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Komutátorové motory DC 
mohou pracovat i bez snímačů, 

ale pro přesné řízení rychlosti nebo 
polohy se zpětnou vazbou je snímač 

nutný. Pro řízení rychlosti se v minu-
losti pro většinu motorů DC používalo 
tachodynamo. Tachodynamo je malý 
motor DC upravený pro vysokou linea-
ritu napětí s rychlostí a nízké zvlnění 
výstupního napětí. Analogový signál 
z tachodynama vstupuje přímo do ana-
logové zpětnovazební 
smyčky řídicích jedno-
tek typu LSC a ADS. 
Dnes jsou tachodyna-
ma vytlačována inkre-
mentálními snímači a 
zůstávají jako varianta 
na některé motory DC 
řady RE. 

Inkrementální sní-
mače jsou potřeba i 
pro kvalitní řízení bez-
kartáčových motorů 
EC. Standardní snímače se třemi Hallo-
vými sondami a 6 signály/ot umožňují 
pouze elektronickou komutaci.

Nejstarší inkrementální optické sní-
mače Enc22 se 100 dílky/ot mají na 
dvou kanálech na výstupu dva signá-
ly posunuté o 90° elektrických. Dva 

kanály mají i snímače HEDS s 500 
nebo 1,000 dílky/ot. Používají se 

pro zpětnou vazbu při řízení rych-
losti i polohy. Snímače HEDS 

lze doplnit třetím kanálem 
s jedním impulsem na 

otáčku, který zpřesňuje 
vyhledávání nulové 

polohy systé-
mu. 

Signály tachodynam, dvoukanálo-
vých a tříkanálových snímačů nejsou 
odolné elektromagnetickému ruše-
ní. Vliv rušení roste s délkou přívo-
dů. Pro spolehlivé řízení je určeno 
provedení inkrementálního snímače  
HEDL s dvojnásobným počtem kaná-
lů. Ke každému signálu se v elek-
tronice snímače „line driver“ vytvo-
ří negativní signál, který se vede 
souběžným vodičem na vstupní obvod 

„line receiver“ řídicí 
jednotky. Ten sní-
má rozdíl původního  
a negativního sig-
nálu. Na souběžné 
přívody obou kanálů 
se při rušení indukuje 
stejný přírůstek napě-
tí, který nemá vliv na 
rozdíl napětí signálů. 

Pro nižší nároky 
vznikly levnější a men-
ší magnetické sníma-

če MEnc. Snímače dávají na dvou kaná-
lech 12 nebo 16 dílků/ot a používají 
se v jednoduchých aplikacích malých 
komutátorových motorů RE10 – RE16 
a A-max16 - A-max22. Použité Hallovy 
sondy reagují na intenzitu magnetic-
kého pole. Vyžadují silné magnetické 
pole, které nelze vytvořit kotoučem 
s větším počtem pólů. 

Zmenšení rozměrů snímačů s husto-
tou signálu do 1024 dílků/ot s odol-
ností proti rušení umožnila mikrotech-
nologie výroby anisotropních pásků 
z NiFe, které mění odpor se směrem 
magnetického pole. Snímačům MR 
se dává přednost pro motory 
od ø 6 do ø 40.
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