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py podporují funkce najetí do referenční po-
lohy nebo monitorování koncové polohy. Mi-
krokrokování s faktorem 64 zajišťuje zvláště 
přesný a tichý chod motoru.

Kombinace krokového motoru a přísluš-
ného svorkového terminálu představuje levné 

řešení pro malé a jednoduché servoosy. Ter-
minál EL7041 má rozhraní pro inkrementál-
ní snímač polohy, který dokáže kompenzovat 
problém ztráty kroku.

Svorkové terminály krokových moto-
rů mohou být řízeny stejně jako terminály 
servomotorů rozhraním rychlostní vazby 
např. z prostředí TwinCAT. V jednodušších 
úlohách s méně výkonným CPU je mož-
né využít i polohovou vazbu (řízení ujeté 
dráhy). V tom případě terminál řídí motor 
tak, aby dojel na požadovanou pozici, při-
čemž jako parametry se zadávají maximál-
ní rychlost a strmost rozjezdové a dojez-
dové rampy.

U krokových motorů může někdy dojít 
v určitém rozsahu rychlostí, zvláště u po-
honu bez zatížení nebo s malým zatížením, 
k nepravidelnostem chodu, nebo se motor do-
konce zastaví. Příčinou je dosažení rezonan-
ční frekvence. Ta je dána mechanickými pa-

Obr. 4. Servomotory řady AM8100 pro kompaktní pohony

rametry pohonu. Svorkový terminál EL7041-
-1000 je speciální verze pro málo zatížené 
krokové motory, kde je třeba potlačit případ-
ný vliv rezonance.

Terminál EL7031 je určen pro krokové 
motory s napájením 24 V. Proud motorem 

může být do 1,5 A. EL7041 pokrývá napá-
jecí napětí 8 až 50 V DC (vyžaduje napájení 
24 V z výkonových kontaktů). Proud moto-
rem může být od 1 do 5 A.

Verze EL7041-1000 je kompatibilní 
s KL2541.

Výhodou je, že špičkový proud může krát-
kodobě výrazně převýšit nominální proud, 
což značně zvyšuje dynamiku pohonu. Zpo-
malení však v těchto případech vyvolá zpět-
ný tok energie, který může vést k nebezpečné 
špičce napětí v napájecí jednotce. Před tímto 
jevem chrání terminál EL9576, protože do-
káže v externím brzdném odporu absorbovat 
část energie.

Krokové motory AS1000

Krokové motory AS1000 (obr. 2) mají pří-
rubu o velikosti od 42 do 86 mm (NEMA17, 
NEMA23, NEMA34) a točivý moment od 

0,4 do 5 N·m. Jsou proto zvláště vhodné pro 
pomocné osy a polohování. K jejich charak-
teristikám patří robustnost a velký zadržovací 
moment. Vzhledem k integrovanému mikro-
krokování polohují velmi přesně i bez sníma-
če ve zpětné vazbě. Stačí je připojit jen k pří-
slušnému terminálu pro výkonovou elektro-
niku. Tyto krokové motory lze řídit pomocí 
softwarového nástroje TwinCAT NC PTP, 
který zajišťuje synchronizaci pro funkce, jako 
jsou vačka nebo letmá pila.

I/O terminály pro krokové motory

Pro svorkové terminály krokových moto-
rů jsou k dispozici různé I/O komponenty: 
terminály pro EtherCAT (EL7031, EL7041) 
a modul EtherCAT Box (EP7041). Terminá-
ly EL7031 jsou určené výhradně pro napá-
jení 24 V DC. Proud motorem může být až 
1,5 A. Terminály EL7041 pokrývají rozsah 
napětí od 8 do 50 V DC (dodatečně vyžadují 
napájení 24 V DC prostřednictvím výkono-
vých kontaktů) a motorový proud lze nasta-
vit od 1 do 5 A.

Modul EP7041 umožňuje připojení kro-
kových motorů do 50 V DC a 5 A.

Závěr

Článek podává základní přehled o sorti-
mentu motorů a pohonů od firmy Beckhoff. 
V nabídce jsou jak servomotory, vhodné i pro 
velmi náročné úlohy, tak i stejnosměrné mo-
tory a krokové motory pro dynamicky méně 
náročné úlohy přesného polohování. Motory 
lze připojit přímo na svorkový terminál a rea-
lizovat tak velmi kompaktní pohony vhodné 
pro různé oblasti použití.

[Materiály Beckhoff Automation.]
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y   Veletrhy Vision a Motek 
budou společně

Zdá se, že po přestávce vynucené opat-
řeními proti koronaviru se všichni těší na 
veletržní sezonu v příštím roce s nadějí, 
že alespoň podzimní veletrhy už se budou 
moci konat za běžných podmínek.

Příští ročník veletrhu strojového vidění 
Vision se uskuteční ve Stuttgartu ve dnech 5. 
až 7. října 2021, souběžně s veletrhem mon-
tážní techniky, techniky pro manipulaci s ma-
teriálem a automatizační techniky Motek.

Pro české zájemce o obor automatiza-
ce strojní výroby je dobrou zprávou to, že 
příští rok nedojde k souběhu veletrhů Mo-

tek a MSV v Brně (MSV bude již 13. až 17. 
září 2021). Spojení obou veletrhů, z nichž 
ani jeden dříve neobsadil celé výstaviště ve 
Stuttgartu, navíc návštěvníkům uspoří čas 
i náklady.

O odložení veletrhu Vision na další rok 
rozhodl pořadatel, Messe Stuttgart, na zá-
kladě obsáhlého průzkumu mezi vystavo-
vateli a návštěvníky. Ačkoliv veletrh by se 
již letos mohl konat, ovšem jen za přísných 
hygienických omezení, 75 % vystavovatelů 
a 81 % oslovených potenciálních návštěv-
níků se vyslovilo pro to, aby byl odložen na 
následující rok.

Pořadatel využije prodloužený čas k pří-
pravě nových projektů, např. akce Vision 

Start-up World, a k rozsáhlé komunikační 
kampani na čínském trhu. Konat se bude i ob-
líbený seriál doprovodných seminářů Indus-
trial Vision Days. Počítá se též s doplněním 
veletrhu o virtuální prezentace. O nahrazení 
zrušeného veletrhu virtuální akcí v letošním 
roce však vystavovatelé neprojevili zájem, 
proto se o něm neuvažuje. Virtuální akce ne-
dokážou naplnit hlavní cíle veletrhů: vytváře-
ní a rozvíjení osobních vztahů mezi odborní-
ky. Ukázalo se, že přes pečlivou a nákladnou 
přípravu se nestaly ani místem diskusí o tren-
dech v oboru, ani platformou pro rozhovory 
o budoucích investicích.
[Tisková zpráva Messe Stuttgart, 9. září 2020.]
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