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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na elektrické motory a jejich rozdělení, řízení 

moderních Brushless DC motorů, jejich použití v automatizaci ve formě servopohonů a 

krokových motorů. Práce je spíše teoretická. 

Poslední část je zaměřena na návrh třífázového BLDC motoru se zpětnou vazbou 

pomocí senzorových i bezsenzorových metod a porovnání klasických elektromotorů s  BLDC 

motory. 

Klíčová slova 

Elektromotor, BLDC motor, Hallovy senzory, řízení, servomechanismus, krokový motor. 

 

Abstract 

The thesis is focused on electric motors and their distribution, management of modern 

brushless DC motors, the use of automation in the form of servo and stepper motors. The 

work is rather theoretical. 

The last part is focused on the design phase BLDC motor with feedback via sensor and 

sensorless methods and compared with conventional electric motors with BLDC motors. 

Keywords 

Electric motor, BLDC motor, Hall sensors, kontrol, servo, stoper motor. 
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Úvod 

Nejstarším druhem elektrických strojů jsou stroje stejnosměrné. V roce 1831 předvedl 

britský fyzik Michael Faraday (1791 - 1867) na přednášce v Královské společnosti v Londýně 

vůbec první princip dynama v historii. Jeho stroj se skládal z měděného kotouče o poloměru 

15 cm, který se otáčel mezi dvěma póly trvalého magnetu. 

O půl století později v roce 1881 ohromil elektrotechnický svět na výstavě v Paříži 

americký vynálezce Thomas Alva Edison (1847 - 1931) svým dynamitem, který nazval 

„Jambo“. Edisonovo dynamo dodávalo proud pro 2000 žárovek a ve své době bylo největší na 

světě. I s parním strojem, který dynamo poháněl, vážilo dynamo 27 t. Za následujících 

padesát let klesla hmotnost dynam o stejném výkonu na 5 t.  

Motory nás provází celý život, ať už jsou to motory parní, spalovací, raketové nebo 

motory elektrické. V současné době je elektřina běžnou a neodmyslitelnou součástí života lidí 

v podobě nejrůznějších domácích spotřebičů, výrobních prostředků komunikační i zábavní 

techniky.  

Ve své práci se zaměřím na elektromotory stejnosměrné i střídavé, jejich druhy a 

obecnou konstrukci, moderní motory BLDC a jejich použití v automatizaci ve formě 

servomechanismů a krokových motorů. Jako poslední část uvedu návrh třífázových BLDC 

motorů se zpětnou vazbou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 2- 

 

1. Obecná konstrukce elektrických motorů 

Elektromotor je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na 

mechanickou práci (Obr. 1). Opačnou přeměnu, tedy změnu mechanické práce na elektrickou 

energii, provádí generátor. Dynamo je generátor stejnosměrného proudu, alternátor proudu 

střídavého. Často bývají tato zařízení velmi podobná či zcela identická až na některé drobné 

konstrukční odchylky.[1] 

 

Obr. 1 Elektromotor 

 

1.1. Princip elektromotoru 

Většina elektromotorů pracuje na elektromagnetickém principu, ale existují i motory 

založené na jiných elektromechanických jevech jako jsou elektrostatické síly, piezoelektrický 

efekt či tepelné účinky průchodu elektrického proudu. V současnosti se tyto jevy pro 

konstrukci elektromotorů téměř nepoužívají. [2] 

Základním principem, na němž jsou elektromagnetické motory založeny, je vzájemné 

silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými obvody, kterými protéká 

elektrický proud. Tuto sílu popisuje Lorentzův zákon síly 

            [N]        (1) 

Kde  F  je síla [N], 

q  elektrický náboj [C], 

E  intenzita elektrického pole [V.m
-1

], 

B  magnetická indukce [T]. 
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Na vodič protékaný proudem umístěný v magnetickém poli působí síla F: 

          [N]         (2) 

 Kde  F  je síla působící na vodič [N], 

  B  magnetická indukce v blízkosti vodiče [T], 

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

  I  proud protékající vodičem [A]. 

V elektrickém točivém stroji se rotující část stroje nachází obvykle uvnitř a nazývá se 

podle své základní funkce - rotor. Statická netočivá, pevná část stroje se nazývá stator. 

Stejnosměrný elektromotor může obsahovat pevně spojenou sadu elektromagnetů umístěných 

obvykle na rotoru.  

Rám elektromotoru se nazývá kotva. Jako „kotva“ má být označována ta část 

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

výstupní napětí. Podle typu motoru může jako kotva sloužit rotor i stator. Termín je zastaralý 

a vlastně i dost zavádějící, neboť z obecného hlediska práci provádí vždy celý stroj jakožto 

celek, nikoliv jen jedna jeho část.  

V běžném rotačním motoru je umístěn rotor tak, aby magnetické pole vytvářené ve 

vodičích a magnetické pole statoru vyvíjely kroutící moment a přenášeli jej na rotor. Tento 

kroutící moment pak způsobuje potřebnou rotaci otáčivé části stroje. Motor se točí a 

vykonává mechanickou práci. [2] 

 

Elektrický motor má tři režimy provozu: 

 Motorický režim – motor odebírá elektrickou energii z elektrické sítě nebo z baterie a 

přeměňuje ji na mechanickou energii na hřídeli. 

 Generátorický režim – motor odebírá mechanickou energii z kinetické nebo 

polohové energie stroje připojeného na hřídel a dodává ji zpět do elektrické sítě, do 

baterie, nebo do elektrické zátěže. 

 Režim brzdy – motor odebírá mechanickou energii z kinetické nebo polohové energie 

stroje připojeného na hřídeli a přeměňuje ji na teplo (zahřívá se). [3] 
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Rozběh elektromotoru 

Moment motoru při rozběhu závisí na jeho typových vlastnostech i konkrétní 

konstrukci. Velkým problémem je získání dostatečně velkého záběrového momentu při 

nulových a nízkých otáčkách. 

Dalším problémem je omezení tzv. záběrových proudů, které mohou být 

mnohonásobkem jmenovitého proudu motoru. [8] 

 

Brzdění elektromotoru 

Motory mohou většinou pracovat i jako generátory, tedy přeměňovat mechanickou 

energii v elektrickou. Díky tomu můžeme použít elektromotoru jako brzdy. Získanou 

elektrickou energii lze buď shromažďovat zpět do napájecí sítě – brzdění do sítě, nebo ji 

proměňujeme v teplo v odporech – brzdění do odporu. 

Při použití motoru v generátorickém režimu jako brzdy je nutno si uvědomit, že napětí 

se ve vodiči indukuje pouze při nenulové rychlosti, tedy s klesajícími otáčkami rychle klesá 

brzdný účinek. Pro uvedení zařízení do klidu a jeho zajištění v tomto stavu je tedy nutná další 

mechanická třecí brzda. 

Většina elektromotorů umožňuje snadnou reversaci (obrácení) směru otáčení. Této 

skutečnosti se rovněž využívá k brzdění reversací. Nevýhodou tohoto způsobu je značné 

proudové namáhání vinutí motoru, přitom brzdný účinek podle konstrukce motoru nemusí být 

nejvyšší. Při tomto brzdění je ale nutno po dobrzdění zamezit roztočení pohonu opačným 

směrem. K tomu je na hřídel motoru mechanicky připojen tzv. elektrodynamický hlídač 

brzdění.  

U střídavých motorů je možné i brzdění stejnosměrným proudem. [8] 

1.2. Konstrukce 

Běžný elektrický stroj (elektromotor nebo generátor) je složen ze čtyř základních 

funkčních celků. 

 Elektrický obvod – proudový obvod, je tvořen vinutím – cívkami s izolací, svorkami 

nebo přípojnicemi. Některé stroje mají komutátor nebo kroužky. Vinutí ve formě 

cívek nebo klece jsou složena v drážkách magnetického obvodu. 

 Komutátor je kroužek složený z mnoha vzájemně izolovaných lamel. K lamelám 

jsou připojeny jednotlivé vývody cívek kotvy. Ke komutátoru přiléhá dvojice 
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(nebo více) kartáčů. Komutátor dynama slouží jako mechanický usměrňovač 

indukovaného střídavého napětí a proudu ve vodičích kotvy. Komutátor motoru 

slouží jako střídač, měnící směr proudu ve vodičích kotvy. V moderních strojích je 

komutátor nahrazován polovodičovým měničem kmitočtu (BLDC stroje). 

 Kroužek má tvar prstýnku, na který je připojen elektrický vývod. Na kroužek 

dosedá sběrací kartáč. Kroužek nemění směr proudu. Kroužky slouží 

k elektrickému připojení pohyblivých částí (vinutí). Střídavé (třífázové) elektrické 

stroje mívají obvykle tři kroužky. Stejnosměrný budící obvod synchronního stroje 

má dvojici kroužků. 

 Magnetický obvod je tvořen feromagnetiky, u střídavých strojů a kotev 

komutátorových strojů (i stejnosměrných) je vždy tvořen vzájemně elektricky 

izolovanými transformátorovými plechy. Magnetický obvod statorů stejnosměrných 

strojů bývá opracovaný odlitek. Vede magnetický tok vytvářený vinutím nebo 

permanentními magnety. Vinutí bývají umístěna v drážkách magnetického obvodu. 

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

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

Zajišťuje dostatečnou mechanickou tuhost a pevnost stroje. Chrání před vniknutím 

cizích částí a vody. Zajišťuje oddělení vnějšího a vnitřního prostředí ve stroji. Chrání 

před nebezpečným dotykem pohybujících se částí a dotykem s elektrickými částmi 

pod napětím. Zajišťuje odvod tepelné energie vzniklé ve stroji. Mechanická 

konstrukce stroje má zaručovat, že stroj nebude mechanicky kmitat vlastními kmity.  

Důležitým parametrem je délka vzduchové mezery, která má být minimální. 

 Chlazení zajišťuje odvod tepla vznikajícího ohmickými ztrátami ve vinutí, ztrátami 

v magnetickém obvodu vířivými proudy a mechanickými ztrátami v ložiscích. 

Chlazení může být provedeno jako přirozené, nucené s vlastním ventilátorem, nucené 

cizím ventilátorem, kapalinové (vodní), plynem (vodík).  

Překročením provozní teploty izolace dochází k překotnému stárnutí – degradaci 

izolací. Vlivem vysoké teploty je životnost izolace zkrácena na zlomek předpokládané 

životnosti. U strojů s permanentními magnety hrozí odmagnetování při překročení Curieho 

teploty. Pro výpočet předpokládaných teplot dosažených odporovou ztrátou je používána 

Benešova konstanta, která byla definována elektroinženýrem Vítem Benešem (*Chrudim) a 

byla úspěšně implementována při automatizované výrobě komutátorů ve společnosti 

Komutex. [5] 
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Dělení elektromotorů 

Dle způsobu napájení si rozdělíme elektromotory na: 

 stejnosměrné  

 střídavé. 

1.3. Stejnosměrný elektromotor 

Jeden z prvních rotačních elektromotorů, možná i vůbec první, vynalezl Michael 

Faraday v roce 1821. Motor se skládal z volně zavěšeného drátu ponořeného do nádrže rtuti. 

Ve středu nádrže byl umístěn permanentní magnet. Elektrický proud procházel drátem 

rotujícím kolem magnetu. Ten prokazoval, že proud vytvořil otáčivé magnetické pole kolem 

drátu. Moderní motor na stejnosměrný proud byl náhodně objeven v roce 1873, když Zénobe 

Gramme vodivě spojil roztočené dynamo s druhým stojícím dynamem, z něhož se tím stal 

napájený motor.  

Nejjednodušší motor na stejnosměrný proud má stator tvořený permanentním 

magnetem a rotující kotvu ve formě elektromagnetu s dvěma póly (Obr. 2). Rotační přepínač 

zvaný komutátor mění směr elektrického proudu a polaritu magnetického pole procházejícího 

kotvou dvakrát během každé otáčky. Tím zajistí, že síla působící na póly rotoru má stále 

stejný směr. V okamžiku přepnutí polarity udržuje běh tohoto motoru ve správném směru 

setrvačnost. Motory s permanentním magnetem se dodnes využívají například v modelářství. 

Kotva je obvykle minimálně třípólová, aby nevznikal problém s mrtvým úhlem motoru. 

Výhodou motoru s permanentním magnetem je možnost snadno měnit směr otáčení polaritou 

vstupního napětí. Komutátor zajistí, že se v cívce změní směr proudu + a - (- a +) po každém 

pootočení o 180° (u dvoupólového motoru). Takto dochází ke změně směru indukčních 

siločar v cívce. [4] 

 

Obr. 2 Stejnosměrný elektromotor 
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Funkce stejnosměrného motoru 

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

Stator je tvořen dvěma velkými permanentními magnety. 

 

Obr. 3 Funkce stejnosměrného motoru 

Vzhledem k polaritě statoru a rotoru se souhlasné póly (barvy) odpuzují a rotor se 

otáčí. Opačné póly se přitahují, rotor se stále otáčí (Obr. 3). V okamžiku, kdy se rotor dostane 

do vodorovné polohy, dojde na komutátoru k přepnutí polarity magnetického pole rotoru. [3] 

 

Dělení stejnosměrných motorů 

 Motor s cizím buzením 

 Motor s vlastním buzením 

1.3.1. Motor s cizím buzením 

Proud pro vytvoření magnetického pole statoru se získává z jiného zdroje než proud 

rotoru. Vinutí rotoru a statoru jsou napájena ze dvou nezávislých zdrojů. 

 s vinutým statorem 

Pro napájení motoru byla dříve používána stejnosměrná síť a regulace proudů byla 

prováděna zařazováním regulačních odporů. V moderních pohonech jsou zpravidla používány 

řízené tyristorové usměrňovače jak pro napájení statoru, tak i kotvy motoru. 

 s pernamentními magnety 

Stator tohoto motoru je tvořen permanentními magnety. Tato konstrukce je používána 

u malých motorků do výkonu stovek W, např. pro pohon hraček, malých spotřebičů, 

v automobilech, pro roboty apod. [1] 
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1.3.2. Motor s vlastním buzením 

Budící proud statorových elektromagnetů je získáván za stejného zdroje jako napájecí 

proud rotoru. 

 Sériový elektromotor 

Místo permanentního magnetu se pro statory běžných větších motorů využívá 

elektromagnetu. Pokud je vinutí statoru (budicí vinutí) spojeno s vinutím rotoru do série, 

mluvíme o sériovém elektromotoru (Obr. 4). Tento typ elektromotoru má točivý moment 

nepřímo úměrný otáčkám. To znamená, že stojící elektromotor má obrovský točivý moment. 

Využívá se proto především u dopravních strojů a v elektrické trakci (vlaky, metro, tramvaje). 

Ve spojení s generátorem je schopen ideálně nahradit mechanickou převodovku. Dostupnější 

sériový elektromotor (na rozdíl od střídavých) proto často nalezneme také v levnějších 

přestavbách elektromobilů.  

 

Obr. 4 Zapojení sériového motoru 

 Derivační  

Derivační elektromotor má elektromagnet statoru napájený paralelně s rotorem (Obr. 

5). Otáčky tohoto motoru jsou méně závislé na zátěži motoru. Navíc lze proud statoru 

samostatně regulovat. Proto se tento typ motoru využívá především u strojů, kde jsou 

požadovány relativně neměnné otáčky. 

 

Obr. 5 Zapojení derivačního motoru 
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 Kompaudní 

Kompaudní motor má dvě statorová vinutí. Vinutí derivační a sériové (Obr. 6). Tím 

v sobě shrnuje vlastnosti obou motorů, tj. udržování konstantních otáček i nárůst momentu 

motoru při nižších otáčkách. Konkrétní vlastnosti motoru závisí na jeho konstrukci, 

především na tom, které statorové vinutí má převažující vliv. [1] 

 

Obr. 6 Zapojení kompaudního motoru 

Obecné vlastnosti stejnosměrných motorů 

Rychlost motoru na stejnosměrný proud obecně závisí na velikosti napětí a proudu 

procházejících vinutím motoru a na zátěži neboli velikosti brzdného momentu. Rychlost 

motoru při daném brzdném momentu je úměrná napětí a točivý moment je úměrný proudu. 

Rychlost motoru lze regulovat změnou vstupního napětí.  

Výhodou stejnosměrných motorů je relativní jednoduchost a univerzální využití. 

Sériový a derivační motor mohou fungovat nejen na stejnosměrný, ale i střídavý proud 

nízkých frekvencí. Další výhodou proti motorům střídavým je možnost dosáhnout 

libovolných mechanicky dosažitelných otáček, motory na střídavý proud mají obvykle otáčky 

omezeny frekvencí sítě - 50 Hz = 3000 ot. /min. Proto tyto motory nacházejí uplatnění v 

takových strojích, jako jsou vrtačky, mixéry, ale třeba i automobily a dopravní zařízení s 

elektrickou trakcí (např. lokomotivy, trolejbusy, tramvaje či vozy metra).  

Největší nevýhodou stejnosměrných motorů je existence komutátoru. Je to 

mechanický přepínač, který spíná velké proudy a je, kromě náchylnosti k poruchám, náročný 

na údržbu a seřízení, jedná se o mechanicky poměrně značně namáhané zařízení vyžadující 

pravidelnou údržbu či výměnu některých jeho součástí. Jiskření na kartáčcích, tvořených 

obvykle bloky čistého uhlíku, je zdrojem významného elektromagnetického rušení. S 

rozvojem levnější a spolehlivější silnoproudé elektroniky (tedy zejména výkonovými tyristory 

a tranzistory) jsou proto stejnosměrné motory postupně vytlačovány motory s rotujícím 

magnetickým polem buzeným elektronicky. [20] 
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1.4. Střídavé elektromotory 

Střídavé motory jsou napájeny střídavým proudem z pravidla z rozvodné sítě. Skládají 

se obvykle z napájeného statoru a nenapájeného rotoru. Jádra obou částí motoru jsou 

vzhledem ke střídavé magnetizaci tvořena z izolovaných plechů. Rotorové proudy se indukují 

působením střídavého magnetického pole na vodič, kterým protéká proud jako u 

stejnosměrných motorů. Otáčející se rotor svým magnetickým polem způsobuje zpětnou 

indukci napětí do vinutí statoru a tím se snižuje statorový proud. Obdoba protinapětí v kotvě 

stejnosměrných motorů. Základem činnosti většiny střídavých motorů je vznik točivého 

magnetického pole. [1]  

Synchronní otáčky tohoto pole jsou dány vztahem 

  
    

 
 [min

-1
]         (3) 

Kde   n   je počet otáček [min
-1

], 

  f frekvence napájeného napětí [Hz], 

p počet pólových párů pro jednu fázi. 

Dělení střídavých elektromotorů 

 Třífázové elektromotory 

 Dvoufázové elektromotory 

 Jednofázové elektromotory 

1.4.1. Třífázové elektromotory 

 Třífázové motory asynchronní 

Třífázové asynchronní motory (Obr. 7) patří k nejpoužívanějším motorům na celém 

světě. K vlastnostem těchto nejekonomičtějších a nejvíce používaných elektromotorů patří 

jejich robustní a jednoduchá konstrukce, jakož i vysoký stupeň krytí a standardizované typové 

velikosti. Otáčky těchto motorů nejsou synchronní, tedy nejsou souběžné s otáčkami točivého 

magnetického pole statoru. Nevýhodou nebo také výhodou jsou prakticky konstantní otáčky 

nižší o skluz, než jsou synchronní otáčky statorového pole. Skluz je nutný k tomu, aby 

docházelo k relativnímu posunu vodičů kotvy vůči magnetickému poli statoru, tedy 

k protínání siločar statorového pole vodiči rotoru, a tím k indukci proudu do rotorových 

vodičů. Při nárůstu zatížení skluz roste. [6] 
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Skluz motoru:        

    
    

  
  [%]      (4) 

Kde  ns  jsou synchronní otáčky motoru [min
-1

], 

 n jmenovité otáčky [min
-1

].      

Pro třífázový motor jsou charakteristické rozběhové křivky (Obr. 7) s rozběhovým 

momentem MA, sedlovým momentem MS, momentem zvratu MK a jmenovitým momentem 

MN. [10] 

 

Obr. 7 Charakteristické rozběhové křivky 

Skládáním tří střídavých magnetických polí vytvářených cívkami mechanicky 

posunutých o 120° a napájených jednotlivými fázemi třífázového systému – tedy sinusovkami 

fázově posunutých o 120° vzniká točivé magnetické pole ve statoru (Obr. 8). [10] 

 

 

Obr. 8 Posunutá magnetická pole 
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 Třífázové motory synchronní 

Třífázový synchronní elektromotor se skládá ze statoru a rotoru (Obr. 9).  

Stator synchronního elektromotoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního 

motoru. Je tvořen elektrotechnickými plechy naskládanými na sebe do tvaru dutého válce. Po 

vnitřním obvodu jsou drážky. V drážkách je uloženo třífázové vinutí vzájemně posunuté o 

120°. Začátky a konce vinutí jsou vedeny ve svorkovnici. 

Rotor je tvořen permanentním magnetem, nebo elektromagnetem připevněným na 

hřídeli elektromotoru. Elektromagnet se skládá ze svazku elektrotechnických plechů a vinutí 

napájeného přes sběrné kroužky stejnosměrným elektrickým proudem. 

 

Obr. 9 Princip činnosti třífázového synchronního elektromotoru 

Po zapnutí elektromotoru se vytvoří ve statoru točivé magnetické pole. Póly rotoru 

jsou střídavě přitahovány protipóly a odpuzovány souhlasnými póly statoru. Rotor se 

vzhledem k této změně a své setrvačné hmotě sám neroztočí. K roztočení rotoru je zapotřebí 

vnější síly F, která uvede rotor do otáčivého pohybu. Poté je rotor točivým magnetickým 

polem statoru vtažen do synchronních otáček a pohybuje se dále synchronně. Vnější síla F, 

která při rozběhu elektromotoru uvede rotor do otáčivého pohybu, je v technické praxi 

realizována pomocným rozběhovým systémem např. klecovým vinutím. [11] 

1.4.2. Dvoufázové elektromotory 

Dvoufázová soustava byla předchůdcem dnešní trojfázové soustavy. Její fáze byly 

vůči sobě posunuty o 90°, tedy první měla sinusový průběh, druhá pak kosinusový průběh. 

Proud byl rozváděn nejčastěji čtveřicí vodičů, méně často trojicí, kde jeden z nich měl větší 

průměr. První z těchto generátorů měly dva rotory vůči sobě otočené o 90°, byly to tedy spíše 

dva spojené jednofázové generátory seřízené pro dodávku dvoufázové elektřiny (Obr. 10). 
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Výhodou motoru je že točivé pole, které vytváří dvoufázový proud, poskytuje rotoru 

kroutící moment, který je schopný jej roztočit z klidu. Toho jednofázový systém není schopen 

bez použití startovacích kondenzátorů. Konfigurace cívek dvoufázového motoru je shodná, 

jako u kondenzátorově startovaného jednofázového motoru. Také bylo snadné analyzovat 

chování systému s dvěma zcela oddělenými fázemi. 

Mezi nevýhody patří, že trojfázový obvod, oproti dvoufázovému, vyžaduje menší 

počet vodičů při stejném napětí a stejném přenášeném výkonu. Navíc na rozdíl od 

dvoufázového vyžaduje pouze tři vodiče, což významně snižuje náklady na instalaci systému. 

Jako zdroj dvoufázového proudu můžeme použít generátor, který je speciálně určen 

pro výrobu dvoufázového proudu nebo transformátor. 

 

 

Obr. 10 Dvoufázový vinutý elektromotor okolo roku 1893 

 

1.4.3. Jednofázové elektromotory 

Stator jednofázového asynchronního elektromotoru je složen ze statorových plechů a 

dvojího vinutí. Rotor je vždy klecového provedení. 

Aby rotor vytvářel točivý moment, musí se magnetické pole statoru vůči rotoru 

pohybovat. Při jednofázovém napájení se tedy musí proudy v hlavním a pomocném vinutí 

fázově posunout, aby vzniklo točivé magnetické pole. To se dociluje zapojením 

kondenzátoru, činného odporu nebo zvýšenou indukčností pomocného vinutí. Fázový posun 

mezi proudy bývá 90°. Působení pomocného vinutí není pro samotný běh motoru nutné, a tak 

se po rozběhu odpojuje. Nejčastější způsob odpínání pomocného vinutí je odstředivým 

spínačem. [23] 
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Jednofázové elektromotory se používají pro elektrické pohony malých výkonů, 

přibližně do 2 kW, neboť ve veřejných sítích není vhodné ani technicky přípustné přílišné 

jednofázové zatížení. Tento typ motoru se využívá především tam, kde není nutné regulovat 

otáčky motoru během provozu stroje například při pohonu kompresorů v lednicích. Regulace 

otáček pomocí frekvenčních měničů je nejen stále provozně drahá, ale bývá i zdrojem 

nežádoucího elektromagnetického rušení.  
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2. Moderní motory BLDC, jejich možnosti a nedostatky 

BLDC motor (Brushless DC Motor) je bezkartáčový elektronicky komutovaný DC 

motor, který je hojně používaný v jednoduchých aplikacích, kde nepožadujeme rovnoměrnost 

momentu. Pro svoji konstrukční jednoduchost, relativně snadné řízení, cenovou dostupnost a 

spolehlivost téměř zcela vytlačil stejnosměrné motory. Brushless motory bývají označovány i 

jako střídavé. Toto označení je trochu nepřesné, protože i BLDC motory jsou napájeny 

stejnosměrným proudem (Obr. 11). [7] 

 

Obr. 11 BLDC motor 

 

2.1. Princip BLDC motoru 

BLDC motory nejsou vybaveny komutátorem. Od motoru vedou tři vodiče místo 

obvyklých dvou, jako je to u motorů stejnosměrných. U nejčastěji používaného BLDC motoru 

je konstrukce přesně opačná než u střídavého. Tři vinutí jsou po obvodu pláště a permanentní 

magnet je umístěn na hřídeli. Princip fungování spočívá v tom, že vždy dvěma vinutími vede 

elektrický proud, tím vzniká magnetické pole, které odpuzuje záporný pól magnetu na hřídeli 

a tím s ní otáčí (Obr. 12). Postupně se mění vinutí, kterými prochází elektrický proud a tím 

dojde k otáčení rotoru. To, které dvě cívky právě budou napájeny, rozhoduje regulátor. Vždy 

prochází proud jen dvěma vodiči vedoucími k motoru a třetí je neaktivní. O to se stará 

elektronika regulátoru. Tento řídící algoritmus se nazývá Six step komutace. [9] 



 

 

- 16- 

 

 

Obr. 12 Princip BLDC motoru 

 

2.2. Konstrukce Brushless motoru 

Konstrukčně je BLDC motor tvořen statorem, na kterém je navinuto statorové vinutí, 

obvykle třífázové. Rotor je tvořen permanentním magnetem, který vytváří konstantní 

magnetické pole ve vzduchové mezeře. BLDC motory se vyrábějí jako dvoupólové nebo n-

pólové. BLDC motor na rozdíl od klasického stejnosměrného motoru nemá mechanický 

komutátor. Komutaci je tedy zapotřebí provádět elektronicky. Abychom byli schopni 

provádět komutaci ve správném okamžiku, je zapotřebí znát informaci o poloze rotu. 

V případě aplikací, kde záleží na ceně, se toto obvykle řeší pomocí Hallových snímačů a při 

vyšších nárocích na pohon použitím technicky dokonalejšího snímače. Existují i řešení bez 

použití snímače, takováto řešení se pak nazývají obecně „bezsensorové řízení“.[7] 

 

2.2.1. Six step komutace 

Základní řídící algoritmus se nazývá tzv. six step komutace. Vyžaduje znalost o 

poloze rotoru. Jsou vždy napájeny pouze dvě fáze motoru. Odpovídající fáze jsou napájeny na 

základě znalosti aktuální pozice rotoru a požadovaného směru otáčení. Jelikož na jednu 

elektrickou otáčku generujeme pouze 6 spínacích vzorů, mění se vektor magnetického pole po 

skocích 60°, což způsobuje zvlnění momentu, které je pro některé aplikace nepřípustné. [16] 
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2.2.2. BLDC komutace na základě Hallových sensorů 

Hallovy snímače jsou elektronické součástky, jejíž činnost je založena na technickém 

využití Hallova jevu. Používají se pro měření a automatickou regulaci magnetických polí, 

měření velkých stejnosměrných proudů (0,5 až 10 kA), ovládání velkých elektromotorů, 

bezkontaktní tlačítka apod. Pokud na polovodič působí příčné magnetické pole s indukcí B 

 prochází jím elektrický proud, naměříme na protějších stěnách hranolu polovodiče Hallovo 

napětí. Platí pro ně        

       
    

 
  [V]        (5) 

Kde RH  Hallova konstanta dána rovnicí   

   
 

 
 

 

    
  [ ]        (6) 

n  hustota nosičů náboje [kg.m
-3

], 

q  elementární náboj [C], 

d  tloušťka polovodiče [m]. [8] 

Hallův snímač může takové sloužit jako snímač polohy, kdy se vlastní polovodičová 

destička pohybuje ve vzduchové mezeře stálého magnetu. Magnet má pólové nástavce 

z magneticky měkkého materiálu. Přesnost měření určují parametry magnetu i polovodiče 

v závislosti na teplotě. [8] 

Schéma řízení BLDC motoru na základě informace z Hallových sensorů (Obr. 13) : 

 

Obr. 13 Princip řízení BLDC motoru na základě Hallových snímačů 
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Tři hallovy snímače jsou spojeny s rotorem tvořeným pernamentními magnety a 

zarovnány takovým způsobem, aby odpovídaly sdruženému indukovanému napětí. Pak lze 

použít informace z Hallových snímačů pro rozpoznání aktuální polohy rotoru s přesností +/- 

30° elektrických. Řídící algoritmus zpracovává informace z Hallových snímačů a na základě 

komutační tabulky naprogramované v mikropočítači pak následně volí odpovídající 

kombinace fází pro sepnutí.  

2.2.3. Bezsensorové řízení BLDC motoru 

Pojem bezsensorové řízení je obecně chápan tak, že se předpokládá řízení motoru bez 

použití snímače polohy rotoru nebo rychlosti. Konfigurace systému bez měření polohy rotoru 

výrazně zlevňuje hardwarové řešení celého systému. Nepoužijeme snímač polohy, což vede 

k dalším zjednodušením a zlevněním. Není zapotřebí mít rozhraní pro zpracování signálů ze 

snímače, kabeláž, konektory, napájení snímače, atd. To vše rovněž vede ke zvýšení 

spolehlivosti celého systému.  

Pro řešení bezsensorového řízení existuje řada možných řešení, více či méně vhodných 

pro konkrétní aplikaci. Jedny z nejpoužívanějších metod jsou založeny na měření nebo 

odhadu indukovaného napětí a metody založené na principu změny indukčnosti v závislosti 

na poloze rotoru. 

2.3. Výhody a nevýhody BLDC motorů 

Některé výhody jsou patrné hned při pohledu na konstrukci Brushless motoru. Vinutí 

jsou umístěna v plášti, což je nepohyblivá část, takže její napájení je jednodušší a nemusí tak 

být v motoru uhlíky, které jsou hlavní příčinou malé životnosti stejnosměrných motorů. Díky 

více vinutím má motor větší účinnost a díky tomu menší spotřebu elektřiny a zahřívání při 

stejném výkonu jako stejnosměrné motory.  

Nevýhodou je složitější konstrukce regulátoru, jehož řídící obvody se starají o střídavé 

napájení vinutí u motoru. Složitější konstrukce znamená i vyšší cenu, oproti stejnosměrným 

motorům a regulátorům je cena asi trojnásobná. Další výhodou je až dvojnásobný výkon 

oproti stejnosměrným motorům stejné velikosti. [9] 
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2.4. Standardní motory BLDC 

Motor BLDC je po motorické stránce velmi podobný motoru střídavému. Má vinutý 

stator, rotor s permanentními magnety, čidlo polohy rotoru, jednotlivé fáze statoru jsou 

napájeny z elektronického modulu. Cílem konstrukce je motor s vlastnostmi komutátorového 

stroje, kde nevýhoda omezené životnosti je odstraněna elektrickou komutací použitím 

komponentu kluzného kontaktu. Otáčky motoru BLDC je možné řídit změnou napájecího 

napětí, ovšem není možné komplexní řízení pohonu. Z hlediska uživatele se motor BLDC 

chová jako stejnosměrný komutátorový motor s permanentními magnety, jehož technický 

život je omezen pouze životností ložisek (podobně jako u asynchronních strojů). 

 Při napájení střídavým proudem má motor BLDC životnost srovnatelnou 

s asynchronním motorem, ovšem při podstatně větší účinnosti. Motory BLDC spojují 

odstranění nevýhod krátkodobé životnosti komutátorových strojů a malé účinnosti 

asynchronních strojů, avšak za cenu větších pořizovacích nákladů. Někteří výrobci již nabízejí 

vedle komutátorových a asynchronních motorů dražší varianty motorů BLDC s lepšími 

užitnými vlastnostmi. 

 Motory elektricky komutované a BLDC jsou dosud poměrně drahé jak materiálově, 

tak výrobně. Svými kvalitativními parametry, velkou účinností a životností si ale dobývají 

stále pevnější pozici na trhu. Cena údržby elektrických zařízení s malou životností je vysoká, 

cena energií roste rovněž, zatímco cena dražších motorů EC a BLDC klesá se zvyšujícím se 

počtem vyrobených kusů. Současný trend vývoje v oboru elektromotorů ve výkonech 

přibližně do 1 kW směřuje ke koncepci jednoznačné náhrady tradičních elektromotorů 

asynchronních a komutátorových motory bezkomutátorovými.  
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3. Aplikace BLDC pohonných systémů v automatizaci 

Pro Brushless motory najdeme v automatizaci velmi široké použití. 

Servomechanismus odnímače stroje je používán k transportu hotového skleněného obalu 

z konečné formy na desku odstávek (Obr. 14). Základem mechanismu servoodnímače je 

skříň, do jejíž bočnice je připojen servopohon, skládající se z převodovky a servomotoru. 

Spodní část skříně slouží k upevnění držadla ramena odnímače, do kterého je připojena 

rychlovýměnná hlava s čelistmi odnímače. 

 

Obr. 14 Servomechanismus odnímače 

Výstup servopohonu je propojen do redukční převodovky s ramenem odnímače. Pevná 

hřídel ramena je spojena s nastavitelným zařízením vertikální a horizontální pozice čelistí 

odnímače, která po vlastním nastavení umožňuje volnou fixaci v rámu prostřednictvím 

přesného ručního nastavení.  

Mechanismus servoodnímače se skládá z kuželočelní převodovky s elektrickým 

servomotorem, redukční převodovky, držadla s ozubeným řemenem přenosovým lehčeným 

zařízením hlavy. Nevýhoda známých řešení je komplikovaný přenos rotace do přímočarého 

pohybu a opět na rotaci. [13]  
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3.1. Servomechanismus 

Pod pojmem servomechanismus se rozumí v regulační technice zvláštní případ 

regulačního systému, jehož výstupní veličina sleduje přesně a rychle změny vstupní veličiny. 

Servomechanismus je charakterizován: 

 Řiditelným zdrojem energie 

 Existencí zpětné vazby 

 

Obr. 15 Polohový servomechanismus 

Například u průmyslových robotů a manipulátorů hovoříme o servomechanismech 

polohových (Obr. 15). Výstupní veličinou je poloha, zpětnovazební signál získáme pomocí 

některého běžného převodníku polohy. Regulační smyčka polohy má obvykle podřízenou, 

vnitřní smyčku rychlosti, a tak opět podřízenou regulační smyčku proudu. Pravidlem je, že 

smyčka vnitřní je vždy rychlejší než smyčka vnější. Dostatečná rychlost vnitřní smyčky 

zaručuje dobré dynamické chování smyčky nadřazené. 

Motor, který pracuje jako součást servomechanismu, nazýváme servomotor. Jako 

servomotor může pracovat elektrický motor libovolného: 

 Druhu (motor stejnosměrný, asynchronní, synchronní), 

 Konstrukce (motor s kotvou válcovou, diskovou), 

 Pólu (motor s permanentními nebo vinutými póly), 

 Převodu (motor s převodem nebo motor přímý), 

 Pohybu (stroje rotační, lineární). [18] 
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3.1.1. Komutátorové servopohony DC 

Komutátorové servopohony se principem činnosti neliší od stejnosměrných pohonů, 

určených pro průmyslové použití. Rozdíly lze spíše vidět v konstrukcích a velikostech 

motorů, v provedení napájecích zdrojů.  

Komutátorový servomotor je buzen permanentními magnety umístěnými na rotoru. 

Obsahuje jediné vinutí tzv. kotevní, které je na statoru (Obr. 16). Tato funkční záměna statoru 

a rotoru je příznivá pro větší zatížitelnost motoru: 

 V rotoru nevznikají žádné ztráty. 

 Podmínky chlazení stroje jsou příznivější. 

 

 

Obr. 16 Řez moderním stejnosměrným servopohonem s pernamentními magnety 

 

3.2. Krokový motor  

Krokový motor je synchronní točivý stroj většinou napájený impulsy stejnosměrného 

proudu. Základní princip krokového motoru je úplně jednoduchý. Proud procházející cívkou 

statoru vytvoří magnetické pole, které přitáhne opačný pól magnetu rotoru. Vhodným 

zapojováním cívek dosáhneme vytvoření rotujícího magnetického pole, které otáčí 

rotorem (Obr. 17).   

Pohyb rotoru krokového motoru je při nízkých rychlostech nespojitý, rotor se 

pohybuje mezi stabilními polohami vždy v určitém úhlu (Obr. 18). Počet stabilních klidových 

poloh neboli kroků je dán počtem pólových dvojic, rovněž může být ovlivněn způsobem 

ovládání. K pohybu tohoto motoru je vždy třeba řídící elektronika – ovladač krokového 

motoru. K mechanickému kontaktu a tudíž otěru nedochází u krokových motorů jinde než 

v ložiscích. Vyznačují se proto velkou mechanickou odolností, dlouhou dobou života a 
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provozem téměř bez údržby. Nevýhodou krokových motorů je tzv. ztráta kroku, která 

nastává při překročení mezního zatížení a sklon k mechanickému zakmitávání, které může 

vést k nestabilitě při pohybu. Obě tyto negativní vlastnosti lze předem vyloučit volbou 

vhodného motoru a ovladače s přihlédnutím k momentovým charakteristikám pohonu. [12] 

 

Obr. 17 Stator krokového motoru 

 

Obr. 18 Rotor krokového motoru 

 

Krokový motor je vhodný pro aplikace, kde je potřeba pohonu, který umí přesně 

nastavit svoji polohu a tuto polohu i přes působící síly udržet jako například souřadnicové 

zapisovače nebo počítačem řízené obráběcí stroje. V robotice se používají krokové motory 

z důvodu jejich snadné obsluhy. Pro precizní řízení rychlosti nepotřebujeme naprogramovat 

komplexní PID kontrolér, a pokud se motory nepřetěžují, lze se obejít bez zpětné vazby o 

změně natočení – stačí počítat kroky. 

Největší nevýhoda je pravděpodobně trvalý odběr proudu, i když se motor netočí. 

Nepříliš výhodný je i poměr výkonu (kroutícího momentu) vůči hmotnosti motoru. Ani cena 

není ve srovnání s DC motory příliš výhodná. 
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3.2.1. Ovládání krokového motoru 

Ovladač krokového motoru je speciální elektronický obvod generující impulsy 

v určitém sledu a délce. Tyto impulsy následně přes výkonovou část budí v přesném pořadí 

jednotlivá vinutí rotoru. Frekvence, pořadí a délka impulsů z řídícího obvodu řídí počet, smysl 

otáček rotoru a rovněž točivý moment stroje. 

Krok je reakce rotoru krokového motoru na řídící impuls. Rotor se při jednom kroku 

pootočí z výchozí polohy neboli klidového stavu do nejbližší magnetické klidové polohy. 

Úhel kroku α je jmenovitý úhel, který odpovídá změně polohy rotoru po příchodu 

jednoho impulzu. Na velikost úhlu kroku má vliv konstrukce motoru tj. počet fází statoru, 

počet pólů rotoru a způsob řízení krokového motoru. Velikost kroku vypočítáme dle vztahu 

   
      

 
 [°]         (5) 

kde  m  je počet fází statoru [ ], 

   N je počet zubů rotoru [ ]. 

3.2.2. Druhy krokových motorů 

Dle konstrukčního provedení se krokové motory rozdělují do čtyř skupin 

 Pasivní krokové motory  

Někdy označované jako reluktanční, nebo krokové motory s proměnnou reluktancí 

(magnetickým odporem), jsou uvedeny pod zkratkou VR nebo VRM – Variable reluktance 

Motors. Rotor tohoto typu krokového motoru je tvořen vyniklými póly z magneticky 

měkkého materiálu. 

 Aktivní krokové motory 

Neboli krokové motory s aktivním rotorem, někdy označované jako krokové motory 

s radiálně polarizovaným permanentním magnetem, označované zkratkou PM – Permanent 

Magnet. Rotor tohoto typu je tvořen permanentním magnetem, po obvodu rotoru se střídají se 

severním a jižním pólem permanentního magnetu. 

 Hybridní krokové motory 

Jinak nazývané aktivními krokovými motoru s axiálně orientovaným permanentním 

magnetem, označené HB – Hybrid. Jde o speciální druh aktivních krokových motorů, jejichž 

rotor je tvořen axiálně uloženým permanentním magnetem, na jehož koncích, severním a 

jižním pólu, jsou umístěny feromagnetické pólové nástavce. Jedna se tedy o jakousi 

kombinaci obou předcházejících typů krokového motoru. 
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 Lineární krokové motory 

Jsou druhem strojů, které vykonávají nespojitý posuvný pohyb. Stator tohoto motoru 

je rozvinut do přímky. [14] 

Krokové motory jsou také vhodné pro pohony robotů. Můžeme je dále rozdělit na 

motory: 

 Podle magnetického obvodu: s permanentními magnety, reluktanční a 

hybridní 

 Podle počtu fází statoru: jedno-, dvou-, čtyř- a pětifázové 

 Podle rotoru: s válcovým nebo diskovým rotorem 

 Podle konstrukce: rotační a lineární. 

 

Kromě základního a ztrátového kroku bychom si měli vysvětlit další pojmy: 

 Řídící frekvence je frekvence napájecích impulsů [Hz], kterými se řídí krokový 

motor. 

 Kroková frekvence je frekvence [Hz], které odpovídá skutečně vykonaný počet 

kroků. 

 Ztráta kroku je frekvence [Hz], odpovídající nevykonanému počtu kroků. 

 Mezní startovací moment MAm je maximální točivý moment [Ncm], vytvářený 

motorem při rozběhu s daným momentem setrvačnosti zátěže a řídící frekvenci. 

Závislost MAm [Hz] vymezuje rozsah možných momentů při startu (startovací rozsah).  

 Mezní točivý moment MBm je nejvyšší moment [obvykle v Ncm], který může motor 

vytvářet při daném momentu setrvačnosti a použité řídící frekvenci po provedeném 

rozběhu. 

 Akcelerační rozsah je vymezen závislostmi MAm a MBm. Ve startovacím rozsahu se 

motor rozbíhá z libovolně zvolené pozice. Po startu se může zvýšit frekvence 

v akceleračním rozsahu. Zastavit motor lze pouze tehdy, jestliže před zahájením 

brzdění dosáhne motor startovacího rozsahu – snížením frekvence. [18] 
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4. Návrh řízení třífázových BLDC motorů se zpětnou 

vazbou 

4.1. Třífázový Brushless DC sinusový bezsensorový motor driver 

Vlastnosti: 

 Pevná pozice bezsensorového BLDC motoru (nevyžaduje žádné snímače). 

 Sinusoida 180° pro vysoký točivý moment a tichý pohon. 

 Široký napájecí zdroj, rozsah 2V až 14V, který je určen na pokrytí širokého spektra 

charakteristik motoru, přičemž nevyžaduje žádné externí ladění od uživatele. 

 Rychlost je možno zajistit buď prostřednictvím napájení, nebo změnou frekvencí 

vysílaných kmitů. 

 Frekvenční generátor umožňuje přesné ovládání rychlosti v uzavřené smyčce. 

 Vestavěné zabezpečovací zařízení a automatické obnovení proudového okruhu 

umožňuje spouštět ventilátor po sepnutí zámku. 

 Omezení proudu a ochrana proti zkratu vypne výstupní proud, když je motor 

v zamčeném stavu. 

 Vestavěné tepelné ochrany vypnutí. [16] 

 

Obr. 19 Funkční blokové schéma 
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Popis funkce 

Zařízení generuje dvoucestně signál a řídí třífázový bezsenzorový BLDC motor. 

Vysoká účinnost a nízká spotřeba energie je dosažena díky DMOS tranzistorům a synchronní 

nápravě pohonu. Jmenovitý proud na výstupu je následující OUT 1, OUT 2 a OUT 3 (Obr. 

19). 

Regulace otáček 

Otáčky motoru lze ovládat buď prostřednictvím vstupního digitálního signálu, nebo 

přímo napájením. Když je vstupní signál vysoký, motor se otáčí maximální rychlostí. Je-li 

signál nízký, motor vypne. Změnou pracovního signálového cyklu může být také nastavena 

rychlost. Frekvence signálu nemá žádný zvláštní význam pro otáčky motoru a je asynchronní 

s aktivací tranzistorů. Uživatel má maximální volnost ve zvolení frekvence signálu v širokém 

rozsahu (od 20Hz do 100kHz), přičemž k aktivování výstupního tranzistoru dochází vždy 

danou rychlostí, která je mimo rozsah zvukových frekvencí. 

Frekvenční generátor 

Výstup frekvenčního generátoru odpovídá digitálnímu výstupu z Hallova snímače. 

Externí regulátor podává informaci o rychlosti a fázi motoru. Signál frekvenčního generátoru 

je možné použít pro výpočet otáček motor. Je typický pro čtyřpólové ventilátory BLDC, 

rychlost otáček je 30Hz. 

Automatický restart 

V případě, že je motor zablokován, nebo pokud se ztratí kontakt s řidičem, ochrana 

zablokuje obvod, detekuje tuto situaci a deaktivuje ovladač, aby zabránil vyhoření vinutí 

motoru. Poté čeká, zamkne se, a za určitou dobu pokračuje v práci. V případě, že je motor 

opět zablokován, spustí se nová doba čekání. Časování je nastaveno vnitřně, takže není 

potřeba žádného externího kondenzátoru. 

Ochrana proti nadproudu a detekce zkratu 

Maximální proud motoru je omezen a má stanovenou pevnou hodnotu (vnitřně 

definována), což omezuje maximální ztrátový výkon. Při detekci zkratu ovladač okamžitě 

nastaví výstupy na vysokou impedanci (odpor), aby se zabránilo trvalému poškození. 
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Teplotní vypětí 

Teplotní rozsahy Symbol Min. Max. Jednotky 

Provozní teplota TOPR -30 +95 °C 

Teplota skladování TSTG -55 +150 °C 

Tabulka 1 Specifikace teploty 

 

Pokud teplota překročí TSD 170°, přejde obvod do vypnutého režimu a výstupy OUT 1, 

OUT 2 a OUT 3 jsou vypnuté, aby se zabránilo zničení a obvod mohl vychladnout. Jakmile 

teplota klesne pod 145° , obvod pokračuje v normálním provozu (Obr. 20). [16] 

 

Obr. 20 Teplotní ochrana 

 

4.2. Ovladač BLDC motoru  

Ovladač BLDC motoru je navržen tak, aby efektivně řídil třífázové BLDC motory do 

1A a 28V. Má vestavěnou ochranu funkce, takže je ideální pro různé spotřebitele, kancelářské 

aplikace obsahující malé motory. Vzhledem k tomu, že má vestavěné Hallovy senzory 

polohy a Hallovy senzory napětí, může fungovat BLDC motor buď samostatně (např. pomocí 

tlačítka/spínače). Díky sofistikovaným smíšeným analogovým signálům pojme několik 

režimů provozu: dopředné (ve směru hodinových ručiček), reverzní (proti směru hodinových 

ručiček), Run/Stop, brzdění, proměnná rychlost (PWM) a točivý limitní moment (omezení 

proudu), (Obr. 21). 
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Vlastnosti: 

 Jediný napájecí provoz (8V-28V). 

 Vestavěné Hallovy senzory ovládání napájení. 

 Třífázové Hallovy senzory polohy. 

 Dva otáčkoměry pro měření výkonu. 

 Nastavitelné maximální omezení proudu (momentu omezení). 

 Nastavitelné zabrzdění motoru, detekce a ochrana. 

 Detekce zkratu a ochrana. 

 Rozpoznání překročení teploty a tepelného vypětí. 

 Ochrana podpětí a vypnutí. [15] 

 

 

 

Obr. 21 Zjednodušený diagram použití 
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Obr. 22 Vnitřní blokové schéma 

Funkční popis (Obr. 22) 

 Hall CA Neg (HCA-)  

 Přijímá negativní výstup z čidla umístěného mezi fází C a A. 

 Hall CA Pos (HCA+) 

Přijímá pozitivní výstup z čidla, nachází se mezi fází C a A. 

 Hall BC Neg (HBC-) 

Přijímá negativní výstup z čidla umístěného mezi fází B a C. 

 Hall BC Pos (HBC+) 

Přijímá pozitivní výstup z čidla, nachází se mezi fází B a C. 

 Uzávěr nádrže (CRES) 

Externě nabíjené čerpadlo v nádrži. 
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 Kladné napájení (V+) 

Hlavní vstup pro napájení a monitorování. 

 Uzemnění signálu (GND) 

Uzemnění signálu při zatížení 

 Časování (CT) 

 Hallovo napětí (VH) 

Napájení pro Hallovy snímače 

 Nízkotlaké zdroje (LSS) 

 

Tepelný výkon 

Teplotní rozsahy Symbol Max. Jednotky 

 Provozní teplota prostředí TA -0 do 85 °C 

Maximální teplota přechodu TJ-MAX 150 °C 

Teplota skladování TSTG -0 do 150 °C 

Tabulka 2 Tepelný výkon 

 

4.3. Skalární bezsensorové metody jak řídit BLDC motor 

BLDC motory jsou spolehlivější než standardní stejnosměrné (mechanicky 

komutované) motory. BLDC motory jsou vhodné pro řízení a regulaci. Spínací zařízení musí 

být synchronizováno do polohy rotoru. To může být dosaženo dvěma různými způsoby: 

 Senzorový režim, který používá Hallovy senzory, 

 Bezsenzorový režim. [22] 

 

Senzorové ovládání  

Senzorové ovládání má řadu nevýhod: 

 Náklady na bázi Hallova jevu, elektrické vedení snímače a konektory. 

 Možné selhání čidel. 

Z těchto důvodů bezsenzorové ovládání motoru snižuje náklady na systém. I přes 

fyzické omezení vyžaduje minimální rychlost práce. Je vhodné pro aplikace, kde jsou otáčky 

motoru nad limit jako ventilátory nebo čerpadla, kde se mechanické zatížení nemění náhle.  
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Vlastnosti skalárních bezsenzorových metod 

 Robustní bezsensorové komutace ovládání 

 Náběh sekvence 

 

Zjednodušený model BLDC motoru 

Zjednodušený model motoru BLDC se skládá ze tří cívek uspořádaných ve třech 

směrech U, V, a W (Obr. 23). Rotor tvoří pernamentní magnet a je koncipován magnetem 

tyčovým. Jeho rotační osa je v průsečíku a kolmo k osám U, V a W. Poloha permanentního 

magnetu je řízena uspořádáním proudu ve třech cívkách. Tyčový magnet přejde do polohy 

sektoru 1, kdy je proud veden z W na U, následuje další orientace (sektor 2), když aktuální 

proud je veden z W na U. BLDC motor je vybaven Hallovými senzory, které poskytují 

informaci o skutečné poloze rotoru.   

 

Obr. 23 Zjednodušený model BLDC motoru 

Zpětná elektromotorická síla (BEMF – Back ElectroMotive Force) 

Pohyb rotoru způsobuje střídavé napětí zpětné elektromotorické síly v rámci cívek. 

Toto napětí je generováno na vinutí statoru permanentním magnetem rotoru. Když se rotor 

otáčí, působí jako generátor. Zpětnou elektromotorickou sílu lze použít jako zdroj napětí 

v sérii s jednotlivými závity na cívce. BEMF napěťové charakteristiky: 

 Předpoklad sinusoidy, ale má přibližně lichoběžníkový tvar. 

 Amplituda je úměrná rychlosti otáčení rotoru. 

 Obrázek ukazuje tři vodiče, kterými prochází napětí a způsobuje otáčení motoru 

pomocí senzorových ovládání (Obr. 24). 
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Obr. 24 Hallovy senzory vs. klasický režim 

Jak jsme již popsali v kapitole o six step komunikaci, systém pohonu sepne dvě fáze 

současně a jedna z 3 je plovoucí. Otevřená fáze bude použita ke snímání zpětné 

elektromotorické fáze motoru.  

 

BEMF při průchodu nulou 

Nulové překročení napětí se indukuje v cívce, když rotor s pernamentním magnetem, 

tyčovým, je orientován kolmo k ose cívky. K nulovému přechodu indukovaného napětí 

dochází, když je magnet v poloze 1 (Obr. 23).  

Klíčem bezsenzorového ovládání je určit vhodnou chvíli, kdy by mělo být vinutí motoru 

komutováno. Tento moment je určen podle polohy rotoru. Díky kontrole senzorů je poloha 

dobře známá. [22] 
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Závěr 

Úkolem mé bakalářské práce bylo popsat obecnou konstrukci elektrických motorů a 

moderní motory BLDC. Téma je velice rozsáhlé, proto jsem se snažila jej stručně a přehledně 

popsat. Ve své práci se zaměřuji na rozdíly v konstrukci a funkci těchto motorů. 

Nevýhodou stejnosměrných motorů oproti motorům BLDC je existence komutátoru. 

Kromě náchylnosti k poruchám je náročný na údržbu a seřízení. Jedná se o mechanicky 

poměrně značně namáhané zařízení vyžadující pravidelnou údržbu či výměnu některých jeho 

součástí. Elektromotory jsou s rozvojem levnější a spolehlivější silnoproudé elektroniky 

postupně vytlačovány.  

Brushless DC motor pro svoji konstrukční jednoduchost, relativně snadné řízení, 

cenovou dostupnost a spolehlivost téměř zcela vytlačil stejnosměrné motory. Jejich výhoda 

také spočívá v tom, že nejsou vybaveny komutátorem. Princip spočívá v tzv. Six step 

komutaci, kdy vždy dvěma vodiči vede elektrický proud a třetí je neaktivní. O tom, které dvě 

cívky budou napájeny, rozhoduje regulátor.  

Mezi pohony používané v automatizaci můžeme zařadit servopohony a krokové 

motory. Servopohony se vyznačují existencí zpětné vazby a jsou užity např. u průmyslových 

robotů a manipulátorů jako servomechanismy polohové. Krokový motor je napájen impulsy 

stejnosměrného proudu a k jeho pohybu je třeba řídící elektronika. Jejich nevýhodou je ztráta 

kroku. 

V poslední části práce jsou uvedeny návrhy třífázových BLDC motorů. Mezi 

bezsenzorové ovladače patří Třífázový Brushless DC sinusový driver, který umožňuje přesné 

ovládání rychlosti, obsahuje vestavěné zabezpečovací zařízení a tepelnou ochranu vypnutí. 

Další výhodou je automaticky restart při překročení provozní teploty. Naopak mezi senzorové 

ovladače patři driver v jednom čipu, který je sice dražší, ale pojme motory s větším rozsahem 

než bezsenzorový ovladač.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 35- 

 

Seznam literatury 

[1]  KOBĚRSKÝ, J. (2001). Technické prostředky řídicích systémů. Ostrava: BEN - 

technická literatura. 

[2] ROUBÍČEK, O. (2004). Elektrické motory a pohony - příručka techniky, volby a užití 

vybraných druhů. BEN - technická literatura. 

[3]  BERKA, Š. (2008). Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha: BEN - technická 

literatura, ISBN 978-80-7300-229-9. 

[4] BERKA, Š. (2010). Elektrotechnická schémata a zapojení 2. Praha: BEN - technická 

literatura, ISBN 978-80-7300-254-1. 

[5]  NOVÁK, I. (2008). ICT v učivu elektromotorů na SŠ. Ostrava: Ostravska univerzita v 

Ostravě. 

[5]   Svět fyziky SOUE Plzeň [online]. 2009 [cit. 2013-04-28]  

Dostupné z: http://www.svetfyziky.souepl.cz 

[6]  Jak se dělá elektromotor [online]. 2013 [cit. 2013-04-15] 

  Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=42921 

[7] Použití mikroprocesorů pro řízení BLDC motorů [online]. 2011 [cit 2013-04-20]. 

Dostupné z: http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_09_1111.pdf 

[8]  GARZINOVÁ, R. (2012). Prvky řídících sytémů (Sv. 1). Ostrava: Vysoká škola 

Báňská - Technická univerzita Ostrava. 

[9]   Motory: Stejnosměrné vs. Brushless [online]. 2012 [cit. 2013-03-17]. 

  Dostupné z: http://www.modelfun.cz/rcmagazin/motory-stejnosmerne-vs-brushless/ 

[10]  Elektronické spouštěče motorů a pohony [online]. 2009[cit. 2013-03-17].  

  Dostupné z: http://www.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/drives002.html 

[11]  ICT k učivu elektromotorů na SŠ [online]. 2008 [cit. 2013-04-19]  

Dostupné z: http://www.emotor.cz/synchronni-elektromotor-trifazovy.htm 



 

 

- 36- 

 

[12]  Wikipedie – krokový motor [online]. 2013 [cit. 2013-03-17].  

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Krokov%C3%BD_motor 

[13]  Markus Trading s.r.o. – servomechanismy [online]. 2000-2013 [cit. 2013-04-19]. 

  Dostupné z: http://www.markus-trading.cz/redakce 

[14]  Robotika.cz – Krokové motory [online]. 2002 [cit. 2013-04-19]. 

 Dostupné z: http://robotika.cz/articles/steppers/cs 

[15]  Brushless DC Volt motor driver [online]. 2006 [cit. 2013-04-29].  

Dostupné z: http://www.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC34929.pdf 

[16]  3- Phase BLDC motor [online]. 2010 – 2012 [cit. 2013-05-22.] 

 Dostupné z: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22263B.pdf 

[18]  PISKAČ, L. (1993). Elektrotechnika průmyslových robotů a manipulátorů. Plzeň: 

ZČU Plzeň - ediční středisko, 134 s. 

[19]  JAVŮREK, J. (2003). Regulace moderních elektrických pohonů. Grada Publishing, 

ISBN 8024705079. 

[20]  NEBORÁK, I., & Sládeček, V. (2007). Elektrické pohony. Ostrava: VŠB - Technická 

literatura Ostrava, ISBN 9788024814933.  

[21] BORBA, L. (2005). Elektrické pohony. Slovenská technická univerzita, 

ISBN 8022723053. 

[22] Bezsenzorové metody řízení BLDC motoru [online].05/2010 [cit. 2013-05-23].  

Dostupné z: http://www.atmel.com/Images/doc8305.pdf 

[23]  WILDI, T. (1997). Electrical machines, drives, and power systems. Prentice Hall, 

ISBN013367889X. 

 



 

 

- 37- 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1 Elektromotor 

Obr. 2 Stejnosměrný elektromotor 

Obr. 3 Funkce stejnosměrného motoru 

Obr. 4 Zapojení sériového motoru 

Obr. 5 Zapojení derivačního motoru 

Obr. 6 Zapojení kompaudního motoru 

Obr. 7 Charakteristické rozběhové křivky 

Obr. 8 Posunutá magnetická pole 

Obr. 9 Princip činnosti třífázového synchronního elektromotoru 

Obr. 10 Dvoufázový vinutý elektromotor okolo roku 1893 

Obr. 11 BLDC motor 

Obr. 12 Princip BLDC motoru 

Obr. 13 Princip řízení BLDC motoru na základě Hallových snímačů 

Obr. 14 Servomechanismus odnímače 

Obr. 15 Polohový servomechanismus 

Obr. 16 Řez moderním stejnosměrným servopohonem s pernamentními magnety 

Obr. 17 Stator krokového motoru 

Obr. 18 Rotor krokového motoru 

Obr. 19 Funkční blokové schéma 

Obr. 20 Teplotní ochrana 

Obr. 21 Zjednodušený diagram použití 

Obr. 22 Vnitřní blokové schéma 

Obr. 23 Zjednodušený model BLDC motoru 

Obr. 24 Hallovy senzory vs. klasický režim 

 

 

 

 



 

 

- 38- 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Specifikace teploty 

Tabulka 2: Tepelný výkon 

 

Seznam rovnic    

(1) Lorentzův zákon síly 

(2) Síla působící na vodič v magnetickém poli 

(3) Synchronní otáčky 

(4) Skluz motoru 

(5) Velikost kroku krokového motoru 


