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Významná přednost motorů 
maxon je více než pětinásobná 

krátkodobá přetížitelnost při star-
tu a rychlých změnách zatížení. Jak 

komutátorové motory s výkonem do 
250 W, tak i elektronicky komutova-
né motory do 400 W mají vzhledem 
k trvale přípustnému výkonu velmi 
malé rozměry. Miniaturizaci komutáto-
rových motorů maxon umožňuje 
používání samonosného vinutí 
bez železného jádra, ve kte-
rém vznikají jen minimální 
ztráty. Jejich účinnost 
přesahuje i 90 %. Pro 
uchlazení pouhých 
10 % ztrát z pří-
konu dostaču-
je malý chla-
dicí povrch 
motoru. I roz-
měry motorů maxon 
s elektronickou komutací 
jsou malé díky vinutí a magne-
tickému obvodu bez pólů. Z malých 
rozměrů vyplývá kromě vysoké hustoty 
výkonu na 1 cm3 i malá tepelná kapaci-
ta hmoty vinutí a motoru. Ochranu vinu-
tí motorů před přehřátím v dynamickém 
provozu zajišťují řídicí jednotky maxon, 
a to různými metodami. 

Na řídicí jednotce komutátorových 
motorů typu ADS se dvěma samo-

statnými potenciometry nastaví 
omezení proudu Icont, který 

motor podle katalogu snese 
trvale a proudu Imax, který 

je potřeba pro rychlý start 
nebo překonání 

k r á t kodobě 
z v ý š e -

ného odporu. Jednotka připustí proud 
Imax po dobu 0,1 s a pak přepne na 
omezení Icont. Po uplynutí 0,9 s se 
může cyklus Imax s přechodem na 
Icont opakovat. 

Řídicí jednotka elektronicky komu-
tovaných motorů typu DECV50/5 
integruje přírůstky teploty při krát-
kodobých přet íženích proudem 
Imax, který může být až dvojná-

sobný oproti trvale přípustnému 
proudu Icont. Integrace zahr-

nuje i snižování teploty 
během odlehčení 

motoru, které-
mu přiřazu-
je čtvrtino-

vý vliv na tep-
lotu v poměru 

k vlivu přetěžo-
vání .  Jednotka 

povoluje přetížení 
podle aktuálního sta-

vu integrálu. 
Nejmodernější jednot-

ka řízení polohy, rychlosti 
a momentu EPOS, EPOS P 

počítá okamžitou teplotu vinutí z oka-
mžitého teplotního spádu z vinutí do 
okolí motoru, který záleží na sou-
činiteli přestupu tepla a na vývinu 
tepla ztrátami ve vinutí. Vypočítanou 
okamžitou teplotu vinutí porovnává 
s jeho přípustnou teplotou. Vznikají-
cí teplo určuje jako integrál součinu 
čtverce proudu a ohmického odporu 
v čase. Růst teploty vinutí záleží na 
tepelná kapacitě vinutí, která se do 
výpočtu zadává z katalogu jako 
jeho tepelná časová kon-
stanta.
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