií tfiífázovou skupinu. Trojice se po obvo-
dû 2 aÏ 6 krát opakuje. Motory mají ploch˘ tvar
a niÏ‰í rychlosti, mezi 20,000 ot/min u motoru
prÛmûru 6 mm a 5,000 ot/min pro motor 90 W
prÛmûru 90 mm. Vût‰í motory mohou pracovat
s Hallov˘mi sondami, které umoÏÀují vyuÏít
dynamick˘ch rozbûhÛ, nebo bez sond. Malé
motory do prÛmûru 20 mm neobsahují sondy.
Jsou urãeny pro jednoduché aplikace
s omezenou dynamikou v mal˘ch
rychlostech.
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