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Stejnosmûrné komutátorové motory ma-
xon® pouÏívají samonosné vinutí podle pa-
tentu maxon. DÛsledkem je vysoká koncentra-
ce v˘konu v jednotce objemu, nadprÛmûrná
Ïivotnost, linearita závis-
losti rychlosti na napûtí, li-
neární závislost momentu
na proudu a dynamick˘
rozbûh s ãasovou kon-
stantou 5 - 10 ms.

¤ÍZENÍ KOMUTÁTO-
ROV¯CH MOTORÒ

Pfii obvyklé jednoduché
aplikaci se nastaví poÏa-
dovaná rychlost napáje-
cím napûtím. Pfiesnost
udrÏení nastavené rych-
losti pfii rovnomûrném za-
tíÏení zpravidla vyhovuje.
Vybereme motor s tako-
v˘m vinutím, které pfii
pouÏitém napûtí a zatíÏe-
ní dává motoru správnou
rychlost.

¤ídicí jednotku rychlos-
ti pouÏijeme nejãastûji
k udrÏování konstantní rychlosti pfii promûn-
ném zatíÏení. V˘robce maxon® letos mo-

dernizoval svou nejmen‰í jednotku LSC
30/2. Jednotka má analogov˘ vstup poÏa-

dované veliãiny, kterou mÛÏe b˘t rych-
lost, v˘stupní proud nebo v˘stupní

napûtí. Na analogov˘ vstup se pfii-
vede konstantní nebo ãasovû

promûnné napûtí v rozsahu
od -10 do +10 V. Napá-

jecí stejnosmûrné
napûtí pro

jednotku LSC je od 12 do 30 V. Napûtí na v˘-
stupu je fiízeno regulátorem. Nejvy‰‰í dosaÏi-
telné napûtí na v˘stupu je o 5 - 8 V niÏ‰í neÏ
napájecí napûtí jednotky. Jednotka dodá v˘stup-

ní proud do 2 A.
Obvykl˘ mód jednotky

je fiízení rychlosti. Jednot-
ka vyuÏívá zpûtnou vaz-
bu rychlosti z tachodyna-
ma nebo inkrementálního
snímaãe. Signál inkre-
mentálního snímaãe mÛ-
Ïeme vyuÏít i pro infor-
maci o poloze motoru pro
nadfiazen˘ poãítaã nebo
kontrolér, kter˘ slouÏí ja-
ko regulátor polohy a fiídí
analogov˘ vstup rychlosti
do jednotky LSC. Jednot-
ka LSC je schopna pra-
covat i se zpûtnou vaz-
bou od v˘stupního napû-
tí, od nûhoÏ odeãítá úby-
tek I x R na ohmickém
odporu vinutí motoru.
Rozdíl je úmûrn˘ rychlos-

ti motoru. Tento mód umoÏÀuje pouÏít motor
bez snímaãe. Pfiesnost regulace I x R je 2%.

¤ízení rychlosti je ãtyfikvadrantové, tj. motor
urychluje i brzdí v obou smûrech otáãení.

Mód fiízení proudu: v˘stupní proud je v moto-
ru svázán momentovou konstantou s mecha-
nick˘m momentem, kter˘ je motorem vyvozo-
ván. Lineární závislost platí pfii libovolné rych-
losti. Pfii odlehãení motoru roste rychlost
aÏ po limit, kter˘ je na jednotce na-
staviteln˘ potenciometrem.
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