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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá objasněním základních pojmů týkajících se piezoelektrických 

motorů včetně principu piezoelektrického jevu. Analyzuje rychlosti pohybu PiezoWave motoru 

při zatěžování a hodnotí průběhy napájecího napětí dodané demo řídicí jednotky. Dále se zabývá 

pohonem s krokovým a stejnosměrným motorem, srovnává je s piezoelektrickým motorem a 

vybírá nejvhodnější variantu pro pohon čerpadla umělého srdce. Dále seznamuje s prací 

v programu i-Speed 2 pro analýzu záběrů z rychlokamery a podává stručný návod k připojení, 

nastavení a programování pohonu připojeného k řídicí jednotce EPOS P.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Bachelor’s thesis is explained basic conceptions of piezoelectric motors including principles 

of piezoelectric effect. It is analysed velocities of movement of PiezoWave motor during the 

loading and it is valued supply voltage of used demo driver. Then it is considered of drive with 

stepper motor and DC motor, they are compared with piezoelectric motor and chosen the best 

alternate for the drive of a pump of the artificial heart. Next part of the thesis deals with working 

in a program i-Speed 2 to analyzing of shots catch by the high speed video camera. Next part of 

the thesis gives a basic manual to connecting, setting and programming of the drive connected to 

the EPOS P driving unit.    



 
 

 

Klíčová slova 

Piezoelektrický jev; piezoelektrické motory; krokové motory; stejnosměrné motory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Piezoelectric effect; piezoelectric motors; stepper motors; DC brushed motors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bibliografická citace 

PLASS, P. PiezoLegs motor v lékařské aplikaci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 66 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Tomáš 

Ondrák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma PiezoLegs motor v lékařské aplikaci jsem 

vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury 

a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu 

literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků 

porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

       

V Brně dne  ……………………………           Podpis autora ……………………………….. 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Ondrákovi za účinnou metodickou, 

pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 

 

V Brně dne  ……………………………           Podpis autora ……………………………….. 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

7 

Obsah 

 

Seznam obrázků .................................................................................................................................... 9 

Seznam tabulek .................................................................................................................................. 11 

Seznam grafů ...................................................................................................................................... 12 

1. Úvod ........................................................................................................................................... 13 

2. Piezoelektrické motory ................................................................................................................ 13 

2.1 Piezoelektrický efekt ............................................................................................................ 13 

2.1.1 Piezomateriály ............................................................................................................. 14 

2.1.2 Piezoelektrické kompozitní ohybové struktury ............................................................. 16 

2.2 Rozdělení piezoelektrických motorů .................................................................................... 17 

2.2.1 Motory s postupnou vlnou ........................................................................................... 17 

2.2.2 Motory s vícevrstvou piezoelektrickou strukturou ........................................................ 18 

2.2.3 Motory s pevnými nebo elastickými lamelami .............................................................. 19 

2.2.4 Motory typu „hula-hop“ ............................................................................................... 19 

3. PiezoLEGS®.................................................................................................................................. 20 

4. Piezoelektrické motory PiezoWave™ ........................................................................................... 23 

5. Pohon s krokovým motorem ....................................................................................................... 27 

5.1 Obecný popis ....................................................................................................................... 27 

5.2 Konstrukce krokových motorů ............................................................................................. 27 

5.3 Řízení krokových motorů ..................................................................................................... 27 

5.4 Krokový motor Haydon 28H47-2 .......................................................................................... 30 

5.5 Řídicí jednotka RMS Technologies R256 Controller .............................................................. 31 

6. Pohon se stejnosměrným motorem a převodovkou..................................................................... 33 

6.1 Obecný popis ....................................................................................................................... 33 

6.2 Konstrukce stejnosměrných motorů .................................................................................... 33 

6.3 Stejnosměrný motor MAXON A-max 22 6W ......................................................................... 33 

6.4 Lineární převodovka MAXON GP 22 S .................................................................................. 35 

6.5 Inkrementální snímač otáček MAXON MR, typ M ................................................................. 36 

7. Analýza pohybů PiezoWave motoru ............................................................................................ 37 

7.1 Prostředí programu i-Speed 2 .............................................................................................. 37 

7.2 Práce v programu i-Speed 2 Basic ........................................................................................ 38 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

8 

7.2.1 Přehrávání záznamu ..................................................................................................... 38 

7.2.2 Úprava světelných úrovní záznamu .............................................................................. 39 

7.2.3 Určení velikosti jednotky souřadného systému............................................................. 40 

7.2.4 Analýza pohybu............................................................................................................ 40 

7.3 Data z analýzy rychlosti pohybu motoru PiezoWave............................................................. 41 

7.4 Napájení motoru PiezoWave ............................................................................................... 52 

8. Programování pohybu stejnosměrného motoru .......................................................................... 54 

8.1 Nastavení parametrů použitého motoru .............................................................................. 54 

8.2 Nastavení regulátorů pohonu .............................................................................................. 56 

8.3 Výpis zdrojového kódu programu ........................................................................................ 60 

8.3.1 Výpis deklarovaných globálních proměnných ............................................................... 60 

8.3.2 Výpis deklarovaných proměnných hlavního programu ................................................. 60 

8.3.3 Výpis vlastního programu ............................................................................................. 60 

8.4 Popis funkce programu ........................................................................................................ 62 

9. Závěr ........................................................................................................................................... 63 

Literatura ............................................................................................................................................ 65 

 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

9 

Seznam obrázků 
 

Obrázek 2-1: Druhy piezoelektrických jevů podle orientace struktury krystalů .................................... 14 

Obrázek 2-2: Krystal křišťálu ............................................................................................................... 15 

Obrázek 2-3: a) sériový bimorf, b) paralelní bimorf ............................................................................. 16 

Obrázek 2-4: Konstrukce piezoelektrického motoru s postupnou vlnou s jednou vrstvou 

piezoelektrického měniče ................................................................................................................... 17 

Obrázek 2-5: Princip činnosti motoru s vícevrstvou strukturou............................................................ 18 

Obrázek 2-6: Konstrukce motoru s elastickými lamelami..................................................................... 19 

Obrázek 2-7: Posouvání rotoru lamelami při roztahování piezoelektrického materiálu a jejich zpětný 

prokluz při jeho smršťování ................................................................................................................. 19 

Obrázek 2-8: Způsob pohybu statoru a konstrukční řešení motoru typu "hula-hop" ............................ 20 

Obrázek 3-1: Deformace nohy PiezoLEGS motoru při kombinacích napájení jednotlivých vrstev ......... 20 

Obrázek 3-2: Princip vzniku pohybu rotoru u lineárního motoru PiezoLEGS®....................................... 21 

Obrázek 3-3: Průběhy napájecích napětí a odpovídající trajektorie vrcholů piezoelementu ................. 21 

Obrázek 3-4: Průběh napájecích napětí jedné nohy motoru PiezoLEGS® vhodný pro vyhlazený chod .. 22 

Obrázek 3-5: Nákres lineárního motoru PiezoLEGS® ........................................................................... 22 

Obrázek 3-6: Motor PiezoLEGS ........................................................................................................... 23 

Obrázek 4-1: Piezoelektrický motor PiezoWave .................................................................................. 23 

Obrázek 4-2: Náhradní elektrické schéma motoru PiezoWave ............................................................ 24 

Obrázek 4-3: Schéma piezoelektrického elementu se znázorněním připojení elektrod ........................ 24 

Obrázek 4-4: Znázornění pohybu motoru PiezoWave .......................................................................... 24 

Obrázek 4-5: Graf závislosti rychlosti pohybu na frekvenci proudu přivedeného na fázové svorky 

motoru PiezoWave při různé zátěži při napájecím napětí 8V a při teplotě 20°C. .................................. 25 

Obrázek 4-6: Základní rozměry motoru PiezoWave ............................................................................. 26 

Obrázek 4-7: Ruční ovladač motoru PiezoWave .................................................................................. 26 

Obrázek 4-8: Elektrické schéma rezonančního LC obvodu ovladače .................................................... 26 

Obrázek 5-1: Schéma zapojení vinutí krokového motoru s bipolárním řízením .................................... 28 

Obrázek 5-2: Schéma zapojení vinutí krokového motoru s unipolárním řízením .................................. 28 

Obrázek 5-3: Princip chodu krokového motoru při jednofázovém řízení s plným krokem .................... 29 

Obrázek 5-4: Princip chodu krokového motoru při dvoufázovém řízení s plným krokem ..................... 29 

Obrázek 5-5: Řez motorem Haydon 28H47-2 v provedení Captive (s vodícím pouzdrem) .................... 30 

Obrázek 5-6: Krokový motor Haydon 28H47-2 s řídicí jednotkou RMS Technologies R256................... 32 

Obrázek 6-1: Speciální patentované vinutí bezželezného rotoru ......................................................... 34 

Obrázek 6-2: Pohon s motorem A-max, lineární převodovkou a inkrementálním snímačem připojený k 

řídicí jednotce EPOS2 .......................................................................................................................... 35 

Obrázek 6-3: Výkres lineární planetové převodovky MAXON GP 22 S .................................................. 36 

Obrázek 6-4: Zapojení pinů napájecího konektoru .............................................................................. 37 

Obrázek 7-1: Nástrojová lišta programu i-Speed 2 Basic ...................................................................... 37 

Obrázek 7-2: Parametry záznamu pohybu motoru PiezoWave při rychlopohybu s 5g závažím ............. 38 

Obrázek 7-3: Ovládání přehrávání záznamů a jeho pozice na obrazovce ............................................. 39 

Obrázek 7-4: Ovládání světelných úrovní záznamu.............................................................................. 39 

file:///D:\Petr\�kola\VUT\P�edm�ty\Semestr�lka\Piezoelektrick�%20motory%20-%20bakal��ka14.docx%23_Toc230706197


ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

10 

Obrázek 7-5: Karta pro kalibraci jednotky souřadného systému .......................................................... 40 

Obrázek 7-6: Karta analýzy záznamu ................................................................................................... 41 

Obrázek 7-7: Záběr z průběhu měření rychlopohybu motoru PiezoWave se zavěšeným 5g závažím .... 42 

Obrázek 7-8: Průběhy napájecích napětí dvou fází při rychlopohybu ................................................... 52 

Obrázek 7-9: Průběhy napájecích napětí dvou fází při středně rychlém pohybu .................................. 52 

Obrázek 7-10: Průběhy napájecích napětí dvou fází při pomalém pohybu ........................................... 53 

Obrázek 8-1: Potvrzení správné instalace hardware ............................................................................ 54 

Obrázek 8-2: Nastavení rozhraní, portu a přenosové rychlosti ............................................................ 54 

Obrázek 8-3: Výběr typu motoru ........................................................................................................ 55 

Obrázek 8-4: Určení maximálních otáček motoru, jmenovitého proudu a časové konstanty oteplení 

vinutí .................................................................................................................................................. 55 

Obrázek 8-5: Výběr použitého inkrementálního snímače .................................................................... 55 

Obrázek 8-6: Určení rozlišení inkrementálního snímače ...................................................................... 56 

Obrázek 8-7: Souhrn nastavení pohonu .............................................................................................. 56 

Obrázek 8-8: Záznam obrazovky po automatickém nastavení proudového regulátoru demonstračního 

EC motoru........................................................................................................................................... 57 

Obrázek 8-9: Záznam obrazovky po automatickém nastavení regulátoru rychlosti demonstračního EC 

motoru ............................................................................................................................................... 58 

Obrázek 8-10: Záznam obrazovky po automatickém nastavení regulátoru polohy demonstračního EC 

motoru ............................................................................................................................................... 59 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

11 

Seznam tabulek 
 

Tabulka 3-1: Parametry PiezoLEGS motorů ......................................................................................... 22 

Tabulka 4-1: Parametry motoru PiezoWave ........................................................................................ 25 

Tabulka 5-1: Způsoby řízení 2fázových krokových motorů................................................................... 27 

Tabulka 5-2: Tabulka spínání tranzistorů bipolárního řízení s plným krokem ....................................... 30 

Tabulka 5-3: Tabulka spínání tranzistorů bipolárního řízení s polovičním krokem ................................ 31 

Tabulka 5-4: Elektrické parametry motoru Haydon 28H47-2 ............................................................... 31 

Tabulka 5-5: Parametry řídicí jednotky RMS Technologies R256 Controller ......................................... 32 

Tabulka 6-1: Parametry motoru MAXON A-max 22 6W ....................................................................... 34 

Tabulka 6-2: Parametry lineární planetové převodovky MAXON GP 22 S............................................. 35 

Tabulka 6-3: Parametry inkrementálního snímače otáček ................................................................... 36 

Tabulka 7-1: Hodnoty analyzovaných rychlostí rychlopojezdů ............................................................. 43 

Tabulka 7-2: Hodnoty analyzovaných rychlostí středně rychlých pojezdů ............................................ 43 

Tabulka 7-3: Hodnoty analyzovaných rychlostí pomalých pojezdů ...................................................... 44 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

12 

Seznam grafů 
 

Graf 7-1: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb bez závaží ............................ 44 

Graf 7-2: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 1g závažím ........................ 45 

Graf 7-3: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 2g závažím ........................ 45 

Graf 7-4: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 5g závažím ........................ 46 

Graf 7-5: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 10g závažím ...................... 46 

Graf 7-6: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 20g závažím ...................... 47 

Graf 7-7: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro středně rychlý pohyb bez závaží ............... 47 

Graf 7-8: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro středně rychlý pohyb s 1g závažím ........... 48 

Graf 7-9: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro středně rychlý pohyb s 2g závažím ........... 48 

Graf 7-10: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro pomalý pohyb bez závaží ....................... 49 

Graf 7-11: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro pomalý pohyb s 1g závažím .................... 49 

Graf 7-12: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro pomalý pohyb s 2g závažím .................... 50 

Graf 7-13: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro pomalý pohyb s 5g závažím .................... 50 

Graf 7-14: Graf závislosti rychlosti na zatížení motoru při rychlopohybu.............................................. 51 

Graf 7-15: Graf závislosti rychlosti na zatížení motoru při středně rychlém pohybu ............................. 51 

Graf 7-16: Graf závislosti rychlosti na zatížení motoru při pomalém pohybu........................................ 51 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

13 

1. Úvod 

     Trendem posledních desetiletí je miniaturizace elektrických i mechanických systémů. Díky 

potřebě nejrůznějšího polohování a pohonů v této oblasti byly vyvinuty různé druhy 

piezoelektrických motorů. Díky mnoha jejich výhodným vlastnostem má jejich použití velkou 

budoucnost. Jedna z možných oblastí použití je v lékařských aplikacích, proto při výběru 

pohonu pro umělé srdce bylo vedle možnosti použití krokového či stejnosměrného motoru 

zajímavé zvážit i použití piezoelektrického motoru. 

 

2. Piezoelektrické motory 

     Piezoelektrické motory patří mezi poměrně mladé druhy elektrických pohonů. Jedná se o 

motory malých rozměrů s mnoha vlastnostmi, které je předurčují k velmi širokému použití. Do 

nedávna se používaly především v objektivech fotoaparátů a spíše pro výzkumné účely, ale 

v poslední době jsou stále více používány v robotice, medicíně, automobilovém průmyslu a 

mnoha jiných aplikacích.   

 

2.1 Piezoelektrický efekt 

     Jak je z názvu patrné, piezoelektrické motory fungují na principu piezoelektrického jevu. 

Tento jev poprvé demonstrovali bratři Pierre a Jacques Curieovi v roce 1880, konkrétně přímý 

piezoelektrický jev, kdy při deformaci materiálu dochází ke vzniku elektrického náboje. 

Nepřímý piezoelektrický jev byl matematicky formulován o rok později Gabrielem 

Lippmannem na základě principů termodynamiky a poté experimentálně ověřen opět bratry 

Curieovými. Právě nepřímého piezoelektrického jevu se využívá u piezoelektrických motorů. 

Vnitřní struktura materiálů, v nichž dochází k piezoelektrickému efektu je tvořena z kladných a 

záporných iontů, které mají v klidovém stavu jistou rovnovážnou polohu, respektive jejich 

těžiště se nachází v určitém místě. Pokud tento materiál vložíme do elektrického pole, dojde 

k vychýlení iontů mimo toto těžiště, čímž dojde k deformaci materiálu. Již zmíněný přímý 

piezoelektrický efekt pracuje na opačném principu. 

     Podle orientace deformačních sil a rozmístění elektrického náboje uvažujeme podélný, 

příčný a střižný piezoelektrický jev (Obrázek 2-1). U podélného jevu dochází k deformacím 

látky i polarizaci ve stejném směru. Pro vektor polarizace pak můžeme psát rovnici: 

 

     𝑃𝑒 = 𝑘𝑝 ∙ 𝑝𝑥 = 𝑘𝑝 ∙
𝐹𝑥

𝑆𝑥
     (2.1) 

 

kde kp je piezoelektrická konstanta, px je tlak ve směru osy x, Fx je tlaková síla ve směru osy x a 

Sx je plocha krystalu kolmá na osu x. Pro velikost náboje pak platí vztah: 

     𝑄𝑒 = 𝑃𝑒 ∙ 𝑆𝑥 = 𝑘𝑝 ∙ 𝐹𝑥     (2.2) 
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U příčného jevu působí deformace ve směru osy y a směr polarizace je rovnoběžný s osu x, jen 

opačného směru. Pro vektor polarizace pak platí: 

 

     𝑃𝑒 = −𝑘𝑝 ∙ 𝑝𝑦 = −𝑘𝑝 ∙
𝐹𝑦

𝑆𝑦
       (2.3) 

Velikost náboje nyní závisí na rozdíl od podélného jevu také na rozměrech krystalu a to 

vztahem: 

 

    𝑄𝑒 = 𝑃𝑒 ∙ 𝑆𝑥 = −𝑘𝑝 ∙
𝐹𝑦 ∙𝑆𝑥

𝑆𝑦
= −𝑘𝑝 ∙

𝐹𝑦 ∙𝑏

𝑎
    (2.4) 

 

kde a a b jsou rozměry krystalu ve směru os x a y. U střižného jevu dochází k deformaci 

střihem v rovině kolmé na směr polarizace. 

 

Obrázek 2-1: Druhy piezoelektrických jevů podle orientace struktury krystalů 

 

     Prvním skutečně praktickým využitím piezoelektrického jevu byl sonar, zkonstruovaný 

v roce 1917 týmem P. Langevina. Jednalo se o vrstvu křemenných krystalů mezi dvěma 

ocelovými plechy. Tento ultrazvukový detektor měl rezonanční frekvenci kolem 50kHz. Poté 

dochází k poměrně rychlému vývoji mnoha nových aplikacích jako mikrofony, 

piezoreproduktory, krystalové rezonátory, frekvenční filtry, senzory neelektrických veličin 

(tlak, zrychlení, síla), hlásiče požáru, piezotransformátory atd. Poslední dobou se vývoj 

zaměřuje na piezoelektrické motory a nejrůznější druhy aktuátorů, které nacházejí uplatnění 

především v robotice, automatizaci a lékařství. K některým zajímavým aplikacím patří 

například rezonanční piezoelektrický ventilátor, generátor s akumulátorem elektrické energie 

pomocí deformace destičky piezoelektrického materiálu, rezonanční piezoelektrické sekáčky a 

jiné. 

2.1.1 Piezomateriály 

a) krystalické látky 

     Až do 60.let 20.století patřily krystalické látky k jediným používaným piezoelektrickým 

materiálům. Krystalizují v sedmi soustavách (trojklonná, jednoklonná, kosočtverečná, 

čtverečná, klencová, šesterečná, krychlová) a dále se dělí na oddělení, kterých je celkem 32, 

z toho 20 se vyznačuje piezoelektrickými vlastnostmi. K nejznámějším zástupcům patří  

křemen SiO2, lithium niobát LiNbO3, titaničitan lithia LiTaO3, germanium bizmut Bi12GeO20, 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

15 

triglycin sulfát TGS, oxid berylnatý BeO, sirník 

kademnatý CdS, galium arsenid GaAs, galium fosfid 

GaP, oxid zinečnatý ZnO, sirník zinečnatý ZnS, 

turmalín, Seignettova sůl a jiné.  

     Nejhojněji používaným zástupcem krystalických 

piezoelektrických látek je křemen, jenž patří 

k nejrozšířenějším nerostům zemské kůry. Jeho čirou 

formou je křišťál a dalšími odrůdami jsou např. 

ametyst, citrín, záhněda, černý morion a růženín. 

Krystalizuje nejčastěji v klencové soustavě a uměle vyrobený je monokrystalický. Využívá se 

především v krystalových oscilátorech. Jeho velkou předností je malá závislost 

piezoelektrického koeficientu na teplotě na rozdíl od jiných krystalických látek, jenž mají 

nezanedbatelné pyroelektrické vlastnosti. Kromě této vlastnosti jej pro práci při vyšších 

teplotách předurčuje také stabilita jeho nižší formy až do 573°C (poté přechází do šesterečné 

soustavy).  

b) keramické materiály 

     Během 50.let 20.století dochází k vývoji a použití nových keramických piezoelektrických 

materiálů, čímž se piezoelektrického efektu začíná používat v mnoha nových aplikacích, jako 

citlivých senzorů, aktuátorů a piezoelektrických motorů. Jedná se o polykrystalické keramické 

materiály, které jsou v běžném stavu paraelektrické. Piezoelektrických vlastností nabývají až 

po polarizaci v silném elektrickém poli. Mezi tyto keramické materiály řadíme např. titaničitan 

barnatý BaTiO3, zirkoničitan olovnatý PbZrO3, titaničitan olovnatý PbTiO3, titaničitan 

bismutitý Bi4Ti3O12, niobičnan olovnatý PbNb2O6, PMN-PT a nejpoužívanější PZT keramika 

Pb(ZrxTi1-x)O3.  

     PZT keramika se vyrábí metodou práškové metalurgie z jednotlivých složek (PbZrO3 a 

PbTiO3) rozemletých na prášek v požadovaném poměru spolu s příměsemi jako Nb, Sr, Fe, 

Mn, Cr, U atd., které keramice dodávají piezoelektrické vlastnosti. Nejprve dochází k tzv. 

kalcinaci, kdy se za zvýšené teploty uvolní krystalická voda a ze složek se stane tuhý roztok. 

Následuje další mletí až na velikost zrna v řádu jednotek mikronů. Po přidání organického 

pojiva se materiál tvaruje lisováním do forem, extrudováním a jinými metodami a dále se 

vypaluje při teplotách okolo 1200-1300°C. Dále se vzniklá keramika obrábí běžnými způsoby 

do potřebných tvarů. Jak již bylo řečeno, po vypálení nemá keramika makroskopické 

piezoelektrické vlastnosti (projevuje se jen v rámci jednotlivých domén, které jsou náhodně 

spontánně orientovány, a tím se tento efekt vyruší). Proto se keramika polarizuje vystavením 

elektrickému poli o velikosti asi 2-4kV/mm buď při pokojové teplotě, nebo ohřátá na vyšší 

teplotu (v některých případech i vyšší než Curieova teplota, která se u PZT keramiky pohybuje 

v rozmezí 150-360°C).    

 

Obrázek 2-2: Krystal křišťálu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/USDA_Mineral_Quartz_Crystal_93c3951.jpg
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c) organické piezoelektrické polymery 

     Třetí skupinou piezoelektrických materiálů jsou organické piezoelektrické polymery, 

z nichž nejpoužívanější jsou polyvinylidenfluoridem PVDF a difluorpolyetylén PVF2. 

Vyznačují se až několikrát vyšším piezoelektrickým koeficientem než krystaly křemene. 

Využívají se jako senzory díky možnosti připojení vysokého napětí, ale především jako citlivé 

akustické a vibrační snímače. I jejich výroba je podstatně jednodušší než např. u 

piezoelektrické keramiky.   

2.1.2 Piezoelektrické kompozitní ohybové struktury 

     V aplikacích využívajících piezoelektrický efekt tvoří piezoelektrické materiály jedno či 

vícevrstvé struktury, které umožňují nejefektivnějším způsobem využít energii a získat co 

nejlepší mechanické vlastnosti.  

a) Unimorfy 

     Unimorfy jsou tvořeny kovovou destičkou, na které je nanesena vrstva piezo-elektrického 

materiálu s napájecími vývody. Používají se nejčastěji v elektroakustických měničích a čidlech 

neelektrických veličin. 

b) Bimorfy 

     Jedná se o struktury skládající se ze dvou piezoelektrických vrstev, které se mohou 

kombinovat s jinými materiály jako kovovými plechy nebo plasty. Podle způsobu přiložení 

napětí dělíme bimorfy na sériové a paralelní, přičemž paralelní mají při stejném napětí 

dvojnásobnou výchylku oproti sériovému zapojení. U sériového zapojení je napájecí napětí 

přiloženo na kraje dvou spojených piezoelektrických plátků a u paralelního zapojení je jeden 

pól připojen na kovovou elektrodu vloženou mezi dvěma piezoelektrickými plátky a druhý pól 

je připojen na kraje těchto plátků (Obrázek 2-3). 

 

Obrázek 2-3: a) sériový bimorf, b) paralelní bimorf 

 

Po mechanické stránce se jedná stejně jako u unimorfů o vetknutý nosník, jehož volný konec se 

vychyluje v rozmezí stovek až tisíců mikronů a ohybová síla se pohybuje v rozmezí desítek až 

stovek gramů. 

c) Polymorfy 

     Tyto struktury se skládají z více než dvou piezoelektrických vrstev, čímž dochází ke zvýšení 

účinnosti a zmenšení elektrického napětí při stejném výkonu. K pohybu dochází ve směru 

navrstvených piezoelektrických elementů. Tyto struktury mají pracovní výchylky v řádu 

jednotek až desítek mikronů a jsou schopny vyvinout sílu v řádu stovek až tisíců N.   
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2.2 Rozdělení piezoelektrických motorů 

     Piezoelektrické motory můžeme dělit v zásadě podle dvou hledisek. Podle trajektorie 

pohybu je dělíme na: 

 Lineární 

 Rotační 

 

Podle vlastní přeměny elektrické energie na mechanický pohyb na: 

 Motory s postupnou vlnou 

 Motory s vícevrstvou piezoelektrickou strukturou 

 Motory s pevnými nebo elastickými lamelami 

 Motory typu „hula-hop“ 

 Piezo LEGS® 

 PiezoWave™ 

2.2.1 Motory s postupnou vlnou 

     Jedná se o motory, pracují na rezonančním principu. Piezoelektrický měnič se chová jako 

kondenzátor a spolu s indukčností zapojenou v budícím obvodu tvoří rezonanční obvod. 

Nejvyšších otáček a účinnosti dosáhneme napájením sinusovým signálem o frekvenci rovnající 

se rezonanční frekvenci obvodu. Stator je složen z elastické vrstvy, na které je vhodným 

způsobem nanesena jedna nebo dvě piezoelektrické vrstvy složená z několika navzájem opačně 

polarizovaných elementů. Ty způsobují vznik postupné povrchové elastické vlny (někdy též 

nazývané akustickou ultrazvukovou) na elastické vrstvě statoru. Jednotlivé body tohoto statoru 

se pohybují po eliptických dráhách, čímž dochází k posouvání rotoru. Z principu je zřejmé, že 

je nezbytné zajistit dostatečné tření mezi rotorem a statorem, aby při běžném zatížení 

nedocházelo k velkému zpomalení chodu nebo dokonce k úplnému zastavení pohybu.  

     Motory s jednou piezoelektrickou vrstvou (Obrázek 2-4) tvoří dvě elektrody, napájené 

sinusovým napětím posunutým o 90°, s různě polarizovanými elementy o délce λ/2. Elektrody 

jsou od sebe navzájem vzdáleny λ/4, aby mohla vzniknout postupná elastická vlna.   

 

 

Obrázek 2-4: Konstrukce piezoelektrického motoru s postupnou vlnou s jednou vrstvou 

piezoelektrického měniče 
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     U motorů se dvěma piezoelektrickými vrstvami jsou taktéž různě polarizované elementy 

dlouhé λ/2, ale mezi elektrodami nejsou mezery. Vzniku postupné elastické vlny se u nich 

dosáhne díky druhé vrstvě, která je oproti první posunuta o délku λ/4.  

 

2.2.2 Motory s vícevrstvou piezoelektrickou strukturou 

     Piezoelektrický měnič s vícevrstvou piezoelektrickou strukturou se skládá až z několika 

desítek vrstev piezoelektrického materiálu, každé dosahují tloušťky řádově stovky μm 

s nalepenými plošnými interními elektrodami, které jsou největší komplikací při výrobě těchto 

typů motorů právě díky miniaturním vzdálenostem. Boční strany obsahují nalepené externí 

elektrody. Na jedné straně je pět samostatných elektrod (podle volby módu měniče). Na druhé 

straně je společná zemnicí elektroda. Opět se jedná o piezoelektrické motor pracující na 

rezonančním principu, proto jsou jeho rozměry navrhovány s ohledem na frekvenci budícího 

napětí, které se obvykle pohybuje do 100kHz. Tento typ měniče se používá pro konstrukci 

lineárních motorů. 

     Struktura jednotlivých piezoelektrických vrstev je zobrazena na Obrázek 2-5. Střídá se 

vrstva (C) generující podélné kmity napájená sinusovým napětím (L1) s vrstvou, která je 

složena ze dvou opačně polarizovaných struktur (A, B). Shodně polarizované vrstvy jsou 

umístěny střídavě, jak je patrné z Obrázek 2-5. Tato vrstva generuje příčné kmity a je napájena 

taktéž sinusovým napětím, ale posunutým o 90° (B2). Složením pohybů deformovaných vrstev 

dochází k eliptickému pohybu bodů na styčné ploše statoru, které uvádějí do pohybu rotor.   

 

 

 

Obrázek 2-5: Princip činnosti motoru s vícevrstvou strukturou 
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2.2.3 Motory s pevnými nebo elastickými lamelami 

     Jedná se opět o rotační piezoelektrický motor, jehož konstrukce je zobrazena na Obrázek 

2-6. Lamely jsou vějířovitě rozloženy na prstencovém piezoelektrickém prvku, který je součástí 

statoru. Prstencový rotor je nasazen na tyto lamely po obvodu statoru tak, aby mezi nimi bylo 

dostatečné tření, které jako u ostatních typů piezoelektrických motorů je jednou 

z nejdůležitějších funkčních vlastností. Samotný pohyb vzniká tak, že deformující se 

piezoelektrická vrstva mění úhel nastavení lamel vůči povrchu statoru a tím dochází 

k posouvání rotoru. Tento děj je znázorněn na Obrázek 2-7a). Body 1, 2, 3 zobrazují postup 

posouvání rotoru pomocí lamel. Na Obrázek 2-7b) dochází k opačnému jevu, kdy se 

piezoelektrická vrstva deformuje do výchozí polohy. Dochází tím k opětovnému napřimování 

lamel (v pořadí 4, 5, 6). V tomto zpětném kroku je nezbytné, aby tření mezi rotorem a statorem 

bylo co nejmenší a lamely tak mohly proklouznout do počáteční polohy.  

 

 

Obrázek 2-6: Konstrukce motoru s elastickými lamelami 

 

 

 
Obrázek 2-7: Posouvání rotoru lamelami při roztahování piezoelektrického materiálu a jejich 

zpětný prokluz při jeho smršťování 

 

2.2.4 Motory typu „hula-hop“ 

     Jedná se o rotační motory, pracují na principu využívající radiální kmity statoru a osově 

nesymetrický vibrační mód. Na Obrázek 2-8a) je patrný způsob radiální deformace statoru 

tohoto motoru z pohledu ve směru osy rotace rotoru. Buzení piezoelektrického měniče je 

zajištěno buď dvěma napětími sinusového průběhu vzájemně posunutých o 90° nebo 
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třífázovým sinusovým napětím s fázovými posuvy 120°. Složením těchto dvou nebo tří napětí 

vzniká elastické posunutí povrchových bodů statoru, čímž dochází k otáčení rotoru. Nákres 

možného konstrukčního uspořádání je na Obrázek 2-8b).  

 

 

Obrázek 2-8: Způsob pohybu statoru a konstrukční řešení motoru typu "hula-hop" 

 

 

3. PiezoLEGS® 

     Motory typu PiezoLEGS mohou být jak lineární, tak rotační. Akční složku motoru tvoří 

několik (u dále popisovaného lineárního typu 4) noh z piezoelektrické keramiky s bimorfní 

strukturou. Nezávislé zapojení obou vrstev této struktury umožňuje protažení, smrštění a ohyb 

nohy podle Obrázek 3-1. V ideálním případě (bez zatížení a různých vnitřních efektů), opisuje 

konec nohy při napájení lichoběžníkovými průběhy (viz Obrázek 3-3a)) napětí s fázovým 

posunem 90° tvar kosočtverce. Při napájení napětím s harmonickým průběhem opisuje konec 

nohy tvar elipsy vepsané do tohoto lichoběžníku.  

 

 

Obrázek 3-1: Deformace nohy PiezoLEGS motoru při kombinacích napájení jednotlivých 

vrstev 
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     Při použití zmíněných lichoběžníkových pulsů s fázovým posunem 90°, je motor schopen 

vyvinout maximální rychlost (tzn. délky kroku se pohybují kolem 4-8µm), avšak pohyb je 

nelineární a hrozí nebezpečí reverzace směru pohybu a mechanického poškození styčných částí 

noh s rotorem. Daleko výhodnější je napájení bimorfu napětím o průběhu patrném z Obrázek 

3-4. Rotor se sice nepohybuje maximální rychlostí, ale pohyb je daleko lineárnější a vyhlazený. 

Zmenšování fázového posunu je jednou z metod, jak dosáhnout kratší délky kroku. Tento 

způsob je však nevhodný pro zmenšování kroku na hodnoty menší než 5% (asi pod 200nm) 

maximálního kroku, kdy dochází ke značně trhaným pohybům. Řešením je použít tzv. nano-

step mód, kdy rozdělíme vlnu na několik bodů a pomocí D/A převodníku generujeme dané 

napětí. Při použití 8-bitového D/A převodníku lze dosáhnout délky kroku menší jak 20nm. 

Uvedené délky kroků jsou však silně závislé na zatížení motoru a při extrémní zátěži může 

dojít k zastavení nebo k chodu proti požadovanému pohybu. 

 

 

Obrázek 3-2: Princip vzniku pohybu rotoru u lineárního motoru PiezoLEGS® 

 

 

 
Obrázek 3-3: Průběhy napájecích napětí a odpovídající trajektorie vrcholů piezoelementu 
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Obrázek 3-4: Průběh napájecích napětí jedné nohy motoru PiezoLEGS® vhodný pro 

vyhlazený chod 

 
Obrázek 3-5: Nákres lineárního motoru PiezoLEGS® 

 

  Lineární motor Piezo LEGS® Rotační motor Piezo LEGS®  

Rozměry 22 mm x 10,8 mm x 18 mm ø23 mm x 32 mm 

Hmotnost 20 g 70 g 

Rychlost pohybu 12,5 mm/s 13,5 rpm 

Rozsah frekvencí 0...2100 Hz 0...3000 Hz 

Síla/moment při zastavení 6,4 N 80 mNm 

Přídržná síla/moment 7,3 N 90 mNm 

Fázové napětí 0...42 V 0...42 V 

Rozlišení 10 nm 1 µrad 

Délka kroku 3 µm 0,35 mrad 

Zdvih rotorové tyče 35 mm - 

Kapacita fáze při 22°C 430 nF 645 nF 

Příkon 5 mW/Hz 7,5 mW/Hz 

Teplotní rozsah -20...+70°C -20...+70°C 

Tabulka 3-1: Parametry PiezoLEGS motorů 
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Obrázek 3-6: Motor PiezoLEGS 

 

4. Piezoelektrické motory PiezoWave™ 

     Z konstrukčního hlediska je to rezonanční lineární motor s postupnou vlnou. Samotné 

piezoelektrické elementy se nacházejí mezi dvěmi elektrodami a díky jejich dielektrickým 

vlastnostem tento celek můžeme považovat za kondenzátor o kapacitě 50nF. Jako každý 

kondenzátor se i tyto elementy vyznačují parazitní vodivostí a indukčností, ale ty můžeme 

v daném frekvenčním rozsahu zanedbat a tak dostáváme náhradní elektrické schéma motoru 

patrné z Obrázek 4-2. Napájecí stejnosměrné napětí je 8V a střídavé napětí přiváděné na fáze o 

frekvenci v rozsahu 90-98kHz má velikost amplitudy 4V a stejnosměrnou složku taktéž 4V. 

Průběhy napětí na fázích jsou vzájemně posunuty o ±90° podle požadovaného směru pohybu.  

 

 
Obrázek 4-1: Piezoelektrický motor PiezoWave 
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Obrázek 4-2: Náhradní elektrické schéma motoru PiezoWave 

 

 

Obrázek 4-3: Schéma piezoelektrického elementu se znázorněním připojení elektrod 

 

 

     Princip vzniku pohybu rotorové tyče motoru PiezoWave je znázorněn na Obrázek 4-4. 

Uprostřed každého elementu je umístěn hnací blok, který se po připojení na napájecí napětí 

začne pohybovat po eliptické dráze. Na prvním snímku je znázorněn okamžik dotyku hnacího 

bloku s rotorovou tyčí, kterou svým pohybem ve směru hodinových ručiček posouvá směrem 

doleva. Na druhém snímku je zachycen okamžik odpoutání hnacího bloku od rotorové tyče a 

tím ukončení jejího posouvání v rámci jednoho cyklu. Hnací blok se stále pohybuje po eliptické 

dráze, viz třetí snímek, a vrací se do výchozí polohy, čímž uzavírá opakující se cyklus. Během 

tohoto cyklu se rotorová tyč posune typicky o vzdálenost 1µm v závislosti na napájecím napětí 

a na jeho frekvenci. Potřebné tření vymezují pružiny tlačící na piezoelektrické elementy. 

 

 
Obrázek 4-4: Znázornění pohybu motoru PiezoWave 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 
 

 

25 

     K výhodám motoru PiezoWave patří jako u jiných piezoelektrických motorů jejich nízká 

hmotnost, miniaturní rozměry, nevytváření elektromagnetického rušení, tichý chod, velký 

měrný výkon vůči jiným typům motorů, malý moment setrvačnosti a velký brzdný moment 

v klidovém stavu. Mezi další výhody patří jeho snadná výroba a velká mechanická odolnost 

vůči přetížení. Při působení velké síly na rotorovou tyč dojde pouze k jejímu vysunutí a 

nepoškodí se tím jeho mechanické části.  

    K nevýhodám patří nutnost použití budícího obvodu a obtížné dodržení konstantního 

koeficientu tření, což vede ke značné závislosti na velikosti zátěže a tím pádem k nemožnosti 

přesného polohování bez použití externího senzoru. 

 

Obrázek 4-5: Graf závislosti rychlosti pohybu na frekvenci proudu přivedeného na fázové 

svorky motoru PiezoWave při různé zátěži při napájecím napětí 8V a při teplotě 20°C. 

 

Rozměry 14 mm x 7,2 mm x 4,4 mm 

Hmotnost 0,6 g 

Rychlost pohybu 150 mm/s 

Rozsah frekvencí 90000...98000 Hz 

Síla při zastavení 0,15 N 

Přídržná síla 0,30 N 

Fázové napětí 0...9 V 

Rozlišení 500 nm 

Délka kroku 1 µm 

Zdvih rotorové tyče 8 mm 

Kapacita fáze při 22°C 100 nF 

Příkon - 

Teplotní rozsah -20...+70°C 

Tabulka 4-1: Parametry motoru PiezoWave 
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Obrázek 4-6: Základní rozměry motoru PiezoWave 

     Kromě samotného piezoelektrického motoru výrobce dodává také demo řídicí jednotku ve 

dvojím provedení. První variantou je ovladač s elektronikou napájený integrovanou baterií, 

který umožňuje obousměrný chod motoru třemi různými rychlostmi. Druhou možností je 

ovládat pohyb motoru pomocí PC demoprogramu. V tomto případě slouží ovladač jako řídicí 

jednotka propojená s PC pomocí sériového rozhraní RS232.  

 

 

 
Obrázek 4-7: Ruční ovladač motoru PiezoWave 

 

Obrázek 4-8: Elektrické schéma rezonančního LC obvodu ovladače 
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5. Pohon s krokovým motorem 

5.1 Obecný popis 

     Jedná se o synchronní elektrické stroje pracující na elektromagnetickém principu (na rozdíl 

od výše popisovaných piezoelektrických motorů). Mají široké použití především 

v automatizaci, v robotice a v aplikacích, kde se vyžaduje přesné polohování a velký přídržný 

moment. Oproti jiným typům motorů se vyznačují poměrně špatným poměrem hmotnosti a 

momentu motoru. Další nevýhodou je nutnost napájení i po zastavení rotoru, aby nedošlo 

k jeho pootočení a tím k chybě polohování, které se ve většině aplikací řídí počítáním kroků 

řídicí jednotkou. V zapojení do zpětnovazebné smyčky by pak ztratilo význam použití právě 

krokového motoru v dané aplikaci. Při výběru vhodného krokového motoru je proto nutné 

správně dimenzovat na určitý moment nejen kvůli přetěžování, ale také s ohledem na chybu 

v krokování při náhlém krátkodobém přetížení. Vyrábějí se jak v rotačním tak v lineárním 

provedení. 

5.2 Konstrukce krokových motorů 

     Rotor rotačního krokového motoru se skládá buď z  permanentních magnetů, permanentního 

magnetu a vyniklých pólů (hybrid stepper motor) nebo s vyniklými póly bez magnetů 

(switched reluctance motor). Nejčastější variantou je hybridní krokový motor, kdy má rotor dva 

segmenty s (nejčastěji 50) vyniklými póly vzájemně posunutými o půl pólu, čímž se vytvoří 

střídající se severní a jižní magnetické póly.  

     Stator rotačního krokového motoru je nejčastěji složen z 8 cívek tvořících jednotlivé póly. 

Liché cívky tvoří jednu fázi a sudé cívky druhou fázi. Často je vyveden střed jednotlivých fází 

a lze tak motor řídit pomocí unipolárního napájení (viz dále). S touto koncepcí statoru a rotoru 

se dosáhne 200 nebo 400 kroků na otáčku (plný nebo poloviční krok) tzn. 1,8° nebo 0,9° kroku.  

     Podle počtu fází dělíme krokové motory na 2, 3 a 5fázové, s čímž souvisí způsob jejich 

řízení.  

5.3 Řízení krokových motorů 

BIPOLÁRNÍ 
jednofázové s plným krokem 

dvoufázové 
s plným krokem 

s polovičním krokem 

UNIPOLÁRNÍ 
jednofázové s plným krokem 

dvoufázové 
s plným krokem 

s polovičním krokem 

Tabulka 5-1: Způsoby řízení 2fázových krokových motorů 
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Bipolární řízení – u tohoto typu řízení není nutné vyvádět střed každého vinutí, a proto jsou 

motory určené pro tento typ řízení jen 4vodičové. Nevýhodou je nutnost použití 8 výkonových 

tranzistorů, výhodou naopak poloviční velikost vinutí.   

 

 

Obrázek 5-1: Schéma zapojení vinutí krokového motoru s bipolárním řízením 

 

Unipolární řízení – nevýhodou tohoto typu řízení je dvojnásobný počet závitů statorového 

vinutí při stejném momentu motoru jako u bipolárního řízení. Výhodou je potřeba pouze 4 

výkonových tranzistorů. Krokové motory konstruované pro unipolární řízení jsou buď 5, nebo 

6vodičové. Samozřejmě je možné jejich bipolární řízení. 

 

 
Obrázek 5-2: Schéma zapojení vinutí krokového motoru s unipolárním řízením 

 

Jednofázové řízení s plným krokem – při tomto způsobu napájení je u bipolárního i 

unipolárního řízení v jednu chvíli napájena jen jedna fáze. Průběh pohybu je znázorněn na 

Obrázek 5-3.  
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Obrázek 5-3: Princip chodu krokového motoru při jednofázovém řízení s plným krokem 

 

Dvoufázové řízení s plným krokem – toto řízení je používané častěji, protože oproti 

jednofázovému dokáže krokový motor vyvinout asi o 41% větší moment. Díky dvojnásobnému 

počtu napájených fází má však také dvojnásobný příkon. Průběh pohybu je znázorněn na 

Obrázek 5-4. 

 
Obrázek 5-4: Princip chodu krokového motoru při dvoufázovém řízení s plným krokem 

 

Dvoufázové řízení s polovičním krokem – jedná se o zkombinování jednofázového a 

dvoufázového řízení s plným krokem do jednoho pohybu. Rotor se pak pohybuje s poloviční 

velikostí jednoho kroku. Motor však můžeme zatěžovat pouze do velikosti momentu 

srovnatelného s jednofázovým řízením s plným krokem, aby nedocházelo k chybě krokování. 

 

Mikrokrokování – jedná se o režim řízení krokového motoru, kdy se úhel otočení rotoru 

během jednoho celého kroku rozdělí pomocí PWM řízení výkonových tranzistorů na 

mikrokroky. Tohoto režimu je kromě samotného jemnějšího krokování vhodné využít při 

malých otáčkách ke snížení nespojitosti chodu.  

 

Rezonance – k rezonanci krokového motoru dochází při frekvenci krokování blízké vlastní 

frekvenci rotoru resp. celého poháněného systému. Obvykle se tato frekvence pohybuje mezi 

100-250 kroky/s. Dochází při tom k nestabilitě krokování a zvětšení vibrací a hlučnosti. Proto 

je žádoucí nepohybovat se v oblasti těchto frekvencí a při akceleraci a deceleraci co nejrychleji 

tyto frekvence krokování přeskočit. Další z možností je použití polovičního kroku nebo 

mikrokrokování. 
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5.4 Krokový motor Haydon 28H47-2 

     Jedná se o motor z řady rotačních krokových motorů s lineární převodovkou a hřídelí 

s nerezové oceli s uložením v termoplastové matici, zaručujícím několikanásobně větší 

životnost a menší hlučnost oproti běžně používaným bronzovým maticím. Termoplasty mají 

oproti bronzu asi poloviční koeficient tření, ale mají větší tepelnou objemovou roztažnost.  

 

 

Obrázek 5-5: Řez motorem Haydon 28H47-2 v provedení Captive (s vodícím pouzdrem) 

 

     Velikost plného kroku rotoru je 1,8° což při převodu na lineární pohyb odpovídá posunu 

šroubu o 0,003175mm. U daného typu nejsou vyvedeny středy fázových vinutí, proto se k jeho 

napájení používá bipolární řízení. Způsoby spínání výkonových tranzistorů v řídicí jednotce 

jsou znázorněny v Tabulka 5-2 a Tabulka 5-3.  

 

  T2-T3 T1-T4 T6-T7 T5-T8   

<=
 P

R
A

V
O

TO
Č

IV
É 

1 ON OFF ON OFF 

LE
V

O
TO

Č
IV

É 
=>

 

2 OFF ON ON OFF 

3 OFF ON OFF ON 

4 ON OFF OFF ON 

Tabulka 5-2: Tabulka spínání tranzistorů bipolárního řízení s plným krokem 
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  T2-T3 T1-T4 T6-T7 T5-T8   

<=
 P

R
A

V
O

TO
Č

IV
É 

1 ON OFF OFF OFF 

LE
V

O
TO

Č
IV

É 
=>

 

2 ON OFF ON OFF 

3 OFF OFF ON OFF 

4 OFF ON ON OFF 

5 OFF ON OFF OFF 

6 OFF ON OFF ON 

7 OFF OFF OFF ON 

8 ON OFF OFF ON 

Tabulka 5-3: Tabulka spínání tranzistorů bipolárního řízení s polovičním krokem 

 

 

Napájecí napětí [V] 2,1 5 12 

Napájecí proud jedné fáze [A] 1 0,42 0,18 

Odpor jedné fáze *Ω+ 2,1 11,9 68,6 

Indukčnost jedné fáze [mH] 1,5 6,7 39 

Příkon [W] 4,2 

Moment setrvačnosti rotoru [g.cm2] 9 

Dovolené oteplení *°C+ 75 

Hmotnost [g] 119 

Izolační odpor *MΩ+ 20 

Tabulka 5-4: Elektrické parametry motoru Haydon 28H47-2 

 

 

5.5 Řídicí jednotka RMS Technologies R256 Controller 

     Jedná se o jednotku pro řízení krokových motorů, plně programovatelnou pomocí PC 

s vykonáváním nahraného programu bez připojeného PC. Je schopná mikrokrokového řízení 

s dělením plného kroku až 256x. Podle možností připojeného krokového motoru je schopna 

krokování s maximální frekvencí 16,8MHz. Je opatřena dvěma digitálními I/O a dvěma 

pevnými vstupními kanály. Lze připojit optický senzor nebo mechanický spínač indikující 

počáteční polohu krokového motoru. Standardně je opatřen portem RS485 s možností připojit 

převodník z RS232 nebo USB.  
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Napájecí napětí: 12V - 40V 

Špičkový proud: 0,1A - 2,0A 

Max. krokovací frekvence: 16,78MHz 

Napětí řídicích výstupů: 0V - 5V 

Proud řídicích výstupů: 700mA 

Provozní teplota: 0°C - 50°C 

Skladovací teplota: -20°C - +70°C 

Přenosová rychlost sběrnice: 9600Bd, 19200Bd, 38400Bd 

Rozměry: 49,1mm x 55,7mm x 31,2mm 

Hmotnost: 100g 

Tabulka 5-5: Parametry řídicí jednotky RMS Technologies R256 Controller 

 

 

 
Obrázek 5-6: Krokový motor Haydon 28H47-2 s řídicí jednotkou RMS Technologies R256 
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6. Pohon se stejnosměrným motorem a převodovkou 

6.1 Obecný popis 

     Stejnosměrné motory patří stejně jako krokové motory mezi elektromagnetické motory. 

Jejich použití je velice široké především díky snadné regulaci otáček a různými druhy 

zatěžovacích charakteristik závislých na typu buzení. Požívají se v automobilové a letecké 

technice, hračkách, trakci, ručním nářadí a podobně. V poslední době jsou však v mnoha 

aplikacích nahrazovány EC motory (elektricky komutovanými) nebo asynchronními motory, 

díky pokroku ve vývoji frekvenčních měničů. Vlivem masové výroby jsou levné. Mezi hlavní 

nevýhody patří především opotřebení komutátoru a uhlíkových kartáčů a s tím spojené 

elektromagnetické rušení při přechodných jevech mezi komutátorem a kartáči. 

 

6.2 Konstrukce stejnosměrných motorů 

      Stejnosměrné motory se skládají ze statoru, který vytváří stacionární magnetické pole, které 

vzniká průchodem stejnosměrného proudu budícím vinutím navinutém na pólech magnetického 

obvodu nebo je vytvářeno permanentním magnetem. Rotor se skládá z několikapólového vinutí 

a odpovídajícího počtu lamel na komutátoru, který rozděluje stejnosměrné napětí z kartáčů do 

jednotlivých vinutí podle úhlu natočení rotoru. Průchodem proudu rotorovým vinutím 

nacházejícím se ve stacionárním magnetickém poli dochází ke vzniku momentu působícího na 

rotor, což vede k jeho otáčení.  

     Podle zapojení budícího vinutí dělíme stejnosměrné motory na sériové (budící vinutí je 

zapojené do série s kotvou), derivační (budící vinutí je zapojené paralelně ke kotvě), 

kompaundní (souhlasná kombinace sériového a derivačního zapojení), protikompaundní 

(nesouhlasná kombinace sériového a derivačního zapojení), s cizím buzením a s cizím buzením 

s permanentními magnety. 

 

6.3 Stejnosměrný motor MAXON A-max 22 6W 

     Jedná se o motor z řady A-max vyznačující se speciálním patentovaným rotorovým 

bezželezným samonosným vinutím sloužícím především k potlačení jiskření kartáčů na 

komutátoru a tím i elektromagnetického rušení. Kromě jiného je tak snížen i moment 

setrvačnosti rotoru. Další zvláštností je rozmístění částí magnetického obvodu. Jedná se o 

motor s cizím buzením permanentními magnety AlNiCo, uložené uvnitř popisovaného 

rotorového vinutí. Magnetický obvod se pak uzavírá přes kostru statoru. U daného typu jsou  

použity grafitové kartáče vhodné pro časté rozběhy a přetížení motoru. V dané řadě jsou však i 
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motory s kovovými kartáči pro rovnoměrný chod a lepší elektromagnetickou kompatibilitu. 

Výrobce udává dlouhou životnost motoru přesahující 20 000 hodin.   

 

 
Obrázek 6-1: Speciální patentované vinutí bezželezného rotoru 

Jmenovité napětí 24V 

Otáčky naprázdno 10500ot/min 

Proud naprádno 23,7mA 

Jmenovité otáčky 7430o/min 

Jmenovitý moment 6,97mNm 

Jmenovitý proud (max. ustálený proud) 0,35A 

Přídržný moment 24,3mNm 

Rozběhový proud 1,14A 

Maximální účinnost 73% 

Odpor kotvy 21Ω 

Indukčnost kotvy 1,37mH 

Momentová konstatna 21,2mNm/A 

Rychlostní konstanta 450ot/min/V 

Gradient otáček na momentu 445ot/min/mNm 

Mechanická konstanta 19,1ms 

Moment setrvačnosti rotoru 4,11gcm2 

Počet pólů 1 

Počet lamel komutátoru 9 

Teplota prostředí -30…+85°C 

Tabulka 6-1: Parametry motoru MAXON A-max 22 6W 
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Obrázek 6-2: Pohon s motorem A-max, lineární převodovkou a inkrementálním snímačem 

připojený k řídicí jednotce EPOS2 

6.4 Lineární převodovka MAXON GP 22 S 

     Popisovaný pohon se stejnosměrným motorem je opatřen lineární planetovou převodovkou 

s jedním převodovým soukolím s převodovým poměrem 5,4:1. Ozubená kola jsou opatřena 

přímými zuby, které pohání šroub z nerezové oceli uložený v kuličkových ložiskách a 

v předepjatém axiálním ložisku pro dimenzování šroubu na axiální sílu až 500N.  

Kuličkový šroub Ø6x2mm 

Délka šroubu 150mm 

Max. celková účinnost 81% 

Moment setrvačnosti 1gcm2 

Axiální vůle šroubu < 0,01mm 

Radiální vůle (5mm za uložením) < 0,05mm 

Max. axiální statické zatížení 500N 

Převodový poměr 5,4:1 

Max. rychlost posuvu 49mm/s 

Max. stálé zatížení při posuvu 112N 

Max. špičkové zatížení při posuvu 266N 

Hmotnost 103g 

Tabulka 6-2: Parametry lineární planetové převodovky MAXON GP 22 S 
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     Při uvažování jmenovitých hodnot stejnosměrného motoru Maxon A-max 22 6W určíme 

rychlost posuvu matice převodovky podle vztahu: 

𝑣 =
𝑛𝑛 ∙ 𝑝

60 ∙ 𝑖
 

nn = 5340ot/min (jmenovité otáčky motoru) 

p = 0,002m (stoupání pohonného šroubu lineární převodovky) 

i = 5,4 (převodový poměr) 

Po dosazení dostaneme rychlost posuvu v=33mm/s. 

 

 

Obrázek 6-3: Výkres lineární planetové převodovky MAXON GP 22 S 

6.5 Inkrementální snímač otáček MAXON MR, typ M 

 

Rozlišení na otáčku 512 

Počet kanálů 3 

Max. frekvence snímání 320kHz 

Napájecí napětí 5V ± 5% 

Výstupní signál TTL compatible 

Šířka pulsů 90°e ± 45°e 

Teplotní rozsah -25…+85°C 

Moment setrvačnosti kódového kola 0,09gcm2 

Výstupní proud jednoho kanálu max. 5mA 

Tabulka 6-3: Parametry inkrementálního snímače otáček 
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Obrázek 6-4: Zapojení pinů napájecího konektoru 

 

      

7. Analýza pohybů PiezoWave motoru 

     Záznam pohybů PiezoWave motoru byl pořízen rychlokamerou s rychlostí snímkování 100 

snímků za sekundu v režimu rychlopojezdu bez zátěže a s 1g a 5g závažím, v režimu středně 

rychlého pojezdu bez zátěže a s 1g závažím, v režimu pomalého pojezdu bez zátěže a s 1g a 5g 

závažím. Analýza byla provedena v programu  

i-Speed 2. 

 

7.1 Prostředí programu i-Speed 2 

     Jedná se o program firmy Olympus umožňující práci s videozáznamy dodávané ve verzích 

Basic, Advanced a Delux. Mezi základní funkce programu patří:  

 

 Ovládání kamery 

 Synchronizace více snímacích kamer 

 Stahování záznamů z kamer do PC 

 Úprava kvality a parametrů nasnímaných záběrů 

 Pohybová analýza záběrů 

 Získávání synchronizovaných dat 

 Ukládání záběrů a dat na harddisk  

 

 

 
Obrázek 7-1: Nástrojová lišta programu i-Speed 2 Basic 
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     Jak je patrné z Obrázek 7-1 je program rozdělen na 4 pracovní karty. Karta „Acquire“ 

slouží ke správě kamer a k zobrazování a ukládání záběrů z nich. Karta „Archive Browser“ 

slouží k vyhledání uložených záběrů. Program umožňuje otevírat videozáznamy ve formátu avi 

nebo sekvence uložené v podobě obrázků ve formátech bmp, tif a jpg. Karta „Strip View“ 

slouží k náhledu a porovnávání záběrů z jednoho nebo více videosouborů. Poslední karta 

„Working View“ slouží k samotné analýze pohybů z videozáznamů.  

 

7.2 Práce v programu i-Speed 2 Basic 

     Data pořízená rychlokamerou obsahují samotný videozáznam ve formátu avi a datový 

soubor typu uda obsahující podmínky snímání. 

     V kartě „Archive Browser“ vybereme požadovaný videozáznam a po kliknutí pravým 

tlačítkem myši vybereme z nabídky „Open in Working View“. Záznam se otevře v kartě 

„Working View“. Dále budou podrobněji rozebrány položky této karty potřebné k analýze 

rychlosti motoru PiezoWave.   

 

 
Obrázek 7-2: Parametry záznamu pohybu motoru PiezoWave při rychlopohybu s 5g závažím 

 

7.2.1 Přehrávání záznamu 

     Jak je patrné z ovládacích prvků na Obrázek 7-3, lze záznam z rychlokamery běžně 

přehrávat nebo posouvat po jednotlivých snímcích. V rámečku „Control“ je vhodné vybrat 

jednotlivé časové úseky, při kterých budeme provádět měření pomocí záložek. Dále lze nastavit 

rychlost přehrávání záznamů, určit souřadnice vybraného bodu na zvoleném snímku a 

v rámečku „Information“ získat informace o čase a čísle daného snímku a o rychlosti snímání 
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resp. době trvání jednoho snímku. Pomocí tlačítek umístěných v pravém horním rohu Obrázku 

3-3 lze zoomovat a určit střed pohledu na daný snímek.  

 

Obrázek 7-3: Ovládání přehrávání záznamů a jeho pozice na obrazovce 

 

7.2.2 Úprava světelných úrovní záznamu 

     Pro zvýraznění sledovaných obrazových struktur a potlačení rušivých vlivů je vhodné použít 

úpravu světelných úrovní. Lze použít filtru vyhlazení nebo zvýšení ostrosti a nastavit úroveň 

jasu, gama korekce, kontrastu a nelinearity obrazu a to pro černobílé i barevné záznamy.  

 

 

Obrázek 7-4: Ovládání světelných úrovní záznamu 
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7.2.3 Určení velikosti jednotky souřadného systému 

     Ke správnému určení změny polohy sledovaných objektů na záznamu je nezbytné určit 

skutečnou velikost pixelů pomocí karty „Calibrate“ (Obrázek 7-5). Je k tomu nezbytné znát 

jeden z rozměrů předmětu rozeznatelného na záznamu. Pomocí souřadného kříže označíme 

body o známé vzdálenosti a postupně je pomocí tlačítek „Set Point #1“ a „Set Point #2“ 

vložíme do paměti. Dále zadáme skutečnou vzdálenost těchto bodů a její jednotku. Po kliknutí 

na tlačítko „Apply >>“ se vypočítá, kolika pixelům odpovídá skutečná jednotka délky.  

 

 

Obrázek 7-5: Karta pro kalibraci jednotky souřadného systému 

 

7.2.4 Analýza pohybu 

     Ovládání analýzy je patrné z Obrázek 7-6. Po kliknutí na tlačítko Start se aktivuje možnost 

vybírat jednotlivé body, čímž získáváme jejich souřadnice. Nejprve vybereme jednotku pro 

výpočty a formu ukládání dat. Samotný postup výběru bodů je následující: 

     V kartě „Play“ (viz podkapitola 7.2.1) vybereme vhodný snímek, přepneme do karty 

„Analyze“, vybereme na záznamu polohu sledovaného objektu, resp. jeho zřetelnou hranu a 

klikneme na tlačítko „Select Point“. Je možné pracovat buď se všemi body, nebo jen s jedním a 

zbylé zakázat, což je pohodlnější. V dalším kroku se opět přepneme do karty „Play“ a 

vybereme další pozici záznamu nejlépe pomocí předem vytvořených záložek. Opět se 

přepneme do karty „Analyze“, zvolíme novou pozici sledovaného objektu a načteme ji. V této 

chvíli již máme 2 body o známé časové prodlevě, tak nám program automaticky vypočítá 

rychlost. Stejným způsobem postupujeme dále. Na konci analýzy klikneme na ikonu vlevo od 

výběru typu výstupního souboru, čímž uložíme všechna naměřená data do tabulky.  
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Obrázek 7-6: Karta analýzy záznamu 

 

 

7.3 Data z analýzy rychlosti pohybu motoru PiezoWave 

     Na Obrázek 7-7 je znázorněn jeden ze snímků záznamu rychlopohybu piezoelektrického 

motoru PiezoWave se zavěšeným 5g závažím. Je zde patrné určení jednotky pomocí známé 

délky jednoho ze zobrazených objektů. V našem případě se jednalo o stupnici o délce 20mm, 

čímž jsme při rozlišení 800x600 získali přepočet 7,15pixelu/mm. Dále jsou na obrázku 

vyznačeny červenými křížky body, pohybující se rotorové tyče.   

     Analýza byla provedena tak, že se trajektorie pohybu rotorové tyče rozdělila na několik částí 

přiměřeně k rozlišení záznamů. K určování polohy rotorové tyče bylo použito více značek 

z důvodu špatné identifikace jedné ze zřetelných hran rotorové tyče po celou dobu průběhu.  

     Naměřené hodnoty rychlostí jsou shrnuty v Tabulkách 4-1, 4-2 a 4-3 a vyneseny do grafů. 

Čas je počítán od prvního snímku, kdy se začala pohybovat rotorová tyč.  
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Obrázek 7-7: Záběr z průběhu měření rychlopohybu motoru PiezoWave se zavěšeným 5g 

závažím 
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bez zátěže 
 

1g závaží 
 

2g závaží 

t v 
 

t v 
 

t v 

[ms] [mm.s-1] 
 

[ms] [mm.s-1] 
 

[ms] [mm.s-1] 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 

15 114,29 
 

16 107,14 
 

17 100,84 

30 114,29 
 

32 107,14 
 

34 100,84 

45 114,29 
 

48 89,29 
 

51 100,84 

60 114,29 
 

64 107,14 
 

68 100,84 

74 102,04 
 

82 95,24 
 

84 89,29 

76 0,00 
 

85 0,00 
 

86 0,00 

        5g závaží 
 

10g závaží 
 

20g závaží 

t v 
 

t v 
 

t v 

[ms] [mm.s-1] 
 

[ms] [mm.s-1] 
 

[ms] [mm.s-1] 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 

20 85,71 
 

25 57,14 
 

50 28,57 

40 85,71 
 

50 80,00 
 

100 34,29 

60 85,71 
 

75 57,14 
 

150 28,57 

80 85,71 
 

100 68,57 
 

200 34,29 

98 79,37 
 

122 77,92 
 

250 34,29 

100 0,00 
 

125 0,00 
 

260 0,00 

 

Tabulka 7-1: Hodnoty analyzovaných rychlostí rychlopojezdů 

 

 

bez zátěže 
 

1g závaží 
 

2g závaží 

t v 
 

t v 
 

t v 

[s] [mm.s-1] 
 

[s] [mm.s-1] 
 

[s] [mm.s-1] 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

0,22 6,49 
 

0,25 5,71 
 

0,31 4,61 

0,44 7,79 
 

0,50 6,86 
 

0,62 5,53 

0,66 7,79 
 

0,75 8,00 
 

0,93 6,45 

0,88 7,79 
 

1,00 5,71 
 

1,24 4,61 

1,11 7,45 
 

1,25 6,86 
 

1,55 5,44 

1,14 0,00 
 

1,28 0,00 
 

1,60 0,00 

 

Tabulka 7-2: Hodnoty analyzovaných rychlostí středně rychlých pojezdů 
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bez zátěže 
 

1g závaží 
 

2g závaží 
 

5g závaží 

t v 
 

t v 
 

t v 
 

t v 

[s] [mm.s-1] 
 

[s] [mm.s-1] 
 

[s] [mm.s-1] 
 

[s] [mm.s-1] 

0,000 0,00 
 

0,000 0,00 
 

0,000 0,00 
 

0,000 0,00 

1,183 1,45 
 

1,300 1,32 
 

1,383 1,24 
 

1,750 0,98 

2,367 1,21 
 

2,600 1,10 
 

2,767 1,24 
 

3,500 0,98 

3,550 1,45 
 

3,900 1,32 
 

4,150 1,24 
 

5,250 0,98 

4,733 1,45 
 

5,200 1,32 
 

5,533 1,24 
 

7,000 0,98 

5,917 1,21 
 

6,533 1,29 
 

6,917 1,03 
 

8,750 0,82 

6,000 0,00 
 

6,600 0,00 
 

7,000 0,00 
 

8,900 0,00 

 

Tabulka 7-3: Hodnoty analyzovaných rychlostí pomalých pojezdů 

 

 

 

 

Graf 7-1: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb bez závaží 
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Graf 7-2: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 1g závažím 

 

Graf 7-3: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 2g závažím 
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Graf 7-4: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 5g závažím 

 

Graf 7-5: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 10g závažím 
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Graf 7-6: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro rychlopohyb s 20g závažím 

 

Graf 7-7: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro středně rychlý pohyb bez závaží 
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Graf 7-8: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro středně rychlý pohyb s 1g závažím 

 

Graf 7-9: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro středně rychlý pohyb s 2g závažím 
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Graf 7-10: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro pomalý pohyb bez závaží 

 

Graf 7-11: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro pomalý pohyb s 1g závažím 
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Graf 7-12: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro pomalý pohyb s 2g závažím 

 

Graf 7-13: Graf analyzovaných rychlostí pohybu na čase pro pomalý pohyb s 5g závažím 
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Graf 7-14: Graf závislosti rychlosti na zatížení motoru při rychlopohybu 

 

Graf 7-15: Graf závislosti rychlosti na zatížení motoru při středně rychlém pohybu 

 

Graf 7-16: Graf závislosti rychlosti na zatížení motoru při pomalém pohybu 
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7.4 Napájení motoru PiezoWave 

 

 

Obrázek 7-8: Průběhy napájecích napětí dvou fází při rychlopohybu 

 

 

 

 

Obrázek 7-9: Průběhy napájecích napětí dvou fází při středně rychlém pohybu 
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Obrázek 7-10: Průběhy napájecích napětí dvou fází při pomalém pohybu 
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8. Programování pohybu stejnosměrného motoru 

     Úkolem naprogramování řídicí jednotky stejnosměrného motoru bylo seznámit se 

s programovacím prostředím a samotným programováním v Open PCS. Dalším úkolem bylo 

vytvořit jednoduchý program pro opakující se pohyb doprava a doleva stejnosměrného motoru 

Maxon A-max 22 6W připojeného k řídicí jednotce EPOS P.  

 

8.1 Nastavení parametrů použitého motoru 

     Samotná komunikace a programování pohonu probíhalo v software EPOS Studio. Řídicí 

jednotka byla propojena s PC přes rozhraní RS-232 a komunikace s řízením motoru probíhala 

přes externí řídicí jednotku připojenou CAN sběrnicí. Následující obrázky zobrazují postup při 

inicializaci připojeného pohonu.  

 
Obrázek 8-1: Potvrzení správné instalace hardware 

 

Obrázek 8-2: Nastavení rozhraní, portu a přenosové rychlosti 
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Obrázek 8-3: Výběr typu motoru 

 

Obrázek 8-4: Určení maximálních otáček motoru, jmenovitého proudu a časové konstanty 

oteplení vinutí 

 
Obrázek 8-5: Výběr použitého inkrementálního snímače 
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Obrázek 8-6: Určení rozlišení inkrementálního snímače 

 

Obrázek 8-7: Souhrn nastavení pohonu 

 

8.2 Nastavení regulátorů pohonu 

     Regulátory proudu, rychlosti a polohy se používají k řízení pohonů v uzavřených smyčkách 

neboli ve zpětnovazebním řízení. Vstup daného regulátoru tvoří rozdíl požadované a skutečné 

hodnoty regulované veličiny. Regulátor se tak snaží o udržování tohoto rozdílu na nulové 

hodnotě. Parametry regulátorů lze určit početně ze znalosti přenosů soustavy metodami 

optimálního modulu nebo symetrického optima. Řídicí jednotka EPOS P ve spolupráci se 

software EPOS Studio určí parametry všech regulátorů automaticky podle chování motoru při 

nastavování různých hodnot a poté vybere nejvhodnější variantu. Při nastavování proudového 

regulátoru je nutné fixovat hřídel motoru, protože při výpočtu se nezahrnuje do soustavy 

motoru vliv jeho rotace. Pro nastavení regulátoru rychlosti a polohy se nechá hřídel motoru 

protáčet volně.  
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Obrázek 8-8: Záznam obrazovky po automatickém nastavení proudového regulátoru 

demonstračního EC motoru 

 

Při nastavení proudového regulátoru použitého motoru A-max 22 6W vyšly nejvhodnější 

parametry následovně: P-1322, I-1058 
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Obrázek 8-9: Záznam obrazovky po automatickém nastavení regulátoru rychlosti 

demonstračního EC motoru 

 

 

Při nastavení regulátoru rychlosti použitého motoru A-max 22 6W vyšly nejvhodnější 

parametry následovně: P-230, I-26 
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Obrázek 8-10: Záznam obrazovky po automatickém nastavení regulátoru polohy 

demonstračního EC motoru 

 

 

 

Při nastavení regulátoru polohy použitého motoru A-max 22 6W vyšly nejvhodnější parametry 

následovně: P-50, I-50, D-50 
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8.3 Výpis zdrojového kódu programu  

8.3.1 Výpis deklarovaných globálních proměnných 

VAR_GLOBAL 

Osa : AXIS_REF := (AxisNo := 2);  (*určení osy připojeného motoru*) 

END_VAR 

 

8.3.2 Výpis deklarovaných proměnných hlavního programu 

VAR_GLOBAL 

StavPohyb : UINT :=0;   (*deklarace proměnné stav pohybu*) 

END_VAR 

 

VAR 

Osa : AXIS_REF := (AxisNo := 2);  (*určení osy připojeného motoru*) 

PohybR : MC_MoveRelative;  (*deklarace bloku pohybu vpravo*) 

PohybL : MC_MoveRelative;  (*deklarace bloku pohybu vlevo*) 

Reset : MC_Reset;    (*deklarace bloku reset*) 

Napajeni : MC_Power;   (*deklarace bloku napájení*) 

Zastav : MC_STOP;    (*deklarace bloku zastavení*) 

Vpravo : BOOL;    (*deklarace proměnné pro chod vpravo*) 

Vlevo : BOOL;    (*deklarace proměnné pro chod vlevo*) 

Stop : BOOL;     (*deklarace proměnné pro zastavení*) 

Resetuj : BOOL;    (*deklarace proměnné pro reset*) 

Pohyb : BOOL := FALSE;   (*deklarace proměnné pro cyklus pohybu*) 

AktivNapajeni : BOOL;   (*deklarace proměnné pro aktivaci napájení*) 

i : INT := 10;     (*deklarace proměnné počtu cyklů*) 

END_VAR 

 

8.3.3 Výpis vlastního programu 

Reset(Axis := Osa, Execute := Resetuj);    (*blok volající reset osy*) 

Napajeni(Axis := Osa, Enable := AktivNapajeni);   (*blok volající nastavení napájení*) 

Zastav(Axis := Osa, Execute := Stop, Deceleration := 10000);  (*blok volající Stop stav*) 

PohybR(Axis := Osa, Execute := Vpravo, Distance := 10000, Velocity := 500,   

Acceleration := 10000, Deceleration := 10000);   (*blok deklarující pohyb vpravo*) 

PohybL(Axis := Osa, Execute := Vlevo, Distance := -10000, Velocity := 500,        

Acceleration := 10000, Deceleration := 10000);   (*blok deklarující pohyb vlevo*) 
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Resetuj:=TRUE;   (*nastavení proměnné spouštějící reset osy*) 

AktivNapajeni:=TRUE;  (*nastavení proměnné spouštějící napájení jednotky*) 

        

IF (Napajeni.Status & Reset.Done) THEN  (*po řádném resetu a spuštění napájení se*)  

  Pohyb:=TRUE;    (*povolí přístup do smyčky řídící pohyb motoru*) 

END_IF; 

 

IF (Pohyb) THEN   (*podmínka spouštějící smyčku řídící pohyb motoru*) 

 

CASE StavPohyb OF  (*dle hodnoty stavu pohybu se provede příslušná část kódu*) 

 0: Vpravo := TRUE;  (*aktivuje pohyb vpravo*) 

  Stop := FALSE; (*resetuje funkční blok stop – význam až po zastavení*) 

  StavPohyb:=1; (*přechod na další část podmínky*)  

 

 1:  IF (PohybR.Done) THEN  (*provede se po dokončení pohybu vpravo*) 

      Vpravo := FALSE;  (*deaktivuje pohyb vpravo*) 

      Vlevo := TRUE;  (*aktivuje pohyb vlevo*) 

    StavPohyb:=2;  (*přechod na další část podmínky*) 

  END_IF; 

 

 2: IF (PohybL.Done) THEN (*provede se po dokončení pohybu vlevo*) 

      Vlevo := FALSE;   (*deaktivuje pohyb vlevo*) 

    StavPohyb:=3;  (*přechod na další část podmínky*) 

  END_IF; 

    

 3: IF (i>0) THEN (*pokud se neprovedl požadovaný počet cyklů,*) 

    i := i - 1;  (*sníží se provedený počet cyklů o 1*) 

    StavPohyb:=0; (*a přejde se na začátek smyčky*) 

  ELSE   (*pokud se provedl požadovaný počet cyklů,*) 

    StavPohyb := 4;  (*provede se skok na následující část podmínky*) 

  END_IF; 

 

 4:  Stop := TRUE; (*spustí blok zastavení pohybu*) 

  StavPohyb:=0; (*provede skok na začátek cyklu*) 

END_CASE; 

END_IF; 
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8.4 Popis funkce programu 

     Program je vytvořen v jazyku Structured Text, což je jistá obdoba jazyka C. K vyvolání 

jednotlivých funkcí řídicí jednotky používá předdefinované funkční bloky.  

     Na začátku programu je třeba volat všechny použité funkční bloky a jejich měnící se 

parametry popsat pomocí proměnných. V programu jsou použity bloky pro reset, zapnutí 

napájení, pro pohyb vpravo, pro pohyb vlevo a pro zastavení pohybu.  

     Nejprve je nutné provést reset osy a zapnout její napájení. Provedení těchto kroků je 

indikováno hodnotou TRUE na výstupech Reset.Done a Napajeni.Status. Při splnění této 

podmínky se nastaví proměnná Pohyb na TRUE, která zajistí provádění CASE podmínek.  Ty 

jsou závislé na hodnotě proměnné StavPohyb a v jednotlivých krocích provádí spínání a 

vypínání příslušného směru pohybu poté, co byl dokončen předcházející pohyb do doby, než se 

provede zadaný počet cyklů (10). Poté je aktivována funkce Zastav a dojde k ukončení cyklu 

pohybů.  

     Samotný pohyb je definován relativním posunutím z výchozí polohy o zadaný počet kroků 

při pohybu vpravo a při pohybu vlevo motor vykoná stejný počet kroků a vrátí se do výchozí 

polohy. Dále je v definici funkce pohybu zadáno zrychlení a zpomalení při rozběhu a doběhu a 

otáčky motoru. 
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9. Závěr 

     První část bakalářské práce rozebírá rozdělení a základní vlastnosti piezoelektrických 

materiálů a piezoelektrických motorů, především typu PiezoWave a PiezoLegs, který byl 

jedním z možných variant pohonu umělého srdce. Je věnována pozornost programu i-Speed 2 

sloužícího ke snímání pohybů rychlokamerou a jejich analýze. Dále popisuje vlastnosti 

vybraného pohonu z řady krokových a stejnosměrných motorů pro použití v umělém srdci. 

Praktická část práce analyzuje záběry pořízené rychlokamerou motoru PiezoWave při různých 

rychlostech pohybu a různých zátěžích. Dále seznamuje s reálnými hodnotami průběhů 

napájecích napětí motoru PiezoWave naměřenými pomocí digitálního osciloskopu. Poslední 

část praktické části seznamuje s připojením stejnosměrného motoru MAXON A-max22 6W 

s řídicí jednotkou EPOS P k počítači a s naprogramováním jednoduchého pohybu motoru, ze 

kterého se bude vycházet při návrhu a programování pohybu motoru přímo v umělém srdci. 

     Z analýzy rychlosti pohybu rotorové tyče motoru PiezoWave jsou patrné vlastnosti motoru 

popisované v teoretické části. Jedná se především o značnou závislost na velikosti zatížení 

motoru. Zatěžovací charakteristika je lineární, což odpovídá charakteristice stejnosměrných 

motorů s cizím nebo derivačním buzením. Při zatěžování byla vyvinuta maximální síla při 

rychlopohybu a to 0,2N. Výrobce udává maximální zatížení 0,3N. U nižších rychlostí již tohoto 

zatížení nebylo možné dosáhnout. Především u středně rychlého pohybu generovaného demo-

řídicí jednotkou nebylo možné zatížit motor větší sílou jak 0,02N pravděpodobně způsobeného 

průběhem napájecích napětí patrných ze záznamu z osciloskopu, lišícího se od napájení při 

rychlém a pomalém pohybu. Další ověřenou vlastností PiezoWave motoru byla značná 

závislost na velikosti tření rotoru a statoru a to u rychlopohybu se zavěšeným 20g závažím, kdy 

v polovině pohybu došlo ke snížení rychlosti patrnému z průběhu rychlosti i pouhým okem při 

snímání. V dalších grafech patrné odchylky od konstantní rychlosti mohly být způsobeny 

jednak tímto jevem a jednak chybou způsobenou nízkým rozlišením pořizovaných záběrů 

(800x600 pixelů) a ohniskovou vzdáleností objektivu kamery a tím způsobenou malou změnou 

polohy rotoru mezi jeho krajními polohami, která činila pouhých 29 pixelů. Z průběhů rychlostí 

je dále patrný prudký pokles rychlosti při brzdění. Motor nezastavuje pozvolna, ale jeho rotor 

narazí na mechanickou zarážku. 

     Průběhy napájecích napětí motoru PiezoWave byly měřeny digitálním osciloskopem. 

Rychlopohyb má harmonické průběhy o frekvenci 93,6kHz a napětí špička-špička 6,69V. Mezi 

průběhy na jednotlivých fázích je fázový posun asi 90°. U středně rychlého pohybu však 

dochází k napájení po dávkách. Řídicí jednotka vygeneruje dva harmonické průběhy o 

frekvenci 93,5kHz s fázovým posunem asi 30° o délce asi šesti period s tím, že dochází 

k velkému tlumení po druhé periodě. Tento průběh se opakuje s periodou asi 60µs. Výrobce 

PiezoWave motoru a řídicí jednotky však udává dávky o délce např. 80 period se 3-10ms 

čekací dobou mezi jednotlivými dávkami. Pomalý pohyb je napájen harmonickými průběhy o 

frekvenci 92,6kHz a napětím špička-špička o velikosti 8,94V. Mezi napájením jednotlivých 

fází je fázový posun asi 60°.  
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     Při výběru vhodného motoru pro pohon čerpadla umělého srdce byla rozhodující následující 

kritéria: vysoká spolehlivost, dlouhá životnost (velký počet cyklů), snadná a přesná regulace 

polohy a otáček, odpovídající moment motoru, vysoká rychlost pohybu, nízká hlučnost a nízká 

hmotnost.  

     Navrhovaný motor PiezoLegs nevyhovuje mnoha těmto požadavkům. Především 

nedosahuje potřebné rychlosti pohybu, dále není zaručena dlouhá životnost především díky 

značné závislosti na tření mezi rotorem a statorem, malá zatěžovací síla a v neposlední řadě je 

velmi negativním faktorem jeho pronikavý pískavý zvuk.  

     Krokový motor Haydon 28H47-2 splňuje většinu požadovaných parametrů, jen je u něj 

nebezpečí při náhlém zvýšení zátěže v možné chybě v krokování a kvůli neexistující zpětné 

vazbě v podobě snímače polohy nemožnosti tyto chyby odhalit, což může vést při 

dlouhodobém používání k fatální chybě.  

     Nejvhodnější možností je proto použití stejnosměrného motoru MAXON A-max22 6W 

s inkrementálním snímačem otáček a lineární planetovou převodovkou. Především použití 

popisované konstrukce rotoru zaručuje jeho vysokou životnost a práci při trvalém reverzování 

pohybu.  
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