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Motory s elektronickou komutací mají vìtší 
životnost než komutátorové motory. Život-
nost EC motorù se pohybuje v desítkách ti-
síc provozních hodin.

Nejmenší elektronicky komutovaný mo-
tor výrobce maxon je motor EC 6 s vnìj-
ším prùmìrem 6 mm a délkou 21 mm. Mo-
tor má maximální trvalý kroutící moment 
0,23 mNm a maximální otáèky 
100 000 ot/min. Souèástí 
motoru jsou hallo-
vy sondy, které 
dávají informaci 
o poloze rotoru. 
Tato data jsou 
nutná pro elektronic-
kou komutaci v øídicí jednot-
ce. Motor je souèástí systé-
mu pohonù maxon a je mož-
né ho kombinovat s planeto-
vými pøevodovkami GP 6 
a harmonickou pøevodovkou 
MHD 8. Motor EC 6 bylo mož-
no doposud dodávat s dvoukaná-
lovým magnetoresistenèním inkre-
mentálním snímaèem se 100 impulzy na 
otáèku.

Maxon vyvinul ke zmínìnému motoru 
nový inkrementální snímaè s odlišným 
uspoøádáním, než doposud vyrábìné in-
krementální snímaèe firmy maxon. Snímaè 
je složen z nepohyblivých dílù – statoru 
a pohyblivých dílù – rotoru. Elektronická 
èást snímaèe je uložena v pouzdøe statoru, 
kde se nachází vnìjší budicí vinutí a ètyøi 

vnitøní snímací vinutí. Všechna vinutí mají 
osu rovnobìžnou s osou motoru. Osy vinu-
tí tvoøí kosoètverec. Dvì protìjší vinutí jsou 
zapojena do série a jejich vývody pøivede-

ny do elekt-
ronické èás-
ti snímaèe. 

Na rotoru je 
umístìna 270° 

výseè ocelového ko-
touèku. Statorové budicí vi-

nutí je napájeno proudem se sinu-
sovým prùbìhem. Snímaè pracuje na 

principu víøivých proudù. Ve ètyøech vnitø-
ních vinutích se indukuje proud s prùbì-
hem funkce sin a cos, jehož velikost je 
ovlivnìna polohou výseèe kotouèku. Elekt-
ronika zpracovává velikosti proudù ve 
dvou párech vnitøních vinutí a vytváøí pulsy 
snímaèe A, A, B, B, I, I.

Kotouèek je umístìn v pøedem definova-
né poloze vzhledem k výkonovému mag-
netu. Je možné elektronicky vytvoøit signá-
ly, které nahrazují pulsy z pùvodních hallo-
vých sond motoru. Výstupní signály jsou 
kompatibilní TTL. K pohonu bude dostup-
ná nová øídicí jednotka EPOS s pøizpùso-
beným konektorem. Na vyžádání je možné 
dodat inkrementální snímaè MILE s roz-
hraním SSI, který používá k pøenosu 
dat taktovací pulsy. Pro pøenos 
dat rozhraním SSI staèí šest 

– –vodièù: +/  clock, +/  
data, napájení 
a zem.
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