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Abstrakt 

 Bakalářská práce je zaměřena na elektrické stejnosměrné motory, jejich rozdělení, 

řízení moderních Brushless DC motorů s různými typy zpětných vazeb a na snímače 

otáčení. Práce je spíše teoretická. 

 Poslední část této práce je zaměřena na návrh třífázových BLDC motor driverů 

 a na řízení různými metodami pomocí zpětných vazeb. 

 

Klíčová slova 

Elektromotor, BLDC motor, Hallovy snímače, řízení, zpětná vazba, motor driver. 

 

 

Abstract 

 The thesis is focused on electric DC motors, their distribution, control of advanced 

Brushless DC motors with various types of feedback and rotation sensors. The work  

is rather thematical. 

 The last part of this work is focused on the design three-phase BLDC motor  

drivers and control using various methods of feedback.  
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Úvod 

Stejnosměrné stroje jsou z historického hlediska nejstaršími elektrickými stroji 

vůbec. V prvních fázích svého vývoje se používaly zejména jako generátory pro výrobu 

stejnosměrného proudu. S postupným rozvojem výkonové elektroniky byly nahrazeny 

stejnosměrné generátory konstrukčně jednoduššími polovodičovými prvky. Stejnosměrné 

stroje se používají především jako trakční motory v elektrické trakci a jako motory 

v regulačních pohonech.  

Několik desetiletí pokračující vývoj technologií umožnil vznik bezkartáčových 

motorů s permanentními magnety (BLDC). Vzhledem ke své vysoké účinnosti, 

spolehlivosti a nízkým požadavkům na údržbu jsou tyto motory vhodné pro nízko 

výkonové řízení. Hlavními aplikacemi pro využití BLDC motorů jsou ledničky, vysavače, 

elektrické nářadí, otevírání garážových vrat a jiné komerční aplikace. 

Ve své práci se zaměřím na elektrické motory stejnosměrné, na jejich rozdělení, 

konstrukci a na funkční principy. V další části práce budou popsány snímače otáčení  

a možnosti řízení motorů se zpětnou vazbou. V poslední části práce se zaměřím na návrh 

třífázových motor driverů s různými metodami řízení pomocí zpětných vazeb. 
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1 Princip funkce motorů 

 Elektromotor je elektrický stroj sloužící k přeměně elektrické energie  

na mechanickou (Obr. 1). Představuje tedy elektromechanický měnič energie. Přeměnu 

inverzní, tedy změnu mechanické práce na elektrickou energii, provádí generátor. 

Alternátor je generátor proudu střídavého, dynamo stejnosměrného. Tato zařízení bývají 

často velmi podobná či zcela identická až na drobné konstrukční odchylky.[1] 

 

Obr. 1.  Elektromotor [5] 

 

1.1 Princip elektromotoru 

 Většina elektromotorů pracuje na elektromagnetickém principu. Existují však  

i motory založené na jiných elektromechanických jevech, jakými jsou tepelné účinky 

elektrického proudu či piezoelektrický efekt. Tyto jevy se v současnosti při konstrukci 

elektromotorů téměř nevyužívají. 

 Rám elektromotoru se nazývá kotva. Jako kotva je označována ta část 

elektromotoru, která koná práci, nebo ta část generátoru, přes kterou se generuje výstupní 

napětí. Rotující část elektrického točivého stroje se nachází obvykle uvnitř a nazývá  

se podle své základní funkce – rotor. Netočivá statická, pevná část motoru se nazývá 

stator. 

 Rotor je v běžném rotačním motoru umístěn tak, aby magnetické pole vytvořené  

ve statoru vyvíjelo kroutící moment a přenášelo jej na rotor. Tento kroutící moment 

způsobuje rotaci otáčivé části elektrického stroje. Motor se točí a vykonává potřebnou 

mechanickou práci. 

 Jedním ze základních principů, na němž jsou elektromotory založeny, je vzájemné 

silové působení elektromagnetických polí, kterými protéká elektrický proud. [5] 
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Tuto sílu udává Lorentzův zákon síly 

 ).( vxBEqF       [N]                  (1) 

kde F je síla  [N], 

q - elektrický náboj  [C], 

E - intenzita elektrického pole  [V.m
-1

], 

B - magnetická indukce  [T]. 

 

Na vodič, kterým protéká proud a je umístěný v magnetickém poli působí síla F: 

lIBF ..      [N]                      (2) 

kde F je síla působící na vodič  [N], 

B - magnetická indukce v blízkosti vodiče  [T], 

l - délka vodiče v magnetickém poli o indukci B  [m], 

I - proud protékající vodičem  [A].  

 

Rozběh elektromotoru  

Při rozběhu se ve stojícím rotoru indukují napětí, která v uzavřeném obvodu rotoru 

vyvolají proudy. Tím dojde k silovému působení pole statoru na rotorový obvod. Účinkem 

těchto sil vzniká točivý moment, který roztočí rotor ve smyslu točení magnetického pole 

statoru.  

Moment motoru závisí na konstrukci a typových vlastnostech. U rozběhu 

elektromotoru je velkým problémem omezení záběrových proudů, které mohou být 

několikrát vyšší, než je jmenovitý proud motoru. Při nulových a nízkých otáčkách bývá 

velký problem získat dostatečně velký záběrový moment. [2] 

 

Brţdění elektromotoru  

Motory mohou většinou pracovat v režimu, kdy přeměňují  mechanickou energii  

na elektrickou. Při použití motoru v generátorovém režimu jako brzdy je nutno  

si uvědomit, že s klesajícími otáčkami rychle klesá brzdný účinek. Brzdný moment lze 

regulovat změnou buzení I změnou zatěžovacího odporu. Pro uvedení motoru do klidu  

je nutná další mechanická brzda. 
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Střídavý elektromotor může pracovat také jako generátor, stejnosměrný jako 

dynamo. Získanou elektrickou energii lze buď rekuperovat zpět do napájecí sítě – brždění 

do sítě, nebo jí proměňujeme v teplo v odporech – brždění do odporu.  

Většina elektromotorů umožňuje snadné obrácení směru otáčení. Této skutečnosti 

lze využít pro brždění reversací. U tohoto způsobu brždění je nevýhodou, že se namáhá 

proudové vinutí motoru. Po dobrždění je nutno zamezit, aby se pohon roztočil opačným 

směrem. Z toho důvodu se na hřídel motoru mechanicky připojují tzv. Elektrodynamické 

hlídače brzdění. [2] 

 

1.2 Konstrukce 

Běžný elektromotor je složen ze čtyř základních funkčních celků. 

 Mechanická konstrukce je tvořena nosnými částmi, ložiskovými štíty, patkami, 

přírubami, kryty, svorkovnicemi a chlazením. Přenáší reakční síly od hřídele stroje  

a zajišťuje dostatečnou mechanickou tuhost a pevnost stroje. Chrání před vniknutím 

cizích částí a vody do stroje. Chrání před dotykem s elektrickými částmi pod napětím. 

Zajišťuje odvod tepelné energie. Důležitým parametrem je délka vzduchové mezery, 

která má být minimální. 

 Magnetický obvod je zprostředkovatelem přeměny elektrické energie na energii 

mechanickou. Materiál magnetických obvodů se volí podle toho, zda procházející 

magnetický tok je stejnosměrný nebo střídavý. Vhodným materiálem pro stejnosměrný 

magnetický tok je magneticky měkká ocel. Z této oceli se vyrábějí především části 

koster stejnosměrných komutátorových strojů a rotory s permanentními magnety.  

Pro vedení střídavého magnetického toku je nutné používat výhradně svazky vzájemně 

izolovaných plechů s co největším elektrickým odporem ke snížení ztrát vířivými 

proudy a s co nejlepší magnetickou vodivostí. 

 Elektrický obvod je tvořen vinutím – cívkami s izolací nebo svorkami. Některé stroje 

mají komutátor nebo kroužky. Vinutí ve formě cívek (nebo klece) jsou uložena 

v drážkách magnetického obvodu. 

 Komutátor je mechanický rotační přepínač, který je používán zejména u motorů 

stejnosměrných. Zajišťuje přepínání směru proudu vedeného do rotorových cívek 

tak, aby byla napájena vždy cívka pod aktivním pólem a byla dosažena co největší 

účinnost stroje. Je umístěn vždy na rotoru stroje a skládá se z řady vzájemně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komut%C3%A1tor_%28elektrotechnika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotor
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Dinnost_%28fyzika%29
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izolovaných vodivých lamel, na něž doléhají grafitové kartáče. V moderních strojích 

je komutátor nahrazován polovodičovým měničem kmitočtu (BLDC stroje). 

 Krouţek má tvar prstýnku na který je připojen vývod a dosedá na něj sběrací 

kartáč. Kroužky slouží k elektrickému připojení vinutí. Střídavé třífázové stroje 

mívají obvykle tři kroužky, stejnosměrné budící obvody synchronního stroje mívají 

dvojici kroužků. 

 Vinutí přenáší motorem elektrický proud, který se spolu s magnetickým pólem 

podílí na elektromechanické přeměně energie. Všechna vinutí je nutno vkládat  

do drážek, jejichž tvar je určen už vystřihováním jednotlivých plechů. 

 Chlazení může být buď samovolné, nebo vlastní. Samovolné chlazení mají stroje  

bez větráku. Ztrátové teplo se odvádí přirozeným pohybem vzduchu. Vlastní chlazení 

mají motory s vestavěným větrákem přímo na ose motoru. Využívají ho především 

motory určené pro trvalý provoz. [6] 

1.3 Stejnosměrné elektromotory 

Nejjednodušší stejnosměrný motor má stator a rotující kotvu. Stator bývá tvořen 

tělesem stroje, ve kterém jsou umístěny budící statorové cívky. Do výkonu 20 kW jsou 

stejnosměrné stroje konstruovány také s permanentním buzením. U těchto motorů bývají 

statorové cívky nahrazeny permanentními magnety. Kotva stejnosměrného motoru  

je tvořena elektromagnetem se dvěma póly (Obr. 2). Rotační přepínač zvaný komutátor 

mění směr elektrického proudu a polaritu magnetického pole procházejícího kotvou 

dvakrát během každé otáčky. Tím je zajištěno, že síla působící na póly má vždy stejný 

směr. Směr otáčení motoru lze obrátit změnou směru jednoho z magnetických polí, 

obrácením směru proudu v příslušném vinutí. Používá se především přepólování kotvy. [4] 

 

Obr. 2.  Stejnosměrný elektromotor [8] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lamela
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Princip funkce stejnosměrného motoru 

Rotor (kotva) je přes komutátor připojen ke zdroji stejnosměrného napětí. Stator je 

tvořen dvěma permanentními magnety. 

 

Obr. 3.  Funkce stejnosměrného motoru [9] 

 

Zdrojem točivého momentu komutátorových motorů jsou budící magnetické pole 

statoru a magnetické pole kotvy. Vzhledem k polaritě kotvy a statoru se souhlasné póly 

odpuzují a kotva se otáčí. Opačné póly se přitahují a rotor se stále otáčí (Obr. 3). 

V okamžiku, kdy se kotva dostane do vodorovné polohy, dojde na komutátoru 

k přepólování magnetického pole kotvy. [3] 

 

Dělení stejnosměrných motorů 

 Motor s cizím buzením 

 Motor s vlastním buzením 

 Moderní motory BLDC 

 

1.3.1 Motor s cizím buzením 

 Budící vinutí motoru s cizím buzením není propojeno s obvodem kotvy a je 

napájeno vnějším zdrojem stejnosměrného napětí. 

 S permanentními magnety 

U tohoto motoru jsou nahrazeny budící cívky ve statoru permanentními magnety. 

Této konstrukce se využívá u motorů do výkonu stovek W, např. jako pohony strojů 

s proměnlivým mechanickým odporem. 

 S vinutým statorem 

V dřívějších dobách se pro napájení motoru používala stejnosměrná síť, regulace 

proudu se prováděla zařazováním regulačních odporů. V dnešních moderních pohonech  

se používají řízené tyristorové usměrňovače pro napájení rotoru i statoru. [1] 



7 

 

1.3.2 Motory s vlastním buzením 

Budící vinutí motoru s vlastním buzením je propojeno s obvodem kotvy a je 

napájeno ze stejného zdroje. 

 Derivační motor 

Derivační motor je stejnosměrný motor s budícím vinutím zapojeným paralelně 

k vinutí kotvy (Obr. 4). Otáčky tohoto motoru lze regulovat odporem regulátoru budícího 

pole. Při běhu naprázdno i při zatížení se chová jako motor s cizím buzením. Proud statoru 

lze samostatně regulovat. Tento typ motoru se využívá především u strojů, kde jsou 

požadovány neměnné otáčky. 

 

Obr. 4.  Zapojení derivačního motoru [1] 

 

 Sériový motor 

Pokud je budící vinutí spojeno s vinutím kotvy do série, hovoříme o sériovém 

elektromotoru (Obr. 5). K rozběhu i k řízení otáček se používá předřazený stavitelný 

spouštěcí odpor. Veškerý proud kotvy protéká i budícím vinutím a je tedy stejně velký. 

Motory se sériovým buzením mají ze všech stejnosměrných motorů největší rozběhový 

moment a jejich otáčky jsou velmi závislé na zatížení. To znamená, že stojící elektromotor 

má obrovský točivý moment. Toho se využívá především pro pohon vozidel s elektrickou 

trakcí (vlaky, tramvaje).  

 

Obr. 5.  Zapojení sériového motoru [1] 
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 Kompaundní motor 

Kompaundní motor má dvě statorová vinutí. Tyto vinutí se zapojují sériově  

a derivačně (Obr. 6). Tento motor v sobě shrnuje vlastnosti obou předchozích motorů,  

tj. nárust momentu při nízkých otáčkách a udržování konstantních otáček. Kompaundní 

motory jsou používány tam, kde nestačí malý rozběhový moment derivačních motorů, 

např. u zdvihacích mechanismů. [6] 

 

Obr. 6.  Zapojení kompaundního motoru [1] 

 

 

1.3.3 Moderní motory BLDC 

BLDC motor (BrushLess DC Motor) je synchronní stejnosměrný motor, známý 

také jako motor s elektronickým komutátorem. Díky své cenové dostupnosti a konstrukční 

jednoduchosti téměř zcela nahradil stejnosměrné motory. Bezkartáčový DC motor  

se skládá z permanentních magnetů zabudovaných přímo na rotoru a statorovým vinutím 

(Obr. 7). [14] 

 

Obr. 7.  BLDC motor  [11] 
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Konstrukční a funkční principy 

BLDC motory nemají komutátor. Tyto motory nevyužívají pro komutaci kartáče, 

ale jsou komutovány elektronicky. Konstrukce BLDC je přesně opačná než u motoru 

střídavého. K řízení těchto motorů se obyčejně využívá třífázový střídač. BLDC motory 

jsou napájeny výkonovým zařízením a spínací sekvence je získána z pozice rotoru. 

Magnetické pole generované statorem je na stejné frekvenci jako magnetické pole 

generované rotací magnetů. Vinutí statoru je statické, uvnitř rotují permanentní magnety. 

Princip funkce spočívá v tom, že se elektrický proud vede dvěma vinutími, a tím 

vzniká magnetické pole. Vzniklé pole odpuzuje záporný pól magnetu na rotoru a tím 

dochází k rotaci hřídele. Aktivní vinutí se postupně mění a tím dochází k otáčení celého 

motoru. O tom, které dvě vinutí budou napájena, rozhoduje regulátor. Proud prochází 

pouze dvěma vodiči vedoucími k motoru, třetí vodič není aktivní. [10] 

 

Motor je sloţen ze tří základních částí (Obr. 8). 

 Stator 

Základem třífázového BLDC motoru je stator, na kterém je navinuto třífázové 

statorové vinutí. Stator BLDC motoru se skládá z naskládaných ocelových plechů  

s vinutím umístěných do drážek, které jsou umístěny axiálně podél vnitřního obvodu. 

Většina BLDC motorů má tři statorové vinutí spojené do hvězdy. Každé z vinutí  

je konstruováno z mnoha cívek, které jsou vzájemně propojeny pro vytvoření vinutí.  

 Rotor 

U BLDC motoru je rotor tvořen sudým počtem silných permanentních magnetů  

s alternativním severním (N) a jižním (S) pólem. U nejmodernějších BLDC motorů jsou 

nejčastěji používány vysoce výkonové NdFEb (neodyminm-iron-boron) magnety. 

 Hallovy sondy 

Pro správnou komutační sekvenci k řízení třífázového střídače jsou vyžadovány 

poziční senzory na rotoru. Většina BLDC motorů obsahuje tři Hallovy sondy, které jsou 

součástí statoru. Jestliže projde magnetický pól rotoru blízko Hallových sond, získáme 

signál o vysoké nebo nízké napěťové úrovni, což indukuje S nebo J magnetický pól prošlý 

blízko sond. Na základě kombinací těchto tří signálů z Hallových sond může být určen 

přesný sled komutace. Napěťový rozsah Hallových sond je od 4 do 24 V, proudový rozsah 

od 5 do 15 mA. [14] 
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Na obrázku je znázorněn příčný řez BLDC motoru s rotorem, který má alternativní 

N a permanentní S magnety. Hallovy senzory jsou vloženy do stacionární části motoru. 

Vložení Hallova snímače do statoru je to složitý proces, protože každé posunutí  Hallova 

snímače, s ohledem na magnety rotoru, bude generovat chybu v určení polohy rotoru. 

Hallovy snímače jsou obvykle namontovány a pevně přichyceny na krytu motoru.  

To umožňuje uživateli nastavit celou sadu Hallových senzorů a sladit je s magnety rotoru 

pro dosažení co nejlepšího výkonu. [10] 

 

Srovnání BLDC motorů s jinými typy motorů 

 Motory BLDC mají spousty výhod i několik nevýhod oproti klasickým kartáčovým 

stejnosměrným motorům a motorům indukčním. Vinutí jsou umístěna v nepohyblivém 

statoru, jejich napájení je jednodušší. Díky více vinutím má BLDC motor mnohonásobně 

vyšší vstupní výkon a účinnost oproti klasickému kartáčovému stejnosměrnému motoru. 

Kartáčové motory mají mnohem nižší životnost než moderní motory BLDC.  

 Mezi nevýhody patří vyšší cena, která je zapříčiněná složitostí konstrukce. Oproti 

stejnosměrným regulátorům a motorům je cena asi čtyřnásobná.  

 

Tabulka 1 porovnává BLDC motor s klasickým kartáčovým stejnosměrným 

motorem. Tabulka 2 porovnává BLDC motor s motorem indukčním. 

 

 

Obr. 8.  Základní části BLDC motoru v příčném řezu [10] 
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Tabulka 1.  Porovnání BLDC motoru s klasickým kartáčovým motorem 

Funkce BLDC motor 
Kartáčový stejnosměrný 

motor 

Druh komutace Elektronická Kartáčová 

Údrţba Minimální Periodická 

Ţivotnost Vysoká Nízká 

Rychlost a točivý moment 
Umožňuje provoz na všech 

rychlostech 

Při vyšších rychlostech 

zvyšuje tření, čímž se snižuje 

moment motoru 

Rychlostní rozsah Vysoký 
Nižší, mechanické omezení 

kartáči 

Generované rušení Nízké 
Oblouky na kartáčích 

generují rušení. 

Náklady 
Vyšší, permanentní magnety 

zvyšují cenu 
Nízké 

Efektivita Vysoká Střední 

 

 

Tabulka 2.  Porovnání BLDC motoru s indukčním motorem 

Funkce BLDC motor Střídavý indukční motor 

Charakteristika rychlosti a 

točivého momentu 

Plochá, umožňuje provoz na 

všech rychlostech při 

jmenovité zátěži 

Nelineární, nižší točivý 

moment při nižších 

rychlostech 

Výstupní výkon 

Vysoký, vzhledem k použití 

permanentních magnetů na 

rotoru 

Střední. Rotor i stator mají 

vinutí. 

Setrvačnost rotoru 
Nízká, dobrá dynamická 

charakteristika 

Vysoká, špatná dynamická 

charakteristika 

Startovací proud 
Není potřebný žádný 

speciální startér pro rozběh 

Běžně se používá hvězda 

nebo trojúhelník startér 

Poţadavky řízení 
Vyžaduje mikroprocesor 

nebo motor driver 

Mikroprocesor požadován, je 

potřebný jen tehdy, je-li 

vyžadována proměnná 

rychlost 
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2 Přehled snímačů otáčení 

Technika pro detekci rotoru je pečlivě vybírána s přihlédnutím k faktorům, kterými 

jsou výkonové požadavky, cena, dostupné místo na plášti a fyzikální prostředí. Výkonnost 

BLDC motorů, obzvláště při spuštění, kriticky závisí na povaze dostupné poziční 

informaci. Pro řízení BLDC motorů se nejčastěji používají nízko rozlišovací snímače 

polohy (Hallovy sondy), nebo vysoce rozlišovací hřídelové enkodéry. 

 

2.1 Hallovy snímače 

Hallovy snímače jsou založeny na technickém využití Hallova jevu. Používají se 

pro měření a automatickou regulaci magnetických polí, ovládání elektromotorů  

nebo mechanické snímače. Jestliže na destičku polovodiče působí příčné magnetické pole 

s indukcí B, kterou prochází elektrický proud, začne se na protějších stranách hranolu 

generovat Hallovo napětí, pro které platí 

d

BI
RU P
HH

.
.      [V]                  (3) 

 kde HR  je Hallova konstanta dána rovnicí 

qn
R

q

H
.

1
.
8

3
      [-]                   (4) 

  n - hustota nosičů náboje  [kg.m
-3

], 

q - elementární náboj  [C], 

d - tloušťka polovodiče  [m]. [8] 

 

 

2.1.1 Hallův senzor 

Hallův senzor (Hallova sonda) je měnič, který mění své výstupní napětí v reakci  

na magnetickém poli. Tyto typy snímačů se nejčastěji používají pro detekci rychlosti, 

polohy a současného snímání. Ve své nejjednodušší formě, působí jako analogový 

převodník. Elektrická energie, kterou vykonává elektrický vodič, vytvoří magnetické pole, 

které se mění v závislosti na proudu. Senzor tedy může být použit pro měření proudu  
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bez přerušení obvodu. Snímač je obvykle integrován s permanentním magnetem. Tyto 

senzory jsou populární díky jejich nízkým nárokům na údržbu, robustnímu designu  

a imunní vůči vibracím, prachu a vodě. 

Hallovy sondy jsou zařízení, které jsou aktivovány externím magnetickým polem. 

Magnetické pole má dvě důležité vlastnosti, kterými jsou indukce (B) a polarita (severní  

a jižní póly). Výstupní signál ze snímače je funkcí hustoty magnetického pole v okolí 

zařízení.  

Sondy se skládají z tenkého kusu obdélníkového polovodičového materiálu typu P, 

nejčastěji se používá gallium arsenid (GaAs), indium antimonid (InSb) nebo indium 

arsenid (InAs). Je-li zařízení umístěno v magnetickém poli, magnetické siločáry vyvinou 

sílu na polovodičový materiál, který vychýlí nosiče nábojů na obou stranách polovodičové 

desky (Obr. 9). Tento pohyb nosičů nábojů je výsledkem magnetické síly, které prochází 

polovodičovým materiálem. [15][16] 

 

Obr. 9.  Princip Hallova senzoru [15] 

 

Výstupní Hallovo napětí je přímo úměrné síle magnetického pole procházejícího 

polovodičovým materiálem. Toto výstupní napětí může být docela malé, řádově jen 

několik mikrovoltů. Z tohoto důvodu je většina komerčně dostupných Hallových snímačů 

vybavena vestavěným DC zesilovačem a regulátorem napětí pro zlepšení citlivosti snímače 

(Obr. 10). To také umožňuje snímači pracovat na širší škále napájecích zdrojů. 
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Obr. 10.  Funkční schéma Hallona senzoru [16] 

 

V praxi existuje několik možných druhů detekcí magnetické pole, nejčastěji  

se požívá head-on a Sideway detekce. 

Head-on detekce 

Tento způsob detekce vyžaduje, aby magnetické pole bylo kolmé k Hallovu 

snímači. Díky této kolmé pozici je možné zjistit, zda-li se čidlo blíží rovně směrem 

k aktivní ploše. Na výstupu se vytváří signál, který v lineárních zařízeních představuje sílu 

magnetického pole a hustotu magnetického toku. Čím blíže magnet bude, tím větší bude 

výstupní napětí a naopak (Obr. 11). Nelineární zařízení se spouští na základě vzdálenosti 

předem nastavené vzduchové mezery od magnetu. Tohoto jevu se využívá pro poziční 

detekci. 

 

Obr. 11.  Head-on detekce [15] 
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Sideway detekce 

Druhým druhem snímání je Sideway detekce. Tato detekce vyžaduje, 

aby pohybující se magnet byl v bočním pohybu. Magnet se pohybuje bočním pohybem  

po povrchu Hallova prvku v pevné vzdálenosti vzduchové mezery (Obr. 12). Tento druh 

snímání se nejčastěji využívá pro počítání rychlosti otáčení motoru. [16] 

 

Obr. 12.  Sideway detekce [15] 

 

 

2.2 Enkodér 

Při řízení motoru je nutné znát přesnou polohu natočení hřídele motoru a měřit 

úhlovou rychlost otáčení nebo zrychlení. Enkodéry slouží pro přesné nastavení polohy 

motorů nebo pro měření rychlosti otáčení. Tyto snímače převádějí otáčivý pohyb  

na elektrický signál a nabízí nejlepší výkon v celém rozsahu rychlosti. Hlavním důvodem je, 

že enkodér udává absolutní pozici rotoru pro jakoukoli rychlost a jeho rozlišení je dostatečně 

vysoké. Enkodér s vysokým rozlišením však významně zvyšuje cenu celého systému  

a je použit jen v případech, kdy pro to existuje významný důvod. 

Nejčastěji se používá rotační optický enkodér polohy hřídele, kde se využívá 

principu optické závory. Optická vazba optočlenu je zde vytvářena kotoučkem  

s průchozími nebo odraznými plochami připevněným na hřídeli řízeného motoru.  
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Rotační optický enkodér je elektromechanický převodník (snímač), který převádí 

rotační pohyb na sekvence elektrických digitálních impulsů. Celý systém enkodéru tvoří 

 disk s posloupností opticky průhledných a neprůhledných otvorů nebo odrazných  

a neodrazných plošek, 

 optický vysílač (nejčastěji LED dioda vysílající světlo ve viditelném  

nebo infračerveném spektru), 

 optický přijímač (fototranzistor nebo fotodioda). 

 

Disk je spojen s otočnou spojovací hřídelí enkodéru, která je pak v praxi připevněna 

k hřídeli motoru. Hřídel se tedy otáčí současně s diskem. Světlo vysílané světelným 

zdrojem může procházet diskem pouze průhlednými okénky, zatímco zbývající část disku 

je neprůhledná a pohlcuje světlo (Obr. 13). Světelné impulsy vytvářené otáčením disku 

aktivují optický snímač, který je převádí na elektrické impulsy. Aby nebyl výstup  

ze snímače rušen, musí být elektrický signál zesílen a elektronicky zpracován. [17] 

 

 

Obr. 13.  Rotační optický enkodér 

 

Oba uvedené senzory zvyšují cenu, velikost motoru a vyžadují mechanickou 

úpravu k uložení senzorů. Senzory, zvláště pak Hallovy sondy jsou teplotně citlivé, 

omezují provoz motoru okolo 75°C. Tím mohou snížit spolehlivost systému. U některých 

aplikací nemusí být možné zabudovat všechny senzory motoru, proto v posledních letech 

získává velký význam řízení BLDC motoru bezsenzorové. 
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3 Možnosti řízení se zpětnou vazbou 

Vysoké účinnosti soustavy je dosaženo zavedením zpětné vazby nesoucí informaci 

o poloze rotoru. Elektronická komutace BLDC motoru má za následek postupné spínání 

všech vinutí v motoru. Napětí je střídavě propojováno ke dvěma ze tří vinutí. První vinutí  

je buzeno kladným napětím (vstup proudu do vinutí), druhé vinutí je buzeno záporným 

napětím (proud vystupuje z vinutí). Třetí vinutí není buzeno, neprochází zde žádný proud. 

Otočení hřídele motoru je způsobeno vzájemným působením mezi magnetickým 

polem v rotoru a magnetickým pólem, které se vytvoří ve vinutích. BLDC motor  

má nejvyšší kroutící moment, jsou-li tato magnetická pole mezi sebou pootočena o 90°.  

Pro správnou funkci motoru je nutné, aby magnetické pole ze statoru předbíhalo 

magnetické pole vygenerované ve vinutích.  

 

3.1 Řízení motoru pomocí Hallovy sondy 

Poloha rotoru bývá nejčastěji snímána senzory, které pracují na principu Hallova 

jevu. Tyto senzory jsou již součástí motoru. Jestliže se v blízkosti Hallovy sondy objeví 

magnetické pole, senzor vyvolá kladné nebo záporné napětí v závislosti na pólu magnetu 

(sever nebo jih). V převážné míře se ve třífázových BLDC motorech využívají tři Hallovy 

sondy, které jsou vzájemně posunuty o 120° (Obr. 14). 

 

Obr. 14.  Umístění a napájení Hallových sond vzájemně posunutých o 120° [21] 

 

Klasický BLDC motor je řízen třífázovým střídačem, nazývaným také jako six-step 

komutace. Každých 60 elektrických stupňů rotace změní jeden z Hallových snímačů svůj 

stav. Z toho důvodu je zapotřebí šesti kroků, než dojde k dokončení jedné otáčky motoru. 
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Každý komutační stav je nazýván jeden komutační krok. Proto pouze dvěma fázemi 

protéká proud v kterýkoliv okamžik. Zbylá fáze je plovoucí. Obrázek 15 znázorňuje 

blokové schéma regulátoru použitého pro řízení BLDC motoru. Q0 až Q5 jsou napájecí 

spínače řízené mikrokontrolérem. Tyto spínače může být typu MOSFET nebo jednoduché 

bipolární tranzistory. V tabulce 3 je ukázáno pořadí, v jakém tyto výkonové spínače musí 

být sepnuty na základě vstupů z Hallových snímačů, A, B a C. Za účelem získání 

maximálního točivého momentu jsou signály fázově posunuty vůči sobě o 60°. 

Potenciometr připojený mikrokontroléru slouží pro nastavení rychlosti. [10] [14] 

 

Obr. 15.  Blokové schéma pro ovládání spínačů Q0 až Q5 [10] 

 

 

 

Tabulka 3.  Sekvence pro spínání na základě vstupů z Hallových sond 
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3.2 Přímá detekce zpětného EMF pro bezsenzorové řízení 

Elektromotorické napětí je elektrické napětí, které je vytvořeno jinou formou 

energie uložené v elektrickém zdroji a přepočteno na jednotkový elektrický náboj. 

Elektromotorické napětí je ekvivalentem pro elektromotorickou sílu (EMF). Toto napětí 

vzniká z práce neelektrických sil při přemisťování náboje proti síle elektrického pole uvnitř 

zdroje. 

Pohybuje-li se smyčka vodiče v magnetickém poli tak, že se mění magnetický tok 

procházející smyčkou, indukuje se ve smyčce napětí (elektromotorická síla). Směr 

indukovaného napětí závisí na směru pohybu vodiče a na směru magnetického pole. 

Indukované napětí vzrůstá s rostoucím počtem závitů cívky a je dáno vztahem 

 zvlBui ...       [V]                  (5)      

kde iu  je  indukované napětí  [V],      

  B - magnetická indukce  [T],      

  l - účinná délka vodiče v magnetickém poli  [m],      

  v  - rychlost pohybu vodiče  [m.s
-1

],      

  z  - počet vodičů  [-].  [6] 

 

Pro bezsenzorové řízení se nejčastěji používá poziční snímání s použitím zpětné 

elektromotorické síly na motoru. Při tomto způsobu komutace, mohou být Hallovy 

snímače odstraněny. To zjednodušuje konstrukci motoru a snižuje náklady na řízení. 

Bezsenzorové řízení je výhodné, pokud je motor provozován v prašném nebo mastném 

prostředí. 

 Třífázový BLDC motor je standardně ovládán šesti kroky se 120° vodivým 

módem. V jednom okamžiku mohou vést proud pouze dvě vinutí (A a B). Třetí vinutí (C) 

je plovoucí a vytváří se v něm zpětné EMF. Koncepční detekční schéma je ukázáno  

na obrázku 16A.  

Vzhledem k tomu, že tvar zpětné EMF je závislý na poloze rotoru, je možné určit 

komutační časování. Pokud lze měřit průchod nulou zpětné EMF, bude možné vědět,  

kdy komutovat proud. Obrázek 19 znázorňuje blokové schéma pro bezsenzorové řízení 

motoru. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_n%C3%A1boj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_%28fyzika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_pole
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Obr. 19.  Blokové schéma pro bezsenzorové řízení motoru [10] 

 

Obr. 16A.  Detekční schéma křížené nulou s neutrálním bodem motoru 

Obr. 16B.  Detekční schéma křížení nulou s virtuálním neutrálním bodem [18] 

 

U bezsenzorového řízení je proud obvykle komutován tak, aby byl ve fázi se 

zpětným EMF. Tím lze získat optimálního řízení a maximálního poměru točivého 

momentu na jeden ampér. Komutační časování se určuje od pozice rotoru. 

Pro detekci průchodu nulou zpětné EMF se vyžaduje neutrální napětí motoru. 

Terminálové napětí je porovnáno s neutrálním bodem a tím se získá průchod nulou zpětné 

EMF (Obr. 16A). U většiny případů je neutrální bod motoru nedostupný. Proto se v praxi 

hojně používá metoda postavená na virtuálním neutrálním bodě. Teoreticky se získá stejný 
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potenciál se středem motoru zapojeného do hvězdy a poté se snímá napětí mezi virtuálním 

neutrálním bodem a plovoucím vinutím. Virtuální neutrální bod je zhotoven z odporů  

(Obr.16B). Neutrální bod ovšem není klidný z důvodu řízení pomocí PWM.  

Je generováno velmi vysoké společné napětí a vysokofrekvenční rušení. Z tohoto důvodu 

je zapotřebí dělič napětí a dolnopropustný filtr k redukci společného napětí a potlačení 

vysokofrekvenčního šumu (Obr. 17).  

Pulzně šířková modulace, neboli PWM (Pulse Width Modulation) je diskrétní 

modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvouhodnotového signálu. [18] 

 

 

Obr. 17.  Snímání zpětné EMF založené na virtuálním neutrálním bodě [18] 

 
3.2.1 Návrh schéma přímé detekce zpětné EMF  

Návrh detekce zpětné EMF se snaží vyhnout potřebě napájet neutrální bod. Jestliže 

zvolíme vhodnou PWM strategii, zpětnou EMF s referencí k zemi, může být přímo 

využívána z napětí motoru. 

Řídící signály můžou být provedeny třemi způsoby 

 Na horní straně: PWM je aplikována pouze na horní stranu spínačů, dolní strana je 

sepnutá po dobu kroku.  

 Na dolní straně: PWM je aplikována pouze na dolní stranu spínačů, horní strana je 

sepnutá po dobu kroku.  

 Na obou stranách: horní a dolní strana jsou současně sepnuty/rozepnuty.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Modulace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
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Obr. 18.  Návrh schéma detekce křížení nulou zpětné EMF [18] 

 

Na návrhu schéma pro detekci křížení nulou zpětné EMF jsou aplikovány PWM 

signály pouze na horní řadu spínačů a zpětné EMF signály jsou detekovány při nečinném 

PWM. Na obrázku 18 je ukázán koncept detekčního obvodu. Fáze A a B vedou proud  

a fáze C je plovoucí. Horní spínač fáze A je řízen PWM a spodní spínač fáze B je sepnutý 

v celém kroku. Napětí Vc je měřeno na terminálu C.  

Pokud je horní spínač fáze A sepnutý, proud protéká přes spínač do vinutí A a B. 

Pokud je horní tranzistor a půl můstku rozepnutý, proud volnoběžně protéká diodou 

paralelně se spodním spínačem fáze A. Během této doby je napětí Vc snímáno na EMF 

fázi C (Obr. 20). [18] 

 

Obr. 20.  Model obvodu zpětné EMF detekce při neaktivní PWM [18] 
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4 Návrh řízení BLDC motorů 

Efektivní provoz motoru záleží na kvalitě elektronicky řízené komutace,  

až dostupnost dostatečně rychlých spínacích prvků umožnila jejich výraznější rozšíření. 

Efektivita motoru je dána způsobem a kvalitou řízení daného motoru. Řízení motoru  

je možné realizovat buď přímo pomocí mikroprocesoru, nebo pomocí motor driveru  

k tomu určenému. 

 

4.1 Třífázový Brushless DC motor driver pro řízení ventilátoru 

LB11693JH  je třífázový Brushless DC motor driver, který využívá ve zpětné vazbě 

Hallovy sondy. Pro dosažení vysoce efektivního pohonu je používán systém PWM (přímá 

širokopulzní modulace). Toho se využívá zejména pro řízení palivového čerpadla motoru, 

nebo pro řízení malých motorů. [19] 

 

4.1.1 Vlastnosti motor driveru LB11693JH 

 Rozsah napájecího napětí 8V až 28V. 

 Měkké přepínání fází. 

 PWM řízení na základě vstupního stejnosměrného a plsního napětí. 

 Poskytuje 5V regulátor na výstupu. 

 Jeho součástí je Hallova sonda s FG výstupem. 

 Vestavěný integrační zesilovač. 

 Automatický ochranný okruh proti přepětí. 

 Vestavěný proudový omezovač. 

 Vestavěná tepelná ochrana obvodu. 
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Obr. 21.  Vnitřní blokové schéma driveru LB11693JH [19] 

 

Funkční popis (Obr. 21) 

 OUT1, OUT2, OUT3 výstup z motoru. 

 GND uzemnění signálu při zatížení. 

 VD boční výstupní tranzistor proudového měniče napájení. 

 VM výstupní napájení motoru a výstupní proud. 

 VCC napájení. 

 VREG výstupní regulátor 5V. 

 LVS obvod zajišťující detekci a ochranu proti podpětí. 

 FGFIL filtr. 

 FC obvod zajišťující korekci frekvenční charakteristiky u regulační smyčky. 

 CSD obvod pro nastavení provozní doby. 

 FG výstup z jedné Hallovy sondy. 

 RD slouží pro detekci stavu výstupů z motoru. 

 PWMIN pulsní vstup. 

 S/S řízení start/stop. 

 TOC pulsní komparátor. 

 PWM tranzistor složící pro nastavení frekvence oscilátoru. 
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 IN1+ IN1- IN2+ IN2- IN3+ IN3- Vstupy do Hallových sond. 

 F/R ovládání směru vpřed a vzad. 

 FRAME připojení na rám. 

 

4.1.2 Přehled funkce motor driveru LB11693JH 

Výstup budícího obvodu 

 Plynulým přepínáním mezi výstupním proudem a fází dochází u tohoto motor 

driveru ke snižování vibrací a hluku. Vstupní průběh z Hallovy sondy se požívá pro změnu 

výstupního proudu během spínání. Pro správnou funkci Hallovy sondy je nezbytné, aby 

měl vstupní signál do sondy amplitudu alespoň 50mV. Výstupní spínací tranzistor PWM  

se používá pro řízení otáček motoru. Vzhledem k tomu, že tento motor používá metodu 

řízení založenou na spínání PWM jsou elektrické rozvody náchylné k poruše. 

 

Stabilizace 

Pro stabilizaci musí být připojeny mezi VCC a zemí elektrolytické kondenzátory  

s přiměřenou kapacitou. Aby se zabránilo zničení zařízení, vkládají se do napájecího 

vedení Zennerovy diody. 

Pokud jsou diody vloženy do napájecího vedení, aby se zabránilo zničení zařízení, 

bude toto vedení zvláště náchylné na poruchu. V tomto případě se používají elektrolytické 

kondenzátory s vyšší kapacitou, které musí být připojeny co nejblíže k pinům VCC, VM 

 a GND2. 

 

Vnitřní spotřeba energie  

Pin VD je boční výstupní tranzistor měniče proudu (maximálně do asi 0,1 A). 

Vnitřní spotřeba energie se snižuje připojením odporu 50Ω až 100Ω mezi piny VCC a VD. 

Další možností snížení spotřeby energie je nastavení napětí na VD pinu na hodnotu kolem 

4V. 
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Přepínání chodu a úspora energie 

Aby motor driver správně fungoval, není doporučeno za provozu přepínat mezi 

režimem chodu vpřed a vzad. Pokud se motor otáčí, doporučuje se pin F/R zafixovat 

v jedné pozici. Jestliže dojde k přepnutí směru otáčení za chodu, vzniknou nežádoucí velké 

proudy v důsledku brzdění motoru. Součástí obvodu je proudový omezovač, ten nicméně 

nedokáže omezit brzdný proud. Z tohoto důvodu je možné změnit směr chodu pouze 

v případě, je-li brzdný proud omezen pod hodnotu 1,8A. 

Tento motor driver může být také nastaven do úsporného stavu, ve kterém je odběr 

proudu nižší při poloze S/S pinu stop. Ochranný okruh proti podpětí vypne tranzistor, 

pokud napětí na pinu LVS klesne pod provozní napětí celého okruhu (asi 3,8 V). [19] 
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4.2 Třífázový bezsenzorový motor driver  

LB11683H je třífázový lineární pohon, bezsnímačový motor driver. Využívá se zde 

bezsenzorový kontrolní systém bez použití Hallůva jevu. Díky tichému provozu se používá 

jako chladící ventilátor u motorů používaných v ledničkách. [20] 

 

4.2.1 Vlastnosti motor driveru LB11683H  

 Pevná pozice bezsenzorového motoru. Motor nevyužívá žádné snímače. 

 Napěťový rozsah 5,5V až 13,8V. 

 Rychlost je možno zajistit změnou frekvence vysílaných kmitů. 

 Běžný lineární pohon. 

 Vestavěný proudový omezovač. 

 Vestavěné tepelné vypnutí obvodu. 

 Uzamčený ochranný obvod. 

 Zámek detekce na výstupu.  

 Ochrana proti zkratu vypne výstupní proud. 

 

Funkční popis (Obr. 22) 

 UOUT, VOUT, WOUT třífázový výstup. 

 RF výstupní tranzistor. 

 VCC napájecí napětí 8V až 13,8V. 

 MCOM cívka motoru pro neutrální bod, vstupní pin 

 C1, C2 Trojúhelníkový generátor vln  

 CX provozní kmitočet. Rozsah a provozní frekvence jsou určeny hodnotou 

kondenzátoru 

 GND uzemnění signálu 

 BFGO složí pro detekci elektromotorického napětí. Výstup s otevřeným 

kolektorem. 

 FC pin pro kompenzaci frekvenční charakteristiky 

 RD detekce uzamknutí výstupu. Výstup s otevřeným kolektorem. 

 CT časování 
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Obr. 22.  Vnitřní blokové schéma driveru LB11683H [20] 
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4.2.2 Přehled funkce motor driveru LB11683H 

Signál u tohoto motor driveru je generován dvoucestně a řídí celý motor. Díky 

synchronnímu lineárnímu pohonu a DMOS tranzistorům je dosaženo nízké spotřeby 

energie a vysoké účinnosti. 

 

Regulace otáček motoru 

Regulaci otáček je možno provádět buď napájením, nebo vstupním digitálním 

signálem. Motor se otáčí maximální rychlostí za předpokladu, je-li vstupní signál vysoký. 

Je-li signál nízký, motor se vypne. Otáčky nezávisí na frekvenci signálu, tato frekvence je 

asynchronní s aktivací tranzistorů. K aktivaci výstupního tranzistoru dochází vždy danou 

frekvencí. 

 

Automatický restart 

Nastane-li zablokování motor driveru, ochrana zablokuje obvod a deaktivuje 

ovladač, aby nedošlo k destruktivnímu poškození motoru. Poté se motor driver zamkne  

a za určitý čas pokračuje v provozu. Dojde-li k opětovnému zablokování, spustí se nová 

doba čekání.  

 

Tepelná ochrana 

Pokud překročí teplota hodnotu TSD 170°C, přejde obvod do režimu vypnuto. 

Výstupy UOUT, VOUT a WOUT jsou vypnuty, aby nedošlo k tepelnému poškození 

obvodu. Jakmile klesne teplota pod 130°C, začne obvod pracovat v normálním režimu. 

[15] 

 



30 

 

4.3 Microstepping motor driver 

AMIS-30521 je mikro-krokový motor driver navržený pro bipolární krokové 

motory. Čip je připojen přes I/O piny na rozhraní SPI (sériové periferní rozhraní)  

s externím mikrokontrolérem. Tento driver má na čipu regulátor napětí a reset výstupu. Čip 

také dokáže stanovit rychlost a úhel zatížení na výstupu. To umožňuje vytvoření 

detekčních algoritmů a kontrolní smyčky. AMIS-30521 je ideální pro všeobecné použití  

u krokových motorů a pro aplikace v automobilovém průmyslu, lékařství a v námořní 

technice. [21] 

 

4.3.1 Vlastnosti motor driveru AMIS-30521 

 

 Dual H-bridge pro dvoufázové krokové motory  

 Rozsah analogového stejnosměrného napětí 6 V až 30 V 

 Logické napájecí napětí 4,75 V až 5,25 V 

 Rozhraní SPI s externím mikrokontrolérem 

 Programovatelný špičkový proud až 800 mA 

 On-chip aktuální překladatel 

 Rychlost a úhel zatížení výstupu 

 Sedm krokových režimů 

 PWM regulace s automatickou volbou rychlého a pomalého úpadku 

 Plná ochrana výstupu a diagnostika 

 Tepelná výstraha a následné vypnutí 

 Kompatibilní s 3,3 V mikrokontroléry 

 Integrovaný regulátor 5 V pro napájení externího mikrokontroléru 

 Integrovaná funkce reset obnovující vnější mikrokontrolér 

 Integrovaná funkce zvaná hlídací pes 
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Obr. 23. Vnitřní blokové schéma driveru AMIS-30521 [21] 

 

  

Funkční popis motoru AMIS-30521 (Obr. 23) 

 GND uzemnění signálu 

 DI datový vstup pro SPI 

 CLK vstup časovače pro SPI 

 NXT vstup pro další micro-step 

 DIR směr vstupu 

 ERR chyba výstupu 

 SLA otáčky při zatížení 

 CPN nabíjení kondenzátoru pro - 

 CPP nabíjení kondenzátoru pro + 

 VCP nabíjení filtru pro kondenzátor 

 CLR čip pro vstupní reset 

 CS vstup do čipu SPI 

 VBB vstup pro vysoké napájecí napětí 

 MOTYP + konec fáze Y u výstupní cívky 

 MOTYN - konec fáze Y u výstupní cívky 
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 MOTXN - konec fáze X u výstupní cívky 

 MOTXP + konec fáze X u výstupní cívky 

 TST0 vstupní testovací pin 

 DO výstup z čipu SPI 

 VDD napájecí logický vstup 

 

4.3.2 Přehled funkce motor driveru AMIS-30521  

Rozhraní SPI 

Sériové periferní rozhraní (SPI) umožňuje komunikaci mezi externím 

mikrokontrolér a motor driverem AMIS-30521. Rozhraní SPI je navrženo tak, aby přímo 

komunikovalo s mikroprocesory od různých výrobců.  

 

Tepelné vlastnosti 

Pro optimální chlazení má tento driver vestavěnou tepelnou podložku, která je 

uměle spojena se zemí. V podložce jsou tepelné průchody pro odvod tepla do spodní 

vrstvy.  

 

H-Bridge ovladače 

H-Bridge je integrován pro každé ze dvou statorových vinutí. Skládá se ze dvou 

spínačů typu MOSFET. Motor driver poskytuje dvoustupňovou ochranu proti zkratu. 

V první fázi je omezen proud v ovladači motor driveru, ve fázi druhé dochází k vypnutí 

tranzistoru. 

 

PWM řízení proudu 

PWM komparátor neustále porovnává proud ve vinutí s požadovanou hodnotou 

proudu a vrací zpět informace do digitální regulační smyčky. Tato smyčka pak generuje 

PWM signál, který zapne nebo vypne spínače na H-Bridge. Spínací body v PWM cyklu 

jsou synchronizovány s čipem pro časování. Frekvence PWM regulátoru lze zdvojnásobit 

pro snížení zvlnění proudu. 
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Krokový překladač a krokový reţim 

Krokový překladač umožňuje ovládání motor driveru pomocí SPI registru 

nazvaného Stepmode. Jeden ze sedmi možných režimů krokování lze zvolit přes SPI 

registr. Po zapnutí nebo po tvrdém resetu je driver nastaven na výchozí hodnotu  

1/32 mikro-stupňování a nachází se v poloze 0. Při změně krokování skočí překladatel  

na pozici 0* v příslušném režimu. Překladač následně zvýší nebo sníží pozici motoru o 1. 

Výstupní dvojice proudů mohou být promítány na kruh v Ix a Iy rovině (Obr. 22). Existují 

však dvě výjimky. První z vyjímek je poloviční krok bez kompenzace, druhá vyjímka je 

plný krok. V těchto krokových módech nejsou příslušné dva proudy regulovány na zlomek 

proudu Imax, ale jsou ve všech mezistupních regulovány na 100%.  

 

 

Obr. 24.  Výstupní dvojice proudů v různých režimech krokování [21] 

 

Tepelné varování a vypnutí  

Jestliže překročí teplota kritickou hodnotu, přejde obvod do režimu tepelného 

vypnutí a všechny tranzistory ovladače se vypnou z důvodu vysoké impedance. Obvod  

se sám resetuje, jestliže teplota klesne pod kritickou hodnotu.  

 

Nadproudová detekce 

Obvod detekce nadproudu monitoruje proudové zatížení v každém aktivním 

koncovém stupni. Jestliže překročí zatěžovací proud práh pro detekci nadproudu, dojde 

k vypnutí ovladače, aby bylo zajištěno snížení ztrátového výkonu a integrovaný obvod 

zůstal chráněn. Každý řídící tranzistor má individuální detekce bitů, chybové stavy jsou 

blokovány a mikrokontrolér musí znovu vyčistit stavové bity v ovladači. [21] 
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Závěr 

V této bakalářské práci bylo mým úkolem popsat funkční principy stejnosměrných 

motorů, motory BLDC a možnosti jejich řízení se zpětnou vazbou, snímače otáčení a návrh 

řízení BLDC motorů. Toto téma je velice rozsáhlé, proto jsem se snažil jej popsat co 

nejpřehledněji a nejstručněji.  

Mezí hlavní nevýhody stejnosměrných kartáčových motorů patří existence 

komutátoru, nízká životnost, náchylnost k poruchám a nízký rychlostní rozsah. Tyto 

kartáčové motory jsou mechanicky značně namáhané a vyžadují periodickou. Díky absenci 

komutátoru, konstrukční jednoduchosti a vysoké účinnosti vytlačily BLDC motory 

klasické kartáčové motory.  

Řízení motoru pomocí Hallovy sondy je poměrně jednoduché. Tyto sondy jsou  

na statoru umístěny tak, aby ke změně úrovně signálů docházelo ve vhodný komutační 

okamžik. Princip spočívá v six-step komutaci, kdy v každém cyklu otočení se spínají dvě 

vinutí s ohledem na bitovou posloupnost, třetí vinutí zůstává neaktivní. Signály generované 

Hallovými sondami jsou imunní vůči šumu a nejsou závislé na rychlosti motoru. Druhý typ 

řízení motoru spočívá v detekci zpětného elektromotorického napětí (EMF) a je založen  

na bezsenzorové technice. Tato technika je poměrně složitá z důvodu malé amplitudy EMF 

pro nízké otáčky motoru. 

V poslední části této práce jsou uvedeny návrhy řízení BLDC motorů. Řízení 

motoru je možné realizovat buď přímo pomocí mikroprocesoru, nebo pomocí motor 

driveru k tomu určenému.  

Mezi motor drivery využívající ve zpětné vazbě Hallovy sondy patří třífázový 

Brushless DC motor driver pro řízení ventilátoru. Pro dosažení vysoce efektivního pohonu 

je zde používán systém přímé širokopulzní modulace, vestavěný integrační zesilovač  

a proudový omezovač. Pro bezsenzorové řízení se požívá třífázový bezsenzorový motor 

driver, který umožňuje přesné ovládání rychlosti pomocí změny frekvence vysílaných 

kmitů, obsahuje vestavěné zabezpečovací zařízení a tepelnou ochranu vypnutí. 

Microstepping motor driver je mikro-krokový driver navržený pro bipolární krokové 

motory využívající detekce zpětné EMF. Tento driver má na čipu regulátor napětí a reset 

výstupu. Čip také dokáže stanovit rychlost a úhel zatížení na výstupu. Driver je také 

vybaven sériovým periferním rozhraním, H-Bridge ovladačem, a krokovým režimem. 

Krokový režim umožňuje ovládat tento driver sedmi možnými režimy krokování. 
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