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Kvalitní malé stejnosmìrné pohony pro prùmyslové apli-
kace nabízejí velký mìrný výkon na jednotku objemu, vy-
soké dynamické momenty pøi zmìnì rychlosti, �ivotnost
pøimìøenou dané aplikaci a bohatý výbìr variant øízení.

MSV 2000

Øízení malých
stejnosmìrných DC pohonù
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 PRÙMYSLOVÉ SPEKTRUM

Pøední svìtový výrobce Maxon
nabízí soustavu motorù, pøevo-
dovek, snímaèù a jednotek pro
øízení rychlosti i polohy v oblasti
výkonù od 0,5 do 400 W. Dodá-
vají se jak motory s mechanic-
kou komutací (DC), tak i s elek-
tronickou komutací (EC).

Rozhodující poèet aplikací
v souèasné dobì vyu�ívá DC
motory. Motory DC s perma-
nentními magnety, mechanic-
kým komutátorem a kartáèi
jsou zalo�eny na patentu Ma-
xon, podle nìho� se vyrábí
samonosné vinutí rotoru. Vi-
nutí s komutátorem se otáèí

oddìlenì od feromagnetických
èástí magnetického obvodu.
Nízká indukènost takovéhoto
vinutí je zárukou malého jiskøe-
ní kartáèù a vysoké �ivotnosti.
Dále pøiná�í i rychlou reakci
motoru a vysokou pulzní pøetí-
�itelnost.

Inovace Maxon

Motory Maxon øady RE jsou po-
u�ívány NASA pro ovládání kos-
mických pøístrojù; pøíkladem
mù�e být vozidlo Pathfinder,
které se pohybovalo po povr-
chu Marsu.

Letos pøichází výrobce s øa-
dou racionalizovaných moto-
rù RE-max, které vyu�ívají per-
manentní magnety z neodymu
a pøená�ejí kosmickou techno-
logii do prùmyslu. Motory o prù-
mìru 13 a� 29 mm a s výkony
do 50 W se vyrábìjí na automa-
tické flexibilní lince. Na trh se
dostávají i nové typy øízení DC
motorù, zejména ovládací jed-
notky MIP 10 a MIP 50 pro
programované øízení polohy.

Øízení rychlosti

Jednotka LSC je ètyøkvadran-
tový PI regulátor se ztrátovou
regulací, který udr�uje po�a-
dovanou rychlost DC motoru

v obou smìrech. Po�adovaná
rychlost nebo zastavení se øídí
signálem na vstupu jednotky.
Na výstupu jednotky je proud
do 2 A.

Na jednotce lze zvolit nì-
který druh signálu zpìtné vaz-
by, a to tachodynamo, kom-
penzaci I x R nebo enkodér.
Metoda I x R nevy�aduje �ád-
ný snímaè na motoru. Jednot-
ka LSC postaèí pro napájení
motorù do 30 W. Nevná�í do
okolí ru�ení.

Jednotka ADS 50/5 je rovnì�
ètyøkvadrantový PI regulátor,
ale s regulací rychlosti zmì-
nou �íøky pulzù napájecího na-
pìtí, PWM. Je urèen pro øízení
DC motorù do 250 W. Úèin-

placená inzerce
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se stejnosmìrným napìtím od
12 do 50 V, které je po úbytku
nìkolika V k dispozici na výstu-
pu. Trvalý proud do 5 A a krát-
kodobý do 10 A je dostateèný
témìø pro v�echny DC motory
Maxon.

Na jednotce lze opìt zvolit
nìkterý z vý�e uvedených sig-
nálù zpìtné vazby. Vstupní sig-
nál navíc øídí buï rychlost, nebo
velikost proudu, který urèuje

mechanický moment motoru.
Nastavené omezení proudu je
trvalý pøípustný proud, který jed-
notka zpracovává podle charak-
teru cyklického zatí�ení motoru.

Programové
øízení polohy

Jednotka PCU 2000 mù�e ovlá-
dat standardnì jeden nebo dva,
pøípadnì a� �est motorù spo-
leèným programem. Po�ado-
vané prùbìhy pohybù se vlo�í
do pamìtí jednotky pomocí ex-
terního personálního poèítaèe
PC s vyu�itím pøíkazù softwaru,
který je souèástí dodávky. Pro-
gramují se zrychlení, rychlosti,
zpo�dìní pohybù a místa za-
stavení. Prùbìhy realizovaných
pohybù jsou zobrazitelné na
poèítaèi. 8 digitálních vstupù
a 8 digitálních výstupù slou�í
pro komunikaci interního lo-
gického øízení PLC jednotky
s personálním poèítaèem PC
v RS232. Limitní trvalý proud
a krátkodobý proud se nasta-
vují potenciometry.

Jednotky MIP 10 a MIP 50,
novinky na èeském trhu, jsou
urèeny rovnì� pro programo-

vé øízení polohy. Jejich cena je
oproti PCU 2000 polovièní. Jed-
notka MIP je PID regulátor po-
lohy nebo PI regulátor proudu,
který napìtím s modulací �íøky
pulzù 60 kHz ovládá jeden mo-
tor vybavený enkodérem. Na
rozdíl od jednotky PCU 2000 ne-
má vlastní programovací sys-
tém, ale jedna nebo nìkolik jed-
notek se pøipojí osmi digitálními
vstupy pøes interface RS232 ne-
bo RS485 k nadøazenému per-

sonálnímu poèítaèi nebo prù-
myslovému kontroléru. RS485
dovoluje pøipojit a� 127 jedno-
tek. Nadøazený systém se vy-
baví kompatibilním øídicím pro-
gramem ve Win95, WinNT-DLLs
nebo Tools. Jednotky MIP lze
v jednoduchých pøípadech øídit
i bez kontroléru spínaèi a stav
indikovat pomocí LED. Dal�ími
digitálními vstupy jsou �stop�,
blokování výkonového výstupu
�enable�, referenèní poloha a li-
mity rychlosti a proudu v obou
smìrech otáèení.

Jednotka MIP 10 dodává do
motoru a� 1,8 A trvale, 2 A krát-
kodobì. Napájí se 9 � 24 V stej-
nosmìrnými. Jednotka MIP 50
má limit na výstupu 5 A trvale,
11 A do 5 s a 13 A do 200 ms.
Obsahuje vnitøní indukènost
1 mH. Napájí se 24 � 48 V stej-
nosmìrnými.

Jednotky MIP se pou�ívají ve
výmìnících nástrojù, v robotech,
lékaøských pøístrojích, infuzních
pumpách, chemických pøístro-
jích, analytických pumpách.

Motory Maxon vèetnì øídicích
jednotek dodává na èeský trh
firma Uzimex, s. r. o., Praha.

Ing. Václav Bro�
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Umístìní na MSV 2000: pavilon V, stánek C38

Racionalizované motory Maxon RE-max se dodávají
v prùmìrech 13 a� 29 mm, s výkony do 50 W.
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