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R E K L A M A

Tachogeneratory: strategiczny 
element systemów serwo

Dodatkowe informacje
Autoryzowanym Dystrybutorem urządzeń Mavilor 
w Polsce jest firma LEMI–BIS, ul. Grabiszyńska 
240, 53-235 Wrocław, tel. 071 339 00 29, fax 
071 339 05 01, www.lemi.pl, www.mavilor.pl, 

e–mail: t.stanuch@lemi.pl.

Pomiar i regulacja prędkości 
obrotowej jest jednym 

z ważniejszych elementów 
we wszystkich dziedzinach 

techniki. Obecnie trudno sobie 
wyobrazić współczesne maszyny 

i urządzenia bez systemów 
pomiaru prędkości obrotowej. 

Do mierzenia wykorzystywane 
są urządzenia przetwarzające 

wielkości mechaniczne na sygnał 
elektryczny. Prędkość może 

być mierzona bezpośrednio za 
pomocą przetwarzania na sygnał 

elektryczny lub na impulsy 
elektryczne o częstotliwości 

proporcjonalnej do prędkości 
obrotowej.

Najczęściej stosowanymi urządze-
niami do pomiaru prędkości obrotowej 
są prądnice tachometryczne i enkodery 
(impulsatory). Podstawowym parame-
trem prądnic tachometrycznych jest 
stała prądnicy, która określa wartość 
napięcia przy 1000 obr./min. a także 
częstotliwość napięcia wyjściowego. 
Napięcie wyjściowe takiej prądnicy 
wyraża się zależnością:

Gdzie 
  �wzb – strumień wzbudzenia, 
        ω – prędkość obrotowa wirnika,
       Rt – opór twornika,
      Rpsz– opór przejścia szczotek,
Robc – opór obciążenia.

Największe nachylenie charaktery-
styki przetwrazania uzyskuje się dla 
nieskończenie dużego Robc. Nachyle-
nia te są rzędu 0,005 V/rpm. Mini-
malne Rpsz uzyskuje się przy zasto-
sowaniu szczotek miedzianych.

Innymi cechami branymi pod 
uwagę podczas doboru prądnicy do 
konkretnego zastosowania jest zakres 
prędkości, wrażliwość przebiegu cha-
rakterystyki wyjściowej na ewentual-
ne obciążenie prądowe jej uzwojenia 
wyjściowego i zmiany temperatury 

otoczenia, kształt napię-
cia wyjściowego, war-
tość napięcia zerowego 
(przy �r=0) oraz zakres 
liniowości charakterystyki. 
Prostoliniowość charakte-
rystyki zależy od warto-
ści rezystancji obciążenia 
i polepsza się wraz z jej 
wzrostem.

Pomiary przy pomocy 
tachoprądnicy są jednak 
zakłócane przez szumy 
(działanie komutatora, 
zakłócenia zewnętrzne) 
szczególnie niekorzystne 
przy małych wartościach 
prędkości obrotowej, a co 
za tym idzie niskich na-
pięciach wyjściowych. 
Szumy niejednokrotnie 
dominują nad sygnałem 
pomiarowym czyniąc go 
bezużytecznym. Rozwiąza-
niem może być zastoso-
wanie magnesów trwałych 
na wirniku, a uzwojenia 
umieścić na stojanie. Czo-
łowy producent serwona-
pędów – firma MAVILOR 
– aby utrzymać wysoką 
jakość precyzyjnych ukła-
dów napędowych, wypo-
saża swoje silniki w wy-
sokiej jakości elementy, 
m.in. opisane tachogeneratory. Jest 
to niezbędny element służący do 
uzyskiwania informacji na temat 
pracy napędu, która jest wykorzysty-
wana w układzie sterującym.

Tachogeneratory ROLIVAM są 
projektowane i produkowane przez 
wiodącego producenta precyzyjnych 
serwonapędów AC i DC. Przewi-
dziano je do detekcji: zatrzymania, 
pozycji i przyspieszenia lub zmiany 
kierunku bez zacięcia z błędem po-
niżej 1,5%.

ROLIVAM produkuje swoje ge-
neratory w trzech grupach napięcio-
wych: 7 V, 10 V i 20 V przy 1000 
obr./min. Elektromechaniczna konfi-
guracja uzwojenia na dwóch równo-
ległych gałęziach, 4 szczotki (dwie 
na każdą linię), komutator wykona-

ny ze stopu miedzi i srebra z dużą 
liczbą segmentów, odpowiednim wy-
kończeniem powierzchni, magnesami 
trwałymi, niskiej bezwładności i wy-
sokiej jakości wykonania.

Znaczy to, że tachogeneratory 
ROLIVAM zapewniają precyzyjny 
i stabilny sygnał wyjściowy o bardzo 
niskiej pulsacji, co przyczynia się 
do uzyskiwania ultraszybkiej reakcji 
w sytuacjach gdzie zmiana kierun-
ku obrotów jest istotnym elementem 
w systemie serwo.


