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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na konstrukci řídící jednotky pro BLDC motor, který se používá 

jako pohon pro elektro kola.  V první části je proveden teoretický rozbor funkce BLDC motoru 

a funkce řídící jednotky. Praktická část práce je zaměřena na realizaci a konstrukci řídící 

jednotky. Funkčnost řídící jednotky je ověřena změřenými průběhy a zhodnocena v závěru. 

Klíčová slova 

BLDC motor, řídící jednotka, střídač.  

 

 

Abstract 

The dissertation is focused on construct  a control unit for BLDC motor, which is used like 

drive of electrical bicycle. In first part of work is teoretical analysis of function BLDC motor 

and function of controlel unit. Practical part of dissertation is focused on realization and 

construction control unit. Functionality of control unit is verified by measured waveforms and it 

is evaluated in the end. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BLDC    brushless DC, bezkartáčový DC motor 

HUB    typ BLDC motoru 

DC    stejnosměrný 

AC    střídavý 

BEMF    zpětná elektromotorická síla 

A, B, C    fáze motoru 

PWM    pulzně šířková modulace 

IGBT    druh tranzistorů 

MOSFET   druh tranzistorů 

CMOS    druh logiky logických obvodů 

LSTTL    druh logiky logických obvodů 

A/D    analogově – digitální 

VRLA    druh akumulátorů 

AGM    druh akumulátorů 

 

L  [H]  indukčnost 

R  [Ω]  elektrický odpor 

I  [A]  elektrický proud 

U  [V]  napětí 

MMAX  [Nm]  maximální moment 

Mn  [Nm]  jmenovitý moment 

IAC  [A]  elektrický proud fázemi A, C 

IAB  [A]  elektrický proud fázemi A, B 

IBC  [A]  elektrický proud fázemi B, C 

ICB  [A]  elektrický proud fázemi C, B 

Ud  [V]  výstupní napětí 

t1  [s]  doba sepnutí 

T  [s]  perioda 

P  [W]  výkon 

S    source, emitor unipolárního tranzistoru 

D    drain, kolektor unipolárního tranzistoru 

G    gate, hradlo unipolárního tranzistoru 

UDS  [V]  napětí drain-source 

UGS  [V]  napětí gate-source 

Ut  [V]  prahové napětí 

ID  [A]  kolektorový proud unipolárního tranzistoru 

rDS(on)  [Ω]  odpor v sepnutém stavu 

ton  [ns]  doba zapnutí 

toff  [ns]  doba vypnutí 

IPN  [A]  proudový rozsah čidla 

RM  [Ω]  měřící rozsah 
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1 Úvod 

O vznik elektromotorů se v 19. století zapříčinilo mnoho vědců. Vše začalo, když Alessandro 

Volta zkonstruoval první galvanický článek schopný dodávat elektrický proud. Na tento objev 

navázal Marie Ampére, když dokázal, že spolu s elektrickým proudem souvisí magnetismus.  

Zjištění, že průchodem elektrického proudu vodičem vzniká magnetické pole, způsobilo 

zkonstruování prvního primitivního elektromotoru. Michaelu Faradai se svým pohybujícím se 

vodičem umístěným do magnetického pole, přes který prochází elektrický proud, podařilo 

zkonstruovat první „elektromotor.“  

Od té doby byly vynalezeny další různé druhy elektromotoru. V současné době jsou nejčastěji 

používané různé varianty elektromotoru využívající jak stejnosměrný proud, tak proud střídavý. 

BLDC motory jsou zkratkou anglického sousloví  Brushless DC. V českém znění to jsou 

bezkartáčové motory. V principu lze tedy konstatovat, že bezkartáčové motory jsou motory 

stejnosměrné, které ovšem nemají zabudovaný klasický komutátor známý z motorů 

stejnosměrných. Komutaci nahrazuje elektronický spínač, který je nejčastěji tvořen klasickým 

zapojením střídače. 

BLDC motory se v poslední době rozšiřují do všech odvětví. Ať se jedná o odvětví obyčejných 

spotřebitelů, kde můžou bezkartáčové motory nahradit jednofázové AC motory, či odvětví 

automobilového průmyslu. Velkou výhodou v těchto aplikacích jsou nižší úrovně hluku, které 

elektronicky komutované motory produkují a dále pak nižší spotřeba energie. V současné době 

nastal velký boom elektricky poháněných kol, kde se BLDC motory používají. V této aplikaci 

se používá tzv. BLDC HUB motor. 

Vývoj výkonové a mikroprocesorové elektroniky v poslední době umožňuje stále lepší a 

levnější podmínky pro aplikaci elektrických řídících jednotek. Tento fakt vede k velkému 

rozvoji nejen BLDC motorů pro nižší výkony, ale i rozvoji klasických trojfázových AC motorů 

v oblasti vyšších výkonů.  
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2 Princip elektromotoru 

Elektromotor je stroj sloužící k přeměně elektrické energie na mechanickou práci. Stroje, které 

slouží k přeměně mechanické práce na elektrickou energii, jsou nazývány generátory. Obecně 

platí, že generátory jsou elektromotory pracující v jiném režimu. 

Generátory, jež mění mechanickou práci na stejnosměrný elektrický proud, se nazývají dynama. 

Zatímco generátory generující střídavý proud jsou nazývány alternátory. 

Většina elektromotorů využívá ke své funkci elektromagnetismus. Působením magnetických 

polí, která vznikají průchodem elektrického proudu, dochází ke vzniku síly. Tato síla, je dána 

Lorentzovým zákonem síly: 

    (     )     (2.1) 

Kde F Lorentzova síla [N] 

 q elektrický náboj [C] 

 E intenzita elektrického pole [V 
.
 m

-1
] 

 v  rychlost náboje 

 x vektorový součin 

 B magnetická indukce [T] 

Na vodič, který je umístěný v magnetickém poli a protéká jím proud, působí síla. Tato síla je 

úměrná kolmé složce magnetické indukce a velikosti elektrického proudu. Platí rovnice: 

             (2.2) 

Kde F síla působící na vodič [N] 

 B magnetická indukce [T] 

 l délka vodiče [m] 

 I proud protékající vodičem [A] 

Výsledkem je působení dvou spřažených magnetických polí v jednom spřaženém magnetickém 

obvodu.  Využívá se přitahování a odtahování dvou elektromagnetů, které jsou ovládány 

elektrickým proudem. 
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Jak už bylo řečeno, elektromotor může pracovat v různých režimech. Těchto režimů jsou tři 

druhy: 

- motorický režim – elektromotor v tomto režimu odebírá elektrickou energii ze 

zdroje a přeměňuje ji na mechanickou práci. 

- generátorický režim – elektromotor odebírá mechanickou energii z hřídele, 

transformuje ji na energii elektrickou a dodává zpět do sítě, případně do baterie. 

- režim brzdy – elektromotor odebírá elektrickou energii ze zdroje a zároveň odebírá 

i energii mechanickou z hřídele. Tyto odebírané energie se v elektromotoru 

přeměňují na teplo. Dochází k zahřívání elektromotoru.[1] [2] 

2.1 Rozdělení elektromotorů 

Základní rozdělení elektromotorů je podle druhu elektrického proudu, jímž je elektromotor 

napájen, tedy: 

- stejnosměrné motory (DC) 

- střídavé motory (AC) 

2.2 Stejnosměrný motor (DC) 

Na stejnosměrný proud je nejjednodušším motorem motor se statorem tvořeným permanentními 

magnety a rotorem (kotvou) tvořeným elektromagnetem se dvěma póly. 

 

Obr. 2-1 Stejnosměrný motor (DC) 

Abychom docílili toho, že síla působící na póly rotoru má stále stejný směr, musíme měnit 

polaritu magnetického pole a to dvakrát za jednu otáčku. Toho je docíleno mechanickým 

komutátorem, který podle směru elektrického proudu mění polaritu magnetického pole uvnitř 

motoru. Motor se otáčí díky vzájemnému působení magnetických polí statoru a rotoru. [2] 
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2.3 Střídavý motor (AC) 

Střídavé motory jsou připojeny na střídavé napětí a jsou tedy napájeny střídavým proudem 

připojeným ke statoru. V základních aplikacích se střídavé motory připojují přímo na rozvodnou 

síť. V případě vyšších požadavků na dynamiku apod. se pro řízení střídavého motoru používají 

frekvenční měniče. 

Připojením elektrického napětí na stator střídavého nebo také indukčního motoru začíná vinutím 

statoru procházet elektrický proud. Ten vytvoří magnetické pole, jež působí na vinutí rotoru. 

Změnou magnetického toku se ve vinutí rotoru začíná indukovat elektrický proud. Proud 

rotorem vytváří své vlastní magnetické pole a to spolu s magnetickým polem statoru vytváří 

točivé magnetické pole, které tvoří točivý moment a rotor se roztáčí. 

Otáčky toho pole, jsou nazývány synchronními otáčkami a platí pro ně vztah: 

  
    

 
      (2.3) 

Kde n počet otáček [ot
 .
 min

-1
] 

 f frekvence napájecího napětí [Hz] 

 p počet pólových párů pro jednu fázi [-] 

Střídavé motory se nejčastěji vyrábějí v trojfázovém nebo jednofázovém provedení. Ovšem 

objevují se i jako motory dvoufázové nebo vícefázové. 

Střídavé motory se dále dělí na: 

- motory synchronní 

- motory asynchronní [2] 
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2.3.1 Synchronní motory 

Synchronní motory pracují v synchronních otáčkách, tedy otáčky rotoru odpovídají otáčkám 

statoru. Stator je vytvořen z elektrotechnických plechů naskládaných na sebe do podoby dutého 

válce s drážkami. V těchto drážkách je umístěno vinutí, které je vůči sobě posunuto o 120°. 

Připojením střídavého napětí a průchodem proudu vinutím vzniká točivé magnetické pole.  

Rotor je vyroben jako elektromagnet. Se změnou magnetického pole statoru je rotor neustále 

přitahován a odpuzován podle změny polarity střídavého proudu procházejícího statorem a 

proto se sám neroztočí. Z toho plyne jeho největší nevýhoda. K roztočení rotoru je zapotřebí 

určité vnější síly, která rotor rozběhne. Po rozběhnutí se rotor roztočí na synchronní otáčky 

odpovídající otáčkám statoru. Rozběh motoru se provádí jiným rozběhovým strojem nebo 

připojením rotoru do hvězdy a při chodu přepojení do zapojení trojúhelníku. [2] 

 

Obr. 2-2 Průběhy proudů synchronního motoru 

2.3.2  Asynchronní motory 

V dnešní době se ve většině případů používají asynchronní motory trojfázové. Jde o 

nejpoužívanější motory. Jak už název napovídá, asynchronní motory pracují v asynchronních 

otáčkách, které jsou nižší o tzv. skluz.  

Konstrukčně se asynchronní motory liší od synchronních v tom, že jejich rotor je tvořen tyčemi 

na koncích spojenými a vytváří klec. Klec se otáčí v magnetickém poli způsobeném statorem a 

v tyčích se indukuje proud. Indukovaný proud v rotoru vytváří moment motoru. 

Pokud bychom měli ideální stroj, na kterém by nevznikaly žádné ztráty, rotor by se točil 

synchronními otáčkami. Rotor by se točil souhlasně s magnetickým polem, jeho vodiči by 

neprocházely žádné siločáry a rotor by se otáčel pouze setrvačností. [3] 
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V případě mechanického zatížení dochází ke zpomalení rotoru a jeho vodiči začínají procházet 

siločáry. Tím se indukuje ve vodičích rotorový proud, který má za následek vznik tažné síly. 

Pro otáčky motoru platí, že jsou vždy menší než synchronní otáčky a skluz je poté odvozen 

vztahem: 

  
    

  
      (2.4) 

Kde  s skluz [-] 

 n0 synchronní otáčky [ot 
.
 min

-1
] 

 n jmenovité otáčky [ot 
.
 min

-1
] [2][3] 

2.4 Krokový motor 

Krokový motor patří mezi motory synchronní. Na rozdíl od ostatních druhů motorů se po 

připojení k napájecí síti neroztočí. K ovládání otáčení krokového motoru je potřeba řídící 

jednotka.  

Stator je obvykle tvořen z ocelových lamel s drážkami. V drážkách je umístěno vinutí. Někdy se 

používají místo vinutí jednotlivé cívky. Rotor je tvořen z magneticky měkkého materiálu nebo 

tvrdého s vyniklými póly. 

Řídící jednotka postupně přivádí na jednotlivá vinutí elektrický proud, čímž způsobí pootočení 

rotoru o jeden krok. Rotor se pootočí tak, aby kladl co nejnižší magnetický odpor. Jeden krok 

krokového motoru závisí na počtu pólových dvojic a také může být ovlivněn způsobem řízení.  

Nevýhodou krokového motoru je ztráta kroku, která může nastat, jakmile je překročeno mezní 

zatížení motoru. [4][5] 

 

Obr. 2-3 Krokový motor Microcon SX17-1705 
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3 BLDC motor 

O bezkartáčových motorech se dá říci, že patří mezi jeden ze synchronních druhů motorů. 

Klasický BLDC motor se skládá, z rotoru tvořeného permanentními magnety a statoru, který je 

tvořen jednotlivými vinutími, nejčastěji se jedná o trojfázové vinutí. U bezkartáčových motorů 

platí, že vinutí statoru se nepohybuje (zůstává statické) a pohybují se permanentní magnety na 

rotoru.  

U klasického stejnosměrného motoru provádí komutaci komutátor a kartáče. To vede k různým 

problémům způsobených samotnou funkcí. Namísto toho, přichází bezkartáčový motor 

s řešením elektrické komutace, u které nejsou potřeba kartáče. Zvyšuje se tím spolehlivost a 

životnost motoru.  

Komutaci u BLDC motoru provádí řídící jednotka, která nejčastěji obsahuje mikroprocesor 

vyhodnocující signály přicházející z motoru, a dále pak samotná výkonová jednotka, jenž 

přivádí proud do jednotlivých vinutí na statoru na základě algoritmu v mikroprocesoru.  

K získání informace o poloze rotoru a tedy informace o tom, na které vinutí má být v dalším 

kroku přiveden elektrický proud, se nejčastěji využívají hallovy sondy. Hallovy sondy jsou ve 

většině případů zabudovány přímo do konstrukce motoru. Dalším způsobem je 

tzv. bezsenzorové řízení. 

Mikroprocesor vyhodnocuje signály z hallových sond a rozhoduje o tom, která fáze má být ve 

výkonové jednotce sepnuta, aby došlo k pootočení rotoru motoru. Samotná řídící jednotka je pro 

trojfázové zapojení motoru nejčastěji tvořena klasickým zapojením trojfázového střídače 

s unipolárními tranzistory.  

BLDC motor má oproti klasickému stejnosměrnému motoru mnoho výhod: 

 dlouhá životnost 

 spolehlivost 

 použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu, či ve vakuu 

 provoz bez rušení 

 vysoká dynamické reakce [2][6] [7] [8] 
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3.1 BLDC HUB motor 

U klasického motoru platí, že stator je část statická a rotor je část rotující, která je umístěna 

uvnitř statoru. U HUB motoru je situace odlišná. Rotor HUB motoru není umístěn uvnitř 

statoru, ale tvoří vnější část. Stator je tedy pevně uchopen, nejčastěji k ose kola a rotor se otáčí 

kolem něj. Tohoto principu se využívá v konkrétních aplikacích, nejčastěji u elektricky 

poháněných vozidel jako jsou elektromobily, elektro-kola nebo vozíky.  

Výhody HUB motoru jsou závislé na aplikaci, v jaké je motor použit. Pokud použijeme HUB 

motor jako pohon elektro-kola, je jasné, že dostáváme komfortnější a příjemnější jízdu. 

S elektro-kolem je spojena i nevýhoda v podobě celkové vyšší váhy, kterou způsobuje přidání 

motoru do výpletu kola a hlavně pak baterie pro napájení motoru. 

V případě použití HUB motoru u elektromobilu je výhod hned několik. Obyčejný automobil je 

váhově velice těžký, z toho plyne jeho neefektivnost. Pokud ale použijeme HUB motor, 

zbavíme se velké váhy (motor, převodovka apod.) a navíc ušetříme značné místo. K chodu 

elektromobilu postačí motor a baterie. Efektivnost se zvýší. Automobil s pohonem na čtyři kola 

je mnohem dražší než klasický automobil. Použitím elektromotoru v každém kole dochází 

k jednoduchému řešení a rozdíl v ceně není tak velký, jako v případě klasických automobilů 

s pohonem na čtyři kola. 

Nevýhodou HUB motorů je jejich objemnost, vyšší váha a velikost oproti klasickým kolům. U 

automobilů jsou motory uzpůsobené k tomu, aby správně fungovaly při všech rychlostech. 

Využívají převodovku k tomu, aby měnily výkon motoru na velkou rychlost nebo velký 

moment v závislosti na stavu jízdy (rozjezd, jízda po dálnici apod.).  U HUB motorů je situace 

jiná. Ty by měly být schopny poskytnout různé kombinace rychlosti a momentu bez 

převodovky. To je problém, protože většina elektromotorů je uzpůsobena k práci ve vysokých 

otáčkách. Z toho plyne, že je potřeba speciální elektromotor, který by byl schopen pracovat při 

rozjezdu s velkým momentem a nízkými otáčkami, zatímco například při jízdě po dálnici by 

poskytoval malý moment a vysoké otáčky. Tohle se někdy řeší zabudováním převodovky přímo 

do konstrukce HUB motoru, ale ani převodovka nemusí pomoct k dostatečnému zvýšení 

potřebného momentu. Samozřejmě z toho plyne zvýšení váhy, ceny a složitosti celého pohonu. 

Nicméně v těchto typech pohonů je do budoucna velký potenciál.[12]  
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3.2 Stator BLDC motoru 

Bezkartáčové motory se vyrábějí v jednofázovém, dvoufázovém a trojfázovém provedení. 

Nejčastějším typem je provedení trojfázové. Stator BLDC motoru může, popřípadě nemusí, mít 

vyvedené pólové nástavce, na kterých jsou navinuty cívky jednotlivých fází. Statory bez 

pólových nadstavců mají nižší indukčnost a tedy mohou dosahovat vyšších otáček. Nevýhodou 

takových statorů je vyšší cena, jelikož je potřeba zaplnit mezery vinutím. Cívek jedné fáze může 

být několik spojených dohromady a jsou rozvedeny po celém obvodu statoru. Stator bývá 

zapojen do trojúhelníku ale i do hvězdy. Rozdíl mezi zapojením do hvězdy Y a trojúhelníku Δ 

je ten, že zapojení do hvězdy poskytuje vyšší moment při nízkých otáčkách. Zapojení do 

trojúhelníku poskytuje nižší moment při nižších otáčkách. V případě použití bezsenzorového 

řízení je potřeba mít vyvedený nulový bod N. [6][7] [8] [9][10][11] 

 

Obr. 3-1 Elektrická konfigurace statoru 

3.2.1 Stator BLDC HUB motoru 

Na rozdíl od klasických bezkartáčových motorů, obsahuje HUB motor mnohem více 

statorových vinutí. Například 22 vinutí na jednu fázi, jak je uvedeno na obrázku č. 3-3. 

Jednotlivé fáze statoru jsou po obvodu rotoru rozdělené v posloupném sledu. 
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3.3 Rotor BLDC motoru 

Rotor BLDC motoru je tvořen permanentními magnety. V závislosti na aplikaci motoru, jsou 

rotory vytvářeny s počtem párů pólů od jednoho až případně po osm pól párových dvojic. 

Počtem pólů se ovlivňuje velikost kroku a také zvlnění točivého momentu. Se zvyšujícím se 

počtem pólů se snižuje krok rotoru a snižuje se zvlnění momentu. Nevýhodou vyššího počtu 

pólů je zvyšující se cena motoru a snižování maximální rychlosti motoru. 

Důležitým parametrem rotoru je materiál, z jakého je magnet rotoru vyroben. Výrobní materiál 

ovlivňuje velikost momentu. Čím vyšší je indukce materiálu, tím motor dosahuje vyššího 

momentu. V poslední době se v rotorech BLDC motorů hojně používají neodymové magnety. 

Neodymové magnety (NdFeB) jsou v současnosti nejsilnějšími permanentními magnety.  [6][7] 

[8] [9][10][11] 

 

Obr. 3-2 Rozložení statoru a rotoru BLDC motoru 
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3.3.1 Rotor BLDC HUB motoru 

Stejně jako stator HUB motoru, tak i rotor se liší od klasických typů BLDC motoru. Rozdílem 

je podobně jako u statoru mnohem vyšší počet pólů. Například HUB motor z obrázku č. 3-3 

obsahuje 56 pólů rotorového magnetu.  

 

Obr. 3-3 Rozložení statoru a rotoru BLDC HUB motoru 

3.4 Hallovy sondy 

Hallovy sondy jsou elektronické součástky, které využívají Hallova jevu. Sondy jsou vytvořeny 

z polovodičové destičky, přes kterou prochází elektrický proud. Pokud na destičku nepůsobí 

magnetické pole, prochází destičkou elektrický proud rovnoměrnými proudovými dráhami. Po 

vložení destičky do magnetického pole jsou proudové dráhy vychýleny a na sondě se objevuje 

Hallovo napětí. Hallovy sondy mají dvě dvojice kontaktů. První z dvojic se využívá pro 

přivedení proudu a na druhé dvojici se objevuje vznikající Hallova napětí. 
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Pro velikost Hallova napětí platí vztah: 

      
    

 
      (3.1) 

Kde UH Hallovo napětí [V] 

 RH Hallova konstanta 

 Ip procházející proud [A] 

 B magnetická indukce [T] 

 d tloušťka polovodičové destičky [m] 

Hallovy snímače jsou v motoru umístěny tak, aby otáčející se rotor svými póly ovlivňoval 

snímače, na nichž vzniká Hallovo napětí. Tento signál slouží k získání aktuální polohy rotoru. 

 

Obr. 3-4 Hallův článek 

3.5 Charakteristika rychlosti / točivého momentu 

Na obrázku č. 3-5 vidíme příklad charakteristiky točivého momentu vůči rychlosti. Průběh 

charakteristiky vyznačují tři body. Za prvé to je maximální moment MMAX, dalším bodem je 

jmenovitý moment Mn, jemuž odpovídají jmenovité otáčky a posledním bodem jsou maximální 

otáčky. Jmenovitý moment rozděluje charakteristiku na dvě oblasti. Oblast průběžného 

momentu a oblast přerušovaného momentu. Z charakteristiky je patrné, že při otáčkách 

dosahujících maximálně otáček jmenovitých je moment konstantní. Při zvyšování otáček za 

hranici otáček jmenovitých začíná moment klesat. Maximální otáčky mohou v tomto případě 

dosáhnout až na 150 % otáček jmenovitých.  

V aplikacích, kdy dochází k častému spouštění, zastavování či změně směru otáčení motoru, je 

zapotřebí vyšší moment, než je moment jmenovitý. Moment se pohybuje v oblasti 

charakteristiky přerušovaného momentu. Je to dáno tím, že motor potřebuje vyšší moment 

k překonání setrvačnosti rotoru. Požadavky na vyšší moment přicházejí na kratší časové úseky, 

zejména při rozběhu motoru z klidu či při akceleraci. [6][7][8] 
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Obr. 3-5 Charakteristika momentu/rychlosti BLDC motoru 

3.6 Komutační proces 

Komutace u BLDC motoru je na rozdíl od klasických stejnosměrných motorů potřeba provádět 

elektronicky. K řízení se typicky používá trojfázový střídač. Na základě polohy rotoru, která je 

vyhodnocena hallovými sondami, se spínají jednotlivé tranzistory ve střídači a to tak, že v jedné 

větvi je sepnut jeden spínač (horní nebo spodní), v další větvi je sepnut spínač opačný a 

poslední větev zůstává plovoucí, tedy ani jeden spínač není sepnut. Postupně se v šesti krocích 

přepínají jednotlivé tranzistory ve všech třech větvích. V každém po sobě jdoucím kroku 

zůstává jeden tranzistor sepnut a k němu se spíná další. K získání maximálního točivého 

momentu je potřeba spínat tranzistory každých 60°. Tento proces se nazývá šesti kroková 

komutace. [6][7][8] 
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Stav Tranzistory Hallovy sondy 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Hall A Hall B Hall C 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

Tab. 3-1Princip šesti krokové komutace 

 

Obr. 3-6 Zapojení střídače 

Hallovy sondy vyhodnocují polohu rotoru a v každém kroku jedna ze tří hallových sond změní 

svůj stav. V tabulce je vidět, že každý ze šesti stavů odpovídá sepnutí určitých tranzistorů. 

Stejně jako mění každý krok jedna z hallových sond svůj stav, tak se spíná jeden z tranzistorů a 

další tranzistor zůstává v sepnutém stavu. Následně se uzavírá tranzistor, který byl sepnut po 

dobu dvou kroků a otevírá se tranzistor z jiné větve. Aby se motor mohl otáčet, je potřeba 

v programu řídícího systému vytvořit spínací sekvenci, která po vyhodnocení aktuálního stavu 

(1 až 6) sepne tranzistory podle stavu následujícího. Z toho plyne, že je možné otáčet motorem 

ve dvou směrech na základě dvou spínacích sekvencí:  

 spínací sekvence 1→ 2 → 3→ 4 → 5 → 6 

 spínací sekvence 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 
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Obr. 3-7 Komutační proces spínací sekvence 6 → 5 → … 1 

  



23 

 

3.7 PWM 

Pulzně šířková modulace, jak zní český překlad z anglického pulse width modulation, je 

modulace, při níž se přenáší analogový signál pomocí dvouhodnotového signálu. 

Dvouhodnotový signál může nabývat stavů logické 1 a logické 0. Velikost přenášeného 

analogového signálu je v modulaci zakódována jako poměr mezi stavy logické 1 a logické 0. 

Tento poměr se nazývá střída signálu. Doba trvání logické 1 a logické 0 je jedna perioda. 

Technik, jak vytvořit PWM modulaci, je několik. Pokud bychom chtěli vytvořit PWM modulaci 

z disktrétních součástek, je možné toho dosáhnout jednoduchým zapojením generátoru pily či 

trojúhelníku společně s komparátorem. Na komparátoru se porovnává analogový signál (napětí) 

s generovaným signálem pily respektive trojúhelníku. Na výstupu z komparátoru pak dostáváme 

PWM signál. 

Za předpokladu, že k řízení střídače používáme některý z procesorů či mikrokontrolerů, je 

možné využít přímo PWM výstupy procesoru a pulzně šířkovou modulaci vytvořit zdrojovým 

kódem programu. Například u vývojového kitu Arduino by signál na výstupech vypadal 

následovně. 

 

Obr. 3-8 Princip PWM modulace 
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Na obrázku č. 3-8 reprezentují modré čáry periodu signálu, zatímco černá čára znázorňuje 

průběh signálu. Z průběhů je patrné jak se mění velikost výstupního napětí, pro které platí 

vzorec: [13] 

   
  

 
        (3.2) 

3.8 Trojfázový střídač 

Primární funkce střídače je ze stejnosměrného napětí vytvořit napětí střídavé. K tomu slouží 

různé typy střídačů. 

Střídače se podle typu zapojení dělí na: 

 Jednofázové 

 Trojfázové 

Jednofázový střídač se nejčastěji vyskytuje v tzv. můstkovém zapojení, které je shodné se 

zapojením čtyřkvadrantového pulsního měniče. Jednofázový střídač je vytvořen ze čtyř 

vypínatelných součástek. Mezi dvěmi větvemi, které obsahují dvě vypínatelné součástky, je 

zapojena zátěž. Schéma zapojení je na obrázku č. 3-9. 

 

Obr. 3-9 Zapojení jednofázového střídače 

Trojfázový střídač, jak už název napovídá, má tři větve, ve kterých jsou zapojeny dvě spínatelné 

součástky. Dohromady tedy šest spínačů. Každá větev je pak připojena na jednu fázi zátěže. Je 

tedy patrné, že se trojfázové střídače používají k ovládání trojfázové zátěže. Spínače mohou být 

tvořeny několika elektronickými součástkami. Podle požadavků pohonu tvořícího zátěž mohou 

být spínače například tyristory, IGBT tranzistory nebo unipolární tranzistory MOSFET. 

Zapojení trojfázového střídače je vidět na obrázku 3-6. 
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4 Konstrukce řídící jednotky 

Řídící jednotka pro BLDC motor je sestavena z několika částí. První částí je výkonová 

jednotka. Ta je sestavena z výkonových tranzistorů MOSFET, které společně tvoří zapojení 

trojfázového střídače. Další, neméně důležitou částí, jsou budící obvody. Jako budící obvody 

byly zvoleny integrované budiče IR2110. Tyto vysokonapěťové budiče jsou schopny ovládat 

svými dvěma výstupy oba tranzistory v jedné větvi střídače. Poslední částí je mikroprocesor, 

který svým programem řídí na základě informací z hallových sond motoru spínání jednotlivých 

MOSFET tranzistorů přes budiče IR2110. K řízení využívá PWM signál. 

4.1 Parametry BLDC HUB motoru 

Jako motor byl vybrán BLDC HUB z internetového obchodu zaměřeného na prodej 

elektrických kol. Samotný motor je zabudovaný přímo do výpletu zadního kola a jako 

příslušenství byla k němu zakoupena řídící jednotka GM „MAGIC“ 50A.  

Parametry motoru jsou uvedeny v následující tabulce 4-1. 

Parametry motoru 

Napětí 36 V 48 V 

Výkon 500 W 750 W 

Točivý moment 18,2 Nm
-1

 27,3 Nm
-1

 

Počet pólů rotoru 46 

Počet slotů (vinutí) statoru 51 

Hmotnost 6,4 kg 

Tab. 4-1 Parametry BLDC Hub motoru 

4.2 Řídící jednotka GM „MAGIC“ 50 A 

GM „MAGIC“ je řídící jednotka, která je dodávána pro řízení elektrických kol s BLDC motory. 

Její výhoda spočívá v malých rozměrech a jednoduché konstrukci. K jednotce jsou v balení 

dodávány napájecí kabely, systémový kabel, který umožňuje připojení plynového pedálu, brzd, 

sirény či tempomatu. Řídící jednotka je programovatelná přes PC připojené pomocí USB 

kabelu. V PC lze například nastavit na jednotce, jaké bude napájecí napětí (24, 36 nebo 48V) či 

maximální hodnoty elektrického proudu při kontinuálním nebo špičkovém odběru.[14] 

Základní parametry řídící jednotky „MAGIC“ 50 A jsou uvedeny v tabulce 4-2. 
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Parametry řídící jednotky GM „MAGIC“ 50A 

Napájecí napětí 24 V až 48 V 

Výstupní proud 30 A (špičkově až 50 A) 

Výstupní výkon 250 W až 1000 W 

Tab. 4-2 Parametry řídící jednotky „MAGIC“ 

Řídící jednotka byla připojena na napájecí napětí 36 V sestavené ze třech akumulátorových 

baterií NPG 12V12Ah. Pomocí digitálního multimetru UT71-C, který lze připojit pomocí USB 

konektoru k PC, byly naměřeny průběhy proudu řídící jednotky „MAGIC“ při běhu bez zatížení 

a běhu se zatížením. S použitím grafického rozhraní na PC lze průběhy z multimetru 

zaznamenat a převést pomocí programu MS Excel do grafů. Průběhy proudu jsou znázorněny 

na obrázcích 4-1 a 4-2.[14] 

 

Obr. 4-1 Průběh proudu řídící jednotky „MAGIC“ bez zatížení 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 20 40 60 80 100 120

p
ro

u
d

 I 
(A

) 

čas t (s) 

Průběh proudu řídící jednotky "MAGIC" 



27 

 

 

Obr. 4-2 Průběh proudu řídící jednotky „MAGIC“ se zatížením 

Na obrázku 4-1 průběh proudu znázorňuje změnu rychlosti otáček motoru. S postupným 

přidáváním a ubíráním otáček se zvyšuje, respektive snižuje elektrický proud. Proud při chodu 

bez zatížení dosahuje při maximálních otáčkách přibližně 2 A. 

Obrázek 4-2 ukazuje průběh proudu při konstantních otáčkách, které dosahují cca poloviny 

otáček maximálních. Z průběhu je vidět, jak elektrický proud narůstá se zvyšujícím se zatížením 

motoru a dosahuje hodnot kolem 5 A. Měření proudu bylo prováděno na výstupu z baterie, tedy 

mezi plusovou svorkou baterie a plusovou svorkou řídící jednotky.  

4.3 MOSFET tranzistory 

Do konstruované výkonové jednotky byly vybrány unipolární MOSFET tranzistory, které mají 

v dnešní době řadu výhod ve výkonových aplikacích. Do nedávné doby byly unipolární 

tranzistory ve výkonových aplikacích omezeny velikostí spínaného napětí, které dosahovalo 

hodnot kolem 600 V. V poslední době se technologie zlepšila a unipolární tranzistory lze použít 

i pro spínání napětí přes 1000 V. Hlavními výhodami unipolárních tranzistorů ve výkonových 

obvodech jsou dobré kmitočtové vlastnosti, napěťové řízení, vysoká vstupní impedance a dobrá 

teplotní stabilita. Unipolární tranzistory vytlačily z výkonové elektroniky díky svým 

vlastnostem tranzistory bipolární. V současné době jsou unipolární MOS tranzistory 

nejpoužívanějšími součástkami ve výkonové elektronice pro spínání výkonu na zátěži do 10 kW. 

MOSFET tranzistory jsou součástky řízené elektrickým polem (napětím). Zkratka anglického 

názvu Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor znamená v překladu právě součástku 

řízenou polem tvořenou polovodičovou strukturou kov-oxid. Tranzistor je vytvořen z destičky 
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jednoho druhu polovodiče s nízkou koncentrací příměsi (např. P) a do něj jsou vytvořeny dvě 

elektrody. Tyto elektrody se nazývají source S (emitor) a drain D (kolektor) a jsou vytvořeny 

z opačného druhu polovodiče – typ N ale silně dotovaného. Na destičku je oxidací vytvořena 

nevodivá vrstva. Na tuto vrstvu je napařena hliníková elektroda, která se nazývá gate G (hradlo) 

a jde o řídící elektrodu. Jelikož je řídící elektroda izolována vrstvou oxidu křemičitého má 

tranzistor obrovský vstupní odpor, ve stovkách GΩ. 

Pokud připojíme na tranzistor napětí UDS (UDS > 0) a napětí UGS je nulové, tak tranzistorem 

neprochází žádný proud z důvodu závěrně polovaného PN přechodu viz. obr 4-3. Zvyšováním 

napětí UGS se okolo řídící elektrody začínají objevovat díry z vrstvy P. Na místo uvolněných děr 

putují elektrony z vrstvy N, mezi emitorem a kolektorem se začínají objevovat vodivé kanály. 

Jakmile se zvyšující napětí UGS dostane na hodnotu prahového napětí UT, začíná vodivými 

kanály procházet elektrický proud ID z elektrody D do elektrody S. Další zvyšování napětí UGS 

vede k rozšiřování vodivých kanálů a tedy k průchodu vyšších hodnot proudu ID. Průchod 

proudu ID otevřeným tranzistorem je vidět na obrázku 4-4.[15][16] 

 

Obr. 4-3 MOSFET tranzistor bez připojeného řídícího napětí 

 

Obr. 4-4 Otevřený MOSFET tranzistor s procházejícím proudem ID 
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Na základě měření komerční řídící jednotky „MAGIC“ byly pro sestavovanou řídící jednotku 

vybrány MOSFET tranzistory IRF540N. Jedná se o rychlé unipolární tranzistory s těmito 

základními parametry: 

Parametry tranzistoru IRF540N 

Proud ID 33 A 

Napětí UDS 100 V 

Napětí UGS 20 V 

rDS(on) 44mΩ 

Tab. 4-3 Parametry tranzistoru IRF540N 

4.4 Budící obvody IR2110 

Jako budiče byly zvoleny integrované obvody IR2110. Jedná se o vysokonapěťové a 

vysokorychlostní budiče pro spínání výkonových MOSFET a IGBT tranzistorů. Jeden budič 

IR2110 je schopen ovládat oba tranzistory v jedné větvi střídače a to díky dvěma odděleným 

výstupům pro spínání horního „high“ i dolního „low“ tranzistoru. Horní tranzistor je při spínání 

připojen proti kladnému napětí, zatímco dolní tranzistor je připojen proti zemi. Vstupy budiče 

jsou kompatibilní s CMOS a LSTTL logikou. IR2110 lze použít pro spínání tranzistorů 

v trojfázovém střídači nebo například v zapojení H-můstku. Typické zapojení budiče lze vidět 

na obrázku 4-5.[17][18] 

 

Obr. 4-5 Katalogové zapojení budiče IR2110 výkonových tranzistorů 

4.4.1 Parametry budícího obvodu IR2110 

- Maximální spínané napětí až 600 V, ochrana proti přepólování 

- Výstupní napětí pro gate tranzistoru 10 V, spínaný proud 2 A 

- Logické vstupy 

- Doba zapnutí ton = 120 ns, doba vypnutí toff = 94 ns 
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Popis pinů budiče IR2110 

Pin Význam pinu 
Rozsah napětí [V] 

Min Max 

VDD Napájení logiky -0,3 VSS + 25 

HIN Logický vstup pro „high“ kanál VSS – 0,3 VDD + 0,3 

SD Logický vstup pro „shutdown“ VSS – 0,3 VDD + 0,3 

LIN Logický vstup pro „low“ kanál VSS – 0,3 VDD + 0,3 

VSS Logická zem VCC – 25 VCC + 0,3 

HO Výstup pro „high“ kanál VS – 0,3 VB + 0,3 

VB Napájení „high“ kanálu, kladnější napětí -0,3 525 

VS Napájení „high“ kanálu, zápornější napětí VB – 25 VB + 0,3 

VCC Napájení „low“ kanálu, kladnější napětí - 0,3 25 

COM Napájení „low“ kanálu, zápornější napětí - 0,3 VCC 

LO Výstup pro „low“ kanál -0,3 VCC + 0,3 

Tab. 4-4 Popis pinů budiče IR2110 

4.4.2 Popis pinů IR2110 

VCC je napájení dolního kanálu, napětí by se mělo pohybovat ideálně v hodnotách od 

10 V do 20 V. VDD je napájení logiky budiče. Napětí na tomto pinu by se mělo pohybovat mezi 

3 V až 25 V.  Napětí na VDD vstupu se zvolí podle úrovně signálu, který přivádíme na vstupy 

budiče.  

Přivedením napětí na vstup HIN dostává budič signál, že má sepnout horní tranzistor. To 

znamená, že se  na HO výstupu budiče objeví vysoká úroveň napětí. V případě zavření horního 

tranzistoru je potřeba přivést na vstup HIN logickou úroveň 0. Na HO výstupu se objeví nízká 

úroveň napětí. Nízká a vysoká úroveň napětí na HO výstupu není vzhledem k zemi, ale 

vzhledem k pinu VS. VS pin je plovoucí napájení „high“ kanálu. V případě vysoké úrovně je na 

pinu HO napětí rovnající se úrovni na pinu VB vzhledem k VS. Pokud má VS pin nízkou 

úroveň, je na výstupu HO úroveň napětí rovnající se úrovni napětí na pinu VS vzhledem k VS, 

fakticky to je nulové napětí. Stejná situace je u vstupu LIN a výstupu LO. Přivedením napětí 

(logická 1) na vstup LIN se spíná vysoká úroveň napětí na výstupu LO a podobně přivedením 
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logické 0 se na výstupu LO objevuje nízká úroveň napětí. Nízká a vysoká úroveň napětí jsou 

vzhledem k zemi. Vysoká úroveň napětí na výstupu LO se rovná úrovni napětí VCC vzhledem 

k VSS. Nízká úroveň napětí na výstupu LO je rovna úrovni napětí na VSS vzhledem k VSS, 

fakticky to je nulové napětí. 

Vstup SD slouží jako „shutdown.“ Tedy, pokud je na pinu SD nízká úroveň napětí, budič 

funguje v normálním režimu. V případě, že se na SD objeví vysoká úroveň napětí, dojde 

k odpojení výstupů vypnutím budiče IR2110. 

Dioda D1, kondenzátor C1 a budič IR2110 společně tvoří „bootstrap“ obvod. Pokud je na 

vstupu LIN vysoká úroveň napětí, je tranzistor T2 sepnut. Kondenzátor C1 se nabíjí na hodnotu 

napětí VB, která má hodnotu odpovídající napětí VCC mínus úbytek napětí na diodě D1. Po 

přepnutí vstupu LIN na nízkou úroveň se tranzistor T2 zavře. Na HIN přichází vysoká úroveň 

napětí a náboj uchovaný v kondenzátoru C1 se využije k otevření tranzistoru T1. Kapacita 

kondenzátoru C1 musí být zvolena tak, aby umožnila správnou funkci tranzistoru. Kapacita je 

závislá na frekvenci spínání tranzistoru a dalších parametrech. Kondenzátor C1 zároveň tvoří 

plovoucí elektrodu. Pro spínání tranzistoru T2 se využívá náboj z kondenzátoru C2. Dioda D1, 

přes kterou se nabíjí kondenzátor C1, musí být velice rychlá.[17][18] 
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4.5 Návrh výkonové jednotky 

Základními požadavky výkonové jednotky byla schopnost řízení BLDC motoru, snímání 

proudů jednotlivými fázemi a možnost připojení mikroprocesorového řídicího systému. Jak již 

bylo uvedeno výše, výkonovou část tvoří zapojení trojfázového střídače, integrované budiče 

IR2110 se starají o buzení MOSFET tranzistorů střídače. Ke snímání proudu jednotlivými 

fázemi byly použity proudové čidla LA-25NP od společnosti LEM. Proudové čidla měří proud 

procházející jednotlivými fázemi a výstupní veličinou je taktéž elektrický proud. Jelikož je 

mikroprocesorový řídicí systém schopen na svých A/D převodnících převádět elektrické napětí 

je zapotřebí převést výstupní proud z čidel na napětí. To se provádí připojením rezistoru, na 

kterém vzniká úbytek napětí úměrný výstupnímu proudu. Tento úbytek napětí se přivádí na 

vstup A/D převodníku mikroprocesorového řídicího systému. Proudový rozsah čidla byl zvolen 

na maximální hodnotu IPN = 25 A, protože při měření originální jednotky dosahoval procházející 

proud při maximálním zatížení kolem 18 A. 

   
      
      

 
 

     
          (4.1) 

Hodnota měřícího odporu byla vypočtena na 200 Ω. Pokud by tedy protékal proud čidlem 25 A, 

na jeho výstupu by se objevil proud 25 mA, který by vytvořil úbytek napětí 5 V na měřícím 

odporu. Úbytek napětí 5 V odpovídá maximální hodnotě napětí na vstupu A/D převodníku karty 

Arduino Uno, jenž tvoří řídicí systém. 

Napájení výkonové jednotky je realizováno ze třech 12V akumulátorových olověných baterií. 

Na elektropohonech bicyklů se nejčastěji používá napájecí napětí 36 V, proto byl i návrh 

výkonové jednotky realizován na 36 V.  

Akumulátorové baterie jsou typu VRLA. Jedná se tedy o olověné bezúdržbové akumulátory od 

firmy SHIMASTU. Bezúdržbové akumulátory se vyznačují delší životností oproti klasickým 

olověným akumulátorovým bateriím a není zapotřebí do nich dolévat vodu. Je to dáno tím, že 

elektrolyt v baterii není v tekutém stavu, ale je vázán ve vatě ze sklených vláken (AGM). 

Akumulátorové baterie mají označení SHIMASTU NPG 12V12Ah AGM. Jejich napětí je 

12 V a kapacita 12 Ah. 

Kromě napětí 36 V z baterií jsou v obvodu výkonové jednotky použity ještě napájecí napětí 

+5 V a +15 V pro napájení budičů IR2110. Dále je potřeba napájet proudové čidla. Ty ke své 

funkci potřebují symetrické napájení ± 15 V. Všechny tyto potřebné napájecí napětí jsou 

realizovány na zdrojové desce. 

Zapojení výkonové jednotky lze vidět na obrázku č. 4-6.  
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Obr. 4-6 Zapojení realizované výkonové jednotky 
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4.5.1 Popis zapojení výkonové jednotky 

Řídící PWM signály jsou přiváděny přes vstupní svorkovnici X1 na vstupy HIN a LIN budičů 

IR2110. Mezi svorkovnicí a vstupy budičů jsou připojeny omezující rezistory R10 až R15. Na 

sedmém pinu svorkovnice X1 jsou vyvedeny všechny SD vstupy budičů, které slouží 

k bezpečnostnímu odpojení výstupů budičů například při překročení maximální dovolené 

hodnoty proudu zátěže. 

Napájení budičů je realizováno z externí zdrojové desky. U napájecích pinů budičů jsou 

připojeny blokovací kondenzátory k eliminaci přenášeného rušení. Jako blokovací kondenzátory 

jsou vybrány elektrolytické kondenzátory C4 až C9 s kapacitou 10 uF a dále pak keramické 

kondenzátory C12 až C17 s kapacitou 100 nF. Blokovací kondenzátory jsou důležité pro 

správnou funkci budičů IR2110. 

Diody D1 až D3 jsou velmi rychlé diody a společně s elektrolytickými kondenzátory C1 až C3 a 

keramickými kondenzátory C18 až C20 tvoří „bootstrap“ obvod jehož funkce je popsána výše. 

V kondenzátorech se ukládá náboj pro otevření tranzistorů T1 až T6.  

Rezistory R1 až R6 slouží k omezení proudu do hradel tranzistorů T1 až T6. Diody D4 až D9 

slouží k rychlejšímu odvodu náboje z hradel tranzistorů a tím urychlují zavírání tranzistorů. 

Rezistory R16 až R21 zapojené mezí gate a emitor tranzistorů slouží jako ochrana proti 

samovolnému otevření MOSFET tranzistorů, které může způsobit externí rušení. 

MOSFET tranzistory T1 až T6 jsou zapojeny do klasického trojfázového zapojení střídače. 

Jejich kolektory jsou připojeny na 36 V z baterie. Napětí z baterie je filtrováno elektrolytickým 

kondenzátorem C10 s velkou kapacitou 1000 uF. Jako blokovací kondenzátor je zde ještě 

zapojen keramický kondenzátor C11 s kapacitou 100 nF. 

Výstupy na jednotlivé fáze ze střídače procházejí čidly proudu LA25-NP1 až 3. Jelikož byl 

zvolen maximální proudový rozsah, jsou na základě aplikačního listu propojeny všechny 

vstupní piny čidla 1 až 5 a stejně tak jsou propojeny všechny výstupní piny čidel 6 až 10. 

Z proudových čidel je výstup přiveden přímo na jednotlivé fáze motoru. Z pinu M proudových 

čidel teče elektrický proud, který způsobuje na měřících rezistorech R7 až R9 úbytek napětí 

odpovídající proudům fázemi. Měřící rezistory R7 a R9 jsou připojeny mezi přídavné svorky 

PAD 1 až 6, které slouží k jednodušší změně rezistorů pro změnu měřícího rozsahu na základě 

typu řídicího systému. 

Napájení proudových čidel je hrazeno z externího zdroje napětí, který je připojen přes 

svorkovnici X2. Stejně tak slouží svorkovnice X2 k vyvedení výstupních úbytků napětí 

z proudových čidel do A/D převodníku řídicího systému.  
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4.6 Zdroj napětí pro výkonovou jednotku 

Základním požadavkem na zdroj napětí pro výkonovou jednotku byla potřeba symetrického 

napájení ± 15 V pro čidla proudu. Dále pak napětí + 15 V a + 5 V pro budiče IR2110. 

 

Obr. 4-7 Zdroj napětí výkonové jednotky 
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Napěťový zdroj vytváří potřebná napětí ze síťového napětí 230 V. Síťové napětí je 

transformováno pomocí transformátoru z 230 V na 18 V. Transformátor má dvě sekundární 

vinutí a jeho výkon je 2,25 VA. Za transformátorem se nachází můstkový usměrňovač. Mezi 

můstkový usměrňovač a filtrační kondenzátory jsou ve schématu zakresleny dvě zenerovy diody 

D1, D2 a dva rezistory R1 a R2. V zapojení zdroje jsou místo nich použity drátové propojení. 

V případě vyššího napětí se mohou tedy do zdroje zapojit. Stabilizátory 7815 a 7915 se starají o 

stabilizaci výstupního symetrického napětí ± 15 V. Stabilizátor 7805 stabilizuje výstupní napětí 

+ 5 V. Keramické kondenzátory C5 až C10 jsou zapojeny podle aplikačních listů stabilizátorů a 

jejich kapacita je 10 nF. Elektrolytické kondenzátory C1 a C2 mají kapacitu 470 uF. V zapojení 

jsou použity k filtrování výstupních napětí z můstkových usměrňovačů. Elektrolytické 

kondenzátory C3 a C4 jsou také zapojeny podle aplikačních listů. Jejich kapacita je 22 uF. 
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5 Měření výkonové jednotky 

Pro odzkoušení výkonové jednotky bylo zapotřebí sestrojit stand pro samotné elektrokolo, tedy 

BLDC motor. Stand je sestrojen z hliníkových profilů od firmy ITEM a dalších součástí k tomu 

potřebných. Jako zátěž pro BLDC motor je použit stejnosměrný DC motor, na který bylo 

zapotřebí zkonstruovat řemenici. Samotný BLDC motor je pak se zatěžovacím DC motorem 

spojen řemenem. Fotografie standu je vidět na obrázku 5-1. 

 

Obr. 5-1 Konstrukce standu 

Zatěžovací DC motor má tyto štítkové parametry: 

 Napájecí napětí  24 V DC 

 Jmenovitý výkon 400 W 

 Jmenovité otáčky 2800 ot/min 
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5.1 Měření na originální výkonové jednotce „MAGIC“ 

Originální měřící jednotka byla připojena pomocí dodaných kabelů k BLDC motoru upevněném 

na vyrobeném standu. Napájení bylo zrealizováno pomocí stejných akumulátorových baterií 

jako následně u vyrobené výkonové jednotky. K řídící jednotce byl místo plynového pedálu 

připájen potenciometr, který sloužil k ovládání rychlosti otáčení elektropohonu. 

Potenciometrem, respektive „plynovým pedálem,“ se ovládá velikost střídy PWM a tedy 

rychlost otáčení. Originální řídící jednotku lze vidět na obrázku 5-2 níže. [14] 

 

Obr. 5-2 Řídící jednotka "MAGIC" 

Měření jednotky „MAGIC“ probíhalo ve dvou krocích. Nejprve se pomocí dvoukanálového 

osciloskopu AGILENT DSO1002A změřily průběhy na hallových sondách a fázích vystupující 

respektive vstupující do motoru bez zatížení. A následně se měření opakovalo pro zatížený 

BLDC motor. Ke svorkám DC motoru tvořícího zátěž byl připojen odporový drát, na němž se 

měřil procházející elektrický proud a svorkové napětí. Každé měření bylo prováděno při třech 

různých rychlostech otáčení elektropohonu. Měření vstupního proudu se zrealizovalo přes 

připojený bočník 30 A / 300 mV. K bočníku byl připojen milivoltmetr, jenž ukazoval hodnotu 

úbytku napětí odpovídající procházejícímu vstupnímu proudu. 
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Obr. 5-3 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) bez zatížení při nízké rychlosti 

Na obrázku 5-3 je vidět průběh napětí na hallově sondě A a jemu odpovídající průběh napětí na 

fázi motoru A. Na napětí fáze motoru lze v průběhu vidět mezery, které jsou způsobeny PWM 

modulací. Elektrický proud z akumulátorové baterie dosahoval hodnot přibližně 0,5 A. 

 

Obr. 5-4  Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) se zatížením při nízké rychlosti 

Obrázek 5-4 zobrazuje obdobný průběh jako v předchozím případě. Je vidět že napětí na fázi A 

má velice podobný průběh. Při nízkých otáčkách se zatíženým BLDC motorem se průběhy 

napětí na fázích nemění. Jediná změna se zatížením byla na vstupním proudu z akumulátorové 

baterie. Vstupní proud se zvýšil z 0,5 A bez zatížení na hodnotu 0,7 A se zatížením. 
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Obr. 5-5 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) bez zatížení při střední rychlosti 

Při střední rychlosti otáčení elektropohonu se bez zatížení zvýšil odebíraný proud z akumulátoru 

na 2,5 A. Na obrázku 5-5 je vidět i patrná změna v průběhu napětí fáze A. 

 

Obr. 5-6 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) se zatížením při střední rychlosti 

Další průběh na obrázku 5-6 ukazuje napětí na hallově sondě A a fázi A při střední rychlosti 

v případě zatížení BLDC motoru. Na průběhu napětí fáze si lze všimnout na začátku napěťové 

špičky, která vzniká v okamžiku přepnutí spínací sekvence. Vstupní proud z akumulátoru 

dosáhl při střední rychlosti otáčení se zatížením přibližně 4,8 A. 
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Obr. 5-7 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) bez zatížení při maximální rychlosti 

Na obrázku 5-7 lze vidět průběh napětí na hallově sondě A a napětí fáze A. Jelikož je řídící 

jednotka vybavena pojistkou proti nastavení střídy na 1, je maximální rychlost dosažena při 

střídě přibližně 0,98. Na průběhu napětí fáze A lze opět vidět před nárůstem napěťou špici a 

stejně tak před poklesem napětí přichází časově krátký pokles napětí na nulu. Znovu je to 

způsobeno komutací jednotlivých fází. Vstupní proud dosahoval hodnoty 5,5 A. 

 

Obr. 5-8 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) se zatížením při maximální rychlosti 

Obrázek 5-8 ukazuje znovu průběh napětí fáze A při maximální rychlosti, tentokrát ale se 

zatížením. Hodnota vstupního proudu při zatížení se vyšplhala na 12,4 A. Jelikož je zátěž 

realizována připojením odporového drátu na svorky zatěžovacího DC motoru, je ve všech 

případech stejná.  
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Měření řídící jednotky „MAGIC“ 

Rychlost 
Vstupní proud (A) 

Bez zátěže Se zátěží Naprázdno 

minimální 0,5 0,7 0,15 

střední 2,6 4,8 0,46 

maximální 5,5 12,4 0,82 

Tab. 5-1 Tabulka změřených proudů řídící jednotky „MAGIC“ 

Při měření proudu naprázdno byl sundán řemen mezi BLDC motorem a zatěžovacím DC 

motorem. Měření proudu bez zátěže odpovídá propojenému BLDC a DC motoru řemenem s tím 

že, na svorkách DC motoru není připojen odporový drát jako zátěž. V případě měření proudu se 

zátěží je na svorkách DC motoru připojen odporový drát a DC motor je spojen s BLDC 

motorem řemenem. 
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5.2 Měření sestrojené výkonové jednotky 

Obdobně jako při měření jednotky „MAGIC“ bylo postupováno při měření sestrojené výkonové 

jednotky. Mezi napájení z akumulátorové baterie a výkonovou jednotku byl stejně jako 

v předchozím případě připojen bočník pro měření úbytku napětí odpovídajícímu vstupnímu 

proudu. Fázové proudy se měřily pomocí proudovým čidel LA-25NP. Řídicí systém 

s programem byl sestrojen na mikroprocesorové kartě Arduino Uno. Řídící systém byl 

naprogramován na otáčení s komutační sekvencí 6 → 5 → … → 1, tedy motor se otáčí 

opačným směrem než u originální jednotky. Jelikož má Arduino Uno pouze tři PWM výstupy, 

bylo nutné spínat horní „high“ tranzistory signálem PWM a spodní tranzistory „low“ se spínaly 

třemi logickými signály. Zátěž, stejně jako v případě měření jednotky „MAGIC,“ byla 

vytvořena pomocí DC motoru spojeného řemenem s BLDC motorem. Blokové měřící schéma je 

zobrazeno na obrázku 5-9 níže. 

 

Obr. 5-9 Měřící blokové schéma 

 

Měření sestrojené výkonové jednotky 

Rychlost 
Vstupní proud (A) 

Bez zátěže Se zátěží Na prázdno 

minimální 0,56 0,7 0,8 

střední 2,6 5,2 0,57 

maximální 4,8 10,4 1 

Tab. 5-2 Naměřené vstupní proudy výkonové jednotky 
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Obr. 5-10 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) bez zatížení při minimální rychlosti 

Obrázek 5-10 ukazuje průběh na hallové sondě A a napětí fáze A bez zatížení. Průběh napětí 

zkonstruované výkonové jednotky se podobá průběhu napětí fáze A s obrázku č. 5-3. Vstupní 

proud z akumulátorové baterie dosáhl hodnoty 0,56 A. 

 

Obr. 5-11 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) se zatížením při minimální rychlosti 

Na obrázku 5-11 je vidět obdobný průběh napětí fáze A jako na obrázku 5-10. Fázové napětí 

obsahuje oproti originální jednotce o něco více rušení. Na funkci motoru to ovšem nemá žádný 

vliv. Vstupní proud se vyšplhal při zatížení na hodnotu 0,7 A. 
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Obr. 5-12 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) bez zatížení při střední rychlosti 

Průběhy z obrázku 5-12 ukazují chování napětí fáze A při střední rychlosti otáčení 

elektropohonu. Stejně jako v případě originální jednotky jsou i zde patrné na počátku nárůstu 

napětí fáze napěťové špice. Proud z akumulátoru dosáhl při střední rychlosti hodnoty 2,6 A. 

 

Obr. 5-13 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) se zatížením při střední rychlosti 

Na průběhu napětí fáze A se objevují rušivé napěťové špiče. Tyto špice způsobuje BLDC motor 

svou funkcí. Při zatížení vstupní proud vyrostl na hodnotu 5,2 A.  
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Obr. 5-14 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) bez zatížení při maximální rychlosti 

Obrázek 5-13 ukazuje průběh napětí fáze A a průběh napětí na hallově sondě. Obdobně jako 

v předchozích měřeních zkonstruované výkonové jednotky se i zde objevují rušivé napěťové 

špice. Bez zatížení dosáhl vstupní proud hodnoty 4,8 A. 

 

Obr. 5-15 Sonda A (žlutá) a napětí fáze A (zelená) se zatížením při maximální rychlosti 

Se zatížením dosáhl vstupní proud hodnoty 10,4 A. Průběh napětí fáze A na obrázku 5-15 znovu 

odhaluje rušivé napětí. Z průběhů na obrázku je patrné, že se toto rušení objevuje i v napětí 

signálu z hallových sond. 
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Obr. 5-16 Napětí fáze A (žlutá) a napětí fáze B (zelená) se zatížením při minimální rychlosti 

Obrázek 5-16 ukazuje průběhy napětí na fázích A a B. V tomto případě se jedná o minimální 

rychlost se zatížením. Při otáčení rotoru dochází k pozvolnému nárůstu napětí až na maximální 

hodnotu. Následuje časový úsek, kdy je na fázi maximální napětí a po něm přichází další časový 

úsek, kdy začíná napětí na fázi klesat. Časový úsek, kdy je napětí fáze na maximální hodnotě, 

odpovídá časovému úseku, kdy je na sepnuté tranzistory přiveden PWM signál z budičů. 

Pozvolné narůstání a klesání napětí je způsobeno polohou pólů rotoru vůči aktuálně sepnuté 

fázi. 

 

Obr. 5-17 Napětí fáze A (žlutá) a napětí fáze B (zelená) se zatížením při střední rychlosti 

Obrázek 5-17 ukazuje obdobné průběhy napětí fází A a B s tím rozdílem, že jde o střední 

rychlost otáčení elektropohonu.  
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Obr. 5-18 Napětí fáze A (žlutá) a napětí fáze B (zelená) se zatížením při maximální rychlosti 

Fázová napětí A a B jsou při maximální rychlosti viditelná na obrázku 5-18.  

 

Obr. 5-19 Sonda A (žlutá) a napětí na měřícím rezistoru čidla proudu A (zelená) se zatížením při minimální 

rychlosti 

Na obrázku 5-19 je možno vidět průběh napětí na hallově sondě A a také průběh napětí na 

měřícím rezistoru čidla proudu ve fázi A. Napětí na měřícím rezistoru odpovídá průběhu proudu 

fází A.   
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Obr. 5-20 Sonda A (žlutá) a napětí na měřícím rezistoru čidla proudu A (zelená) se zatížením při střední 

rychlosti 

Obrázek 5-20 ukazuje průběh napětí na měřícím rezistoru čidla proudu fází A. Je zde vidět, že 

při vyšší rychlosti je patrný jasný nárůst proudu do motoru. Stejně jako ve fázovém napětí, i zde 

se objevují rušivé špice. 

 

Obr. 5-21 Sonda A (žlutá) a napětí na měřícím rezistoru čidla proudu A (zelená) se zatížením při maximální 

rychlosti 

Průběh napětí odpovídající proudu fází A při maximálním zatížení je možno vidět na obrázku 

5-21.  
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zkonstruování výkonové jednotky schopné řídit BLDC motor, 

snímat proudy fázemi s možností připojení externího řídicího systému.  

První část diplomové práce se zaobírá teoretickým rozborem různých druhů motorů se 

zaměřením na BLDC motory a jejich řízení. V teoretické části je dále popsán komutační proces 

spínání tranzistorů ve střídači tak, aby docházelo k otáčení rotorem motoru. Komutační proces 

se řídí jednoduchou sekvencí, která je vyhodnocována na základě signálů z hallových sond. 

Princip funkce hallových sond je v teoretickém rozboru také uveden. 

Praktická část byla rozdělena do několika kroků. Za prvé bylo nutné zkonstruovat stand pro 

uchycení elektro-kola s možností připevnění dalšího DC motoru, který při měření tvořil zátěž 

BLDC motoru. DC motor se musel vybavit řemenicí pro řemen, který tvořil spojení mezi 

motory.  

Po sestrojení standu se přikročilo k proměření originální výkonové jednotky. Měření poskytlo 

základní informace o průbězích fázového napětí, signálů z hallových sond a velikosti 

odebíraného proudu z baterií při chodu naprázdno, zatěžování a změnách rychlosti. Tyto 

informace se použily při návrhu samotné výkonové jednotky. 

Na základě informací z měření originální jednotky byly k výrobě nové výkonové jednotky 

vybrány unipolární MOSFET tranzistory IRF540N a k nim integrované budiče IR2110. Tyto 

budiče mají podle svým aplikačních listů doporučené zapojení pro správnou funkci obvodu. 

Tohoto doporučeného zapojení bylo využito při návrhu obvodu výkonové jednotky s drobnými 

úpravami. Těmito úpravami je zejména myšleno připojení zpětných diod do obvodu gateů 

unipolárních tranzistorů, které souží k odčerpání náboje a tím rychlejšímu vypnutí tranzistorů. A 

dále pak připojení rezistoru mezi gate a source, jenž slouží jako ochrana proti samovolnému 

sepnutí tranzistorů. 

Původním plánem bylo použití školního signálového procesoru od firmy Freescale jako řídicího 

systému pro výkonovou jednotku. Původní plán byl nahrazen použitím vývojového kitu 

Arduino Uno. Na tento řídicí systém byl vytvořen program na základě komutační logiky, který 

ovládá spínání tranzistorů ve střídači výkonové jednotky. Jak je uvedeno výše, Arduino Uno má 

pouze tři PWM výstupy. Proto bylo nutné použít pro spínání tranzistorů tyto tři PWM signály a 

dále pak tři logické signály.  

Při měření zkonstruované výkonové jednotky vyšly najevo různé rušivé vlivy, zejména pak 

napěťové špice vznikající při chodu BLDC motoru. Tyto napěťové špice se podařilo částečně 

eliminovat připojením několika blokovacích kondenzátorů. Nicméně i přes všechnu snahu, 

nedosahuje sestrojená výkonová jednotky takové „čistoty“ fázových napětí, jako u originální 

jednotky. Na chodu BLDC motoru se tyto rušivé vlivy ovšem neprojevují a motor bez problému 
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běží. Rušení může také způsobovat fakt, že tranzistory nejsou spínány šesti PWM signály, ale 

pouze třemi PWM signály a třemi logickými signály. 

K výkonové jednotce bylo dále potřeba zkonstruovat zdroj napětí pro všechny potřebné 

napěťové úrovně. Zdroj napětí je vytvořen na externí desce. 

Měření vytvořené výkonové jednotky ověřilo funkčnost snímání signálů z hallových sond, 

schopnost řídit BLDC motor a také snímání fázových proudů pomocí proudových čidel. Z toho 

plyne, že výkonová jednotka je plně funkční a je schopna ovládat BLDC motor. 
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Příloha IX: Zdrojový kód řídícího programu  

/* Priklad rizeni otacek BLDC motoru. 

Na zaklade binarni hodnoty Hallovych sond jsou aktivovany patricne vykonove tranzistory 

trojfazoveho stridace. 

Zmena rychlosti je uskutecnena zmenou plneni PWM signalu na zaklade analogove hodnoty z 

potenciometru. 

Podle stavu hodnoty z Hall senzoru je vzdy vybran nasledujici stav dle smeru otaceni. 

V tomto programu pro ARDUINO UNO je pouzito pouze otaceni jednim smerem. 

*/ 

int HallState1;    //Promenna pro senzor 1 

int HallState2;    //Promenna pro senzor 2 

int HallState3;    //Promenna pro senzor 1 

int HallVal = 1;   //Binarni hodnota pro tri senzory 

 

int mSpeed = 0;   //Rychlost otacek motoru 

int throttle = 0;    //analogova hodnota z potenciometru 

 

void setup() { 

  pinMode(2,INPUT);     // Hall 1 

  pinMode(3,INPUT);     // Hall 2 

  pinMode(4,INPUT);     // Hall 3 

  

// Vystupy pro motor 

  pinMode(5,OUTPUT);    // Faze A Lin 

  pinMode(6,OUTPUT);    // Faze B Lin 



 

 

  pinMode(7,OUTPUT);    // Faze C Lin     

  pinMode(9,OUTPUT);    // PWM A Hin 

  pinMode(10,OUTPUT);   // PWM B Hin 

  pinMode(11,OUTPUT);   // PWM C Hin 

   

  // Set PWM for pins 9,10 to 32 kHz 

  //First clear all three prescaler bits: 

  int prescalerVal = 0x07; //create a variable called prescalerVal and set it equal to the binary 

number "00000111"                                                       number "00000111"                                                      

number "00000111" 

  TCCR1B &= ~prescalerVal; //AND the value in TCCR0B with binary number "11111000" 

 

  //Now set the appropriate prescaler bits: 

  int prescalerVal2 = 1; //set prescalerVal equal to binary number "00000001" 

  TCCR1B |= prescalerVal2; //OR the value in TCCR0B with binary number "00000001" 

  

  // Set PWM for pins 3,11 to 32 kHz (Only pin 11 is used in this program) 

  //First clear all three prescaler bits: 

  TCCR2B &= ~prescalerVal; //AND the value in TCCR0B with binary number "11111000" 

 

  //Now set the appropriate prescaler bits: 

   TCCR2B |= prescalerVal2; //OR the value in TCCR0B with binary number "00000001"//First 

clear all three prescaler bits: 

 } 

 

 



 

 

//Hlavni smycka programu 

void loop(){ 

  

  throttle = analogRead(0);   //Hodnota z potenciometru 

  mSpeed = map(throttle, 0, 1023, 0, 250);  //Mapovani hodnoty potenciometru 

  

  HallState1 = digitalRead(2);    // Hall C - pin2 

  HallState2  = digitalRead(3);    // Hall B - pin3 

  HallState3  = digitalRead(4);    // Hall A - pin4 

    HallVal = (HallState1) + (2*HallState2) + (4*HallState3); //Vypocet binarni hodnoty pro 

vsechny tri hall senzory 

 

  if (throttle > 5){ 

      switch (HallVal) 

       { 

        case 1:  //binarni hodnota Hall senzoru 1 

          digitalWrite(5,LOW);   //Faze A - Lin 

          digitalWrite(6,LOW);   //Faze B - Lin 

          digitalWrite(7,HIGH);   //Faze C - Lin 

 

          analogWrite(9,mSpeed);   // Faze A - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(10,0);   // Faze B - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(11,0);   // Faze C - Plneni PWM -Hin 

          break; 

         



 

 

        case 5:  //binarni hodnota Hall senzoru 3 

         digitalWrite(5,LOW);   //Faze A - Lin 

          digitalWrite(6,HIGH);   //Faze B - Lin 

          digitalWrite(7,LOW);   //Faze C - Lin 

 

          analogWrite(9,mSpeed);   // Faze A - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(10,0);   // Faze B - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(11,0);   // Faze C - Plneni PWM -Hin 

          break; 

         

        case 4:  //binarni hodnota Hall senzoru 2 

          digitalWrite(5,LOW);   //Faze A - Lin 

          digitalWrite(6,HIGH);   //Faze B - Lin 

          digitalWrite(7,LOW);   //Faze C - Lin 

 

          analogWrite(9,0);   // Faze A - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(10,0);   // Faze B - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(11,mSpeed);   // Faze C - Plneni PWM -Hin 

          break; 

         

        case 6:  //binarni hodnota Hall senzoru 6  

          digitalWrite(5,HIGH);   //Faze A - Lin 

          digitalWrite(6,LOW);   //Faze B - Lin 

          digitalWrite(7,LOW);   //Faze C - Lin 

 



 

 

          analogWrite(9,0);   // Faze A - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(10,0);   // Faze B - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(11,mSpeed);  // Faze C - Plneni PWM -Hin 

          break; 

         

        case 2:  //binarni hodnota Hall senzoru 4 

        digitalWrite(5,HIGH);   //Faze A - Lin 

          digitalWrite(6,LOW);   //Faze B - Lin 

          digitalWrite(7,LOW);   //Faze C - Lin 

 

          analogWrite(9,0);   // Faze A - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(10,mSpeed);  // Faze B - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(11,0);   // Faze C - Plneni PWM -Hin 

          break; 

         

        case 3:  //binarni hodnota Hall senzoru 5 

          digitalWrite(5,LOW);   //Faze A - Lin 

          digitalWrite(6,LOW);   //Faze B - Lin 

          digitalWrite(7,HIGH);   //Faze C - Lin 

 

          analogWrite(9,0);   // Faze A - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(10,mSpeed);  // Faze B - Plneni PWM -Hin 

          analogWrite(11,0);   // Faze C - Plneni PWM -Hin 

          break; 

       }  


