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pohony a akční členy

Piezoelektrické motory se používají pře-
devším k velmi přesnému polohování. Jejich 
principiální předností je schopnost nastavit 
polohu ovládané osy s rozlišením jednotek 
nanometrů a s velmi velkou dynamikou po-
hybu. To z nich činí pohony vhodné pro jem-
nomechanická zařízení, z nichž asi nejzná-
mější jsou zaostřovací pohony v objektivech 

foto aparátů a zařízení k nastavování polohy 
vzorků v elektronových mikroskopech a ji-
ných vědeckých přístrojích, kde je třeba na-
stavovat polohu mimořádně přesně.

Piezomotory se stále častěji používají také 
v robotice, v lékařské technice, v automo-
bilovém průmyslu i mnoha jiných oborech. 
Zde všude se prosazují, popř. se již prosadily, 
jako náhrada konvenčních elektromagnetic-
kých pohonů, jimiž jsou požadované přesnos-
ti a dynamika pohybu v mnohdy nedosažitel-
né. Průvodní nespornou předností piezomo-
torů jsou velké hodnoty rychlosti a zrychlení 
dosahované při opakovaných mikroposuvech, 

Přesnost polohování s motorem Piezo LEGS

kdy piezomotory ve většině případů umožňu-
jí výrazně zkrátit periodu pracovního cyklů 
a tím dosáhnout časových úspor. Neméně vý-
znamnou předností je nulová vůle v pohonu.

Motor Piezo LEGS Linear Twin 20N 
LT20

Lineární piezoelektrický motor Piezo 
LEGS Linear Twin 20N typ LT20 (obr. 1) je 
založen na funkčním principu patentovaném 
společností PiezoMotor Uppsala pod označe-
ním Piezo LEGS®.

Samotný princip Piezo LEGS a technické 
parametry piezomotorů této řady nabízených 
společností PiezoMotor Uppsala jsou poměr-
ně podrobně popsány v [1], ostatní detaily lze 
nalézt na www.piezomotor.com. Zde si jen při-
pomeňme, že základem principu Piezo LEGS 
jsou „chodící nohy“ vyrobené z piezoelektric-
kého materiálu, jenž je působením přiložené-
ho elektrického napětí deformován, a správná 
posloupnost deformací jednotlivých noh ná-
sledně zapříčiní pohyb. V konstrukci motoru 
se tak nacházejí bimorfní akční členy slinu-
té do jediného tělesa se čtyřmi nohami nebo-
li dvěma páry, které jsou v podstatě keramic-
kými „svaly“. Protože motor na principu Pie-
zo LEGS neobsahuje mimo deformační členy 
žádné pohyblivé mechanické díly, je jeho chod 
velmi přesný a lze dosahovat i kroků kratších 

než 1 nm. V porovnání s tradičními stejno-
směrnými motory má motor na principu Piezo 
LEGS zcela zanedbatelnou setrvačnost, téměř 
nulovou reakční dobu a také větší energetickou 
účinnost, neboť v klidové poloze nespotřebo-
vává žádnou energii a při rozběhu a zastavo-
vání nevykazuje proudové špičky.

Pokud jde o motor Piezo LEGS Linear 
Twin 20N LT20, je maximální rychlost jím 
vyvozeného pohybu 10 mm/s (násobek dél-
ky kroku a maximální možné krokové frek-
vence). Délka kroku tohoto piezomotoru je 
asi 5 μm, rozlišení (nejmenší změna polohy) 
závisí na schopnostech řídicí jednotky (funk-
ce tzv. mikrokrokování). Stejně jako ostatní 
pie zomotory značky PiezoMotor Uppsala po-
užívá motor typu LT20, na rozdíl od konku-
rence, napájecí napětí pouze 48 V, čímž od-
padá jeden z velkých nedostatků piezomoto-
rů – vysoké napájecí napětí.

K přesnému řízení motoru typu LT20 
dodává společnost PiezoMotor Uppsala 
dva modely řídicí jednotky, a to PDM101 

nebo PDM206. Jednotka 
PMD101 je určena k řízení 
jedné pohybové osy (jed-
noho piezomotoru, včetně 
řízení se zpětnou vazbou) 
a podporuje mikrokroko-
vání do až 2 048 mikro-
kroků na krok. Lze tedy 
dosáhnout rozlišení až asi 
2,4 nm. Výkonnější jednot-
ka PMD206 může ovládat 
až šest pohybových os při 
podpoře až 8 192 mikroků 
v kroku motoru. Komuni-
kace s jednotkami je vede-
na přes virtuální port COM 
prostřednictvím sběrnice 
USB.

Zkušební zařízení

Ověřovací měření se uskutečnilo na piezo-
pohonu tvořeném piezomotorem Piezo LEGS 
Linear Twin 20N LT20 a řídicí jednotkou 
PDM101, zapůjčených za daným účelem fir-
mou Routech, s. r. o., která je výhradním dis-
tributorem produktů společnosti PiezoMotor 
Uppsala pro Českou republiku a Slovensko.

Pro zkoušky byl vyroben přípravek s li-
neárním vedením SKF LWR 3100, na který 
bylo možné namontovat snímače polohy mo-
toru přejíždějícího po vymezené dráze. Pří-
pravek byl zkonstruován tak, aby byl použi-
telný při měřeních za atmosférického tlaku 
i ve vakuu (obr. 2).

K určení dosažené polohy byly použi-
ty snímače polohy Mercury 2000 s rozliše-

Společnost PiezoMotor Uppsala AB zakládá své podnikání na mnohaletém výzkumu a vý-
voji v oboru piezoelektrických mikromotorů jakožto moderních pohonů, jejichž před-
nostmi jsou především velká dosažitelná dynamika pohybu, mimořádná přesnost nasta-
vení polohy, nulová vůle a možnost snadné integrace do polohovacích zařízení s kom-
paktními tvary. Její lineární piezoelektrický motor řady Piezo LEGS Linear Twin 20N  
typu LT20 s řídicí jednotku PDM101 patří ke špičkovým komerčně dostupným výrobkům 
svého druhu. Článek stručně informuje o metodice zkoušek tohoto motoru provedených 
ve firmě FEI Czech Republic, s. r. o., za účelem ověření jeho pohybových charakteristik 
a uvádí hlavní získané výsledky.

Obr.  1.  Piezoelektrický  motor  Piezo  LEGS 
Linear  Twin  20N  LT20  (foto:  PiezoMotor 
Uppsala)

Obr. 2. Zkušební přípravek s vloženým piezo-
motorem Piezo LEGS Linear Twin 20N LT20 
(foto: FEI Czech Republic)

Obr. 3. Zkušební přípravek s ověřovaným motorem v podtlako-
vé komoře ve firmě FEI Czech Republic, s. r. o. (foto: FEI Czech 
Republic)
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ním až 80 nm připojené ke kartě pro sběr dat 
(DAQ) typu NI 9411 a k jednotce PDM101 
jako zpětná vazba polohy. Údaje získané 
z karty DAQ byly dále použity jako naměře-
né hodnoty pro statistické zpracování.

Přesnost polohování

Měření na vybraném piezopohonu se 
uskutečnilo mj. ve vakuové komoře elekt-
ronového mikroskopu v prostorách vývo-

jového pracoviště firmy FEI Czech Repub-
lic, s. r. o. (obr. 3).

Po proměření přesnosti polohování v běž-
ných laboratorních podmínkách při atmosfé-
rickém tlaku následovalo měření při podtla-
ku (ve vakuu). Nejprve bylo měřeno při ab-
solutním tlaku 10–2 Pa. Při dalších měřicích 
sekvencích byl tlak v komoře postupně sni-
žován až na hodnotu 10–5 Pa. Největší část 
měření se uskutečnila při absolutním tla-
ku 10–4 Pa. Během snižování tlaku v komo-

ře nebyly v chování piezomotoru pozorová-
ny žádné změny. Přehřívání nebo jiné teplot-
ní ovlivnění lze vyloučit, neboť odvod tepla 
z piezomotoru až do pláště vakuové komory 
byl dostatečný. Teplota okolí byla trvale na 
úrovni 25 °C.

Zkušební sekvencí byly opakované mik-
roposuvy motoru v rámci rozsahu lineárního 
vedení s různou rychlostí přejezdu a velikostí 

mikroposuvu. Ukázka naměřených hodnot je 
na obr. 4, zobrazujícím odchylku naměřené 
polohy od žádané (svislá osa) v dané pozici 
na lineárním vedení (vodorovná osa, v rela-
tivním vyjádření polohy). Z grafu na obr. 4 
je patrné, že naměřené hodnoty odchylky se 
nacházejí v pásmu od +1 do –2 inkrementů 
použitého snímače. Použitá sestava piezomo-
toru a řídicí jednotky je tedy schopna s daným 
snímačem nastavovat polohu s odchylkou na 
samé hranici rozlišení ve zpětné vazbě.

Graf na obr. 5 zobrazuje průměrnou od-
chylku od požadované polohy určenou přes 
všechny kroky při přejezdu vedení v závis-
losti na rychlosti pohybu při přejezdu. Kaž-
dý bod tedy reprezentuje průměrnou odchyl-
ku z jednoho měření pro danou rychlost. Graf 
na obr. 5 tudíž potvrzuje známou skutečnost, 
že přesnost piezomotoru je ovlivněna rych-
lostí přejezdu. Délka přejížděné dráhy nemá 
na přesnost nastavení polohy vliv. Dalším 
parametrem ovlivňujícím přesnost nastave-

ní polohy může být zrychlení pohybu vyvo-
zeného motorem, které bylo v daném přípa-
dě nastaveno na hodnotu asi 0,5 mm/s2. Graf 
na obr. 5 ukazuje, že při malých rychlostech 
přejezdu (přičemž při malých mikroposuvech 
ani není možné dosáhnout velké rychlosti) je 
poloha nastavována s průměrnou odchylkou 
pouze v řádu jednotek nanometrů. V této části 
zkoušky byl pravděpodobně omezujícím čini-

Obr. 4. Chyba nastavení polohy v uzavřené smyčce (mikroposuv 0,001 6 mm, rychlost pohybu 
0,1 mm/s)
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Obr. 5. Závislost průměrné odchylky nastavené polohy od požadované na rychlosti pojezdu 
zjištěná při zkouškách
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telem zpětnovazební snímač polohy se svým 
rozlišením 80 nm.

Závěr

Piezomotor Piezo LEGS Linear Twin 20N 
LT20 je mimořádně vhodný pro přesné polo-
hování v režimu uzavřené regulační smyčky se 
zpětnovazebním snímačem polohy. Bez zpět-
novazebního snímače je piezomotor použitel-
ný jako velmi jemný posuv. Daný piezomotor 
je schopen pracovat jak při atmosférickém tla-
ku, tak i ve vakuu, a to bez změny provozních 
vlastností včetně dosažitelné přesnosti. Prů-
měrná dosažitelná přesnost piezomotoru Pie-
zo LEGS Linear Twin 20N LT20 je podle vý-
sledků zkoušek na úrovni pouhých jednotek až 
desítek nanometrů podle maximální rychlos-
ti, což odpovídá jednomu inkrementu zpětno-
vazebního snímače. Řídicí jednotka tedy byla 
schopna nastavovat polohu s chybou na samé 
hranici rozlišení zpětnovazebního snímače. 
Důležitou předností ověřovaného typu moto-
ru je schopnost pracovat s budicím napětím do 
48 V, což může být pro mnoho úloh výhod-
né. V porovnání s polohovacím zařízením po-
háněným stejnosměrným motorem dosahuje 
pie zomotor výrazně větších hodnot zrychlení 
a zpomalení pohybu při téměř nulové prodlevě 
(době reakce na povel). Při opakovaných mik-
roposuvech lze tudíž dosáhnout výrazné úspo-
ry času. Další předností je nulová vůle v poho-
nu, což u stejnosměrných motorů s převodov-
kou je obvykle neřešitelný problém.

K plnému využití potenciálu motoru Pie-
zo LEGS Linear Twin 20N LT20 je vhod-
né k jeho řízení použít řídicí jednotku vyšší 
řady, která nabízí jemnější mikrokrokování 
spolu s možností použít komunikační sběr-
nici s menší latencí a připojit a řídit součas-
ně několik motorů.

Další informace o piezomotorech a řídi-
cích jednotkách značky PiezoMotor Uppsala 
a jejich vlastnostech lze nalézt na stránkách 
www.routech.cz. Širší pohled na problema-
tiku řízení piezoelektrických pohonů nabí-
zí článek [2].
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