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Rychlost malého stejnosmûrného motoru je
nastavitelná nejménû v rozsahu 1:100, aniÏ by
mûla vliv na jeho mechanick˘ moment. Rych-
lost bez zatíÏení je pfiímo úmûrná napájecímu
napûtí a moment je úmûrn˘ proudu. Regulaã-
ní schopnost motorÛ je zaji‰Èována mechanic-
kou komutací s kar-
táãi nebo elektronic-
kou komutací motorÛ
bez kartáãÛ. V˘rob-
ce maxon vybavuje
své malé stejno-
smûrné motory pfie-
vodovkami a sníma-
ãi. Pro kaÏdou apli-
kaci lze vybrat typ
komutace a fiídicí
jednotku.

V jednoduch˘ch
pfiípadech pouÏijeme
komutátorov˘ motor.
Rychlost nastavíme napájecím napûtím. Vybe-
reme vinutí vhodné pro na‰e napájení. Rych-
lost se ov‰em bude se zatíÏením sniÏovat.

¤ídicí jednotky rychlosti se zpûtnou vazbou
fiídí rychlost bez závislosti na zatíÏení.

Jednotky pro komutátorové motory vyuÏívají
pro zpûtnou vazbu signál z tachodynama ne-
bo inkrementálního snímaãe, kter˘m je motor
doplnûn. Jednotka mÛÏe fiídit i motor bez sní-

maãe metodou kompenzace v˘stupního na-
pûtí souãinem IxR. Jednotky maxon pra-

cují ãtyfikvadrantovû, tj. urychlují i brzdí
v obou smûrech a drÏí motor i v nu-

lové rychlosti. Mají analogov˘
vstup.

Jednodu‰‰í fiídicí jednot-
ky bezkomutátoro-

v˘ch motorÛ
pouÏí-

vají signál snímaãe se tfiemi Hallov˘mi sonda-
mi, které jsou standardní v˘bavou vût‰iny mo-
torÛ. Vytváfiejí napájecí impulzy s obdélníko-
v˘m prÛbûhem. Moment motoru je v závislosti
na úhlu natoãení rotoru zvlnûn˘ ve 14%. Jed-
notky jsou jednokvadrantové. Vyvozují mo-

ment ve zvoleném
smûru a brzdí zkra-
továním vinutí.

Rychlost levn˘ch
bezkomutátorov˘ch
motorÛ bez snímaãÛ
se fiídí snímáním in-
dukovaného napûtí
vinutím motoru. ¤í-
zení je kvalitní jenom
pfii vy‰‰ích rychlos-
tech.

Naprosto rovno-
mûrn˘ moment i pfii
velmi pomal˘ch po-

hybech zaji‰Èují fiídicí jednotky se sinusov˘m
prÛbûhem v˘stupního proudu. Motor je pfiitom
nutno vybavit inkrementálním snímaãem. Jed-
notky mají digitální fiízení a digitální nebo ana-
logové vstupy. Mohou komunikovat v CAN bu-
su.

¤ídicí jednotky polohy komutátorov˘ch i bez-
komutátorov˘ch motorÛ vyuÏívají pro zpûtnou
vazbu svého regulátoru rychlosti a regulátoru
polohy informaci inkrementálního snímaãe. Ke
kaÏdému fiízenému motoru je potfieba jedna fií-
dicí jednotka. Jednotka fiady MIP se progra-
muje nadfiazen˘m poãítaãem nebo kontrolé-
rem, s nímÏ pak komunikuje v RS232, RS485,
MIP busu. Nové typy jednotek EPOS mají zv˘-
‰enou rychlost komunikace a pracují rovnûÏ
v CAN busu.

¤ídicí jednotky rychlosti a polo-
hy mají i mód pro fiízení
momentu.
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