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Rarita mezi přímými a lineárními motory

Italská firma MPC specializující se na výro-
bu různých manipulátorů a robotů pro vy-
soké rychlosti, které pracují v režimu pick 
and play (vezmi a ulož), dokončila předloni 
vývoj obloukových lineárních motorů „Gali-
leova koule“ pro velmi rychlé manipulátory.

Elektropohon s obloukovými lineárními 
motory sjednocuje v sobě přednosti lineárních 
a vysokomomentových motorů do jednoho sys-
tému. Kompletní pohon sestává ze dvou pří-
mých motorů obloukových, bez zubů v primár-
ní části s vinutím (tzv.“bez železa“) a ze dvou 
motorů „se železem“ (viz obr. 1). Spodní mo-
tor Teta 2 umožňuje plný rotační pohyb robo-
ta a druhý motor obloukového typu Teta 1 do-
voluje natočení jeho ramene o více než 105°. 
Samotná ramena Z1 a Z2 sestávají ze dvou li-
neárních motorů „bez železa“, které pohybují 
vždy jednou tyčí, na níž je upevněn ovládací 
modul s úchopem. Tento úchop tvoří přísavný 
vakuový modul, který je možné pomocí motoru 
natáčet navíc kolem vlastní osy. Toto uspořá-
dání poskytuje koncepci s pěti stupni volnosti.

Hlavní předností uvedených přímých ob-
loukových motorů je eliminování převodo-
vého kinematického řetězce mezi motory 
a zátěží. Výsledkem je zvýšená spolehlivost, 
nepatrné tolerance a nepatrné ztráty třením. 

Některé známé pohonné systémy pro mani-
pulační roboty na bázi paralelního kinema-
tického řešení mohou přemísťovat předměty 
o hmotnosti až 2 kg ve válcovém pracovním 
prostoru s průměrem přibližně 1 m při výš-
ce 25 cm. Sférický robot Galileo Sphere po-
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Obr. 1. Názorné zobrazení funkce robota s li-
neárními obloukovými elektromotory

Obr. 2. Pohled na horní části ramen kinema-
tického mechanizmu manipulátoru

skytuje pracovní prostor s průměrem 1,87 m 
při výšce 45 cm. Tím je k dispozici výsledný 
prostor o objemu 1 000  l, v němž lze pohy-
bovat předměty o hmotnosti až 4 kg. Řídicí 
a vizualizační technikou lze dosáhnout ma-
ximální rychlosti pohybu od 5 do 7,2 m·s–1. 
Realizátorem řídicího systému je renomova-
ná německá společnost B+R. Odměřovací po-
lohový systém s optickými senzory zaručuje 
nastavování polohy motorů s přesností 1 μm. 

Popsaný netradiční pohonný systém umožňu-
je až 150 pracovních cyklů/úchopů za minu-
tu a manipulátor je určen pro rychlé a přesné 
balicí, montážní a třídicí linky.
[In andere Sphären gesteuert. Konstrukteur, 2008, 
č. 11, s. 26–28.]
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