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 úpravy modelářských servomechanismů
www.rotta.cz duben 2001 

Modelářské servomechanismy (serva) jsou kromě polohování pou�itelné té� jako kontinuálně se otáčející 
převodový motor s vestavěnou elektronickou regulací směru a rychlosti otáčení. 
 

 
 

obr.1- způsob řízení serva 
Úprava serva je jednoduchá a nevy�aduje �ádné speciální vybavení. Úprava spočívá v demontá�i 
zpětnovazebního potenciometru, odstranění mechanického rotačního dorazu výstupní osy serva a 
nahrazení zpětnovazebního potenciometru dvojic í rezistorů. 

Postup úpravy je demonstrován na servu HiTec HS 300. 

 
 

obr. 2 - takto vypadá servo rozlo�ené na jednotlivé díly 
Serv o plug konektor serva Serv o Body těleso serva 
Serv o Case Bottom  spodní víko serva Intermediate Gears vlo�ená ozubená kola 
Serv o Case Screw spojovací �rouby tělesa serva Output Gear výstupní ozubené kolo převodovky 
Serv o Case Top vrchní víko serva Output Bushing těsnění výstupní hřídele serva 
Washer podlo�ka potenciometru Serv o Body těleso serva 
Nut matice potenciometru Serv o Horn una�eč 
Potentiometer zpětnovazební potenciometr Serv o Screw upevňovací �roub una�eče 
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Krok 1 
Rozlo�te servo dle obr. 2. Elektromotor není třeba z tělesa serva vyjímat. 

Krok 2 
Demontujte zpětnovazební potenciometr z tělesa serva. Odpájejte 
přívodní vodiče a potenciometr rozeberte. Odporová dráha je 
v tělese potenciometru zaji�těna pomocí zahnutých plechových 
jazýčků. Odporovou dráhu odlo�te (není jí ji� třeba). 
 
 
 
 
 

Krok 3 
Odstraňte sběrač (wiper) z plastového 
una�eče. Odstraňte mechanický doraz 
(mechanical stop) v tělese 
potenciometru, který je tvořen prolisem 
v plechu tělesa potenciometru. Doraz 
nejjednodu�eji odstraníte odbrou�ením 
zubařskou frézkou upnutou ve vrtačce, 
případně  odseknutím naostřeným 
�roubovákem.  
 

Krok 4 
Odříznutím ostrým no�em odstraňte výstupek na 
výstupním ozubeném kole serva, který tvoří 
mechanický doraz převodovky proti násilnému 
přetočení o v íce ne� 180º. 
 
 
 
 
 

Krok 5 
Ze dvou rezistorů o hodnotě 2k7 vytvořte dle obrázku odporový dělič nahrazující zpětnovazební 
potenciometr, který připájejte na vodiče, na nich� byl původně potenciometr připojen . Rudý a zelený 
vodič jsou zapojeny na konc ích děliče, �lutý vodič uprostřed děliče. Odporový dělič zaizolujte pomocí 
lepící pásky. Místo odporového děliče mů�ete zapojit miniaturní odporový trimr hodnoty 5k. Vývody trimru 
je nutno zaizolovat, v tomto př ípadě nejlépe smr�ťovací bu�írkou. Tímto trimrem lze jemně dostavit 
nulovou rychlost otáčení serva při �ířce řídícího impulzu 1,5 ms. Polohu trimru po nastavení zajistěte 
zakápnutím nastavovacího �roubu barvou. Pro skutečně jemné nastavení lze pou�ít trimr víceotáčkový. 
 

     
 
    Odporový dělič (2 x 2k7)          Zaizolování pomocí lepící pásky               Odporov ý trimr 5k 
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Krok 6 
Potřebujete-li, aby se servo otáčelo v opačném smyslu, ne� je 
naznačeno na obr.1, tj. při řídíc ím impulzu �ířky 1 ms vpravo a při 
řídícím impulzu �ířky 2 ms vlevo, zaměňte př ívodní vodiče k motorku 
serva. Nezapomeňte takto upravené servo označit! 
 
 
 

Krok 7 
Těleso potenciometru s odstraněným dorazem, odporovou dráhou a sběračem umístěte zpět do tě lesa 
serva. Slo�te ozubená kola převodovky a dbejte na jejich správné usazení a promazání. K promazání 
pou�ijte speciální vazelínu, kterou je převodovka z výroby bohatě namazána. Servo slo�te bez pou�ití 
násilí a zajistěte čtyřmi dlouhými �rouby. Pokud úprava proběhla dle plánu, bude servo na řídíc í signál 
reagovat tak, jak je naznačeno na obr.1. 
 
Poznámka: 
Popsaná úprava platí v plné míře pouze pro servo HiTec HS-300. 
Vět�ina jednoduchých servomechanismů je v�ak konstrukčně téměř shodná. 


