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Robot je mechanická soustava
s pohybov˘mi schopnostmi a inteli-

gencí podobn˘mi vlastnostem Ïiv˘ch or-
ganismÛ. âinnost robotu se fiídí vÛlí ãlovû-
ka nebo programem. Elektronika robotu
zpracovává informace jeho ãidel, fiídicí pro-
gram nebo povely ãlovûka a ovládá ãin-
nost motorÛ jeho v˘konov˘ch ãlenÛ.

PrÛmyslové roboty tvofií nej-
ãastûji ãásti v˘robních linek.
Pohony akãních ãlenÛ mohou
b˘t rozmûrné a úãinnost není
dÛleÏitá. PoÏaduje se dosta-
tek síly, rychlá reakce a pfies-
nost.

Extrémní poÏadavky na po-
hony se objevily u prÛmyslo-
v˘ch robotÛ pro ãinnost ve
stísnûn˘ch prostorech a u vol-
nû pohybliv˘ch robotÛ s vlast-
ním zdrojem energie. K uve-
den˘m poÏadavkÛm na poho-
ny pfiistupuje je‰tû minimální
hmotnost a rozmûry a nízká
energetická nároãnost. Typic-
ké aplikace robotÛ tohoto dru-
hu jsou v˘roba a montáÏ elektroniky, obs-
luha zdravotnû postiÏen˘ch, uklízení, ne-
bezpeãné práce, inspekce potrubí nebo
prÛzkum vesmíru a planet. Sem patfií i hu-
manoidní roboty, které jsou Ïádány stále

více zejména do domácností pro zába-
vu i práci. Ve v˘voji, v˘robû a spotfiebû

robotÛ je dnes nejdále Japonsko.
Jako v˘konové akãní ãleny dru-
hé nároãné skupiny robotÛ se

v Japonsku uplatÀují ze 70 %
stejnosmûrné pohony

‰v˘carské firmy
maxon.

maxon jednak umoÏÀuje v˘bûr z kom-
pletní stavebnice motorÛ, pfievodovek,
snímaãÛ a fiízení a jednak se komutátoro-
vé motory maxon zásadnû li‰í od obvy-
kl˘ch stejnosmûrn˘ch motorÛ odli‰nou
konstrukcí vinutí rotoru. Závity vinutí ne-
jsou vloÏeny do dráÏek na povrchu jádra
z transformátorov˘ch plechÛ, ale jsou vy-

tvarovány a uspofiádány do tva-
ru tenké samonosné trubky. Pfií-
nos samonosného vinutí:

● odpadají ztráty pfiemagneto-
váním a vífiiv˘mi proudy Ïelezné-
ho jádra pfii otáãení

● úãinnost motoru je vysoká
80 - 90% a energetická nároã-
nost nízká.

● jiskfiení kartáãÛ na komutá-
toru je silnû potlaãeno. Jiskry
jsou elektrické oblouky, které
vznikají zánikem magnetického
pole pfii pfiechodu kartáãe pfies
mezeru sousedních lamel ko-
mutátoru a které se zesilují
s rychlostí otáãení. Men‰í mag-
netická energie v samonosném

vinutí pÛsobí podstatnû men‰í napûtí pro
vytaÏení oblouku. V˘sledkem je vysoká
Ïivotnost a spolehlivost. MÛÏe se vyuÏít
vysoká rychlost motoru 10 000 ot/min,
která pfiiná‰í zmen‰ení rozmûrÛ motoru.
Pro permanentní magnet z Neodymu je
vyuÏita dutina v samonosném vinutí, vnû
vinutí je jenom tenk˘ feromagnetick˘
plá‰È. Rozmûry se tak dále zmen‰ují. Pla-
netové pfievodovky, které jsou pfiipojeny
k motorÛm, pouÏívají speciálnû vyvinuté
ãepy planet z keramiky, které umoÏÀují
vyuÏít vysokou rychlost motoru a
zmen‰ují rozmûry pfievodovky.
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