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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat a popsat běžně užívané typy elektromotorů 

a generátorů, které se využívají v praxi a následně pak navrhnout a hlavně vytvořit funkční 

laboratorní model pohonného ústrojí, na kterém by bylo možno provádět testování 

elektromotorů, popř. regulátorů a jejich nastavení.  

Abstract 

The aim of this work is to explore and describe commonly used types of electric 

motors and generators, which are used in practice and subsequently project and especially 

to create a functioning laboratory model of drive train, on which would be possible to carry 

out testing of electromotors, or regulators and their settings. 
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1 ÚVOD 

Elektromotory, generátory se staly nedílnou součástí dnešního života. 

Díky nízké poruchovosti a nízkým výrobním nákladům, jsou předurčeny pro nasazení 

do širokého spektra odvětví. Nacházejí se v mnoha strojích pro strojírenský, 

potravinářský, automatizační průmysl a v neposlední řadě taktéž v dopravních 

prostředcích. Další odvětví, ve kterém se elektromotory stále více prosazují, je výroba 

osobních automobilů. I když je tento směr stále ještě v plenkách, má jistě velký 

potenciál. Velkou výhodou je, že elektromotory nejen elektrickou energii 

spotřebovávají, ale také ji umějí vyrábět.  

Výroba těchto elektromotorů probíhá automatizovaně na výrobních linkách 

a posléze se smontované elektromotory kontrolují a testují. Tato výrobní operace 

je velmi důležitá, neboť již v této fázi se dá zjistit, jestli je elektromotor schopen 

provozu a to mnohdy za velmi ztížených podmínek. Proto se tato bakalářská práce 

zaměřuje na vytvoření funkčního laboratorního modelu pohonného ústrojí, na kterém 

by bylo možno provádět testování elektromotorů, případně regulátorů a jejich nastavení.  

Úvodní část této práce je tvořena obecným popisem generátorů a výčtem 

základních typů motorů, které se jako generátory používají. Popis motorů je především 

zaměřen na jejich konstrukci, princip činnosti a jak pracují jako generátory. 

Následná část se věnuje popisu problematiky BLDC motorů a taktéž možnostem jejich 

řízení. V praktické části je navržen funkční laboratorní model pohonného ústrojí, 

na kterém je následně provedeno testovací měření. 
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2 OBECNÝ POPIS GENERÁTOROVÝCH ZAŘÍZENÍ 

Jako generátory se používají elektromotory, což jsou točivé elektrické stroje. 

Generátory jsou zdroje elektrického proudu, které přeměňují mechanickou energii 

na elektrickou. Skoro všechny elektromotory mohou pracovat v motorickém režimu, 

kdy dochází k přeměně elektrické energie na mechanickou a v generátorickém režimu, 

kdy je mechanická energie přeměňována na elektrickou. Jestliže elektromotory obsahují 

trvalé magnety, nazývají se magnetoelektrické. První magnetoelektrický stroj předvedl 

v roce 1831 Michael Faraday. Jeho stroj se skládal z měděného kotouče o poloměru 

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

byly trvalé magnety nahrazeny a vznikly dynamoelektrické stroje, např. v roce 1860 

dynamo Wernera Siemense [1], [2]. 

Generátory pracují na základě elektromagnetické indukce. Proud vzniká indukcí 

v závitech cívky, které jsou upevněny na železném jádře tvaru plného nebo dutého 

válce. Jádro vyplňuje prostor mezi póly silného magnetu nebo elektromagnetu. 

Buď se otáčí elektromagnety, nebo cívky. Skládají se ze dvou hlavních částí 

a to ze statoru a rotoru. Stator je pevná nepohyblivá část a rotor pohyblivá část, 

která vykonává rotační pohyb. Kotva je část elektrického stroje, ve kterém se indukuje 

proud, což je při klasickém konstrukčním uspořádání rotor [1].  

Generátory, které vyrábí stejnosměrný proud, se nazývají dynama a generátory 

vyrábějící střídavý proud, se nazývají alternátory [3]. 

Při srovnání s alternátory mají dynama řadu nevýhod a to:  

- složitější konstrukci a tedy vyšší poruchovost i cenu;  

- nemožnost použít vysoké otáčky vzhledem k možnosti poškození, zejména 

komutátoru, odstředivou silou;  

- složitější regulaci, poněvadž dynama vyžadují kromě napěťové i proudovou regulaci 

a použití zpětného spínače;  

- větší hmotnost a rozměry, zejména délku; 

- značné rušení působené jiskřením komutátoru [3]. 
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2.1 Elektromotory používané jako generátory 

Většina elektromotorů se používají jako generátory. Generátory přeměňují 

mechanickou energii na elektrickou, a proto můžeme použít elektromotory i jako brzdy. 

Elektrickou energii, kterou získáme, můžeme rekuperovat zpět do napájecí sítě 

a toto brzdění označujeme brzdění do sítě. Taktéž tuto elektrickou energii můžeme 

ztrácet v odporech, kde je přeměňována na teplo a označujeme ji jako brzdění 

do odporu [4].  

Elektromotory rozdělujeme podle vstupně, výstupního napětí na střídavé 

a stejnosměrné. Střídavé dále dělíme na dvě hlavní skupiny a to na asynchronní 

a synchronní motory. Stejnosměrné elektromotory se dělí na motory s klasickou 

komutací a na motory s elektronickou komutací, které se taktéž můžou nazývat BLDC 

motory.   

Problémem u většiny elektromotorů je jejich rozběh, při kterém se těžko 

dosahuje dostatečně velkého záběrového momentu při nulových nebo velmi malých 

otáčkách. Moment motoru při rozběhu závisí na typových vlastnostech a na jeho 

konkrétní konstrukci [4].  

Střídavé elektromotory 

 Střídavé elektromotory jsou napájeny střídavým proudem nejčastěji z rozvodné 

sítě. Základem pohybu střídavých elektromotorů je točivé magnetické pole vytvářené 

střídavým proudem napájeným statorem. 

2.2 Střídavý synchronní elektromotor 

Synchronní motory jsou dodnes nejdůležitějšími elektrickými stroji pro výrobu 

elektrické energie. Tyto motory jsou nejčastěji třífázové. Stroj se nazývá synchronní, 

protože se obě točivá magnetická pole otáčejí se stejnými otáčkami, což dokazuje 

i momentová charakteristika synchronního stroje (viz obr. 1) [5]. 
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Obr 1. Momentová charakteristika synchronního stroje 

Rychlost otáčení synchronního motoru ns lze určit dle vztahu (1) z počtu 

pólových dvojic p motoru a frekvence napájení f [5]: 

ns =
60∙f

p
     [ot, min−1;  Hz; ]       (1) 

Velkou nevýhodou synchronního motoru je neschopnost roztočení po připojení 

na napájení o frekvenci odpovídající požadovaným otáčkám. Pro rozběh je tedy nutné 

použít další motor, nebo rozběhové vinutí na rotoru, které umožňuje při vypnutém 

buzení elektromagnetu na rotoru rozbíhat synchronní stroj stejně jako asynchronní, 

případně frekvenční měnič upravující napájecí kmitočet podle aktuálního stavu motoru, 

požadovaných otáček a zatížení [7]. 

Stator synchronního stroje obsahuje nejčastěji trojfázové vinutí, 

které je umístěno v drážkách. Na rotoru je pak umístěno budící vinutí napájené 

stejnosměrným proudem přes sběrací kroužky a kartáče. Napětí na toto vinutí 

je přiváděno pomocí kroužků na rotoru a kartáčů na statoru. Podle provedení rotoru 

se rozlišují dva základní typy synchronních strojů, a sice stroje s vyniklými póly 

(hydrostroje), (viz obr. 2a) a stroje s hladkým rotorem (turbostroje), (viz obr. 2b). 

Synchronní stroje s permanentními magnety mají místo budícího vinutí na rotoru 

magnety [5]. 
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Obr 2. Možné konstrukční typy synchronních strojů a) stroj s vyniklými póly, b) stroj s hladkým rotorem 

(převzato z [5]) 

Synchronní generátor 

Pomocí synchronních generátorů se v elektrárnách nejčastěji vyrábí elektrická 

energie. V elektrárnách se nejčastěji používají stroje s vnitřními póly, protože budící 

proud převáděný přes sběrné kroužky na rotor je podstatně menší než vyráběné proudy 

odváděné ze statoru [8]. 

Tyto alternátory se dělí podle toho, jaké zařízení je pohání na turbo alternátory, 

které jsou nejčastěji v elektrárnách poháněny parními nebo plynovými turbínami 

při rychlosti otáčení cca 1 500 - 3 000 ot/min., nebo na hydro alternátory, které jsou 

poháněny vodními turbínami, rychlost jejich otáčet je obvykle podstatně menší přibližně 

od 100 do 1 500 ot/min. [6]. 

Ve statoru alternátoru, který má tvar dutého válce, je magnetický obvod složený 

z plechů, izolovaných lakem nebo papírem. Na vnitřním obvodu plechů jsou drážky 

s měděnými vodiči, které vytvářejí trojfázové vinutí. Začátky vinutí jsou připojeny 

na svorky alternátoru, odkud se střídavý elektrický proud odebírá. Konce vinutí 

jsou spojeny do uzlu. Konstrukce synchronního stroje je zobrazena na obr. 3 [6]. 

  

Obr. 3 Konstrukce synchronního stroje. 1 stator, 2 rotor, 3 magnetický obvod statoru, 4 statorové vinutí, 5 rotorové 

vinutí, 6 póly, 7 sběrací kroužky, 8 hřídel (převzato z [6])  
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Princip činnosti synchronního generátoru 

Rotor poháníme pomocí hnacího stroje (většinou parní turbínou). Budící vinutí 

rotoru napájené stejnosměrným proudem indukuje magnetické pole nehybné vzhledem 

k rotoru a rotující vzhledem ke statoru. Toto rotující magnetické pole indukuje 

ve statorových vinutích pootočených vůči sobě o 120° tři střídavá napětí, která spolu 

vytvářejí trojfázové napětí. Ze statoru je odváděn trojfázový proud vyráběný 

generátorem [8]. 

2.3 Střídavý asynchronní elektromotor 

Asynchronní motory jsou jedny z nejrozšířenějších motorů a to hlavně proto, 

že jsou nejlevnější a mají ze všech elektromotorů nejjednodušší konstrukci, 

z čehož vyplývá, že jsou provozně nejspolehlivější a vyžadují malou údržbu. 

Používají se nejčastěji jako motory k pohonu zařízení např. ventilátorů, kompresorů, 

čerpadel, pásových dopravníků, jeřábů [6]. 

Stator je složen ze statorových plechů a statorového vinutí. Vinutí statoru 

je uspořádáno do pólových dvojic. Podle počtu fází statorového vinutí se asynchronní 

motory dělí na jednofázové, dvoufázové, třífázové. Podle provedení rotorového vinutí 

jsou motory s kotvou nakrátko (klecové), (viz obr. 4) anebo s kotvou kroužkovou. 

V drážkách rotoru jsou uloženy vodivé tyče, nejčastěji hliníkové, spojené na čelních 

stranách kruhy nakrátko [9]. 

 

Obr. 4 Rotor asynchronního stroje klecové vinutí nakrátko (převzato z [6]) 

Princip činnosti asynchronních motorů je založen na vzájemném 

elektromagnetickém působení točivého magnetického pole vytvořeného proudem 

tekoucím ve vinutí statoru a indukovaných proudů ve vodičích rotoru tímto 

magnetickým polem. Asynchronní motor je tedy založen na indukci napětí a proudu 

v rotoru, a proto se také často nazývá indukční motor [9]. 
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Synchronní otáčky magnetického pole statoru dvojpólového asynchronního 

motoru jsou dány vztahem (2) [9]: 

ns =
60·f

p
     [ot, min−1;  Hz; ]       (2) 

kde: n = počet otáček, p = počet pólů, f = kmitočet napětí 

Asynchronní motor pracuje se skluzem, což je rozdíl synchronních [ns] 

a mechanických otáček [n] rotoru to znamená, že rotor nikdy nedosáhne synchronních 

otáček. Skluz je definován vztahem (3) [9]: 

s =
ns−n

ns
∙ 100     [%]        (3) 

Při proměnlivém zatížení motoru jsou otáčky rotoru téměř konstantní. 

Regulace otáček je možná změnou napájecí frekvence, napájecího napětí, změnou počtu 

pólů nebo změnou skluzu [9]. 

Asynchronní motor může být spouštěn přímým připojením k síti.  Při takovémto 

zapojení však dochází k proudovým nárazům, proto lze tímto způsobem 

spouštět jen motory menších výkonů. Brzdění je prováděno generátoricky, dynamicky 

nebo protiproudem.  Brzdění dynamicky a protiproudem není příliš vhodné, jelikož 

při něm vzniká teplo, které je postupně hromaděno v motoru a hrozí jeho poškození 

[11]. 

Grafickým vyjádřením závislosti momentu motoru (M) na otáčkách (n) 

je tzv. momentová charakteristika (viz obr. 5) [9]. 

 

Obr. 5 Momentová charakteristika asynchronního stroje 
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Vyjádření proudu motoru (I) na otáčkách (n) je tzv. proudová charakteristika 

asynchronního stroje (viz obr. 6) [9]. 

 

Obr. 6 Proudová charakteristika asynchronního stroje 

Asynchronní generátor 

Asynchronní alternátory se většinou používají ve vodních elektrárnách. 

Princip si můžeme vysvětlit na vodní elektrárně. Nejdříve je motor svépomoci roztočen 

na asynchronní otáčky. Potom se pustí na lopatky turbíny voda, jestli turbína zvětší 

rychlost otáčení rotoru nad synchronní otáčky, tak rotor přebírá točivé magnetické pole 

a alternátor začne dodávat do sítě elektrickou energii. Velikost dodávané energie záleží 

jen na výkonu turbíny, to znamená, že závisí jen na průtoku vody turbínou [6].   

2.4 Komutátorový stejnosměrný elektromotor 

Historicky to jsou nejstarší elektrické stroje, princip činnosti objevil v roce 1873 

Zénobe Gramme. Nejdříve se využívaly jako generátory pro výrobu stejnosměrného 

proudu a vinutí těchto motorů je napájeno stejnosměrným napájením. Rychlost otáčení 

motoru je určena amplitudou připojeného napájecího napětí a moment motoru závisí 

na velikosti proudu, který protéká rotorem [10].  

Pro stejnosměrný elektromotor se také používá zkrácený název DC motor 

(direct current). Stator je tvořený statorovým vinutím, kterým je cívka nebo 

permanentní magnet. Je to nejčastěji ocelový prstenec, na kterém jsou uloženy póly 

s budícím vinutím. Rotor taktéž nazýván kotva je tvořen cívkou, na kterou je přes 

komutátor přivedeno stejnosměrné napájení [10]. 

  



9 
 

Komutátor plní funkci mechanického rotačního přepínače a je nejslabší článek 

tohoto typů motorů. Zajištuje, aby na cívce rotoru bylo připojeno napětí o takové 

polaritě, aby mezi rotorem a statorem vzniklo magnetické pole, které dle Lorenzova 

zákona vytvoří sílu způsobující točení. K docílení plynulejší komutace se u některých 

typů motorů používá přídavné komutační vinutí nebo natáčecí kartáče. Schéma principu 

činnosti tohoto motoru je zobrazeno na obr. 7 [7]. 

 

Obr. 7 Schéma principu stejnosměrného motoru S, J polarita hlavních pólu, F síla vytvářející točivý 

moment 

Komutátor je složen z řady vzájemně izolovaných vodivých lamel, na které 

přiléhají kartáče nejčastěji grafitové, proto se tyto kartáče nazývají uhlíky. Při vyšších 

otáčkách motoru může u přepínání polarity proudu komutátorem vzniknout nežádoucí 

jiskření. Toto jiskření může zapříčinit elektromagnetické rušení, nebo dokonce 

vést k mechanickému poškození kartáčů připojených k napájení na komutátoru. 

Dále zde hrozí vlivem opotřebení ztráta elektrického kontaktu mezi komutátorem 

a kartáči. Kvůli tomuto nedostatku se v poslední době začínají i díky vývoji 

polovodičové techniky stále častěji využívat motory s elektronickou komutací, 

kde je komutátor zcela nahrazen výkonovou elektrotechnikou pro elektronickou 

komutaci viz další kapitola [7], [11].  

Stejnosměrné motory dělíme podle druhu budícího vinutí na motory 

s permanentními magnety, cizím, sériovým, derivačním nebo kompaundním buzením 

[7]. 

Motor s permanentními magnety 

Provedení tohoto motoru je konstrukčně nejjednodušší a permanentní magnety 

jsou umístěny na statoru a vytváří budící obvod.  
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Motory s cizím buzením 

Obvod pro buzení se skládá z elektromagnetu. Vytvořené magnetické pole statoru 

se získává z jiného zdroje než proud rotoru. Tato varianta umožnuje nezávisle řídit 

buzení a napájení motoru. 

Motor se sériovým buzením 

Budící obvod se skládá z elektromagnetu, který má napájení zapojeno sériově 

s napájením kotvy. Otáčky motoru jsou u tohoto druhu buzení nepřímo úměrné 

s mechanickým momentem. 

Motor s derivačním buzením 

Napájení elektromagnetu je připojeno paralelně k rotoru. Nevýhoda oproti sériovému 

buzení je v menším záběrném momentu a výhodou je lineární závislost momentu 

na otáčkách. 

Motor s kompaundním buzením 

Skládá se ze sériově i paralelně zapojeným vinutím k rotoru. Při souhlasném působení 

obou částí buzení se spojí výhody sériového buzení a derivačního buzení. 

Při nesouhlasném působení buzení motor pracuje v konstantních otáčkách při proměnné 

zátěži [7]. 

V generátorovém režimu mohou tyto motory pracovat velice dobře a nazývají 

se dynama, mohou tedy brzdit. Nejčastěji se využívá brzdění do sítě nebo do odporu. 

U stejnosměrných motorů se nedoporučuje brzdění reverzací, jelikož při něm dochází 

k velkému přetěžování a jiskření na komutátoru, který může být poškozen nebo zcela 

zničen. Funkce dynama je založena na elektromagnetické indukci jako u předešlých 

typů motorů. Budící proud ve statorovém vinutí vyvolá ve statoru magnetický tok. 

Ve vinutí rotoru se při otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé napětí, 

které se komutátorem upevněným na hřídeli rotoru mění na napětí stejnosměrné [4].  

 Nejčastěji se jako generátory využívají motory s derivačním a kompaundním 

buzením. Dynamo s cizím buzením nám dovoluje řídit napětí v celém rozsahu otáček, 

toto napětí jen pomalu klesá se zatížením. U sériového dynama silně klesá výstupní 

napětí se zátěží, tyto dynama lze nabudit pouze v uzavřeném obvodu. 

Zatěžovací charakteristika u derivačního dynama je poměrně měkká, tento typ je více 

odolný proti zkratu. Kompaundní dynamo  má skoro ideálně tvrdou zatěžovací 

charakteristiku a sériové buzení kryje ztráty při zatížení [10], [11]. 
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3 BLDC ELEKTROMOTORY 

BLDC motor (brushless direct current) je bezkartáčový elektronicky 

komutovaný stejnosměrný motor. Pro jeho označení můžeme také používat 

EC (electronically commutated) motor. Tyto motory se často používají v jednoduchých 

aplikacích, kde nepožadujeme rovnoměrnost momentu. Díky své konstrukční 

jednoduchosti, relativně snadnému řízení, spolehlivosti a cenové dostupnosti téměř 

zcela vytlačily klasické stejnosměrné motory [13]. 

Ze samotného názvu „elektronicky komutovaný“ vyplývá že, pro komutaci 

se nepoužívá klasická komutace, ale místo toho je prováděna elektronicky. 

Tato elektronická komutace funguje, tak že integrovaný měnič převede stejnosměrné 

napájecí napětí na střídavý signál, který je následně přímo přiveden na jednotlivá vinutí 

BLDC motoru v závislosti na poloze rotoru. Z čehož vyplývá, že musíme znát v každém 

okamžiku přesnou polohu rotoru. Tyto metody pro určení polohy rotoru si popíšeme 

později [14]. Na obr. 8 je znázorněn řez BLDC motoru. 

 

Obr. 8 BLDC motor v 3D řezu (převzato z [17]) 

Jestliže porovnáme BLDC motory s klasickými kartáčovými stejnosměrnými 

motory mají řadu výhod a to například: 

- menší rozměry, 

- nízký moment setrvačnosti, 

- možnost velkého momentového a proudového přetížení v dynamických stavech 

(obvykle až 6násobného), 

- vysoká životnost (omezena životností ložisek rotoru),  
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- provozní spolehlivost, 

- minimální nároky na údržbu (odpadá výměna kartáčů a údržba komutátoru), 

- lepší chlazení (vinutí na statoru), 

- dosažitelnost vyšších otáček, řádově desítek tisíc [22]. 

K nevýhodám lze přiřadit: 

- nutnost složitější řídící jednotky a výkonové části, 

- omezená pracovní teplota (demagnetizace permanentních magnetů při překročení 

Curieovi teploty) [22]. 

Navíc při použití těchto motorů, kde jsou zvýšené nároky na velikost a hmotnost 

motoru, se využívá další z jeho výhod a to že při stejné velikosti je BLDC motor oproti 

klasickým stejnosměrným motorům schopen vyvinout větší točivý moment, i proto jsou 

BLDC motory vhodnější k řízení a regulaci [14]. 

3.1 Konstrukce BLDC motoru 

Hlavním rozdílem v konstrukci BLDC motorů oproti klasickým stejnosměrným 

motorům je, že permanentní magnety jsou umístěny na rotoru a ne na statoru a vinutí 

jednotlivých fází je uloženo v drážkách statoru. BLDC motory jsou typem motorů 

synchronních a to znamená, že magnetické pole generované statorem a magnetické pole 

rotoru se otáčejí se stejnou frekvencí. BLDC motory se vyrábějí v jednofázovém, 

dvoufázovém, třífázovém i vícefázovém provedení. Odpovídají tomu i počty vinutí 

statoru [15]. Na obr. 9 je vyobrazen řez BLDC motorem s popisem komponentů. 

  

Obr. 9 Řez BLDC motoru (převzato z [20])   
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Stator BLDC motoru je podobný statoru synchronního, případně asynchronního 

motoru. Nejčastěji se skládá z tenkých řádově desetiny milimetrů silných plechů 

z křemíkové oceli s obsahem křemíku do 4,5 %, ve kterých jsou na vnitřní straně 

vytvořeny drážky ve směru osy. V těchto drážkách je uloženo nejčastěji třífázové vinutí 

statoru složené z jednotlivých závitů, obvykle zapojené do hvězdy, přičemž každé 

jednotlivé vinutí je vyvedeno ven z těla statoru. Jednotlivé plechy mají mezi sebou 

speciální lak, popřípadě keramickou vrstvu pro odizolování [15]. 

Zpětné elektromotorické napětí (EMF – Electromotive Force) BLDC motoru má 

lichoběžníkový tvar (viz obr. 9). Existuje ještě jeden typ elektronicky komutovaných 

motorů, který má sinusový výstup EMF, tyto motory jsou označovány jako PMSM 

(Permanent Magnet Synchronous Motor) [14], [22].  

  

 

Obr. 9 Zpětné elektromotorické napětí BLDC motoru (převzato z [14]) 

V mnoha případech jsou součástí statoru snímače pro určování polohy rotoru. 

Polohu rotoru je nezbytné znát pro správné řízení motoru. Nejčastěji se používají 

tzv. Hallovy snímače, což jsou prvky citlivé na magnetické pole. Musí být umístěny 

v přesně dané poloze vůči rotoru, aby bylo možné zajistit dostatečnou přesnost snímání 

[14]. 

Rotor motoru obsahuje silné permanentní magnety, nejčastěji neodymové. 

Neodymové magnety přesněji NdFeB nabízí nejlepší poměr ve srovnání výkonu, ceny 

a rozměru. Ještě donedávna to byly nejsilnějšími známými permanentní magnety. 
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3.2 Princip činnosti BLDC motoru 

Princip těchto motorů je založen na již zmíněné elektronické komutaci. 

Komutací rozumíme přepínání proudu do sekcí vinutí na základě informace o poloze 

rotoru, vytváří tak podmínky pro vysoký záběrný moment, rychlou a přesnou reakci 

na řízení a vysokou účinnost. Komutátor je nahrazen elektronikou se zpětnou vazbou 

polohy rotoru pomocí snímačů polohy [16].  

Elektronický komutátor je mnohem výhodnější z hlediska životnosti, 

protože mechanický komutátor je většinou důsledkem poruchy stejnosměrných motorů. 

Sondy jsou ovládány zvláštním permanentním magnetem na rotoru. Informace ze sond 

jsou zpracovávány v řídící jednotce, která napájí vždy dvě části statorového vinutí tak, 

aby napětí vytvořilo magnetické pole statoru s ohledem na polohu permanentního 

magnetu v rotoru. Pomocí tohoto způsobu dochází ke vzniku mechanického momentu, 

který může být ovlivněn délkou vodiče a magnetu, průměrem cívky, počtem závitů, 

velikostí magnetické indukce a velikostí proudu vinutím. To znamená, že mechanický 

moment je založen na dané konstrukci motoru a proudu procházejícího jeho vinutím 

[16].  

Základní prvky pohonu BLDC motoru jsou: motor s permanentními magnety, 

výkonový stupeň, usměrňovač, či jiný zdroj stejnosměrného napájení, čidlo pozice 

polohy rotoru a řízení. Zjednodušené blokové schéma pohonu je zobrazeno na obr. 10 

[16].  

 

Obr. 10 Zjednodušené blokové schéma BLDC motoru  
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3.3 Možnosti řízení BLDC motoru 

Řízení je prováděno pomocí třífázového měniče, který využívá zpětnovazebního 

řízení na základě snímání polohy rotoru. Využívá PWM signálu (pulzně šířkové 

modulace) k postupnému spínání jednotlivých tranzistorů [19]. 

3.3.1 Detekce polohy rotoru 

Jestliže chceme být schopni elektrické komutace, musíme znát polohu rotoru, 

abychom pomocí řídicí elektroniky byli schopni zajistit napájení fází ve správný čas. 

Volbu principu detekce polohy rotoru rozhodují požadavky aplikace pohonu a ty jsou 

nejčastěji cena, dynamika řízení, preciznost a pracovní prostředí. Existuje hned několik 

metod, které se používají k detekci polohy rotoru. Jsou to buď vhodné senzory snímání 

polohy, anebo se používají metody pro bezsenzorové řízení [15].  

Hallovy senzory 

U BLDC motorů se nejčastěji využívají Hallovy senzory pro snímání polohy 

rotoru. Používají se proto, že poskytují přijatelný kompromis mezi výkonem a cenou. 

Tento typ senzorů pracuje na základě Hallova jevu. Princip je v tom, jestliže 

je polovodičová destička, kterou protéká proud, vložena do magnetického pole s indukcí 

B kolmou na směr tohoto proudu, poté ve směru třetím, který je kolmý na obě tyto 

veličiny můžeme detekovat tzv. Hallovo napětí. Toto napětí můžeme dále zpracovávat 

[14].  

 Hallovy sondy jsou schopny poskytnout vždy jen jeden údaj o diskrétní poloze 

rotoru v jednom z 6 komutačních úseků na 360° elektrických. Z toho vyplývá, že tato 

metoda nám nezaručí přesnou detekci polohy rotoru. Nevýhoda této metody 

je v možném problému s rušením výstupních signálů, které může být zapříčiněno 

šumem při nízkých otáčkách. Toto rušení může zapříčinit chyby v komutaci, 

což je u některých aplikací, které vyžadují precizní komutaci zcela nevyhovující. 

U těchto aplikací, kde je vyžadováno přesnějšího komutačního procesu se využívají 

typy, které jsou dále uvedeny [14], [15]. 
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Obr. 11 Schematické znázornění polohy Hallových sond a průběhy výstupních signálu (převzato z [15]) 

Na obr. 11 je zobrazen princip snímače s Hallovými sondami pro BLDC motor 

spolu s průběhy výstupních signálů zpracované na logické hodnoty. Pomocí těchto 

hodnot se dále řídí elektronická komutace. Hallovy sondy jsou vždy rozmístěny 

po 120° elektrických [15].  

Enkodéry 

Tento typ snímání polohy rotoru lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to na 

inkrementální a absolutní enkodéry. Jsou to optická snímací zařízení, které mají zdroj 

světla a také fotocitlivý prvek (přijímač). Mezi přijímačem a zdrojem světla je disk 

s otvory. Tento disk ovlivňuje, jestli světlo bude anebo nebude zachyceno přijímačem 

[14].  

V případě inkrementálního snímače je výstupní puls generován vždy při 

pootočení disku o definovaný úhel daný množstvím otvorů v disku. Poloha rotoru 

je poté určena čítáním výstupních pulsů enkodéru. Enkodér má dva výstupní signály, 

které jsou zobrazeny na obr. 12 a tyto signály jsou posunuty o 90° [14]. 

Absolutní enkodér nám vždy poskytne naprostou přesnou polohu rotoru. 

Disk je vybaven více řadami otvorů o jiných šířkách. Každá poloha je pak definována 

unikátní kombinací těchto výstupů, většinou reprezentovanou binárním zápisem. 

Jelikož absolutní enkodér nepracuje na bázi prostého čítání impulsů, nedojde, na rozdíl 

od inkrementálního typu, ke ztrátě informace o poloze v případě výpadku napájení [14]. 
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Obr. 12 Disk inkrementálního enkodéru a jeho výstupní signály (převzato z [14]) 

Resolvery 

Resolver je v podstatě rotační elektromechanický transformátor, jehož výstupem 

jsou dvě harmonická napětí vzájemně posunutá o 90°. Resolver je složen z primárního 

pohyblivého vinutí a dvou sekundárních vinutí, které mezi sebou svírají pravý úhel. 

Primární vinutí je buzeno střídavým napětím a v závislosti na jeho poloze 

jsou indukována napětí do sekundárních cívek. Tato napětí jsou funkcemi sinus 

a cosinus a vyhodnocením jejich amplitud lze získat aktuální polohu rotoru [14].  

Popsané výše enkodéry a resolvery mohou mít určité nevýhody z pohledu 

finálních finančních parametrů pohonu. 

Bezsenzorové snímání 

Bezsenzorové snímání se většinou používá u pohonů menších výkonů, 

protože náklady na snímače polohy by mohly být příliš vysoké k celkové ceně pohonu. 

Nebo se tato metoda používá proto, že z mechanických či jiných důvodů není možno 

senzory použít [14]. 

Bezsenzorové snímání můžeme rozdělit na dvě základní metody, a to detekce 

průchodu nulou indukovaného napětí (back EMF) a detekce třetí harmonické 

statorového napětí. Nejjednodušší metody jsou na principu snímání zpětného 

indukovaného napětí, kdy u BLDC motoru jsou v jeden okamžik buzeny pouze dvě fáze 

a na zbývající nenabuzené fázi probíhá měření. Přesný okamžik komutace je pak určen 

na základě průchodů indukovaného napětí v nenabuzené fázi nulou [14], [15].  

Toto napětí má opačnou polaritu než napájecí napětí a jeho amplituda závisí 

na úhlové rychlosti motoru, síle magnetického pole generovaného permanentními 

magnety rotoru a počtu závitů statorových vinutí. Počet závitů na statoru a typ 
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použitých permanentních magnetů je dán již při návrhu motoru. Tedy jediným 

parametrem udávajícím hranici pro detekci dostatečné amplitudy indukovaného napětí 

nutné pro spolehlivé určení aktuální polohy rotoru jsou otáčky samotného motoru. 

To znamená, že při nulových nebo velmi nízkých otáčkách motoru zcela chybí 

informace o poloze rotoru. Proto je nutno věnovat pozornost problematice rozběhu 

motoru při použití bezsenzorového snímání [14], [15]. 

3.3.2 Třífázový střídač (invertor pro řízení BLDC motorů) 

K řízení BLDC motorů se nejčastěji používá tzv. šestikroková komutace 

(six step komutace). Jestli chceme být schopni elektronicky komutovat jednotlivé fáze 

statorového vinutí a docílit tak vzniku rotačního magnetického pole ve vzduchové 

mezeře a následně elektromagnetického momentu, který způsobí otáčení rotoru BLDC 

motoru, musíme mít možnost ovládat všechny tři fáze motoru. Pro tento účel 

se používá třífázový střídač. Na obr. 13 je zobrazeno blokové schéma třífázového 

střídače, který se skládá ze tří větví tranzistorů, v každé větvi jsou dva tranzistory 

celkem 6 tranzistorů. Tyto tranzistory jsou nejčastěji typu MOS-FET. Fáze statorového 

vinutí BLDC motoru jsou pak připojeny k jednotlivým středům větví. Pomocí řídícího 

algoritmu, který je zabudován v mikropočítači, jsou pak jednotlivé tranzistory buzeny, 

pro buzení tranzistorů se nejčastěji používá PWM signálu. Toto spínání probíhá 

na základě informací ze senzoru polohy [18], [12]. 

 

Obr. 13 Třífázový střídač 
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3.3.3 Řízení rychlosti otáček 

Můžeme říct, že rychlost otáčení motoru se dá měnit změnou velikosti 

napájecího napětí. K tomuto účelu se využívá PWM signálu (pulzní šířková modulace). 

PWM výstupy slouží k řízení šesti spínačů třífázového střídače, tak změnou střídy 

PWM signálu lze dosáhnout změny napětí na motoru [19].  

3.3.4 Šestikroková komutace 

Šestikroková komutace, také označována jako lichoběžníková komutace, 

je základní řídící algoritmus pro řízení BLDC motorů a dosahuje velice dobrých 

výsledků při řízení otáček BLDC motoru. V případě šestikrokové komutace jsou vždy 

napájeny jen dvě fáze motoru, třetí je odpojena v předem definovaných sekvencích. 

Tyto fáze jsou napájeny na základě aktuální znalosti polohy rotoru a požadovaném 

směru otáčení [18].   

Tato metoda má také nevýhodu, a to že při ní dochází ke zvlnění momentu. 

Toto zvlnění se projevuje především při nízkých otáčkách, které je zapříčiněno tím, 

že jsou napájena jen dvě fáze motoru a to způsobuje nelinearitu. Takováto nelinearita 

se může projevit vibracemi a hlučným provozem motoru. Tato metoda šestikrokové 

komutace se nejčastěji využívá v nenáročných aplikacích, které požadují jen jednoduché 

zpětnovazební řízení, při kterém nevadí kolísání momentu [18], [24]. 

Kompletní spínací vzory pro jednu elektrickou otáčku zobrazuje obr. 14 

a lze z něho vyčíst, že jsou v jeden okamžik napájeny jen dvě fáze motoru v opačné 

polaritě napájení napětí a třetí fáze je vždy odpojena [18], [24]. 

 

Obr. 14 Spínací vzory pro jednu elektrickou otáčku  
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Na obr. 15 jsou znázorněny jednotlivé polohy rotoru a tomu i odpovídající 

magnetické pole generované vinutím pro případ jedné elektrické otáčky [18]. 

 

Obr. 15 Komutační cyklus pro jednu elektrickou otáčku BLDC motoru (převzato z [18]) 

3.3.5 Komutace na základě Hallových sensorů 

 Jestli dostaneme informace z Hallových snímačů popsaných výše, poté můžeme 

použít tyto informace k rozeznávání aktuální polohy rotoru s přesností +/- 30° 

elektrických. Řídící algoritmus na základě komutační tabulky naprogramované v řídící 

jednotce motoru, vyhodnocuje informace z Hallových senzorů a podle těchto informací 

volí odpovídající kombinace napájení fází pro sepnutí [18].  

Na obr. 16 jsou zobrazeny jednotlivé stavy Hallových senzorů a tímto stavům 

odpovídající PWM signály pro jednotlivé buzení tranzistorů [18]. 

 

Obr. 16 Stavy Hallových sensorů a odpovídající generované PWM signály pro jednotlivé tranzistory  
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4 NÁVRH, REALIZACE A ANALÝZA 

GENERÁTOROVÉHO SYSTÉMU 

4.1  Návrh generátorového systému s možností snímání 

provozních veličin 

Blokové schéma návrhu generátorového systému je zobrazeno na obr 17. 

Výstupem tohoto systému je třífázové napětí, které je následně usměrněno v třífázovém 

usměrňovači. Základem modelu jsou dva  BLDC motory, které jsou umístěny naproti 

sobě a propojeny v ose pružnou spojkou. Jeden z motorů pracuje v motorickém režimu, 

na tento motor je připojena řídící elektronika s třífázovým střídačem pro možnosti řízení 

tohoto motoru. Tato řídící elektronika je napájena stejnosměrným napájením.  

 

Obr. 17 Blokové schéma generátorového systému 

Druhý motor je roztáčen pomocí prvního motoru a tím pádem pracuje 

jako generátor. Výstupní napětí tohoto generátoru, který má tvar třífázového sinusového 

průběhu, je odváděno do třífázového usměrňovače, kde je toto napětí usměrněno 

na stejnosměrné. Následně je toto napětí připojeno na zátěž. Při kontrolním měření 

byla použita jako zátěž generátoru automobilová žárovka. 

Na navrženém systému je možno snímat výstupní napětí a frekvenci výstupního 

napětí na výstupech generátoru. Za třífázovým usměrňovačem můžeme měřit 

již usměrněné stejnosměrné napětí při zátěži. Dále můžeme měřit šířku PWM pulzu 

pro buzení tranzistoru, která ovlivňuje rychlost otáčení motoru a samozřejmě můžeme 

měřit vstupní napětí a proud dodávaný do motoru.  
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4.2 Realizace generátorového systému 

Materiál pro základnu konstrukce byl zvolen hliník, jelikož se s ním dá dobře 

pracovat a je relativně pevný. Bylo uvažováno nad použitím dřeva, ale po konzultaci 

bylo usouzeno, že by se při neopatrné manipulaci anebo realizaci konstrukce materiál 

mohl lehce poškodit. 

Na základnu pohonného ústrojí byl použit hliníkový profil ve tvaru U 

(viz obr. 18). Rozměry tohoto profilu jsou strana A = 80 mm, B = 50 mm a tloušťka 

materiálu S1, S2 = 3 mm. Poloměry zaoblení R1, R2, R3 = 0 mm. Celková délka 

hliníkového profilu ve tvaru U = 800 mm. 

 

Obr. 18 Hliníkový U profil (převzato z [23]) 

Pro uchycení dvou používaných motorů na základnu konstrukce byly použity 

dva hliníkové profily ve tvaru L (viz obr. 19). Rozměr stran A = 50 mm, B = 50 mm. 

Tyto profily byly nařezány na délku 80 mm, aby přesně pasovaly na základnu 

konstrukce. Tloušťka materiálu S1, S2 = 5 mm. Tyto dva profily jsou upevněny 

na základnu konstrukce natočeny stranou B k sobě a vzdáleny od sebe 35 mm. 

 

Obr. 19 Hliníkový L profil (převzato z [23]) 

  



23 
 

Obr. 21 Rozteč motorů 

Na spojení hliníkových L profilů k základně konstrukce byly použity tři šrouby. 

Pro hlavní spojení byl použit jeden šroub o průměru 6 mm, který byl umístěn uprostřed 

strany A hliníkového L profilu. Další dva šrouby pro spojení hliníkových profilů 

byly umístěny na spodním okraji L profilu (viz obr. 20) a jsou určeny k jemnému 

vyladění polohy profilů, aby hřídele obou motorů, které jsou přimontovány na horní 

stranu profilu, byly v jedné ose. Průměry těchto šroubů jsou 3 mm. Pro podložení 

šroubů byly použity pérové podložky pro zabránění povolování šroubů, a to zejména při 

vyšších rychlostech, kdy dochází k rezonanci modelu. Na obr. 20 je zobrazen kompletně 

předvrtaný hliníkový L profil. 

 

Obr. 20 Předvrtaný L profil 

 

Na stranu B těchto L profilů jsou 

přišroubovány  BLDC motory. Na upevnění motorů je 

potřeba 4 šroubů o průměru 3 mm. Rozteče pro 

upevnění motorů jsou 19 mm x 16 mm (viz obr. 21). 

Většina motorů téhle velikosti mají stejné rozteče, 

takže se výsledná konstrukce dá použít i pro jiné typy 

motorů o stejné rozteči.  
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Do strany B hliníkového L profilu bylo vyvrtáno celkem 5 otvorů (viz obr. 20). 

Prostřední otvor o průměru 10 mm slouží k protažení hřídele přes hliníkový profil 

na druhou stranu a další 4 otvory slouží k přišroubování motorů k těmto profilům. 

Hlavní otvor pro průchod hřídele je umístěn 20 mm od horního okraje a 40 mm 

od pravého a levého okraje. V této části konstrukce se muselo dbát hlavně na to, 

aby oba motory po přimontování byly co nejvíce v ose. Případná nesouosost obou 

hřídelí motorů může vést ke zničení těchto motorů. Oba dva hliníkové profily L byly 

vyrobeny stejně. Do základny jsou vyvrtány další 4 otvory pro připevnění třífázového 

usměrňovače za motor v generátorovém režimu. Na obr. 22 jsou zobrazeny všechny 

3 předvrtané hliníkové profily. 

 

Obr. 22 Předvrtané profily 

Na dva předvrtané hliníkové L profily byly přišroubovány motory, které jsou 

navzájem propojeny pružnou spojkou. Pro přišroubování motorů byly nejdříve použity 

šrouby s obyčejnou kulatou hlavou, ale při dalším sestavování bylo zjištěno, 

že vyčnívající hlavy šroubů vadí v otáčení pružné spojky, která je připevněna k oběma 

hřídelím. Z toho důvodu musely být šrouby s obyčejnou hlavou nahrazeny šrouby 

se zápustnou hlavou (viz obr. 23), aby nevyčnívaly. 
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Obr. 23 Zapuštěné šrouby 

Po přišroubování obou motorů k hliníkovým L profilům 

se musely oba dva motory propojit. Na propojení obou motorů 

byla použita pružná spojka (viz obr. 24). Pružná spojka nebo 

také bezvůlová spojka slouží pro kompenzaci nesouososti 

a radiální vůle, omezuje rezonanci a tlumí přenos vibrací na 

obě dvě hřídele motoru. Pružná spojka se skládá ze dvou 

svěrných hlavic a plastového středu. Použitá pružná spojka 

je dlouhá 30 mm o průměru 16 mm s vnitřním průměrem 4 mm 

pro připojení hřídelí. Použité motory na konstrukci mají průměr 

hřídele 3 mm a při vsazení hřídelí do pružné spojky nebyly 

svěrné hlavice pružné spojky schopny tyto hřídele uchopit. První možnost jak docílit, 

aby svěrné hlavice pružné spojky pevně uchopily hřídel, bylo použití instalatérské 

pásky na omotání hřídelí, ale tato možnost nebyla použitelná, jelikož se páska protáčela 

a nedržela pevně na hřídeli. Poté byla použita bužírka o menším průměru, než jsou 

hřídele (viz obr. 25).  Tato možnost se ukázala jako velice účinná, bužírka krásně držela 

na hřídeli a po zasunutí hřídele s bužírkou do pružné spojky je schopna svěrná hlavice 

tuto hřídel pevně uchopit, aby nedocházelo k protáčení. 

  

Obr. 24 Pružná spojka 
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Obr. 25 Bužírka na hřídeli 

Po přišroubování obou motorů k hliníkový profilům a spojení hřídelí s pružnou 

spojkou je konstrukce zobrazena na obr. 26.  Levý motor bude pracovat v motorickém 

režimu a pravý motor bude pracovat v režimu generátorickém.  

 

Obr. 26 Část konstrukce výrobku 

K vývodům motoru, který bude pracovat v motorickém režimu je připojena 

řídící elektronika (viz obr. 27) pro řízení BLDC motorů. Základem této elektroniky 

je výše popsaný třífázový střídač, který se nachází v dolní části obr. 27. Černý a červený 

kabel slouží k připojení ke stejnosměrnému napájení, dále se zde nachází tři kabely, 

které slouží k připojení na fáze motoru a jsou připájeny k jednotlivým vývodům motoru. 

V pravé horní části obr. 27 se nachází reostat pro možnost změny velikosti napájecího 

napájení.  
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Obr. 27 Řídící elektronika pro řízení BLDC motoru 

Pro názornost bylo provedeno měření této řídící elektroniky, jak se mění šířka 

PWM pulzu pro buzení jednoho tranzistoru při malých, středních a vysokých otáčkách 

motoru. Z obr. 28 – 30 je patrné, že se při zvyšování otáček motoru šířka pulzu zvětšuje. 

 

Obr. 28 Napájení BLDC motoru při malých otáčkách 

 

Obr. 29 Napájení BLDC motoru při středních otáčkách  



28 
 

 

Obr. 30 Napájení BLDC motoru při vysokých otáčkách 

Vývody generátoru byly připojeny k třífázovému usměrňovači. Třífázový 

usměrňovač byl přes distanční sloupky přímo přišroubován na základnu konstrukce, 

za generátorem (viz obr. 35). Deska třífázového usměrňovače byla převzata 

z bakalářské práce [27], která se věnuje navržení tohoto třífázového usměrňovače a jeho 

konstrukci (viz obr. 31 – 34). 

 

Obr. 31 Třífázový usměrňovač 

 

Obr. 32 Blokové schéma třífázového usměrňovače v programu eagle (převzato z [26])  
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Obr. 33 Blokové schéma třífázového usměrňovače v programu eagle (převzato z [26]) 

 

Obr. 34 Návrh třífázového usměrňovače v programu eagle (převzato z [26]) 

Finální konstrukce modelu je zobrazena na obr. 35. Ke konstrukci byla připojena 

zátěž, kterou tvoří automobilová žárovka o výkonu 100 W. 

 

Obr. 35 Finální konstrukce modelu  
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4.3 Analýza generátorového systému 

Pro kontrolní měření byl použit osciloskop typu OWON SDS6062 s dvěma 

sondami a dva zdroje, které byly zapojeny paralelně, aby bylo dosaženo dostatečného 

výkonu. Jako zátěž byla zvolena automobilová žárovka o výkonu 100 W. Stejnosměrné 

napájení z paralelně zapojených zdrojů bylo připojeno k řídící elektronice modelu. 

Zátěž byla připojena na výstup třífázového usměrňovače. Na obr. 36 je zobrazen model 

při kontrolním měření. 

 

Obr. 36 Model a měřící komponenty 

Při měření byly odečítány hodnoty dodávaného proudu I1, I2 a napětí U1, U2 

do systému z obou zdrojů (viz tab. 1). Dle vztahu (3) byly vypočítány jednotlivé výkony 

zdrojů P1, P2 (viz tab. 1) 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼     [W]        (3) 

poté byl spočítán dle vztahu (4) celkový příkon Pc dodávaný do systému (viz tab. 1). 

𝑃𝑐 = 𝑃1 + 𝑃2      [W]        (4) 
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Tab. 1 Naměřené vstupní napětí, proud a vypočtený vstupní příkon systému 

č. měření I1[A] U1[V] I2[A] U2[V] P1 [W] P2 [W] Pc [W] 

1 0,00 5,53 1,08 5,00 0  5  5  

2 0,85 5,50 0,23 6,10 5  1  6 

3 1,33 4,20 0,00 0,60 6  0  6  

4 0,00 5,20 1,80 6,10 0  11  11  

5 1,94 6,00 0,00 6,00 12  0  12  

6 1,98 6,90 0,13 7,40 14  1  15  

7 1,41 7,90 0,83 8,50 11  7  18  

8 0,00 8,40 2,47 9,90 0  24  24  

9 0,00 9,70 2,71 10,60 0  29  29  

10 2,87 10,90 0,00 10,50 31  0  31  

11 0,00 11,30 3,00 12,20 0  37  37  

12 0,77 11,90 2,38 12,80 9  30  40  

13 2,95 13,40 0,35 13,80 40  5  44  

Na výstupu generátoru při dodávaném příkonu Pc do systému bylo měřeno 

napětí před usměrněním U, po usměrnění Udc a výstupní frekvence napětí generátoru 

před usměrněním f (viz tab. 2). Na obr. 36 je zobrazen výstup systému na osciloskopu, 

kde červená křivka ukazuje hodnotu napětí po usměrnění na stejnosměrné napětí a žlutá 

křivka vyobrazuje hodnotu napětí před usměrněním. V levé dolní části obr. 36 je možno 

odečíst měřené hodnoty. Další snímky z měření jsou uvedeny v přílohách 1 – 12.  

 

Obr. 36 Měřený výstup systému na osciloskopu 
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Pro výpočet výstupního proudu Iout je použita naměřená charakteristika zátěže 

závislosti výstupního napětí na proudu (viz obr. 38), která je převzata s bakalářské práce 

[27] a z této charakteristiky byl získán vztah (5): 

𝑦 =  −0,0055𝑥2 + 0,2806 𝑥 + 0,8285      (5) 

Do vztahu (5) bylo za x dosazeno výsledné usměrněné napětí Udc a následně spočítáno 

Iout dle vztahu (6): 

𝐼𝑜𝑢𝑡 =  −0,0055𝑈𝑑𝑐
2 + 0,2806 𝑈𝑑𝑐 + 0,8285     [A]   (6) 

Celkový výstupní výkon systému Pout byl vypočítán dle vztahu (7): 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑈𝑑𝑐  ∙  𝐼𝑜𝑢𝑡     [W]       (7) 

Celková účinnost η systému byla vypočítána dle vztahu (8): 

η =  
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑐
∙ 100    [%]        (8) 

Tab. 2 Naměřených a vypočtených výstupních hodnot systému 

č. měření f [Hz] U [V] Udc [V] Iout [A] Pout [W] η [%] 

1 210 0,76 0,83 1,06 0,9 16,3 

2 214 0,77 0,88 1,07 0,9 15,5 

3 220 0,80 0,94 1,09 1,0 18,3 

4 337 1,23 1,89 1,34 2,5 23,1 

5 397 1,45 2,39 1,47 3,5 30,1 

6 473 1,73 2,99 1,62 4,8 33,1 

7 562 2,04 3,72 1,80 6,7 36,7 

8 615 2,26 4,15 1,90 7,9 32,2 

9 728 2,67 4,99 2,09 10,4 36,3 

10 830 3,02 5,8 2,27 13,2 42,1 

11 873 3,21 6,15 2,35 14,4 39,4 

12 927 3,39 6,6 2,44 16,1 40,7 

13 1051 3,86 7,58 2,64 20,0 45,1 
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Z naměřených a vypočtených hodnot (viz tab. 1, 2) byla vyhotovena statická 

charakteristika závislosti výstupního výkonu Pout na frekvenci výstupního napětí f 

a vstupního příkonu generátoru (viz obr. 37).  

 

Obr. 37 Závislost frekvence na výkonu systému  

Graf závislosti vstupního příkonu Pc (viz obr. 37) je zřejmě zvlněn z důvodu, že 

pro buzení motoru byly použity dva zdroje zapojeny paralelně. 

Tab. 3 Naměřené hodnoty závislosti výstupního napětí na proudu pro zátěž o výkonu 100 W 

  (převzato z [27]) 

U [V] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I [A] 1 1,4 1,66 1,9 2,14 2,33 2,54 2,72 2,89 3,05 3,22 3,38 3,52 3,67 3,81 3,96 

 

Obr. 38 Graf výstupního napětí na proudu zátěže (převzato z [27])  
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5 ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením laboratorního 

modelu pohonného ústrojí. Cílem bylo sestrojit funkční model pohonného ústrojí, 

na kterém by se daly testovat regulátory a elektromotory. Bylo navrženo blokové 

schéma pohonného ústrojí a na konstrukci byly použity běžně dostupné BLDC motory 

s řídící elektronikou a usměrňovačem proudu. Jako zátěž byla zvolena automobilová 

žárovka o výkonu 100 W.  

Při testování systému byly měřeny provozní veličiny osciloskopem OWON 

SDS6062, tedy výstupní napětí a frekvence napětí.  Pomocí výpočtů byl podle 

naměřených veličin vyhodnocen dodávaný příkon do systému, výstupní proud, výstupní 

výkon a celková účinnost systému při dané zátěži. Z naměřených a vypočtených hodnot 

byla vyhotovena charakteristika závislosti výstupního výkonu Pout na frekvenci 

výstupního napětí f a vstupního příkonu generátoru.  

Laboratorní model generátorového ústrojí fungoval dle očekávání. 

Provozní testy proběhly v pořádku a výsledky jsou v práci prezentovány. 

Vzhledem k jednoduchosti řízení modelu je možné jej využít i k testování nastavení 

regulátorů ve výuce. Nutnou podmínkou je použití silnějších napájecích zdrojů, 

protože výkonové nároky modelu převyšují možnosti stávajícího laboratorního 

vybavení. Součástí laboratorního modelu je komerční výkonový driver motoru, 

který by bylo vhodné nahradit vlastním typem. Ten by mohl obsahovat analogový 

vstup, který by byl vhodnější a v současné době praktičtější pro výuku. 

  



35 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1.  Edutorium. Techmania.cz: Generátory [online]. [cit. 28.2.2015]. Dostupné z: 

http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=456c65

6b74726f6d61676e657469636be120696e64756b6365h&key=504 

2. Muzeum starých strojů. Starestroje.cz: Krátká historie elektrických strojů 

[online]. [cit. 28.2.2015]. Dostupné z: 

http://www.starestroje.cz/historie/historie.elektrina.php 

3.  Autodiagnostika pro žáky SŠ – COPT Kroměříž. Generátory, alternátory. 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. [online]. [cit. 1.3.2015]. Dostupné z: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U8Mu8bbQ1xwJ:coptel.

coptkm.cz/reposit.php%3Faction%3D0%26id%3D36366%26revision%3D-

1%26instance%3D4+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz 

4.  GARZINOVÁ, Romana. Technické prostředky řídicích systémů. Elektromotory. 

Ostrava: VŠB – TUO, 2013. 32 s. ISBN 978-80-248-3181-7. 

5.  VRÁNA. Václav; KOCMAN, Stanislav. Synchronní stroje. Ostrava: VŠB-TUO. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky. 2005. [online]. [cit. 10.2.2015]. 

 Dostupné z:  

http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/hgf/elektrotechnika/sylab_synchronni_stroje_bc.p

df 

6.  Cez.cz: Elektrické stroje [online]. [cit. 28.2.2015]. Dostupné z: 

http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-

energetiky/05/stroje_2.html 

7. DRBOHLAV, Jan. Návrh výkonové, řídicí a měřicí elektroniky elektrické brzdy 

s EC motorem. Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. 

Fakulta strojního inženýrství. [online]. [cit. 9.3.2015]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=65367  

 8. TKOTZ, Klaus; HANDLÍŘ Jiří. Příručka pro elektrotechnika. Haan-Gruiten, 

Germany: Verlag Europe-Lehrmittel GmbH & Co.KG, 2014. 624 s. 2. dopl. vyd. 

ISBN 978-3-8085-3034-4. 

  

http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=456c656b74726f6d61676e657469636be120696e64756b6365h&key=504
http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=456c656b74726f6d61676e657469636be120696e64756b6365h&key=504
http://www.starestroje.cz/historie/historie.elektrina.php
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/hgf/elektrotechnika/sylab_synchronni_stroje_bc.pdf
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/hgf/elektrotechnika/sylab_synchronni_stroje_bc.pdf
http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-energetiky/05/stroje_2.html
http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-energetiky/05/stroje_2.html


36 
 

9. VRÁNA, Václav. Asynchronní stroje. Ostrava: VŠB-TUO. Fakulta 

elektrotechnicky a informatiky, 2005. [online]. [cit. 1.4.2015]. Dostupné z: 

http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/hgf/elektrotechnika/sylab_asynchronni_stroje_bc.

pdf  

10. VRÁNA, Václav; KOCMAN, Stanislav. Stejnosměrné stroje. Ostrava: VŠB-

TUO. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2004. [online]. [cit. 2.4.2015]. 

Dostupné z: 

 http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FS/prednasky/sylab_stejnosmerne%2

0stroje_bc%20FS.pdf 

11. ROUBÍČEK, Ota. Elektrické motory a pohony. Praha: : BEN - technická 

literatura, 2004, 191 s. ISBN 80-7300-092-x. 

12. JAVŮREK, Jiří. Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada 

Publishing, 2003, 261 s. ISBN 80-247-0507-9. 

13. ŠIMON, Josef. BLDC aneb DC motor s nulovými náklady na údržbu. Elektro. 

[online]. 2011, 10 [cit. 5.3.2015]. Dostupné z: 

http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/44507.pdf 

 14. KREJČÍ, Ondřej. Řídicí jednotka pro BLDC motor. diplomová práce. Brno, 2014. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technologií. [online]. [cit. 9.4.2015]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=83062  

15. HOŘAVA, Jan. Modelování a simulace vektorového řízení EC motorů v prostředí 

Simulink. Brno, 2011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta 

strojního inženýrství. [online]. [cit. 9.2.2015]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=39450  

16. CHLOUPEK, Karel. Program pro výpočet EC motorů. Brno, 2009. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technologií. [online]. [cit. 11.2.2015]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=14931  

17. SINGULE, Vladislav. Motory s elektronickou komutací (EC motory) 

pro mechatronické aplikace. Technika a trh. [online]. 2007, 9 [cit. 16.3.2015]. 

Dostupné z: 

http://www.uzimex.cz/download.php?file=/soubory/20080910_tat_2008-09.pdf  

http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/hgf/elektrotechnika/sylab_asynchronni_stroje_bc.pdf
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/hgf/elektrotechnika/sylab_asynchronni_stroje_bc.pdf
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FS/prednasky/sylab_stejnosmerne%20stroje_bc%20FS.pdf
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FS/prednasky/sylab_stejnosmerne%20stroje_bc%20FS.pdf
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/44507.pdf
http://www.uzimex.cz/download.php?file=/soubory/20080910_tat_2008-09.pdf


37 
 

18. LEPKA, Jaroslav; GRASBLUM, Pavel. Použití mikroprocesorů pro řízení 

pohonů s BLDC motory. [online]. Brno: VUT. Ústav automatizace a měřící 

techniky, 10.11.2011 – 11.11.2011[cit. 17.3.2015]. Dostupné z: 

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

19.  PADMARAJA, Yedamale. Brushless DC (BLDC) Motor Fundamentals. 

Microchip Technology Inc. [online]. 2003 [cit. 17.3.2015]. Dostupné z: 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00885a.pdf 

20.  HLINOVSKÝ, Vít. Elektronicky komutovaný Motor III. cvut.cz: [online]. Praha: 

ČVUT FEL, 11.12.2014. [cit. 20.3.2015].  Dostupné z: 

http://oldmotor.feld.cvut.cz/www/materialy/A0B14AMS/3___elektronicky_komu

tovan___motor_-_EC.pdf 

21.  LOŽEK, Miroslav; ZAHRADNÍK, Pavel; HAVLÍK, Jan. Regulace BLDC 

pohonů pro asistivní technologie. cvut.cz: [online]. Praha: ČVUT, 2011. 

[cit. 20.3.2015].  Dostupné z: http://amber.feld.cvut.cz/bmeg/wp-

content/uploads/2012/03/Lozek-TBMI-2011.pdf 

22.  VAS, Peter. Electrical machines and drives: a space-vector theory approach. 

Oxford: Clarendon Press, 1992, xviii, 808 s. ISBN 0-19-859378-3. 

23.  Produkty. Alunet.cz. Hliníkové profily na míru. Alucad.cz. [online]. 

[cit. 23.3.2015].  Dostupné z: http://www.alunet.cz/produkty/#druhy_krok 

24.  BROWN, Ward. Brushless DC Motor Control Made Easy. Microchip 

Technology Inc. [online]. 2002 [cit. 22.3.2015]. Dostupné z: 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00857a.pdf 

25.  KRAUSE, Paul C, Oleg WASYNCZUK a Scott D SUDHOFF. Analysis of 

electric machinery and drive systems. 2nd ed. Piscataway: IEEE Press ; Hoboken, 

c2002, xiv, 613 s. ISBN 0-471-14326-x. 

26.  KAWULOK, Filip, 2015. Pokročilý power management v energetické jednotce. 

Ostrava. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

27.  TICHÝ, Tomáš, 2015. Generátory elektrické energie v průmyslu. Ostrava. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství  

http://amber.feld.cvut.cz/bmeg/wp-content/uploads/2012/03/Lozek-TBMI-2011.pdf
http://amber.feld.cvut.cz/bmeg/wp-content/uploads/2012/03/Lozek-TBMI-2011.pdf
http://www.alunet.cz/produkty/#druhy_krok


38 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1  Výstupní hodnoty při měření č. 2  

Příloha č. 2  Výstupní hodnoty při měření č. 3  

Příloha č. 3  Výstupní hodnoty při měření č. 4  

Příloha č. 4  Výstupní hodnoty při měření č. 5  

Příloha č. 5  Výstupní hodnoty při měření č. 6 

Příloha č. 6  Výstupní hodnoty při měření č. 7  

Příloha č. 7  Výstupní hodnoty při měření č. 8  

Příloha č. 8  Výstupní hodnoty při měření č. 9  

Příloha č. 9  Výstupní hodnoty při měření č. 10  

Příloha č. 10  Výstupní hodnoty při měření č. 11  

Příloha č. 11  Výstupní hodnoty při měření č. 12 

Příloha č. 12  Výstupní hodnoty při měření č. 13 

  



39 
 

Příloha č. 1  

 

Příloha č. 2  

 

Příloha č. 3  

  



40 
 

Příloha č. 4 

 

Příloha č. 5  

 

Příloha č. 6  

  



41 
 

Příloha č. 7  

 

Příloha č. 8  

 

Příloha č. 9  

  



42 
 

Příloha č. 10  

 

Příloha č. 11  

 

Příloha č. 12  

 


