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Abstrakt 

Téma této diplomové práce je založeno na požadavku dnešní doby, kdy je 

kladen velký důraz na čistotu ovzduší, ekologii a elektrické dopravní prostředky 

zažívají velký rozmach v celém světě, ať už jde o skútry, motorky, auta nebo autobusy 

městské hromadné dopravy. Práce se bude zabývat problematikou řízení 

stejnosměrných motorů s vlastním buzením a jeho aplikováním na skútr, ve kterém je 

takový motor umístěn. Výsledkem práce tedy bude funkční driver pro řízení tohoto typu 

motoru a jeho vyzkoušení a otestování na skútru při testovacích jízdách. 

Klíčová slova 

Motor, driver, procesor, moment, otáčky, Li-Ion, baterie, napětí, proud,  

půl-most, tranzistor, MOSFET. 

 

Abstract 

The topic of this thesis is based on the requirement of the present time. It is a big 

emphasis on air quality, ecology and electric vehicles experiencing a boom around the 

world, whether in terms of scooters, motorcycles, cars or public buses. Work will deal 

with the control of DC motors with self-excited core and applying it on a scooter in 

which the traction motor is located. The result of the work will be the driver for 

management of this type of engine and its inspection and testing. The tests will proceeds 

on scooter in form of test rides. 

Key words 

Motor, driver, processor, torque, rotation, Li-Ion, battery, voltage, current,  

half-bridge, transistor, MOSFET. 
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce je návrh a realizace driveru pro elektrický 

stejnosměrný motor, který tvoří pohon pro jednostopé vozidlo. Jedná se o skútr, jehož 

stávající driver neměl možnost připojení palubního systému a běžel pouze na logických 

obvodech typu 555 a motor řídil pouze jeden tranzistor. Navrhnutý a realizovaný driver 

z této diplomové práce je postaven na 32 bitovém mikroprocesoru s jádrem ARM 

Cortex – M4, s FPU jednotkou, takže poskytuje dostatečný výkon pro řízení motoru i 

pro případnou komunikaci s dalšími systémy, na kterou je driver připraven. Místo 

jednoho tranzistoru jsou použity dva tranzistory v zapojení tzv. půlmostu, které 

dovoluje elektricky motor i brzdit, což předchozí driver nedovoloval. K napájení driveru 

i motoru jsou použity baterie složené z Li-Ion článků o celkovém napětí 28,7V, což 

tvoří náhradu předchozího řešení olověných akumulátorů, které byly těžší, zabíraly více 

místa a měly menší celkovou kapacitu.  
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2. Vlastnosti stejnosměrných elektrických motorů 

s vlastním buzením 

Stejnosměrný elektrický motor patří mezi elektrické točivé stroje. Je napájený 

stejnosměrným proudem a obsahuje permanentní magnety. Skládá se ze dvou hlavních 

částí: stator a rotor. Stator je nepohyblivá část stroje. Tvoří jej permanentní magnety 

z feritového nebo neodymového materiálu a plášť, který odstiňuje magnetické pole. Na 

plášti jsou také kontakty pro přivedení napájení elektrického motoru případně otvory 

pro montáž elektrického motoru k šasi a chladící otvory pro přístup vzduchu. Uvnitř 

statoru je uložen, v ložiskách zajišťující otáčivý pohyb, rotor. Rotor tvoří otáčivou část 

elektrického motoru. Je v něm vinutí, tedy několik závitů vodiče, které jsou navinuty na 

pólových nástavcích a tvoří magnetický obvod elektrického motoru, komutátor a hřídel. 

Mezi rotorem a statorem je minimální vzduchová mezera. [1]  

Princip funkce stejnosměrného elektrického motoru je převod elektrické 

energie na mechanickou, případně mechanickou energii na elektrickou. Přeměna 

elektrické energie na mechanickou je založena na silových účincích magnetického pole. 

Na vinutí stejnosměrného motoru uložené v magnetickém poli statoru tvořené 

permanentními magnety působí síla úměrná kolmé ortogonální složce magnetické 

indukce a velikosti elektrického proudu tekoucího vinutím (Lorentzův zákon síly). Díky 

protékajícímu elektrickému proudu I ve vinutí rotoru je kolem vinutí generováno 

magnetické pole, které se snaží sjednotit svůj směr s magnetickým polem generovaným 

permanentními magnety statoru. Jedná se tedy o princip dvou magnetů, které se 

odpuzují, pokud jsou k sobě natočené stejným pólem. Odpuzením těchto dvou magnetů 

vznikne síla F, která vytvoří otáčivý moment M na rotoru. Rotor se tedy otočí tak, aby 

jeho magnetické pole bylo sjednocené s magnetickým polem permanentních magnetů 

statoru. V jednoduchém případě podle Obr. 1 by došlo k otáčce o 180°, rotor by se 

zastavil a držel by na místě. Zastavení rotoru zamezíme otočením směru magnetického 

pole změnou směru protékajícího elektrického proudu vinutím rotoru. Změnou 

magnetického pole rotoru dosáhneme opět stavu, kdy se budou magnety statoru a rotoru 

od sebe odpuzovat a otáčení rotoru bude dále pokračovat. Otočení směru elektrického 

proudu protékajícího vinutím rotoru dosáhneme díky komutátoru, který je spolu s tzv. 
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kartáči součástí konstrukčního řešení přehození směru protékajícího proudu. Kartáče 

jsou realizovány uhlíkem kvůli dobrému přenosu energie na komutátor. Díky 

komutátoru a kartáčům (uhlíkům), které změnu směru protékajícího proudu vytvářejí 

mechanicky, postačí k roztočení stejnosměrného motoru pouze připojit stejnosměrné 

napětí správné hodnoty.  Není nutné tedy měnit polaritu napětí řídicím obvodem, což je 

hlavní výhoda stejnosměrného elektrického motoru. Nevýhoda stejnosměrného 

elektrického motoru spočívá v systému komutátoru a kartáčů. Materiál kartáčů se díky 

rotaci otírá o komutátor, je nutná údržba a výměny kartáčů. Kromě nutné údržby, 

vzniká při činnosti stejnosměrného elektrického motoru elektromagnetické rušení 

vzniklé přepínáním kontaktů komutátoru a mechanickou nedokonalostí spoje kartáče a 

komutátoru. Při přepínání kontaktů vzniká jiskření, proto se např. tento typ motoru 

nehodí do výbušného prostředí. Výše pospaný princip činnosti stejnosměrného 

elektrického motoru je zobrazen na Obr. 1. [2] 

 

Obr. 1.  Princip činnosti stejnosměrného elektrického motoru. 

 

Z výše popsaného principu činnosti lze odvodit i základní rovnice pro činnost 

motoru. Pro určení momentu, který vzniká působením magnetického pole, je potřeba 

nejprve vypočítat sílu způsobující tento moment.  
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F = I ∗ L ∗ B     [N]         (1) 

V rovnici (1) je uveden výpočet síly F, kterou působí magnetické pole 

způsobené permanentními magnety statoru na rotor. Síla F je závislá na proudu 

protékajícím vinutím rotoru I, délce závitu vinutí rotoru L a magnetickém poli 

generovaným permanentními magnety statoru. [3] 

Moment M, který způsobuje výše popsaná síla F je také závislý na délce ramene 

W a úhlu natočení závitu vinutí θ, což je úhel α odečtený od 90°, popisuje rovnice (2): 

M = 2 ∙ F ∙
W

2
∙ sinθ  (2) 

Dosazením za sílu F získáme rovnici (3) 

M = 2 ∙ I ∙ L ∙ B ∙
W

2
∙ sinθ  (3) 

Rovnice (3) pro výpočet momentu M lze zjednodušit označením plochy smyčky 

A, podle rovnice (4): 

A = L ∙ W  (4) 

Dosazením rovnice (4), do rovnice (3) a započítání závitů N vinutí rotoru, 

vznikne následující rovnice (5) pro výpočet výsledného momentu působícího na rotor 

stejnosměrného elektrického motoru. 

M = I ∙ N ∙ B ∙ A ∙ sinθ (5) 

Všechny veličiny v rovnici (5), kromě proudu protékajícího vinutím rotoru, jsou 

dané konstrukcí motoru a nelze je měnit pomocí elektronického obvodu, který řídí 

stejnosměrný elektrický motor. Lze je tedy vyjádřit jako momentovou konstantu kM 

podle rovnice (6).  

kM = N ∙ B ∙ A ∙ sinθ (6) 

Jedinou veličinou, kterou lze měnit při řízení motoru je proud a je tedy zřejmé, 

moment stejnosměrného elektrického motoru se řídí změnou proudu motorem 

protékajícím podle rovnice (7). 

M = I ∙  kM  (7) 

Zároveň s působením elektromagnetické síly, která roztáčí rotor, je ve vinutí 

rotoru indukováno elektrické napětí. Z teorie elektromagnetické indukce je známo, že 
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pokud je vodič umístěný do magnetického pole a je-li magnetické pole časově 

proměnné nebo je-li vodič v pohybu vůči magnetickému poli, je na vodiči indukováno 

napětí. Tento princip se uplatňuje při otáčení rotoru v magnetickém poli statoru, kdy se 

indukované napětí nazývá zpětné elektromotorické napětí s označením uemf. Zpětné 

elektromotorické napětí má opačnou polaritu, než napájecí napětí, které je přivedeno na 

svorky motoru, jak je vidět na Obr. 2. Velikost zpětného elektromotorického napětí 

závisí na magnetické indukci B v mezeře pro vinutí, na průměru, na němž je vinutí 

umístěno, na počtu a délce závitů vinutí rotoru a na otáčkách rotoru. Tyto parametry 

nejdou nijak změnit pomocí řídícího elektronického obvodu, lze je tedy opět sloučit 

jako konstantu, nazývanou elektromotorická konstanta ke. Výpočet velikosti zpětného 

elektromotorického napětí ukazuje rovnice (8). [2] [3] [4] 

uemf = ke ∙ ω (8) 

Z rovnice (8) vyplývá, že čím bude mít motor vyšší otáčky, tím vyšší bude i 

zpětné elektromotorické napětí. Jak už bylo řečeno, zpětné elektromotorické napětí uemf 

má opačnou polaritu a působí proti napětí připojeného na napájecí svorky motoru, bude 

snižovat proud protékající motorem.  

 

Obr. 2  Náhradní schéma stejnosměrného elektromotoru 

Na Obr. 2 je naznačeno zjednodušené náhradní schéma stejnosměrného 

elektrického motoru, kde jsou vyobrazeny jednotlivé impedanční složky vinutí motoru. 

Odpor R na Obr. 2 značí odpor vinutí, L indukčnost vinutí a zdroj uemf již zmíněné 

uemf 

UR 

U UL 
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zpětné elektromotorické napětí. Napětí U je napájecí zdroj připojený na svorky motoru. 

Toto napětí se rozdělí mezi jednotlivé prvky v obvodu podle rovnic (8), (9) a (10). 

UR = I ∙ R  (9) 

UL = L ∙
dI

𝑑𝑡
  (10) 

Podle rovnice (9) lze vypočítat úbytek napětí na odporu vinutí podle Ohmova 

zákona a podle rovnice (10) se vypočítá napěťový úbytek na indukčnosti vinutí. Úbytek 

napětí na indukčnosti je v ustáleném stavu nulové, celkové napájecí napětí se tedy 

rozdělí podle rovnice (11). [5] [6] 

U = I ∙ R +  uemf (11) 

Úpravou rovnice (11) pro výpočet proudu získáme rovnici (12). 

I =
U−uemf 

𝑅
  (12) 

Z rovnice (12) je vidět, že zvyšováním zpětného elektromotorického napětí uemf 

dochází k poklesu proudu tekoucího vinutím motoru.  

V opačném případě, tedy při nulových otáčkách, kdy dojde k mechanickému 

zastavení točícího se motoru, je proud tekoucí motorem definován rovnicí (13) a nazývá 

se proud nakrátko. 

IS =
U 

𝑅
  (13) 

Důsledkem zvyšování elektromotorického napětí úměrně otáčkám je, že 

zvyšováním otáček motoru klesá jeho moment. Dosazením rovnice (8) do rovnice (11) 

vznikne rovnice (14), ze které je patrné, že otáčky jsou přímo úměrně závislé na 

napájecím napětí. 

U = I ∙ R +  ke ∙ ω  (14) 

Nyní jsou definované základní parametry motoru pro výpočet mechanického 

výkonu Pm, který je stejnosměrný elektrický motor dodat. Jeho velikost je definovaná 

jako součin momentu a otáček, jak ukazuje rovnice (15). 

Pm = M ∙ ω = I ∙  kM ∙ ω  (15) 

V ideálním případě, kdy by na motoru nebyly žádné ztráty způsobené odporem 

vinutí, by byl tento výkon roven dodanému výkonu elektrickému Pe. Jelikož ale 

v reálném případě jsou ve vinutí motoru ztráty způsobené odporem vinutí, kde se 
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energie elektrická přeměňuje na energii tepelnou a motor se tak zahřívá, je tento 

moment definován podle rovnice (16). Pro jednoduchost nejsou uvažovány ztráty 

třením.  

Pm =  Pe − I2 ∙ R  (16) 

Dosazením jednotlivých veličin do rovnice (16) vznikne rovnice (17) 

I ∙  kM ∙ ω = (I ∙ R + ke ∙ ω) ∙ I −  I2 ∙ R (17) 

Po vykrácení rovnice (17) lze vidět, že kM = ke, což je logické, jelikož jde 

o jeden motor se stejnými konstrukčními a magnetickými vlastnostmi. Dosazením 

kM = ke do rovnice (14) se získá vztah (18). 

U =
M∙R 

kM
+  kM ∙ ω  (18) 

Ze vztahu (18) lze vyjádřit otáčky ω pro zjištění jejich závislosti. 

ω = −
R 

kM
2 ∙ 𝑀 +  

U 

kM
  (19) 

Rovnice (19) je tedy rovnice závislosti otáček na momentu, nazývá se rychlostní 

charakteristika a jedná se o matematický popis přímky, která má negativní sklon. Její 

grafické vyjádření je vidět na Obr. 3. 

 

Obr. 3  Rychlostní a momentová charakteristika stejnosměrného elektrického 

motoru 
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Rovnice pro průběh mechanického výkonu se vyjádří dosazením rovnice (19) do 

rovnice (16) a vznikne rovnice (17). 

P = −
R 

kM
2 ∙ 𝑀2 +  

U 

kM
∙ 𝑀  (20) 

Na Obr. 3 jde kromě průběhu otáček a výkonu také vidět průběh proudu 

protékajícího motorem. U něj je důležité to, že přímka proudu nezačíná v počátku 

soustavy souřadnic, ale při nulovém momentu má už určitou nenulovou hodnotu. Tato 

hodnota se označuje jako I0 a je to proud nezatíženého motoru, jenž je potřeba motoru 

dodat pro překonání tření a dalších ztrát. Z grafu na Obr. 3 je také vidět, že 

maximálního mechanického výkonu dosáhne motor při polovině maximálního 

krouticího momentu či při polovině otáček. [1] [2] [6] 

3. Možnosti řízení elektrických motorů v průmyslovém i 

neprůmyslovém prostředí. 

Možnosti, jak řídit otáčky stejnosměrného elektrického motoru vyplývají 

z rovnice (19). V této rovnici je vidět, že výsledné otáčky jsou závislé na napětí na 

svorkách motoru U, odporu vinutí R, zátěžovém momentu také na konstrukčních 

vlastnostech motoru, např. magnetický tok. Jelikož ovšem stejnosměrný elektrický 

motor má permanentní magnety ve statoru, nelze nijak elektrickým obvodem pro řízení 

stejnosměrného motoru měnit magnetický tok. Zbývá tedy změna odporu vinutí a 

změna napájecího napětí. [7] 

Řízení stejnosměrného elektrického motoru změnou odporu lze provést 

zařazením přídavného odporu do obvodu se stejnosměrným motorem. Je tedy možné 

tento odpor pouze zvýšit. Tento způsob řízení je energeticky velice náročný z důvodů 

ztrát vzniklých na přidaném odporu, který tyto ztráty převede do tepla. Proto se řízení 

stejnosměrného motoru změnou odporu vinutí používá velice zřídka. Průběh rychlostní 

charakteristiky při odporu různé velikosti je vidět na Obr. 4. 
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Obr. 4. Rychlostní charakteristiky při různé velikosti odporu R 

Řízení stejnosměrného elektrického motoru změnou napájecího napětí je 

plynulé řízení rychlosti otáček stejnosměrného motoru v celém rozsahu. Při tomto 

způsobů řízení vznikají pouze velmi malé ztráty a je možné měnit směr otáčení. 

Rychlostní charakteristiky při napájecím napětí různé velikosti jsou na Obr. 5. 

 

Obr. 5: Rychlostní charakteristiky stejnosměrného elektrického motoru při 

různém napájecím napětí 

Z výše uvedených způsobů řízení stejnosměrného elektrického motoru je 

nejvýhodnější řízení změnou napájecího napětí, které nemá tak velké ztráty jako řízení 

změnou odporu vinutí. Snižování velikosti napětí přináší ovšem nevýhodu ve zvýšení 

protékajícího proudu. Například při zatížení stejnosměrného motoru velkým momentem 

a snížením jeho napájecího napětí na polovinu oproti jeho jmenovitému napětí bude mít 

za následek dvojnásobné zvýšení protékajícího proudu. Vyšší proudy jsou pak náročné 

na řídící elektroniku, která je díky tomu ve výsledku dražší. Výhodnější způsob je tedy 
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měnit střední hodnotu napětí přivedeného na napájecí svorky stejnosměrného motoru. 

Střední hodnota napětí Ust je definována podle rovnice (21): [8]  

Ust =  
1

T
∫ 𝑢(𝑡)dt

T

0
  (21)  

Pomocí pulzně šířkové modulace (PWM) lze dosáhnout změny střední hodnoty 

napájecího napětí, díky spínání napětí v konstantní frekvenci nebo konstantní dobou 

sepnutí v řádu desítek kHz a měnění délky, kdy je napětí v periodě připnuto – měnění 

délky pulzu. Změnou délky pulzu jsme tedy schopni měnit střední hodnotu napětí 

v rozmezí 0 – 100% jmenovitého napájecího napětí stejnosměrného elektrického 

motoru. Spínacím prvkem bývá polovodičová součástka, např. tranzistor nebo tyristor. 

Stejnosměrný elektrický motor musí překonat zátěžový moment, aby se roztočil. 

Zátěžových momentů jsou dva typy. Reakční, který působí vždy proti momentu 

stejnosměrného motoru, například moment vyvolaný třením. Potenciální moment 

působí při jednom směru otáčení rotoru stejnosměrného motoru proti momentu 

stejnosměrného motoru a při druhém směru působí potenciální zatěžovací moment ve 

směru momentu stejnosměrného motoru, například zvedání břemene. Jelikož moment 

stejnosměrného motoru a zatěžovací moment mohou být kladné i záporné, může se pro 

konkrétní aplikaci nacházet pracovní bod, ve kterém stejnosměrný motor pracuje, ve 

všech čtyřech kvadrantech, podle Obr. 6.  

 

Obr. 6: Vymezení kvadrantů pro pracovní bod stejnosměrného elektrického 

motoru. 

Do kvadrantů na Obr. 6 pak lze zaznačit reakční zátěžový moment (Obr. 7) 

i potenciální zátěžový moment (Obr. 8). 
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Obr. 7: Reakční zátěžový moment 

 

Obr. 8: Potenciální zátěžový moment. 

Z Obr. 6 je zřetelné, že stejnosměrný elektrický motor je schopen pracovat ve 

4 režimech. V prvním režimu, odpovídajícím prvnímu kvadrantu, jsou směr otáčení 

i velikost momentu kladné, a tedy je kladný i celkový výkon. Motor pracuje 

v tzv. motorickém režimu, kdy spotřebovává elektrickou energie ze zdroje napájení 

k točení rotoru pro překonání zátěžového momentu. Ve druhém režimu, odpovídajícímu 

druhému kvadrantu je směr otáčení stejný jako v prvním režimu, ale moment má 

opačný směr a je tedy záporný. Celkový výkon odebíraný ze zdroje je díky součinu 

kladného a záporného čísla také záporný a motor tedy elektrickou energii neodebírá, ale 

dodává ji do zdroje a pracuje v tzv. generátorickém (příp. brzdném) režimu. Dodávání 

elektrické energie z motoru do zdroje se nazývá rekuperace. Třetí režim činnosti 

motoru je obdobný jako první. Otáčky jsou nyní opačného směru, tedy záporné a 

moment je také záporný. Celkový výkon odebíraný ze zdroje je díky součinu dvou 
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záporných čísel kladný, motor opět spotřebovává elektrickou energii ze zdroje a opět 

pracuje v motorickém režimu. Poslední, čtvrtý pracovní režim stejnosměrného motoru 

se vyznačuje zápornými otáčkami a kladným momentem. Celkový výkon je záporný a 

motor pracuje v generátorickém režimu a opět dochází k rekuperaci, kdy se motor stává 

generátorem a dodává elektrickou energii do zdroje. Podle kvadrantů se pak označují 

jednotlivé řídicí obvody pro řízení stejnosměrného motoru.  

Základní součástkou řídicích obvodů jsou polovodičové spínací prvky. Jako 

spínací prvky se v dnešní době nejčastěji používají polovodičové součástky zvané 

tranzistory. Nejčastěji unipolární tranzistory řízené elektrickým polem typu MOSFET 

nebo bipolární tranzistory řízené elektrickým polem typu IGBT. Kdysi byly používány i 

bipolární tranzistory, ale kvůli jejich nevýhodám, jako je např. buzení proudem, kdy je 

potřeba stálý proud do báze pro jejich sepnutí, nebo dlouhé časy vypnutí tranzistoru 

byly nahrazeny právě tranzistory typu MOSFET nebo IGBT. O tom, zda použít v 

dané aplikaci tranzistoru typu MOSFET nebo IGBT rozhoduje mimo jiné hlavně 

pracovní napětí a pracovní kmitočet. Tranzistory MOSFET se používají do aplikací 

s vyššími kmitočty a nižším napětím díky jejich rychlému spínání a malém odporu 

kanálu (řádově desítky mΩ). Jelikož má otevřený tranzistor typu MOSFET odporový 

charakter, tak úbytek napětí je přímo úměrný proudem protékajícímu tranzistorem. 

Tranzistory typu IGBT se většinou používají do aplikací s nižším kmitočtem a vysokým 

napětím (stovky až 1000 V). Úbytek napětí na otevřeném tranzistoru typu IGBT je ve 

stavu nasycení téměř nezávislý na proudu protékajícím tranzistorem IGBT. [7] 

Nejjednodušším obvodem pro řízení stejnosměrného elektrického motoru 

pomocí PWM je jednokvadrantní pulzní řídicí obvod neboli měnič. Jeho název je 

odvozen od polohy pracovního bodu motoru, protože tento pracovní bod leží pouze 

v jednom kvadrantu, takže otáčky lze řídit pouze v jednom směru, stejně jako generovat 

moment. Základní schéma takového měniče je zobrazeno na Obr. 9. Dioda plní funkci 

ochrany tranzistoru před průrazem při vypnutém tranzistoru. 
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Obr. 9: Schéma jednokvadrantního pulzního měniče. [2] 

Řídící tranzistor je spínán PWM. Jelikož je vždy buď plně otevřen, nebo plně 

zavřen, jsou na něm minimální ztráty způsobené protékajícím proudem. Jelikož se 

motor chová jako cívky, proud jím protékající se nemůže měnit skokem a nestačí tedy 

sledovat rychlé změny napětí a průběh proudu je zvlněný (při sepnutém tranzistoru 

stoupá a při vypnutém tranzistoru klesá). Míra zvlnění lze ovlivnit spínací frekvencí. 

Průběh napětí na stejnosměrném motoru a průběh proudu jím protékající je znázorněn 

na Obr. 10. Podrobně je tento princip popsán u dalšího měniče.  

 

Obr. 10:  Průběh proudu a napětí při spínání PWM. [2] 

Pokud je potřeba měnit i směr otáčení stejnosměrného motoru musíme použít 

čtyřkvadrantní pulzní měnič, pomocí kterého lze měnit kromě rychlosti i směr 

otáčení. Jeho principiální schéma je zobrazeno na Obr. 11. [2] 
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Obr. 11:  Principiální schéma čtyřkvadrantního pulzního měniče 

Jak je z Obr. 11 patrné, jedná se o zapojení 4 polovodičových spínacích prvků 

do můstku, kterému se díky svému uspořádání říká „H – můstek“. Při činnosti opět 

dochází ke spínání jednotlivých spínacích prvků v závislosti na požadovaném smyslu 

otáčení. Spínáním jednotlivých spínacích prvků lze zajistit otočení polarity napájecího 

napětí a tudíž i změnu směru otáčení stejnosměrného motoru a také lze zajistit brzdění 

motoru, což u předchozího měniče nebylo možné. Tímto měničem lze tedy zajistit práci 

stejnosměrného elektrického motoru ve všech čtyřech kvadrantech. Spínání 

jednotlivých spínacích prvků probíhá následovně. Sepnutím T1 a T3 se dosáhne 

kladného napětí na motoru a kladný směr průtoku proudu což má za následek kladný 

směr otáčení a kladný moment, podle Obr. 12. Pracovní režim nyní odpovídá 

motorickému režimu v prvním kvadrantu. 

 

Obr. 12: Režim činnosti měniče v prvním kvadrantu 

Druhého režimu se dosáhne, při sepnutí stejných spínacích prvků, snížením 

střední hodnoty napájecího napětí oproti napětí na motoru, např. snížením střídy PWM. 

V tomto případě se motor točí stejným směrem, ale proud změní svůj směr a teče 

z motoru do napájecího zdroje a dochází k rekuperaci a zároveň k brzdění motoru.   



23 

 

Třetí režim nastane vypnutím T1 a T3 a sepnutím T2 a T4. Na motoru je nyní 

napájecí napětí ovšem opačné polarity, než při prvním režimu a motor pracuje ve třetím 

kvadrantu. Směr otáčení motoru je tedy opačný než v prvním režimu jak je znázorněno 

na Obr. 13. 

 

Obr. 13: Režim opačného směru otáčení motoru. 

Poslední, čtvrtý režim nastane ze třetího režimu opět při sepnutí stejných 

spínacích prvků snížením střídy napájecího napětí tak, aby střední hodnota napájecího 

napětí byla menší, než napětí na motoru. Proud opět, jako ve druhém režimu, teče 

opačným směrem, z motoru do napájecího zdroje a dochází k rekuperaci a brzdění 

motoru.  

Režim brzdění nastane sepnutím buď obou horních (T1 a T4) nebo obou 

spodních (T2 a T3) spínacích prvků. V obou případech jsou napájecí svorky motoru 

zkratovány a motor je brzděný ovšem bez rekuperace. Znázornění toku proudu při 

sepnutých příslušných spínacích prvků je Obr 14. 

 

Obr. 14: Režimy brzdění 

Rychlost motoru lze řídit, jak již bylo výše zmíněno spínáním spínacích prvků 

PWM modulací. Pokud se místo jednoduchého sepnutí spínacího prvku uplatní PWM 

modulace, lze řídit rychlost i směr otáčení stejnosměrného motoru. Pokud se bude 

v prvním pracovním režimu čtyřkvadrantního pulzního měniče uvažovat, že budou 

spínací prvky T1 a T3 spínány pomocí PWM modulace, bude v okamžiku připojení 
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napětí růst proud motorem. Při vypnutí T1 a T3 bude proud protékající motorem klesat, 

ale jelikož se na indukčnosti nemůže měnit proud skokem, bude klesat značně pomaleji, 

než kleslo napětí na svorkách motoru. Pokud jsou T1 a T3 sepnuty dříve, než proud 

klesne na nulu, začne tento proud opět stoupat, do hodnoty definované velikostí 

připojeného napětí a době, než T1 a T3 opět vypnou. Při volbě velikosti frekvence 

spínání je nutné řídit se tím, aby zvlnění proudu bylo co nejmenší. Pokud by 

procházející proud měl příliš velké zvlnění, způsoboval by velkou ztrátu na indukčnosti 

motoru. Zároveň je ale nutné zvolit frekvenci dostatečně malou, aby na spínacích 

tranzistorech nevznikaly příliš velké spínací ztráty. Volba frekvence je tedy určitým 

kompromisem mezi zvlněním proudu a spínacími ztrátami na tranzistorech. Na Obr. 10 

je znázorněn průběh proudu v závislosti na napětí. Pomocí PWM je možno i určit míru 

brzdění, tedy dobu, za kterou motor zastaví. Opět místo trvalého sepnutí T1 a T4, nebo 

T2 a T3, bude na těchto spínacích prvcích PWM spínání a změnou délky pulzu se určí 

míra brzdění. Brzdění motoru lze ještě umocnit tím, že z jednoho motorického režimu, 

např. spínané spínací prvky budou T1 a T3, se přejde na druhý, tedy spínání T2 a T4. 

Proud se opět nemůže změnit skokem, ale bude se snižovat jeho hodnota rychleji 

v případě sepnutí opačné fáze spínacích prvků, jelikož na svorkách motoru bude 

připojeno napětí opačné polarity, než bylo doposud. Důležité v tomto obvodu je, že se 

nesmí sepnout najednou spínací prvky, které jsou nad sebou, tedy T1 a T2, nebo T3 

a T4. Pokud by tato situace nastala, došlo by ke zkratu mezi kladným a záporným 

napájecím pólem a zkratový proud by zničil sepnuté spínací prvky a mohl by zničit 

cesty na desce plošných spojů, které by se vlivem velkého proudového rázu mohly 

odlepit nebo úplně odpařit. Také by mohlo dojít ke zničení napájecího zdroje, případně 

v situaci, kdy by obvod byl napájen z baterie, by mohlo dojít dokonce k explozi baterie, 

pokud by měla špatné ochranné obvody, proto je tato situace velice nebezpečná a je 

nutné ji softwarově ošetřit. Další důležitou vlastností spínacích tranzistorů je, že se 

pomaleji vypínají, než spínají. Při vyslání signálů k vypnutí horního a zapnutí spodního 

tranzistoru ve stejnou dobu po velice krátkou dobu, nastane situace, kdy vedou oba 

tranzistory, což způsobuje proudové špičky a zvyšuje zatížení napájecího zdroje. Jako 

opatření proti této situaci se při softwarovém řešení vkládá mezi sepnutí spínacích 

prvků, které jsou nad sebou, vkládá tzv. „dead - time“, který zaručí pauzu v řádu 

mikrosekund po vypnutí jednoho a před zapnutím druhého spínacího prvku a tím je 

zajištěno, aby nedošlo k překrytí vodivých stavů obou tranzistorů nad sebou a 

nevznikaly tak proudové špičky. 
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Při řízení motoru pomocí pulzním měničem vznikají na jeho tranzistorech ztráty, 

které se projevují ohříváním pouzder tranzistorů a proto je tedy nutné tranzistory chladit 

pomocí chladiče. Ztráty na tranzistorech jsou dvojího typu. Ztráty statické PST, jsou 

dány pouze odporem tranzistoru RON při sepnutém stavu, tedy úbytkem napětí U při 

protékajícím proudu I jak ukazují rovnice (22) a (23). [17] [18] 

U = I ∙  RON  (22) 

PST = U ∙  I  (23) 

Ztráty dynamické PD, vznikají při přechodovém ději sepnutí nebo vypnutí 

tranzistoru. Při sepnutém tranzistoru je na něm minimální napětí a maximální proud. 

Začne-li se tranzistor vypínat, začne proud jím protékající klesat a napětí se na něm 

zvyšovat. Toto se děje i při zapínaní, pouze v opačném sledu. Tento děj nastane během 

jedné periody PWM 2x (při sepnutí a vypnutí). Celkový ztrátový spínací výkon je pak 

dán rovnicí (24), kde td je doba zpoždění sepnutí tranzistoru, tr je doba, za kterou je 

tranzistor plně sepnutý, f je spínací frekvence PWM. 

PD =
U∙ I∙(td+ tr)∙f 

2
  (24) 

Celkové tepelné ztráty na tranzistoru jsou pak dány součtem ztrát statických i 

dynamických a je nutno na součet těchto ztrát dimenzovat chladič, kterým budou 

tranzistory chlazeny. [1] [2] [8] 

4. Měření elektrických veličin a chyby, které při něm 

vznikají 

Pro správné řízení elektrickým motorů musí řídicí systém měřit a vyhodnocovat 

okamžité hodnoty napájecího napětí motoru, proud motorem protékajícím a případně 

otáčky či polohu motoru. Proto, aby řídicí systém správně reagoval na aktuální stav 

v závislosti na požadovaných hodnotách, musí tyto hodnoty měřit s určitou přesností, 

aby výsledky měření měly správnou vypovídací hodnotu. V dnešní době je drtivá 

většina řídicích systému řízená pomocí mikroprocesoru a vyžaduje si tak digitalizaci 

analogových hodnot, které jsou měřeny.  

Digitalizace signálu se skládá ze dvou úkonů, které se musí provést, aby bylo 

možné analogový signál digitálně zpracovat. Prvním z nich je vzorkování, tedy měření 
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vstupního signálu v přesně definovaných okamžicích, které jsou dané vzorkovacími 

impulsy, jak je zobrazeno na Obr. 15. 

 

Obr. 15:  Vzorkování signálu v čase 

Okamžiky, ve kterých je vstupní analogový signál měřen, je dán vzorkovací 

frekvencí. Čím je vzorkovací frekvence vyšší, a tedy čím jsou jednotlivé okamžiky 

měření signálu blíž k sobě, bude změřeno více detailů průběhu vstupního analogového 

signálu. Zvolení správné vzorkovací frekvence je velice důležité, jelikož při špatné 

zvolené vzorkovací frekvenci, může být výsledkem měření úplně jiný signál, než byl ve 

skutečnosti na vstupu.  

Například na Obr. 16 je znázorněno, co se stane, když bude vzorkovací 

frekvence příliš malá. 

 

Obr. 16:  Malá vzorkovací frekvence a vznik falešného signálu 

Jak je na obrázku vidět, výsledkem měření je jiný signál, než ve skutečnosti byl 

na vstupu, protože mezi jednotlivými vzorky není signál měřen a ztrácí se data o tom, 

co se děje mezi jednotlivými vzorky. Této chybě, která nastane zvolením nízké 

vzorkovací frekvence, se říká aliasing. K předejití aliasingu při vzorkování 
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analogového signálu je potřeba dodržet Nyquistův teorém, který říká, že vzorkovací 

frekvence musí být minimálně dvojnásobná, než maximální frekvence vstupního 

signálu. V praxi se ovšem volí vzorkovací frekvence daleko vyšší, až 20x. Další 

možnosti jak předejít aliasingu je zařazení na vstup měřícího zařízení filtr, který 

odfiltruje frekvence vyšší, než je maximální měřitelná frekvence. Vyšší frekvence se 

tedy vůbec na vstupu neobjeví. Vzorkování provádí obvody, které se nazývají „sample 

and hold“. Zjednodušené schéma je na Obr. 17.  

 

Obr. 17: Zjednodušené schéma obvodu sample and hold. [10] 

Na kondenzátoru se objeví taková velikost napětí, jaká byla přesně v době 

sepnutí spínače a vytvoří se tak jeden vzorek (sample). Spínač připíná měřené napětí na 

kondenzátor podle vzorkovací frekvence. 

Druhým krokem k digitalizaci analogového signálu je kvantování. Při 

kvantování se navzorkované hodnoty vstupního signálu zaokrouhlí na předem 

definované hodnoty, tzv. kvantizační hladiny. Kvantování se řídí podle rozhodovacích 

úrovní, které jsou v poloviční vzdálenosti mezi dvěma sousedními kvantizačními 

hladinami. Pokud je vzorek signálu nad polovinou, je mu přiřazena číselná hodnota 

vyšší kvantizační hladiny a pokud je pod polovinou, náleží mu číselná hodnota nižší 

kvantizační hladiny, jak je zobrazeno na Obr. 17. 

 

Obr. 18:  Přiřazení hodnotě signálu hodnotu kvantizačních hladin 
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Rozsah kvantování je omezen maximální hodnotou kvantizační hladiny. Tuto 

hladinu nesmí vstupní signál překročit, jinak dojde ke zkreslení signálu zvanému 

tvarové zkreslení, jak je vidět na Obr. 18. 

 

Obr. 19:  Oříznutí maximální hodnoty vstupního signálu. 

Navzorkované hodnoty vstupního analogového signálu nejsou tedy po procesu 

kvantování přesné, ale jsou to pouze celočíselné zaokrouhlené hodnoty dané 

kvantizačními hladinami. Dojde tedy k chybě zvané kvantizační zkreslení, jejíž 

projevy se podobají šumu, proto se tato chyba nazývá také kvantizační šum. 

Kvantizační zkreslení je tím menší, čím víc máme kvantizačních hladin. Důležité tedy 

je, zvolit takový počet kvantizačních hladin, aby byl kvantizační šum v porovnání se 

vstupním signálem co nejmenší.  

Výše popsané vzorkování a kvantování se provádí v zařízení zvaném 

analogově–digitální převodník, neboli AD převodník. AD převodníky jsou dnes běžně 

dostupné a jsou součástí většiny dnešních mikroprocesorů. Hlavními vlastnostmi AD 

převodníků jsou vzorkovací frekvence a rozlišení. Vzorkovací frekvence je tedy 

frekvence vzorkování měření vstupního signálu, jak bylo popsáno výše, a rozlišení AD 

převodníku značí, na kolik kvantizačních hladin je schopen rozlišovat navzorkovaný 

signál. Nejčastější rozlišení AD převodníků je 8 bitů, 9 bitů, 10 bitů, 11 bitů a 12 bitů. 

U většiny AD převodníků jde toto rozlišení nastavovat na základě aplikace, ve které se 

AD převodník používá. Maximální kvantizační hladinu určuje tzv. referenční napětí AD 

převodníku. Toto napětí zároveň určuje maximální hodnotu napětí vstupního signálu, 

aby nedošlo ke tvarovému zkreslení. Na vstup AD se tedy přivádí analogový signál 

a jeho výstupem je digitální číslo, které je přiřazeno hodnotě měřeného vzorku na 
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základě kvantizačních hladin. Existuje několik typů AD převodníků a použití 

jednotlivých typů závisí na aplikaci, ve které bude AD převodník použit. 

V mikroprocesorech má jeden AD převodník více přepínatelných vstupů, takže je díku 

tomu možno měřit více signálů pomocí jediného AD převodníku, čehož se v praxi 

s výhodou využívá. [10] [11] 

Pro to, aby byl na vstupu AD převodníku signál v takovém rozsahu, aby jej AD 

převodník mohl převést na digitální číslo, je třeba jej do takového rozsahu převést, 

případně jiné veličiny převést na napětí o rozsahu, které AD převodník mohl převést. 

Převodník pro požadovaný rozsah napětí se nazývá napěťový dělič, jeho schéma je na 

Obr. 20. 

 

Obr. 20:  Schéma napěťového děliče. 

Napěťový dělič snižuje vstupní napětí U1 na výstupní napětí U2, které je 

definováno úbytkem napětí na rezistoru R2 podle poměru rezistorů R1 a R2. Dělící 

poměr napěťového děliče je možno odvodit pomocí Ohmova zákona. Ke zjištění úbytku 

napětí na rezistoru R2 je nutno nejprve vypočítat proud procházející děličem I podle 

rovnice (25). 

I =
U1 

R1+ R2
  (25) 

Tento proud vytvoří úbytek napětí na rezistoru R2 podle rovnice (26). 

U2 = I ∙  R2  (26) 

Výsledkem dosazením rovnice (25) do rovnice (26) a jejich úpravou je výsledný 

dělící poměr, který definuje výstupní napětí podle rovnice (27). 

U2 =  U1 ∙  
R2 

R1+ R2
 (27) 
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Použitím napěťového děliče se tedy dosáhne vhodnou volbou rezistorů cíleného 

snížení napětí pro měření pomocí AD převodníku a jakákoliv změna napětí na vstupu 

napěťového děliče je viditelná i na výstupu napěťového děliče, pouze zmenšena 

příslušným poměrem rezistorů a po převodu AD převodníku je možno napětí na 

výstupu napěťového děliče opět pomocí poměru rezistorů přepočítat na původní 

hodnotu, která je na vstupu napěťového děliče. Hodnoty rezistorů R1 a R2 je třeba volit 

tak, aby bylo dosaženo požadovaného poměru zmenšení napětí. Většinou se používá 

pravidlo, že výstupní napětí z napěťového děliče, které je zároveň vstupním napětím 

AD převodníku, by mělo být ve ¾ rozsahu. Zároveň také tak, aby napěťový dělič 

nezkresloval měřené napětí svým velmi vysokým proudovým odběrem, který by mohl 

způsobit snížení měřeného napětí, ale spolu s tímto tak, aby svým velice malým 

protékajícím proudem, tedy příliš vysokými rezistory nebyl náchylný na rušení. 

Důležitá je samozřejmě také přesnost rezistorů, která se pohybuje v měřících aplikacích 

dokonce menší než 0,1%. Většinou se v praxi volí hodnoty v řádů jednotek až desítek 

kΩ, ovšem záleží na konkrétní aplikaci. 

Jelikož AD převodník i jiné měřicí přístroje dokážou měřit jen a pouze napětí, je 

potřeba při měření proudu protékající proud převést na napětí. Nejjednodušší převodník 

proudu na napětí je rezistor. Díky úpravě Ohmova zákona, který je v rovnici (26), je 

možno využívat k měření protékajícího proudu I rezistor o definované velikosti R.  

U = I ∙  R  (28) 

Výsledkem je tedy napětí U, ze kterého lze snadno změřit a zpětně pak dopočítat 

proud protékající obvodem. Do série s motorem (případně s jiným spotřebičem) se tedy 

zařazuje rezistor, na kterém je měřen úbytek napětí. Důležité ovšem je, aby rezistor 

nebyl příliš velký, aby nezpůsobil velký úbytek napětí, který by mohl ovlivnit funkci 

motoru nebo jiného spotřebiče, jehož protékající proud je měřen. Kromě úbytku napětí, 

by bylo také nutné volit tento rezistor s poměrně vysokým maximálním výkonem, 

protože větší úbytek napětí při větším protékajícím proudu by způsobil značné 

oteplování měřícího rezistoru, jehož přesnost by mohla být změnou teploty ovlivněna 

a také by byl měřící rezistor zbytečně teplotně a výkonově namáhán.  Proto se v praxi 

volí velice malé rezistory, jejichž hodnota je menší než 1Ω. Někdy se dokonce používá 

pouze cesta na plošném spoji k tomuto účelu upravena, aby měla definovanou hodnotu 

odporu, na níž se tvoří dostatečný úbytek napětí. Bylo by dobré, kdyby tento úbytek 

napětí byl opět, jako v případě napěťového děliče v ¾ měřícího rozsahu AD 
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převodníku. Ovšem takovýto úbytek napětí je již příliš vysoký, proto se používají 

rezistory s velmi malou hodnotou odporu, na kterých je přijatelně malý úbytek napětí, 

který je pak pomocí operačního zesilovače zesílen na požadovanou hodnotu. Je třeba 

také mít na mysli umístění tohoto měřícího rezistoru. Jelikož je nutné měřit úbytek 

napětí přímo na měřícím rezistoru, a pokud by byl umístěn ještě před motor nebo jiný 

spotřebič, je nutné použít operační zesilovač v zapojení diferenciálního zesilovače, 

který od hodnoty napětí na jedné svorce rezistoru odečte hodnotu napětí na druhé svorce 

rezistoru. Výsledkem je tedy úbytek napětí pouze na měřícím rezistoru. Kdyby se toto 

neprovedlo, AD převodník by měřil z důvodu spojené země se spotřebičem součet 

napětí na rezistoru i na spotřebiči. [15] [20]  

Další možností, jak měřit proud protékající obvodem je použití Hallovy sondy. 

Hallova sonda využívá tzv. Hallův jev, který říká, že magnetické pole kolmé na 

elektrický proud způsobuje ve vodiči vychylování volných nosičů elektrického proudu z 

podélného směru a jejich vytlačování směrem k okraji. Příčinou této odchylky je 

elektromagnetická Lorentzova síla a důsledkem vznik Hallova napětí UH mezi 

protilehlými hranami polovodičové destičky viz. Obr. 21. 

 

Obr. 21:  Hallův jev. 

Velikost Hallova napětí pak vychází z rovnice (29), kde UH je Hallovo napětí, 

RH je konstanta Hallovy sondy, I je procházející proud, B je magnetické pole působící 

na destičku a d je tloušťka destičky. 

UH =  RH ∙  
I∙B 

d
  (29) 
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Jak je v rovnici (29) vidět, velikost Hallova napětí je přímo úměrná 

protékajícímu proudu. Hallovo napětí bývá velmi nízké, proto se na výstup z Hallovy 

sondy zařazuje zesilovač, který napětí zesiluje. Většinou se používají už kompletní 

snímače, které mají Hallovu sondu, zesilovač a teplotní korekci integrovanou v jednom 

pouzdře. Je tak možno použít jedinou součástku, která se umístí do série se spotřebičem 

a na jejích výstupních pinech už je upravené napětí, které je závislé na protékajícím 

proudu. Závislost výstupního napětí na protékajícím proudu pak výrobce uvádí 

v tabulkách v dokumentaci ke každému proudovému senzoru, takže je možno opět 

zpětně dopočítat protékající proud. [12] [13] [14] 

Výše popsané snímače jsou spolu s AD převodníky součástí tzv. měřícího 

řetězce, jehož blokové schéma je na Obr. 22. 

 

Obr. 22:  Měřící řetězec. 

Jak je vidět, měřící řetězec se skládá ze senzorů, případně snímačů, které 

měřenou veličinu převádějí na napěťový signál, který je možno dále zesílit, případně 

z něj odfiltrovat nežádoucí rušení a šumy, pomocí filtrů. Díky AD převodníku je pak 

takto upravený signál převeden do digitální podoby, aby jej mohla vyhodnocovací 

logika zpracovat, přepočítat zpět na původní měřenou veličinu a na základě výsledků 

pracovat podle naprogramované funkce. [20] [21] [22] 

Každé měření je zatíženo chybou, takže nikdy nezískáme správnou hodnotu 

měřené veličiny. Přesnost měření je charakterizována chybou, a analýza chyb pomáhá 

zvyšovat přesnost měření. Výsledek každého měření má možný rozsah chyb, tzv. 

neurčitosti měření. Chyby se dělí ze dvou hledisek, buď podle matematického 

vyjádření, nebo podle výskytu. Podle matematického vyjádření se chyby dělí na 

absolutní chybu a relativní chybu.  

Absolutní chyba, s označením ∆ se určuje podle rovnice (30), kde XM je 

naměřená hodnota a XS je skutečná hodnota. Absolutní chyba má jednotku měřené 

veličiny. 

∆=  XM − XS  (30) 
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Relativní chyba ∂ je sama o sobě bezrozměrné číslo (31), většinou je ale 

přepočítávána pro vyjádření v procentech (32), případně v p.p.m (32) (parts per 

million). Relativní chyba je definovaná podle rovnice (31). 

∂ =  
∆ 

X𝑆
 (31)  

∂ =  
∆ 

X𝑆
∙ 100  (32) 

∂ =  
∆ 

X𝑆
∙ 106  (33) 

Podle výskytu se chyby dělí na systematické a náhodné. Systematická chyba je 

stálá při opakovaných měření těže veličiny, případně se mění, ale předvídatelným 

způsobem. Pokud lze tuto chybu zjistit díky přesnějšímu měření, nebo je známá příčina 

jejího vzniku, lze pomocí korekce tuto chybu odstranit. Počítá se podle rovnic (34) nebo 

(35) podle toho, zda se jedná o systematickou chybu absolutní, nebo systematickou 

chybu relativní.   

∆𝑠𝑦𝑠𝑡=  X̅ − XS  (34) 

∂𝑠𝑦𝑠𝑡 =  
∆𝑠𝑦𝑠𝑡 

X𝑆
∙ 100  (35) 

Kde X̅ je tzv. výběrový průměr z určitého N počtu měření Xi a je definován 

podle rovnice (36). 

 X̅ =  
1

N
∑ Xi

N
i=1   (36) 

Náhodná chyba se nepředvídatelně mění při opakovaných měření a není ji tedy 

možno odstranit korekcí. Jediný způsob, jak tuto chybu zpracovat a zmírnit její 

důsledky, je zvýšit počet měření na minimálně 20 měření a výsledky zpracovat 

statistickými metodami. Díky tomu lze získat střední hodnotu opakovaných měření a 

také rozptyl opakovaných měření, který se většinou charakterizuje tzv. směrodatnou 

odchylkou. Vedle chyb, se jako ukazatel přesnosti měření používají také nejistoty. 

Nejistota měření charakterizuje hodnoty, které byly naměřeny, okolo výsledku 

měření, který je možno přiřadit k hodnotě měřené veličiny. Nejistota měření se kromě 

výsledků měření týká také měřících přístrojů, hodnot konstant, které byly použity, 

korekcí apod., na kterých je nejistota výsledků měření závislá. Základem k určení 

nejistot měření je statistický přístup a je předpokládáno rozdělení pravděpodobnosti, 

které popisuje, jak se od skutečné hodnoty může odchylovat udávána hodnota, případně 



34 

 

pravděpodobnost, s jakou se může nacházet skutečná hodnota v intervalu daném 

nejistotou. Míru nejistoty měření určuje směrodatná odchylka udávané veličiny. Takto 

vyjádřená nejistota se označuje jako standartní nejistota. Představuje rozsah hodnot 

okolo naměřené hodnoty. Standartní nejistoty se rozdělují na standartní nejistoty typu 

A a standartní nejistoty typu B. Mají dvě možnosti uvádění, a to samostatně, bez 

znaménka, nebo za hodnotou výsledku se znaménkem ±. 

Standartní nejistoty typu A - uA způsobují náhodné chyby, které mají neznámé 

příčiny. Tento typ nejistot se zmenšuje spolu se stoupajícím počtem opakovaných 

měření. 

Standartní nejistoty typu B – uB způsobují známé a odhadnutelné příčiny 

jejich vzniku. Jejich hodnocení a identifikaci provádí člověk, který musí mít velké 

zkušenosti, jelikož se musí u vyšších požadavků na přesnost a u složitějších měřících 

zařízení  provést podrobný rozbor chyb. Tento typ nejistot vychází z různých zdrojů a 

výsledek je dán jejich sumací a přitom nezávisí na počtu opakovaných měření.  

Kombinovaná standartní nejistota C – uC je geometrický součet předešlých 

standartních nejistot typu A a typu B. Je-li hodnocen výsledek měření touto nejistotou, 

nerozlišuje se nejistota typu A a typu B. Kombinovaná standartní nejistota udává 

interval, v němž se s velkou pravděpodobností vyskytuje skutečná hodnota měřené 

veličiny a v praxi se tato nejistota používá nejčastěji. Její výpočet je dán rovnicí (37). 

uC =  √uA +  uB  (37) 

Rozšířená standartní nejistota U je zaváděna, pokud je třeba zajistit větší 

pravděpodobnost správného výsledku měření. Získá se vynásobením kombinované 

standartní nejistoty součinitelem ku = 2. [16] 
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5. Návrh a realizace řídicího driveru pro stejnosměrný 

motor o výkonu 500W 

Řídicí driver řídí stejnosměrný motor, který je součásti elektrického skútru a 

jeho výkon je 500W. Motor je vestavěn přímo do kola skútru, nejsou tedy potřeba žádné 

další převody. Hřídel motoru je zároveň náboj kola, za který je motor uchycen ke 

konstrukci skútru a plášť motoru se při zapnutí otáčí a otáčí tedy i samotným kolem, jak 

je vidět na Obr. 23. 

 

Obr. 23:  Motor v kole pro pohon skútru. 

Jelikož se jedná o skútr, není požadovaná změna směru otáčení, ale pouze 

ovládání rychlosti otáčení motoru a tedy i rychlosti jízdy, což zjednodušuje návrh 

samotného driveru, protože není potřeba plný H – můstek ale stačí pouze poloviční  

H - můstek.  

Vstupní veličinou pro driver je signál od ovladače rychlosti, který je umístěn na 

pravé straně řídítek skútru, jak je běžné u motorek a jiných skútrů. Jeho výstupem je 

napětí v rozmezí 850 – 2500mV při napájení 3,3V. Ovladač je zobrazen na Obr. 24. 
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Obr. 24:  Ovladač rychlosti skútru. 

Napájení driveru a zároveň elektromotoru je zajištěno pomocí baterie složené ze 

šesti paralelně spojených celků po sedmi sériově spojených Li-Ion článcích (7S6P). 

Každý článek má napětí při plném nabití 4,2V, celková baterie má tedy při plném nabití 

29,4V. Toto napětí bude hlavním napájecím napětí pro řídicí driver.  

Samotný driver je složen z několika bloků, jak je popsáno v blokovém schématu 

na Obr. 25.  

 

 

Z požadavků napsaných výše byly vybrány součástky pro řídicí driver a jsou 

následně popsány.  

Obr. 25:  Blokové schéma řídícího driveru 
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Poloviční H – můstek, který řídí motor, je složen z tranzistorů typu MOSFET 

s N kanálem. Byl vybrán kanál N kvůli svým lepším vlastnostem, zejména nižšímu 

odporu při otevřeném kanálu a tedy menším tepelným ztrátám. Požadovanou vlastností 

těchto tranzistorů je, aby jejich maximální napětí mezi elektrodami drain a source bylo 

aspoň dvojnásobné než je spínané napětí, jelikož při spínaní induktivní zátěže můžou 

vznikat napěťové špičky až o velikosti dvojnásobku napájecího napětí. Motor pro pohon 

skútru má výkon 500W a při napětí 29,4V jím poteče cca 17A. I tento proud je vhodné 

při výběru spínacího tranzistoru předimenzovat, kvůli možným proudovým nárazům, 

krátkodobému přetížení a bezpečnosti. Dalším požadavkem na spínací tranzistor je co 

nejnižší vstupní kapacita. Vstupní kapacita unipolárního tranzistoru totiž zvyšuje dobu 

zapnutí tranzistoru a vysoká vstupní kapacita zvyšuje nároky na velikost proudu, který jí 

protéká, aby vstupní kapacitu nabil a tranzistor se tak otevřel. Je také vhodné, aby 

tranzistor měl dostatečnou plochu pro chlazení, a také je vhodné, aby byl zkonstruován 

na velký výkon. Podle těchto požadavků byl vybrán tranzistor s označením PSMN6R5-

80PS od výrobce NXP Semiconductors. Základní vlastnosti tohoto tranzistoru jsou 

popsány v Tab. 1. 

Pouzdro TO220 

UDS 80V 

ID 100A 

RDSon 6,9mΩ 

Ptot 210W 

Ciss 4461pF 

 

Tab. 1:  Základní parametry tranzistoru PSMN6R5-80PS 

Jak je vidět při srovnání požadavků a vlastností vybraného tranzistoru, je tento 

tranzistor silně předimenzován, což zajišťuje vysokou bezpečnost. Cena tohoto 

tranzistoru je 43,- Kč při jednom kuse, takže poměr ceny a parametrů je velice dobrý. 

Protože horní i dolní tranzistor v polovičním H – můstku budou MOSFET s N 

kanálem, je nutné zajistit podmínku sepnutí tohoto tranzistoru a to, že napětí UGS by 

mělo být 10V pro plné otevření tranzistoru, aby na něm nebyl zbytečně velký odpor při 

otevřeném stavu. Proto je nutné použít driver pro MOSFET tranzistory, který zajistí 



38 

 

10V mezi elektrodami gate a source i na horním tranzistoru. Požadavek na tento driver 

je takový, aby uměl spínat poloviční H – můstek a dokázal dodat co největší proud při 

sepnutí tranzistoru, aby co nejdříve nabil parazitní kapacity a co nejrychleji tak sepnul 

tranzistor. Také by měl dokázat co největší proud vybít přes sebe, aby co nejrychleji 

vybil parazitní kapacity a tím se tranzistor co nejrychleji zavřel. Dalším požadavek je 

v dnešní době většinou už samozřejmostí, a to, že driver pro MOSFET tranzistory 

nepovolí současné sepnutí obou tranzistorů, i když je tento požadavek na jeho vstupní 

části, a vkládá dead – time mezi spínací časy tranzistorů nad sebou. Také je třeba při 

výběru driveru pro MOSFET tranzistory dávat si pozor na jeho vstupní (logickou) část, 

aby dokázal reagovat na signály o napětí 3V, jelikož je spousta logických obvodů 

v dnešní době napájena napětím 3V a tedy i jejich výstupní signály mají hodnotu napětí 

3V. Podle výše uvedených požadavků byl vybrán driver od společnosti Micrel, Inc. 

s označením MIC4604 v pouzdře TDFN o rozměrech 2,5 x 2,5mm, čímž nezabere příliš 

mnoho místa na desce plošných spojů. Dokáže nabít a vybít parazitní kapacity 

MOSFET tranzistorů proudem o velikosti až 1A, takže zaručuje velice rychle zapínání a 

vypínaní tranzistorů, a také je možné na jeho vstup posílat signály o velikosti 3V. Jeho 

napájecí napětí musí být v rozmezí 5,25 až 16 V. 

Hlavní logickou částí driveru, která ovládá driver pro MOSFET tranzistory 

a zajišťuje vyhodnocení signálu od ovladače rychlosti, měří proud protékající motorem, 

napětí baterie, teplotu chladiče, na kterém jsou připevněny MOSFET tranzistory 

a případně komunikuje s další elektronikou je mikroprocesor od společnosti 

STMicroelectronics s označením STM32F301K6U6. Jedná se o 32-bitový procesor 

s jádrem ARM Cortex – M4 a obsahuje jednotku FPU, která znatelně zrychluje výpočty 

rovnic. Mezi jeho periferie patří AD převodník s až 15 kanály, kterým se budou měřit 

vstupní veličiny, dále 16 bitový timer, který umí generovat PWM na dvou pinech proti 

sobě negovaných s funkcí dead time, DMA kontrolér, kterým se budou ukládat data 

naměřená z AD převodníku a také sériové rozhraní, které bude použito pro možnost 

komunikace s další elektronikou. Maximální frekvence tohoto procesoru je 75 Mhz, 

takže pro řízení driveru pro elektromotor je tento procesor více než dostačující a při 

ceně 74,- Kč za kus je poměr cena – výkon jednoznačně výborná. Sám výrobce dokonce 

tento procesor doporučuje mimo jiné pro aplikace řízení motorů. Vyžaduje ovšem jiné 

napájení než driver pro MOSFET tranzistory a to 3,3V.  
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Pro správnou kontrolu funkce a správné řízení motoru je třeba změřit i proud, 

který jím protéká. Použití rezistoru jako snímače proudu by bylo příliš neefektivní, díky 

úbytku napětí na rezistoru a tento rezistor by byl také příliš výkonově namáhán. Proto 

bylo zvoleno měření proudu pomocí Hallova snímače. Snímač byl zvolen od 

společnosti Allegro mikrosystém s označením ACS758LCB-100B-PFF-T. Tento 

snímač umí měřit oba směry toku proudu, který jím prochází, jeho maximální rozsah je 

100A a je možné ho napájet napětím 3,3V. Je také už od výroby kalibrovaný a jeho 

odpor je 100µΩ, takže úbytek napětí na něm při průchodu proudu bude zanedbatelný. 

Jeho výstup je analogové napětí s offsetem o hodnotě poloviny napájecího napětí, 

v tomto případě, kdy bude napájen napětím 3,3V bude jeho výstupní signál mít hodnotu 

1,65V, když nebude protékat žádný proud. Při kladném směru průtoku proudu bude toto 

napětí stoupat, při záporném směru bude toto napětí klesat úměrně protékajícímu 

proudu.  

Další části řídicího driveru jsou napájecí zdroje. Jelikož je potřeba z napájecího 

napětí 29,4V vytvořit napájecí napětí pro logickou část 3,3V a pro driver pro MOSFET 

tranzistory, který bude napájen napětím o hodnotě 12V je nutné použít dva napájecí 

zdroje. Lineární stabilizátory by způsobily příliš velkou ztrátu, což není žádoucí, jelikož 

se jedná o aplikaci napájenou z baterie a požaduje se tedy co nejvyšší účinnost celého 

systému, je nutné zvolit napájecí zdroje typu DC/DC spínaných měničů typu step down, 

případně buck.  

První měnič, který zajišťuje napájecí napětí 12V pro driver pro MOSFET 

tranzistory a pro druhý měnič je postaven na čipu od společnosti ON Semiconductor 

s označením NCP3063. Tento čip obsahuje potřebné součásti, které je nutné pro 

logickou část měniče této topologie. K němu je použita už jen cívka, dioda, časovací 

kondenzátor, který určuje frekvenci spínání, výstupní napěťový dělič, kterým se určuje 

výstupní napětí a filtrační kondenzátory. Jedná se o ověřený a levný čip, který obsahuje 

i spoustu ochranných prvků, například teplotní ochranu, ochranu proti zkratu na 

výstupu, možnost proudového omezení a jiné. Jeho maximální vstupní napětí je 40V a 

maximální protékající proud 1,5A takže lze tedy použít pro tuto aplikaci. 

Druhý měnič, který je napájen z prvního měniče, tedy napětím 12V zajišťuje 

napájecí napětí pro logickou část driveru a to 3,3V. Jedná se opět o čip od společnosti 

ON Semiconductor, ovšem tentokrát s označením NCP3170ADR2G. Tento čip opět 

obsahuje vše potřebné pro logickou část měniče, a k němu je potřeba už jen cívka, 
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filtrovací a blokovací kondenzátory a výstupní dělič. Obsahuje také vnitřní ochrany, 

jako teplotní ochranu, soft start, ochranu proti zkratu a jiné. Proto je také velice vhodný 

pro tuto aplikaci. 

 

Obr. 26: Schéma DC DC měniče z 29,4V na 12V 

Návrh prvního DC/DC měniče je na Obr. 26. Obsahuje již zmíněný čip 

NCP3063 pod označením IC1. Kondenzátory C1 a C4 slouží jako vstupní filtrační a 

blokovací kondenzátory v kombinaci elektrolytický a keramický kondenzátor. Pomocí 

kombinace rezistorů R2  a R3 lze nastavit proudové omezení tohoto zdroje, kdy IC1 

omezuje proud, pokud hodnota napětí na jeho pinu 7 se jménem SNS dosáhne velikosti 

0,2V. Podle Ohmova zákona lze snadno spočítat, že při odporu 0,33Ω bude tento zdroj 

omezovat proud na cca 0,6A, což je dostatečné pro správnou funkčnost a zároveň to 

zamezí zničení obvodu při potenciální chybě na desce plošných spojů, případně chybou 

součástek. Rezistor R3 se neosazuje, ale je ve schématu kvůli případnému doladění 

hodnoty odporů snímacích rezistorů na hotové desce plošných spojů. Kondenzátorem 

C7 se nastavuje pracovní frekvence měniče. S hodnotou 3,9nF bude měnič pracovat na 

frekvenci 90kHz. Dioda D2 je vyžadována principem zdroje topologie step down. Její 

parametry jsou 30V a 1A, takže je dostatečně dimenzovaná pro správnou funkci. 

Hodnota indukčnosti cívky L1 je zvolena podle dokumentace výrobce v závislosti na 

pracovní frekvenci měniče. Výstupní dělič, díky kterému se nastavuje výstupní napětí 

měniče je tvořen rezistory R6 a R7. NCP3063 reguluje výstupní napětí tak, aby na jeho 

pinu číslo 5 s názvem FB bylo napětí 1,25V. Velikost odporů rezistorů R6 a R7 se pak 

vypočítá v závislosti na požadovaném výstupním napětí UOUT podle rovnice (38). 

Uout = 1,25 ∙ (
R6

R7
+ 1)  (38) 
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Je nutné tedy zvolit hodnotu odporu jednoho rezistoru a dopočítat druhou 

hodnotu odporu druhého rezistoru. Zvolením hodnoty odporu rezistoru R7 1kΩ a 

úpravou rovnice (38) se dostane rovnice (39) pro výpočet odporu R6. 

 R6 = 1 ∙ (
Uout

1,25
− 1) (39) 

Dosazením požadovaného výstupního napětí 12V se dostane rovnice (40): 

R6 = 1 ∙ (
12

1,25
− 1) = 8,6 kΩ  (40) 

Výsledná hodnota odporu rezistoru R6 vyšla 8,6 kΩ a nejbližší hodnota v řadě 

E24 je 8,2kΩ. Při této hodnotě bude výstupní napětí 11,5V, což stále vyhovuje 

požadavkům. Kondenzátory C8 a C9 jsou výstupní filtrační kondenzátory pro vyhlazení 

výstupního napětí, opět v kombinaci elektrolytický a keramický kondenzátor. Rezistor 

R10 a LED dioda LED1 slouží k indikaci přítomnosti napájecího napětí.  

 

Obr. 27: Schéma DC/DC měniče z 11,5V na 3,3V 

Návrh druhého DC/DC měniče je na Obr. 27, kde je situace obdobná jako 

v předchozím případě. Kondenzátory C2 a C3 jsou opět jako filtrační a blokovací, 

tentokrát jsou tyto kondenzátory stejně jako výstupní C10 a C11 pouze keramické, 

protože tento obvod pracuje na frekvenci 500kHz, což je tak vysoká frekvence, že 

nejsou potřeba elektrolytické kondenzátory s vyšší kapacitou. Pomocí rezistoru R4 se 

přivede spouštěcí signál do pinu číslo 6 s názvem EN, který slouží jako zapínací pin, 

pokud je na něm napětí vyšší než 4,5V. Toho je dosaženo pomocí rezistoru R4. 

Kondenzátor C5 je navrhnut pouze, pokud by byl problém se zapnutím zdroje díky 

rušení. Je pro něj místo na desce plošných spojů, zůstal ale neosazen. Kombinace R5 a 

C6 je pro kompenzaci regulační smyčky a jejich hodnota je doporučena výrobcem, 

stejně jako umístění těchto dvou součástek co nejblíže čipu IC2. Cívka L2 má hodnotu 
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pro poměr vstupního a výstupního napětí doporučenou výrobcem. Rezistory R8 a R9 

jsou opět výstupním děličem pro definování výstupního napětí. Zde nejsou nutné 

výpočty, jelikož výrobce sám doporučuje hodnoty odporů těchto rezistorů pro výstupní 

napětí 3,3V a to R8 = 24,9 kΩ a R9 = 7,87 kΩ. Výpočet by byl obdobný jako 

v předchozím případě, ovšem se změnou komparačního napětí, kdy tento obvod nemá 

1,25V ale 0,8V. Kondenzátory C10 a C11 jsou výstupní filtrační kondenzátory a zenerova 

dioda D3 je pro ochranu obvodů napájených z tohoto měniče. V případě závady měniče 

tato dioda poslouží jako základní ochrana, aby se na 3,3V napájecí větev nedostalo 

napětí vyšší než 3,6V a nezničilo tak další součástky. Rezistor R11 a LED dioda LED2 je 

opět pro indikaci přítomnosti napájecího napětí.  

 

Obr. 28: Zapojení procesoru. 

Procesor je zapojen podle schématu na Obr. 28. Jeho napětí je blokováno 

kondenzátory C15, C19, C21, C22 o velikostech kapacity 1nF a 100pF, kdy Kondenzátor o 

kapacitě 1nF má velikost pouzdra 0603 a kondenzátor o kapacitě 100pF má velikost 

pouzdra 0402. Tato kombinace kapacit a velikostí pouzder zajistí co možná nejlepší 

blokovací schopnosti. Analogové napětí je blokováno pomocí filtru z kondenzátorů C16, 

C20, C23, C24 a cívky L3. Tento filtr zajistí, že se hodnota napětí na analogové napájecí 

části procesoru pokud možno vůbec nebude hýbat a zůstane co možná nejvíc stabilní, 

nebude tak ovlivňovat měření AD převodníku tohoto procesoru. K procesoru je nutné 

také připojit kondenzátor C12 na resetovací pin a rezistor R12 na BOOT0 pin, kterým se 
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zajistí, že po zapnutí, procesor naběhne do správného místa v paměti a spustí se správný 

naprogramovaný kód. Krystal Q1 s frekvencí 8MHz zapojený na piny 2 a 3 zajistí spolu 

se svými zatěžovacími kondenzátory C13 a C14 zdroj hodinových pulzů pro procesor. 

Tento procesor takový krystal nezbytně nepotřebuje, jelikož má uvnitř sebe vlastní 

zdroje hodin, ale krystal je přesnější a časování timeru pro PWM bude tedy také 

přesnější. Hodnota kapacit zatěžovacích kondenzátorů pro krystal Q1 je dána výrobcem 

krystalu.  

Pro nahrání napsaného programu do tohoto procesoru je nutné vyvést 

programovací piny na konektor pro připojení programátoru. Toto zapojení je na Obr. 

29. 

 

Obr. 29: Programovací konektor pro procesor 

Ochranné ESD diody D4 a D5 s označením PESD24VS2UT jsou připojeny jako 

ochrana procesoru proti ESD pulzům, kdy osoba, která bude připojovat programovací 

kabel na programovací konektor, může být nabitá elektrostatickou elektřinou a dotykem 

na konektor by tak mohla zničit procesor, který by ESD výboj nepřežil. ESD ochrany 

tento pulz svedou přes sebe do GND a procesor je tak ochráněn. Rezistorová síť R13 

s hodnotou odporů 100R je zde jako základní ochrana proti případnému zkratu na 

konektoru. Konektor X1 je lámací pinová lišta s úhlem 90°.  

Pokud by byl v budoucnu požadavek komunikace tohoto driveru s jinou 

elektronikou, je vyveden konektor pro připojení sériové komunikace UART, případně 

I2C. Zapojení tohoto konektoru je na Obr. 30. 
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Obr. 30: Zapojení komunikačního konektoru. 

Konektor X2 je opět lámací pinová lišta, ale tentokrát není úhlová ale přímá. 

Stejné jako u programovacího konektoru je zde ESD ochrana D6. Kondenzátory C17, C18 

a rezistory R14 a R15 jsou pro ochranu proti zkratu a proti napěťovým pulzům, které by 

mohly ohrozit procesor. Jejich hodnoty odporů a kapacit nejsou tak vysoké aby 

ovlivnily případnou komunikaci. Zenerovy diody D7 a D8 jsou připojeny jako napěťová 

ochrana, kdyby se na konektor dostalo vyšší napětí, než na který je procesor 

konstruován.  

Připojení signálu z ovladače rychlosti je zajištěno pomocí obvodu na Obr. 31. 

 

Obr. 31: Obvod pro připojení ovládacího signálu 

Ovládací signál je přiveden na konektor X3, kterým je opět přímá lámací pinová 

lišta. Vstup je ochráněn proti připojení napětí opačné polarity dvojicí diod D10 s názvem 

BAT54C, což jsou dvě schottkyho diody v jednom pouzdře SOT-23. Druhá dvojice D9 

je připojena, aby ochránila vstup procesoru před napětím vyšším, než je 3,5V. Jejich 
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katody jsou připojeny na napětí 2,7V které je vytvořeno pomocí zenerovy diody D1 a 

rezistoru R1. Pokud se na konektoru objeví napětí vyšší než je 2,7V je toto přepětí 

svedeno právě do větve 2,7V a procesor je tak opět ochráněn proti vyššímu napětí, než 

na které je konstruován. V tomto případě nelze použít zenerovy diody jako ochrana 

proti přepětí z důvodu tzv. leakage proudu, který diodou protéká, i když napětí na ní je 

nižší než zenerovo napětí dané diody. Tento proud by způsobil úbytek napětí na 

rezistoru R18 a měření by nebylo přesné. Rezistory R18 a R25 jsou vyrobeny s přesností 

0,1% a tvoří napěťový dělič, který je potřebný, jelikož maximální napětí z ovladače 

rychlosti se blíží napětí 2,7 a ochranné diody by tak opět zkreslovaly měření napětí. 

Pomocí tohoto děliče je napětí zmenšeno na cca 1,74V, na které se ochranné diody 

neuplatňují a nezkreslují tak měření. Kondenzátor C26 slouží jako základní odfiltrování 

vyšších frekvencí a rušení na ovládacím signálu.  

Měření napětí baterie je zajištěno napěťovým děličem na Obr. 32. 

 

Obr. 32: Napěťový dělič pro měření napětí baterie 

Rezistory jsou opět jakožto měřící vyrobeny s přesností 0,1%. Při maximálním 

napětí baterie 29,4V bude na výstupu děliče cca 2,7V, což je napětí, které dokáže AD 

převodník v procesoru změřit. Kondenzátor C25 opět slouží jako základní odfiltrování 

rušení vyšších frekvencí.  
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Je dále žádoucí, aby driver indikoval správný chod programu, což je zajištěno 

pomocí LED diod zapojených podle Obr. 33. 

 

Obr. 33: Zapojení indikačních LED diod 

Jedná se o tzv. RGB LED diody, kdy v jednom pouzdře jsou 3 LED čipy 

základních barev. Na jejich společnou anodu je připojeno napájecí napětí a jejich anody 

jsou přes předřadný odpor pomocí procesoru uzemňovány a LED diody tak mohou 

svítit více barvami a indikovat tak pomocí nich různé stavy. LED4 je tak použita pro 

blikání zelenou barvou, kdy takto indikuje chod programu a LED3 je použita pro svícení 

různou barvou podle hodnoty signálu z ovladače rychlosti.  

Procesor má 15 kanálový AD převodník a tak je jeden z kanálu využit na měření 

teploty chladiče, na kterém jsou připevněny spínací MOSFET tranzistory. Měření 

teploty je prováděno pomocí NTC termistoru, který je rovněž připevněn na chladič, což 

umožňuje jeho konstrukce, jak je vidět na Obr. 34. 

 

Obr. 34: NTC termistor pro měření teploty chladiče 
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Obvod pro toto měření teploty je na Obr. 35. 

 

Obr. 35: Obvod pro měření teploty. 

Pro přesné měření teploty pomocí NTC termistoru je nutno napětí o velice 

přesné hodnotě. To je zajištěno pomocí napěťové reference IC4, která má na výstupu 

napětí 2,048V v přesnosti 0,1%. Toto napětí je pak přes operační zesilovače v zapojení 

napěťových sledovačů přivedeno na měření teploty. Je nutno použít operačních 

zesilovačů, protože samotná reference nemá takovou proudovou zatížitelnost. Tato 

hodnota napětí je pak přes rezistor R33 o hodnotě 1k v přesnosti 0,1%  a přes cívku L 

přivedena na daný NTC termistor. Cívka je zde pro to, aby nedošlo k proudovým 

rázům, a její odpor je zanedbatelný. NTC termistor tak spolu s rezistorem R33 tvoří dělič 

a změna hodnoty odporu NTC termistoru je přímo úměrná změně napětí na tomto 

děliči. Napětí z tohoto děliče je přivedeno do procesoru přes základní filtr tvořený 

rezistorem R34 a kondenzátory C36 a C37. Transil D13 je zde jako ochrana procesoru proti 

napěťovým pulzům a ESD výbojům. Z převodní tabulky od výrobce NTC termistoru je 

pomocí programu Microsoft Excel vygenerovaná převodní charakteristika a převodní 

rovnice, která je naprogramovaná v procesoru pro výpočet teploty. Napěťová reference 

o hodnotě 2,048V je také přivedena na jeden z kanálu AD převodníku v procesoru, díky 

čemuž je schopen se procesor dokalibrovat na přesnější měření AD převodníkem. 
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Obr. 36: Zapojení driveru pro MOSFET tranzistory 

Zapojení driveru pro MOSFET tranzistory je na Obr. 36. Obsahuje samotný 

driver MIC4604, blokovací kondenzátory C29, C30, C32, C33, pro blokování jeho 

napájení, předřadné rezistory R26 a R27 které slouží jako základní ochrana výstupu 

procesoru proti případnému zkratu na driveru. Důležitá součástka je kondenzátor C31, 

který je driverem nabíjen na dané napětí v momentě, kdy je spodní tranzistor sepnut, a 

tento kondenzátor se pak stává zdrojem pro sepnutí horního MOSFET tranzistoru. 

Z toho vyplývá, že horní tranzistor se nikdy nesepne na delší dobu, protože se vybije 

kondenzátor, a tak na horním tranzistory nemůže být PWM se střídou 100%. Vždy je 

nutné aspoň na chvíli rozepnout horní a sepnout spodní tranzistor, aby mohl být horní 

tranzistor v další periodě opět otevřen. 

 

Obr. 37: Zapojení polovičního H můstku a RCD snubberu 
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Výstup z driveru pro MOSFET tranzistory je pak přiveden na tranzistory přes 

rezistory R29 a R30 jak je vidět na Obr. 37. Tyto rezistory opět slouží jako základní 

ochrana driveru proti zkratu a případně doladění tvaru pulzů do gate elektrod 

tranzistorů. Nesmí mít ovšem moc vysokou hodnotu odporů, ať neomezují spínací 

proud, který je potřebný pro nabití parazitních kapacit v MOSFET tranzistorech. Kromě 

polovičního H můstku je na Obr. 37 vidět i obvod, který se nazývá RCD snubber. 

Slouží k omezení napěťových překmitů, které mohou dosáhnout až dvojnásobku 

napájecího napětí a mohly by ohrozit životnost spínacích tranzistorů. Odpor diod D11 

a D12 slouží spolu s kondenzátory C34 a C35 jako RC filtr proti vysokým frekvencím, 

které právě tyto překmity způsobují. Rezistory R31 a R32 pak slouží k vybití 

kondenzátorů C34 a C35, aby mohly zase v další periodě do sebe absorbovat přepětí. 

Hodnota jejich odporů rezistorů R31 a R32 je zvolena tak, aby se kondenzátory za dobu 

nečinnosti určitě vybily, ale zároveň aby vybíjecí proud nebyl příliš velký, neboť pak by 

způsoboval tepelné namáhání rezistorů a diod v tranzistorech. 

Poslední obvod je obvod pro měření proudu. Jeho schéma je na Obr. 38. 

 

Obr. 38: Obvod pro měření proudu. 

Jak již bylo řečeno, pro měření proudu byla použita součástka AC758, ovšem 

zapojená v opačném směru (proud protékající motorem ukazuje záporně). Senzor je 

takto zapojen pouze z důvodu lepšího designu na desce plošných spojů. Výstup tohoto 

senzoru je přímo zapojen do AD převodníku v procesoru. Napájení proudového senzoru 

je blokováno kondenzátory C38 a C39. Celkové schéma se nachází v Příloze 1. 
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Ze schémat uvedených výše byla navrhnuta dvouvrstvá deska plošných spojů 

v softwaru CadSoft Eagle 6.6.0 a podle tohoto návrhu byla deska vyrobena u firmy 

Printed s.r.o. Návrhy jde vidět na Obr. 39 a Obr. 40. Hotovou desku plošných spojů pak 

na Obr. 41 a Obr. 42 a osazenou desku plošných spojů pak na Obr. 43 a Obr. 44. 

 

Obr. 39: Top vrstva desky plošného spoje driveru 

 

Obr. 40: Bottom vrstva desky plošného spoje 

 

Obr. 41: Hotová deska plošných spojů ze strany top 
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Obr. 42: Hotová deska plošných spojů ze strany bottom 

 

Obr. 43: Osazená deska plošných spojů ze strany top 

 

Obr. 44: Osazená deska plošných spojů ze strany bottom 
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Obr. 45: Driver namontovaný na chladiči s NTC termistorem 

Procesor je programován v jazyce C++ v prostředí uVision Keil. Při jeho 

programování není využitý žádný RTOS systém z toho důvodu, že nejsou potřebná 

vlákna programu a také, jelikož se jedná o řízení skútru, kde záleží na bezpečnosti, že 

při programování bez RTOS je větší kontrola nad činnostmi procesoru. Program se 

skládá ze dvou hlavních částí, jako je první inicializace a hlavní smyčka. V první 

inicializaci jsou inicializovány všechny potřebné periferie, a to ADC, DMA, timer, uart 

a vstupně výstupní piny. Algoritmus celého programu je na Obr. 45. 

 

Obr. 46: Vývojový algoritmus kódu pro driver 

V první části se inicializují již výše zmíněné periferie pro požadovanou funkci. 

ADC je nastaven na nezávislý mód funkce, 12 bitové rozlišení, na zarovnání dat vpravo 
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a jsou nastaveny pro něj hodiny. DMA slouží k uložení hodnot naměřených AD 

převodníkem do předem definovaných proměnných. Díky tomu, se o tohle uložení 

nemusí starat program, ale vykoná se to samostatně. Potom, na základě přerušení od 

DMA, kdy je uložení dat hotovo, se nastaví příznak a podle něj se pak spouští zpětný 

přepočet naměřených hodnot na napětí podle použitých napěťových děličů, na proud 

podle použitého proudového senzoru a teploty podle použitého NTC termistoru. Tyto 

hodnoty jsou programem průměrovány 128 vzorky kvůli lepší stabilitě hodnot. Dále je 

pak počítáno s těmito průměry. Timer je nastaven na generování PWM signálu na dva 

různé piny, kdy je na jednom pinu PWM signál negován proti druhému a mezi tyto dva 

PWM signály je vložen dead time.  

Blok programu s názvem UI EXEC slouží pro rozhodování jakou LED diodu 

jakou barvou rozsvítit v závislosti na běhu programu nebo na hodnotě signálu od 

ovladače rychlosti.  

Jednou z nejdůležitějších částí programu je pak blok s názvem DRIVER EXEC, 

kde jsou vyhodnocovány naměřené data, hlavně vstupní signál od ovladače rychlosti. 

Velikost napětí tohoto signálu je přepočítaná na procentuální poměr 0 – 100% a podle 

této hodnoty je pak plněn registr CCR timeru, který určuje střídu PWM signálu. Také je 

zde omezení maximální hodnoty na 95% kvůli driveru pro MOSFET tranzistory. Dále 

je zde vyhodnocován proud procházející motorem, teplota chladiče a napětí baterie. 

Pokud by tyto hodnoty překročily bezpečné meze, je PWM okamžitě nastaveno na 0 a 

motor je tak zastaven. Díky tomu, že ovladač rychlosti má svou minimální hodnotu 

napětí 850 mV, lze detekovat jeho odpojení, například vypadnutím konektoru, 

ulomením drátku apod. Toto je také hlídáno v této části programu, a pokud se signál od 

ovladače rychlosti ztratí, je opět motor ihned zastaven.  

Frekvence PWM je nastavena na 25 kHz. Tato frekvence je už nad slyšitelné 

pásmo, takže driver nepíská a také je zajištěn spojitý proudu motorem, jak je ukázáno 

na Obr. 46, kde je zobrazen průběh napětí na motoru a proudu motorem z již hotového a 

naprogramovaného driveru. Kdy modrý signál je napětí a žlutý signál je proud 

motorem.  
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Obr. 47: Průběh napětí na motoru a proudu motorem. 

Na Obr. 47 jde vidět na průběhu napětí, že při nástupné hraně napětí vznikne 

napěťový překmit. Jeho detail je zobrazen na Obr. 48. 

 

Obr. 48: Detail napěťového překmitu. 

Z Obr. 48 je zřejmé, že se jedná o překmit s daleko vyšší frekvencí, než je 

samotný signál. Překmit vznikl díky absenci výše zmíněného RCD snubberu. Pro jeho 

zapojení je překmit velmi silně omezen, jak je zřejmé z Obr. 49. 
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Obr. 49: Omezení překmitu pomocí RCD snubberu. 

Při testovacích jízdách byla ověřena funkčnost driveru i samotného skútru, kdy 

se motor a tedy i skútr choval přesně podle předpokladů. Při požadavku na změnu 

rychlosti skútr reagoval okamžitě, a při zpomalení driver okamžitě upravil rychlost 

motoru, takže při požadavku na zpomalení nebylo nutné používat mechanické brzdy na 

skútru a při tomto zpomalování skútr rekuperoval energii do baterií. 

Na Obr. 50 je vidět průběh PWM signálů, které jsou mezi sebou negované 

z procesoru do driveru pro MOSFET tranzistory. 

 

Obr. 50: Průběh PWM signálu pro horní a dolní MOSFET. 
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Na Obr. 51 jde vidět dead time mezi těmito dvěma PWM signály. 

 

Obr. 51: Dead time mezi PWM signály. 
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6. Závěr 

Podařilo se navrhnout a realizovat driver pro stejnosměrný komutátorový motor, 

který je umístěn na pojízdném skútru. Driver je založen na principu polovičního 

H můstku a je řízen 32bitovým procesorem s jádrem ARM Cortex – M4, který 

vyhodnocuje vstupní signály a měří další provozní veličiny a na základě těchto hodnot 

určuje střídu PWM pro řízení motoru. Frekvence PWM je nastavena tak, aby byla mimo 

slyšitelné pásmo, tedy aby driver nepříjemně nepískal při své činnosti a zároveň také, 

aby byl zajištěn spojitý průběh proudu, tedy aby při nesepnutém horním tranzistoru 

neklesl proud k nule. Program v procesoru je založen na přerušeních, a co nejvíce je 

využíváno HW periférií, aby v případě zacyklení programu nedošlo k nebezpečné 

situaci, kdy by skútr např. nešlo zastavit. Byla ověřena funkce rekuperace při požadavku 

na zpomalení, kdy driver motor zpomalil a nebylo třeba tak používat mechanické brzdy.  

Na skútru je možné nyní jezdit a ovládat jeho rychlost jako u každého jiného 

skútru nebo motorky. Byly provedeny testovací jízdy s osobami s různou tělesnou 

hmotností, kdy se ukázal vliv této hmotnosti na maximální rychlost. Například u osoby, 

která váží 109kg bylo dosaženo rychlosti maximálně 11km/hod a u osob, která váží 

75kg bylo na stejném úseku dosaženo rychlosti 14km/hod. Rychlost byla měřena 

pomocí GPS tachometru na smartphonu.  
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