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1 Anotace 
Tato práce se zabývá problematikou konstrukce a řízení bezkartáčových stejnosměrných 
motorů (BLDC) a možnostmi rekuperace kinetické energie. Zprvu je popsán BLDC motor, 
jeho vlastnosti a požadavky na jeho řízení. Dále je rozebráno téma konverze kinetické 
energie na elektrickou (rekuperace) a způsoby, jak jí lze dosáhnout v různých systémech. 
V závěru je popsán návrh řídicí jednotky BLDC motoru na základě informací získaných rešerší 
na výše uvedená témata. Pro rekuperaci je využito EDLC superkondenzátoru s obvodem 
umožňujícím jeho sériové připojení k napájení. Řízení výkonové části je zajištěno 
mikrokontrolérem Microchip PIC18F45K22.  

2 Annotation 
This Bachelors thesis is focused on brushless DC motors (BLDC) and the ways to control 
them and also on the options of energy recovery. The first part describes the BLDC motor, 
its properties and requirements on the controller. Further discussed is the topic of kinetic 
energy recovery and the existing ways of implementation in various systems. Latter 
chapters describe the design of a controller circuit based on the information acquired during 
research described in previous chapters. An EDLC supercapacitor is used to store  
the recovered energy in conjunction with a circuit allowing series connection  
of the supercapacitor with the power supply. The designed circuit is controlled using  
a Microchip PIC18F45K22 microcontroller. 
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ADC  Analog to digital converter – analogově digitální převodník 
BEMF  Back electromotive force – zpětné indukované napětí na vinutí motoru 
BLDC  Brushless DC motor – bezkartáčový stejnosměrný motor 
DPS  Deska plošných spojů 
(E)CCP  (Enhanced) Capture/compare/pwm – modul mikrokontroléru pro časování  
a pulzně šířkovou modulaci 
ECM  Electronically commutated motor – motor s elektronickou komutací 
EDLC  Electrochemical double layer capacitor – Superkondenzátor 
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𝐵 T Magnetická indukce 
𝐸𝐶  J Energie kondenzátoru  
𝐸𝑘 J Kinetická energie 
𝐻 A/m Intenzita magnetického pole 
𝐼𝑎 A Proud vinutím 

𝐼𝑏𝑟𝑘 A Brzdný proud 
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𝑃𝑏𝑎𝑡 W Výkon dodávaný baterií 
𝑃𝑐𝑎𝑝 W Výkon dodávaný superkondenzátorem 

𝑅𝑎 Ω Odpor vinutí 
𝑅𝑏𝑟𝑘 Ω Odpor odporové banky pro brzdění 
𝑅𝐷𝑆 Ω Odpor tranzistoru v sepnutém stavu 
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  𝑅𝑖𝑛𝑡 Ω Odpor vinutí, vodičů a můstku 
𝑅𝑡ℎ K/W Tepelný odpor pouzdra 
𝑈𝑏𝑎𝑡 V Napětí baterie 
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𝑤ℎ J Energie na jeden magnetizační cyklus 
ω s-1 Úhlová rychlost 
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6 Úvod 
 
Elektromotory jsou již dlouhou dobu ověřený pohon pro širokou škálu aplikací. Lze jich 
využít pro výkony od stovek kilowattů např. v průmyslu až po jednotky wattů v přístrojích. 
Jedno z velkých odvětví průmyslu, ve kterém elektropohon nalezl široké využití, je doprava. 
Elektromotory v dopravě nejsou nic nového, v tramvajích a vlacích se využívají již dlouho. 
Dříve se používaly pro trakční pohon spíše sériově buzené motory, dnes je nahrazují 
asynchronní motory s moderními polovodičovými frekvenčními měniči. S nedávným 
vývojem lithiových baterií se elektropohon stává výhodným i pro osobní dopravní 
prostředky nezávislé na síti. Lithium-iontové akumulátory mají sice i přes neustálý vývoj nižší 
energetickou hustotu než benzín nebo nafta, ale zato nabízí na rozdíl od spalovacích motorů 
možnost rekuperace energie, což je v dnešní době velmi žádané. 
Stejně jako je rekuperace energie v elektrických a hybridních vozidlech v poslední době 
populárním tématem, také motoru typu BLDC je dopřáváno více pozornosti. Tento druh 
motoru využívá vývoje polovodičových střídačů a řídicí elektroniky a nahrazuje mechanický 
komutátor elektronickým, což mu propůjčuje výhody proti běžnému stejnosměrnému 
motoru, ze kterého vznikl. V řadě náročnějších aplikacích je výhodnější použít BLDC i přes 
vyšší složitost elektroniky. 
Cíl této práce je skloubit obě tato témata dohromady a provést rešerši v oblastech řízení 
BLDC motoru a rekuperace energie, na základě shromážděných informací navrhnout obvod 
umožňující řízení BLDC motoru s možností rekuperace a ověřit funkci zhotoveného 
přípravku měřením. 
V následujících kapitolách bude popsána stavba BLDC motoru a problematika jeho řízení, 
možnosti rekuperace energie a postup návrhu řídicí jednotky. 
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7 Elektromotor 
Elektromotor je točivý elektrický stroj, který přeměňuje elektrickou energii na mechanickou 
práci nejčastěji pomocí silového působení magnetického pole. Na vodič protékaný proudem 
umístěný v magnetickém poli působí magnetická síla:  

𝐹𝑚 = 𝐵 × 𝐼 × 𝐿  ( 1 ) 

kde B je kolmá složka magnetické indukce, I je proud protékající vodičem a L je délka vodiče 
v magnetickém poli. Zároveň vodič pohybující se v magnetickém poli se chová podle 
Lorentzova zákona – indukuje se na něm elektromotorické napětí, které vyvolává proud 
působící proti pohybu, který jej způsobil: 

𝑈𝑖 = 𝐵 × 𝐿 × 𝑣  ( 2 ) 

kde v je rychlost pohybu vodiče vůči magnetickému poli. Většina motorů tak umí pracovat  
i v opačném (generatorickém) režimu, kdy přeměňují mechanickou práci zpět na elektrickou 
energii.  
Elektrické motory lze konstruovat jak pro napájení střídavým, tak stejnosměrným napětím. 
Mezi nejpoužívanější střídavé motory patří motory asynchronní a synchronní. Stejnosměrné 
motory lze dělit na motory se sériovým či paralelním buzením, s cizím buzením  
a s permanentními magnety. Dále existují motory univerzální, které lze napájet střídavým  
i stejnosměrným napětím. 

8 BLDC motor 
Pro tuto bakalářskou práci je použit motor typu BLDC, který se v poslední době začíná těšit 
větší oblibě. Díky lepší dostupnosti silných magnetů a levnější elektronice potřebné 
k provozu motoru začínají jeho výhody převažovat nad nevýhodami pro stále více druhů 
aplikací. Již delší dobu je možno tyto motory nalézt například v pevných discích, CD 
mechanikách či větrácích v PC, nahrazují univerzální AC motory např. v čerpadlech  
a nástrojích, lze jimi nahradit krokové motory v servomotorech a v neposlední řadě jsou 
používány v hybridních či čistě elektrických automobilech. Bez zajímavosti není ani, že velké 
oblibě se těší i u dálkově ovládaných modelů, ať už pozemních vozidel, kde se používají 
motory s vnitřním rotorem (inrunnery) (viz. Kapitola Konstrukce motoru) nebo u letadel  
a dronů, kde motory s rotačním pláštěm (outrunnery) (viz. kapitola Konstrukce motoru) 
přímo pohání vrtuli. 
BLDC neboli BrushLess DC motor patří, jak anglický název napovídá, do skupiny 
stejnosměrných vícefázových strojů, které nevyužívají ke komutaci, na rozdíl od starších 
stejnosměrných motorů, mechanický komutátor s kartáčem, nýbrž elektronické 
přepojování fází. Proto se dá tento druh motoru v literatuře nalézt také jako ECM neboli 
Electronically Commutated Motor.  
Do skupiny ECM patří také PMSM neboli Permanent Magnet Synchronous Motor. Rozdíl 
mezi těmito dvěma motory je ve vinutí fází a tvaru indukovaného napětí. BLDC motor má 
koncentrované vinutí a lichoběžníkový průběh BEMF, zatímco PMSM má sinusově 
rozprostřené vinutí a sinusový průběh napětí.  
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8.1 Srovnání s běžným DC motorem 
Absence komutátoru přináší několik výhod, které v řadě aplikací převáží vyšší cenu 
celkového řešení. Motor samotný je sice mechanicky jednodušší a robustnější,  
ale náročnější řízení vyžadující polovodičový střídač s mikrokontrolérem cenu výrazně zvýší.  

8.1.1 Výhody 

• Absence kartáčů, které by se opotřebovávaly, dělá BLDC spolehlivějším a prakticky 
bezúdržbovým na rozdíl od běžných stejnosměrných motorů, které vyžadují 
pravidelnou výměnu kartáčů.  

• Elektronická komutace vinutí eliminuje jiskření, což výrazně zlepšuje 
elektromagnetickou kompatibilitu.  

• BLDC motor lze použít v prostorách, kde by vadil prach z opotřebovaných kartáčů.  
• BLDC motor má vyšší účinnost, protože odstraněním komutátoru se sníží tření  

a ztráty na komutátoru. 
• Mechanický komutátor také omezuje maximální rychlost motoru, u BLDC  

je omezena pouze konstrukcí rotoru a rychlostí elektronické komutace.  
• BLDC lze při použití PWM o frekvenci nad hranicí lidského slyšení provozovat téměř 

bezhlučně. 
• Lepší momentová charakteristika a dynamické vlastnosti. [1] 

8.1.2 Nevýhody 

• Hlavní nevýhodou je nutnost elektronické komutace, což vyžaduje výkonovou 
elektroniku a řízení mikroprocesorem. To zvyšuje celkovou cenu řešení 
s bezkartáčovým motorem. Problematika řízení BLDC motoru je rozebrána v dalších 
kapitolách.  

8.2 Konstrukce motoru 
Motor se skládá ze dvou hlavních částí: stator a rotor. Podle prostorového uspořádání  
se dělí na dva druhy: s rotorem uvnitř (inrunner) – zobrazen na Obr. 1 a s rotačním pláštěm 
(outrunner) – na Obr. 2. Motory s vnějším pláštěm mají vyšší točivý moment díky větší 
vzdálenosti magnetů od osy a tím díky větší páce, nevýhodou může být horší odvod tepla, 
protože stator, na kterém dochází k největším ztrátám, je uzavřen uvnitř rotoru. Na druhou 
stranu motory s vnitřním rotorem mají vyšší maximální rychlost a lepší dynamické vlastnosti 
díky menšímu rotoru. 

Obrázek 1 Konstrukce BLDC s rotorem uvnitř 

(převzato z [33]) 
Obrázek 2 Konstrukce BLDC s rotačním 

pláštěm (převzato z [3]) 

http://www.orientalmotor.com/brushless-dc-motors-gear-motors/technology/AC-brushless-brushed-motors.html
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/common/


16 
 

8.2.1 Stator 

Stator se skládá z trojic pólových nástavců pro navinutí fází a uzavírá magnetický obvod mezi 
vinutími. Pro minimalizování ztrát v magnetickém obvodu se vyrábí z magneticky měkkého 
materiálu. Tyto ztráty mají dvě příčiny – hysterezní ztráty a vířivé proudy. Hysterezní ztráty 
na jeden magnetizační cyklus jsou charakterizovány plochou hysterezní smyčky, kterou při 
jednom magnetizačním cyklu opíše pracovní bod magnetika. Nejlepší materiál je tedy 
z tohoto hlediska ten, který má křivku nejužší.  

 

𝑤ℎ = ∮ �⃑⃑⃑� . 𝑑𝐵 

 

( 3 ) 

Vířivé proudy vznikají ve všech materiálech s vyšší vodivostí při změně magnetické indukce. 
Proto se stator vyrábí z oceli s příměsí křemíku, který zvyšuje měrný odpor. Pro další 
minimalizaci vířivých proudů se vyrábí z tenkých navzájem izolovaných plechů, které jsou 
lisovány paralelně se směrem magnetického pole, jak je ilustrováno na Obr. 4.  

 

Obrázek 3 Hysterezní smyčka feromagnetika (převzato z 

[32]) 

Obrázek 4 Omezení vířivých proudů laminací (převzato z [20]) 
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Hysterezní ztráty jsou přímo úměrné frekvenci, vířivé proudy jsou úměrné kvadrátu 
frekvence. 

8.2.2 Rotor 

Rotor se skládá ze sudého počtu magnetů uspořádaných kolem osy motoru se střídající se 
polaritou. Magnety se používají buď feritové nebo v dnešní době častěji magnety z vzácných 
zemin, jako jsou např. sloučeniny NdFeB. Takové magnety mají mnohem větší sílu,  
a umožňují tak dosáhnout vyššího momentu nebo zmenšit rotor při zachování točivého 
momentu motoru. [1] 
V případě motorů s rotačním pláštěm nebo velkých motorů s rotorem uvnitř je součástí 
rotoru i tzv. flux ring, feromagnetický prstenec, který uzavírá magnetický obvod s nízkou 
reluktancí i na straně magnetů. 

8.2.3 Vinutí 

BLDC motory jsou nejčastěji vinuty jako dvoufázové či třífázové, existují ale i motory 
jednofázové i vícefázové. [2] Podle způsobu navinutí fází se mezi elektronicky 
komutovanými motory rozlišují dvě skupiny. Motory BLDC s koncentrovaným vinutím, díky 
čemuž mají lichoběžníkový průběh magnetické indukce ve vzduchové mezeře, a tím  
i lichoběžníkový průběh BEMF. Druhým typem jsou motory PMSM neboli Permanent 
Magnet Synchronous Motor se sinusovým vinutím a sinusovým průběhem magnetické 
indukce i BEMF. PMSM vyžaduje sinusové napájení fází, a jejich řízení se tak podobá 
indukčnímu motoru, nejčastěji se používá FOC (Field Oriented Control). Srovnání obou typů 
BEMF je znázorněno na Obr. 5. 

Pro třífázový motor existují dvě možnosti zapojení fází – do hvězdy a do trojúhelníku. Motor 

s vinutími zapojenými do hvězdy bude mít √3 krát vyšší točivý moment a √3 krát nižší 
otáčky než stejný motor zapojený do trojúhelníka. [3] 
  

Obrázek 5 Porovnání BEMF motorů BLDC a PMSM (převzato z [6]) 
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8.3 Parametry motoru 
BLDC motor se dá pro výpočty a simulace charakterizovat několika parametry. Těchto 
informací můžeme využít pro odhad vlastností motoru nebo při porovnávání dvou různých 
motorů. 

8.3.1 Mechanické parametry 

Počet párů pólů a počet pólových nástavců – motor s větším počtem magnetů a pólů bude 
pravděpodobně mít vyšší točivý moment a nižší otáčky a bude vyžadovat větší počet 
komutací na jednu mechanickou otáčku. 
Průměr a výška statoru – podle průměru a výšky statoru lze odhadovat maximální výkon  
a točivý moment podle rovnice ( 4 ). [4] Konstanta k závisí na konstrukci motoru. 

𝑀 = 𝑘𝐷2𝐿  ( 4 ) 

Tloušťka plechu statoru vypovídá o účinnosti motoru. Čím tenčí jsou plechy, tím menší se 
indukují vířivé proudy, které zahřívají stator a snižují intenzitu magnetického pole. 
Uspořádání (outrunner/inrunner) určuje dynamické vlastnosti a točivý moment motoru. 
Vnější rotor má větší setrvačnost a vyšší točivý moment, vnitřní rotor má menší setrvačnost, 
a tedy lepší dynamické vlastnosti a vyšší rychlost, ale také menší točivý moment. 

8.3.2 Elektrické parametry 

Z hlediska řízení BLDC motoru je třeba znát i jeho elektromechanické vlastnosti. Ty se 
standardně popisují dvěma parametry – Kv a Kt – které závisí na konstrukci motoru. 
Konstanta Kv má jednotku ot./min./V a určuje na jakou rychlost se motor roztočí bez zátěže 
při napětí 1 V. Závisí v podstatě na velikosti BEMF indukovaného při daných otáčkách 
motoru, což je hlavní příčina omezené rychlosti otáčení motoru. S rostoucí rychlostí  
se zvyšuje indukované napětí až do té doby, kdy se ztráty v motoru a indukované napětí 
vyrovná napájecímu napětí. Pro delší časové rozpětí lze psát rovnici: 

𝑈𝑠 = 𝐼𝑎𝑅𝑎 + 𝑈𝐵𝐸𝑀𝐹 = 𝐼𝑎𝑅𝑎 + 𝑛 ∙ 𝐾𝑉  ( 5 ) 

Druhá konstanta Kt popisuje, jaký točivý moment vyvine motor při proudu 1 A. Toto platí 
jak při provozu jako motor i jako generátor. Znalost tohoto parametru například dovoluje 
vypočítat a regulovat brzdnou sílu motoru při rekuperaci či brzdění. 
Kromě těchto dvou parametrů jsou běžně udávány informace například o odporu vinutí, 
proudu bez zátěže, doporučeném napájecím napětí a maximální hodnoty proudu a výkonu. 

Obrázek 6 Zapojení fází do trojúhelníka a do hvězdy (převzato z [29]]) 
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8.4 Princip řízení BLDC 
Protože BLDC motor nemá mechanický komutátor, který automaticky přepíná jednotlivá 
vinutí v závislosti na poloze rotoru, je třeba přepínat mezi vinutími elektronicky. To je běžně 
zajištěno polovodičovým střídačem řízeným mikrokontrolérem. Takovýto střídač se skládá 
ze šesti spínacích prvků spojených do polomůstku pro každou fázi. Obr. 6 zobrazuje zapojení 
motoru a třífázového střídače. [5] 

Existují dvě hlavní schémata řízení komutace BLDC motoru: 6-kroková lichoběžníková 
komutace a sinusová komutace. Lichoběžníková komutace je jednodušší a robustnější 
metoda komutace. Její nevýhoda je zvlnění velikosti točivého momentu při nižších 
rychlostech. Sinusová komutace je složitější na implementaci a používá se pro hladký chod 
motoru při nízkých otáčkách např. v servomotorech. Protože tento projekt nevyžaduje 
hladký chod motoru v nízkých otáčkách, byla vybrána jednodušší 6-kroková komutace. 

8.4.1 Šestikroková komutace 

Lichoběžníková neboli šestikroková komutace přepojuje fáze motoru tak, že na jednu 
elektrickou otáčku vytvoří postupně 6 vektorů, které v motoru tvoří rotující magnetické 
pole. V každou chvíli běhu motoru je jedna fáze připojena ke kladnému napájení, druhá 
k záporné větvi napájení a třetí fáze je ponechána plovoucí. V případě zapojení do hvězdy 
tak proud vždy protéká dvěma vinutími, zatímco třetí je odpojené. Na Obr. 7 je znázorněn 
průchod proudu vinutími v jednotlivých krocích. Komutace se musí odehrát každých 60 
elektrických stupňů, k čemuž je třeba znát polohu rotoru. Obr. 8 znázorňuje průběhy napětí 
a proudů fází a výstupy Hallových senzorů pozice. 

Obrázek 7 Náhradní schéma BLDC motoru a střídače (převzato z[8]) 
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8.4.2 Snímání polohy rotoru 

Pro bezchybnou komutaci je třeba, aby 
se fáze přepínaly přesně v okamžiku, 
kdy pól rotoru prochází kolem vinutí statoru dané fáze. Teoreticky by okamžik komutace 
měl být přesně ve chvíli, kdy magnet míjí vinutí, ale v praxi se přidává menší předstih 
komutace, aby se kompenzoval čas nutný k demagnetizaci, který je zvlášť při vyšších 
rychlostech nezanedbatelný. Pro zjišťování polohy rotoru se nejčastěji používá buďto 
Hallových senzorů magnetického pole nebo snímání zpětného indukovaného napětí BEMF.  

8.4.2.1 Snímání polohy Hallovými senzory 
Ke snímání polohy rotoru lze použít trojici Hallových senzorů rozmístěnou po statoru po 120 
elektrických stupních. Takováto trojice vytváří na výstupu na jednu el. otáčku 6 hran, které 
přesně odpovídají správným okamžikům komutace. Výstup Hallových senzorů je znázorněn 
v horní části Obr. 9. 

8.4.2.2 Bezsenzorové snímání polohy 
Tato metoda využívá toho, že při šestikrokové komutaci je vždy jedna fáze odpojená, a lze 
tak na ní jednoduše měřit BEMF. V polovině každého kroku BEMF odpojené fáze prochází 
nulou. Lze tedy změřit čas od začátku kroku po průchod nulou, a zjistit tak čas do další 
komutace. Tato metoda sice dokáže snímat polohu bez dalších senzorů, problémy ale 
mohou nastat například v nízkých otáčkách, kdy je BEMF příliš nízké na detekci nebo při 
filtrování rušení vzniklého např. PWM modulací, což do měření vnese nepřesnost. 

8.4.3 Řízení rychlosti a momentu motoru 

Elektronická komutace BLDC motoru se chová v podstatě jako fázový závěs vázaný na 
elektrické otáčky motoru, který pouze mění zapojení fází dle polohy rotoru. Samotný 
komutační cyklus se nesnaží polohu rotoru měnit, pouze na ní reaguje. Regulace rychlosti  
a momentu motoru se provádí pomocí PWM modulace napájecího napětí. Otáčky motoru 

Obrázek 8 Znázornění komutace fází (převzato z [9]) 

Obrázek 9 Průběhy napětí, proudů a výstupů Hallových senzorů v 

jednotlivých krocích (převzato z [8]) 
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jsou podle následující rovnice závislé na svorkovém napětí a zátěži motoru. Otáčky lze tedy 
v jednodušších případech regulovat pomocí PWM přímo, v případě proměnné zátěže  
je třeba použít regulátor např. PID. 

𝑛 =  
𝑈𝑠  − 𝑅𝑎 ∙ 𝐼𝑎 

𝐾𝑉
 ( 6 ) 

Točivý moment motoru je závislý na proudu vinutím. Ten je také závislý na napětí, které lze 
modulovat pomocí PWM. Pro řízení momentu je třeba použít PID regulátor. 

𝑀 = 𝐾𝑇 ∙ 𝐼𝑎 = 𝐾𝑇

𝑈𝑠 − 𝑈𝐵𝐸𝑀𝐹

𝑅𝑎
 ( 7 ) 

Modulace napájecího napětí se nejčastěji provádí přímo v 3-fázovém polovodičovém 
střídači.  
Jeden z běžných způsobů PWM modulace je tzv. Slow decay switching [6]. Modulace napětí 
je zde dosaženo přepínáním horního a dolního spínače jedné fáze, zatímco na druhé fázi je 
po celý komutační krok sepnut pouze dolní spínač. Ve chvíli, kdy je sepnut horní spínač 
modulované fáze, roste proud protékající motorem. Ve druhé části PWM periody, kdy je 
sepnut dolní spínač modulované fáze, se obvod uzavírá skrz oba dolní spínače a proud 
pomalu klesá, protože odpor v cestě je minimální. Toto spínání se proto nazývá Slow decay 
switching. Modulovaný a sepnutý spínač se vždy při komutaci mění. Toto schéma je 
znázorněno na Obr. 10. 

Druhou běžně používanou metodou je tzv. Complementary switching. V první části PWM 
periody je na jedné fázi horní spínač a na druhé fázi dolní. Proud v této chvíli roste stejně 
jako v předchozím případě. Ve druhé části PWM periody jsou naopak sepnuty zbylé dva 
spínače, jak je ilustrováno na Obr. 11. Tím je tedy na vinutí přiloženo opačné napětí a proud 
rychle klesá, díky čemuž se tomuto způsobu také říká Fast decay switching. Tato metoda je 
vhodnější pro rychlou regulaci proudu, avšak rychlými změnami proudu vytváří velké zvlnění 
napětí na vstupu a zvyšuje rušení. Pomocí této metody lze také řídit motor v obou směrech 
pouze pomocí změny střídy signálů. Použitím mikrokontroléru lze však tyto metody střídat 
či použít komplexnější přístupy optimalizované pro specifickou aplikaci. 

Obrázek 10 Slow decay PWM 
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Pro ilustraci, Obr. 12 znázorňuje porovnání průběhů proudů (zelená čára) vinutím při 
metodách Fast decay a Slow decay. 

9 Rekuperace 
Rekuperací se rozumí přeměna a uložení části energie, která byla dříve vydána například na 
uvedení vozidla do pohybu. Díky tomu, že BLDC motor (a většinu elektrických pohonů) lze 
použít kromě pohonu i jako generátor, je z hlediska energetické účinnosti v dynamických 
systémech ve velké výhodě proti ostatním druhům pohonu [7]. V dynamickém systému,  
za jaký lze považovat například vozidlo v městském provozu, je poháněný objekt opakovaně 
uváděn do pohybu a poté zastavován či zpomalován. Na každé zrychlení je třeba vynaložit 
energii, která se předává objektu v podobě kinetická energie. V případě potřeby zpomalení 
či zastavení je pak ale tato energie většinou třením či jiným mechanismem nenávratně 
přeměněna na tepelnou energii. Elektrický motor lze brzdit třemi způsoby. [7] 
V režimu dynamického brzdění funguje motor jako generátor, který pracuje buďto  
do připojené odporové banky nebo přímo do zkratu. Z rovnice ( 8 ) je zřejmé, že brzdná síla 
je závislá na proudu vinutím, který je dále závislý na vnitřním a připojeném odporu a na 
velikosti BEMF. Maximální brzdná síla se tedy zmenšuje s rychlostí motoru a v nízkých 
otáčkách již nemusí být dostatečná na rychlé zastavení motoru. V tomto režimu je kinetická 
energie přeměněna na teplo v motoru a rezistorech. 

𝑀 = 𝐾𝑇 ∙ 𝐼𝑏𝑟𝑘 = 𝐾𝑇

𝑈𝐵𝐸𝑀𝐹

𝑅𝑏𝑟𝑘 + 𝑅𝑖𝑛𝑡
= 

𝐾𝑉 ∙ 𝑛

𝑅𝑏𝑟𝑘 + 𝑅𝑖𝑛𝑡
 ( 8 ) 

Obrázek 11 Fast decay PWM 

Obrázek 12 Porovnání průběhů proudu při použití Fast decay a Slow decay (převzato z [6]) 
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Druhý způsob je brždění protiproudem. V tomto případě se k napětí BEMF připojuje 
záporné napětí, které zvyšuje brzdný proud, který brzdí motor. V případě BLDC toho lze 
dosáhnout například obrácením sledu fází. Dosažitelná brzdná síla je v tomto případě 
nejvyšší, ale vyžaduje vynaložit na brzdění další energii ze zdroje. 

𝑀 = 𝐾𝑇

𝑈𝑏𝑟𝑘 + 𝑈𝐵𝐸𝑀𝐹

𝑅𝑖𝑛𝑡
 ( 9 ) 

Pomocí rekuperace je však možno uloženou kinetickou energii přeměnit opět  
na elektrickou, která může být znovu využita. Motor v tomto režimu pracuje jako generátor 
jako při dynamickém brzdění, nepracuje však do odporové zátěže, ale do zdroje, kterému 
tím předává energii. V tomto případě je zřejmé, že napětí generované motorem musí být 
větší než napětí zdroje, aby proud tekl do zdroje, ne do motoru. Toho většinou nelze 
dosáhnout bez nějakého způsobu zvýšení napětí. 

𝑀 = 𝐾𝑇

𝑈𝐵𝐸𝑀𝐹 − 𝑈𝑏𝑎𝑡

𝑅𝑏𝑎𝑡 + 𝑅𝑖𝑛𝑡
 ( 10 ) 

Takto znovuzískaná energie bývá uložena do akumulátorů nebo poslána zpět do napájecí 
sítě, kde napájí jiný současně běžící stroj.  

9.1 Rekuperace do sítě 
Stroje poháněné z distribuční sítě mohou rekuperovanou energii do této sítě také vracet, 
a odlehčovat tak zdroji napájení. Toto však lze provést pouze pokud je v relativní blízkosti 
jiný stroj, který dokáže tuto energii využít. Dobrý příklad využití je například obousměrná 
trať s větším stoupáním, kde vůz jedoucí z kopce brzdí, a vrací tak energii do sítě, zatímco 
vůz v opačném směru ji využívá pro pohon do kopce. Použití tohoto systému se komplikuje 
v případě napájení ze sítě střídavého napětí, protože ve většině systémů bývá střídavé 
napětí před napájením motoru usměrněno, tudíž pro vrácení generované energie  
do střídavé sítě je třeba použít střídač. 

9.2 Rekuperace do akumulátoru 
Systémy napájené akumulátorem mají možnost ukládat získanou energii zpět  
do akumulátoru pro pozdější použití. Této možnosti hojně využívají například elektrická  
či hybridní auta, která kombinují rekuperační brzdění pro efektivitu a menší opotřebení brzd 
s běžnými brzdami pro bezpečné brzdění i při nižších rychlostech. Pro obrácený směr toku 
proudu je však třeba, aby generované napětí bylo vyšší než napětí akumulátoru. Toho se dá 
dosáhnout buďto použitím samostatného zvyšujícího spínaného měniče nebo častěji 
použitím střídače a indukčnosti motoru jako zvyšujícího měniče. V režimu zvyšování napětí 
se střídají dva stavy spínačů znázorněné na Obr. 13 (odpojená fáze není zobrazena). 
V prvním stavu jsou sepnuty oba dolní spínače, roste proud indukčností vinutí a do jeho 
magnetického pole se ukládá energie. Ve druhém stavu se na kladné fázi vypne dolní  
a sepne horní spínač, čímž se na výstupu střídače objeví BEMF v sérii s napětím 
indukovaným na indukčnosti motoru. 

𝑈 = 𝑈𝐵𝐸𝑀𝐹 + 𝐿𝑓

𝑑𝐼𝑎
𝑑𝑡

− 𝑅𝑎 ∙ 𝐼𝑎 ( 11 ) 
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Schopnost rekuperačního brzdění je jako při dynamickém brzdění omezena při nižších 
rychlostech, kdy indukované napětí již nemá dostatečnou velikost. Dále je rekuperace 
omezena schopností akumulátoru přijímat nabíjecí proud, ať už maximálním nabíjecím 
proudem, či stavem nabití.  

9.3 Rekuperace do superkondenzátoru 
V poslední době se začínají v dynamických systémech s elektrickým pohonem využívat 
superkondenzátory. Dnes dostupné kondenzátory typu EDLC (Electrochemical Double Layer 
Capacitor) mají totiž vhodné vlastnosti pro použití jako doplněk ke klasickým olověným  
či lithiovým akumulátorům. Superkondenzátory mají sice nižší poměr kapacity ku váze  
a objemu, ale zato mají vyšší poměr výkonu k váze, vyšší počet pracovních cyklů  
a dostatečnou kapacitu pro napájení zátěže na několik sekund. Porovnání vlastností EDLC 
superkondenzátoru a běžného lithium-iontového akumulátoru je zobrazeno v Tabulce č. 1. 
[8]. Superkondenzátory tak lze využít pro odlehčení akumulátorům při špičkových 
odběrech, zatímco akumulátor stále slouží jako hlavní dlouhodobý zdroj energie. 
 

Tabulka 1 Porovnání EDLC kondenzátoru s běžným Li-ion akumulátorem převzato z  [8] 

  

 Superkondenzátor Li-ion akumulátor (obecný) 

Doba nabíjení 1–10 s 10–60 min 

Počet cyklů 1 milion nebo 30000 h >500 

Napětí 2,3 – 2,75 V 3,6 – 3,7 V 

Energetická hustota 
[Wh/kg] 

5 (typicky) 100–200 

Výkonová hustota [W/kg] Až 10000 1000–3000 

Cena za Wh 20 USD (přibližně) 2 USD (přibližně) 

Životnost (ve vozidle) 10–15 let 5–10 let 

Teplota pro nabíjení -40–65 °C 0–45 °C 

Teplota pro vybíjení -40–65 °C -20–60 °C 

Obrázek 13 Schéma zvyšování napětí při rekuperaci 
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9.4 Paralelní připojení superkondenzátoru 
Nejjednodušší možnost připojení superkondenzátoru k akumulátoru je přímé paralelní 
spojení s případným oddělením kondenzátoru a akumulátoru např. diodou, jak je zobrazeno 
na Obr. 14 a). V tomto zapojení superkondenzátor zmenšuje nároky na akumulátor pouze 
v krátkých časových intervalech. Superkondenzátor či superkondenzátorová banka v tomto 
zapojení musí být stavěna na maximální napětí akumulátoru a před použitím musí být 
nabita na stejné napětí. Superkondenzátor se podílí na napájení zátěže pouze ve chvíli,  
kdy je jeho napětí stejné nebo vyšší než akumulátoru. Typicky tedy pouze při prudkém 
zvýšení proudu, čímž dojde ke snížení napětí akumulátoru vlivem vnitřního odporu a pouze 
do chvíle, kdy se napětí superkondenzátoru vyrovná s napětím akumulátoru. Nedostatkem 
tohoto zapojení je, že takto nikdy nelze využít celou kapacitu kondenzátorů, protože jejich 
napětí nemůže klesnout pod napětí akumulátoru. 

Druhá možnost paralelního připojení superkondenzátoru je použití jednoho či více DC/DC 
měničů. Napětí superkondenzátoru je tak nezávislé na napětí akumulátoru a lze účinně 
využít větší část kapacity kondenzátorů. Použití řízených měničů umožňuje aplikovat různé 
strategie využití energie superkondenzátorů pro optimalizaci účinnosti či výkonu systému. 
[9] Toto zapojení poskytuje větší flexibilitu využití energie superkondenzátoru, ale zato 
vyžaduje použití jednoho či více výkonových měničů. 

9.5 Sériové připojení superkondenzátoru 
Třetí možnost podle [10] je sériové připojení superkondenzátoru. Toto zapojení umožňuje 
připojit superkondenzátor bez DC/DC měniče a zároveň využít jeho celou kapacitu. 
Superkondenzátor v tomto případě stále slouží ke snížení nároků na akumulátor při 
špičkových výkonech, zatímco akumulátor je stále hlavním zdrojem energie.  

Obrázek 14 a) přímé paralelní připojení; b) paralelní připojení s DC/DC měničem 

(převzato z [10]) 
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Výhodou tohoto zapojení je relativní jednoduchost obvodu a řízení na rozdíl od zapojení 
s jedním či několika výkonovými obousměrnými DC/DC měniči, zatímco napětí 
superkondenzátoru je stále nezávislé na napětí akumulátoru a umožňuje využít jeho 
kapacitu až k úplnému vybití. Díky tomu lze využít superkondenzátory s nižším maximálním 
napětím a kapacitou, které mívají nižší ESR, a dochází tak na nich k nižším ztrátám. Při 
rekuperačním brzdění lze odpojit akumulátor, a nabíjet tak pouze nízkonapěťový 
superkondenzátor, díky čemuž není třeba generované napětí zvyšovat.  

9.6 Princip sériové kombinace superkondenzátoru a akumulátoru 
Pro sériovou kombinaci superkondenzátoru a akumulátoru existují tři dovolené stavy 
zapojení – pohon z akumulátoru, pohon v režimu zvýšení napětí a režim rekuperace. 

Obrázek 15 Zjednodušený obvod sériové kombinace baterie a superkondenzátoru 
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9.6.1 Pohon z akumulátoru 

Napájení motoru při stálém zatížení je zajištěno pouze akumulátorem. Tok proudu 
obvodem v tomto případě je znázorněn na Obr. 16 (zjednodušené náhradní schéma BLDC 
motoru – odpojená fáze není zobrazena). Obvod se v tomto zapojení chová jako běžný budič 
motoru. 

Obrázek 16 Sériová kombinace; napájení pouze akumulátorem 

9.6.2 Pohon v režimu zvýšení napětí 

Při zvýšeném zatížení, a tedy vyšším chvilkovém požadavku na proud lze připojit do série 
s akumulátorem nabitý superkondenzátor. Obr. 17 znázorňuje toto zapojení a tok proudu 
spínači. Při sériovém spojení akumulátoru a superkondenzátoru se na výstupu objeví součet 
jejich napětí.  

Obrázek 17 Sériové spojení baterie a superkondenzátoru 
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Naskytují se tedy dvě možnosti, jak zvýšené napájecí napětí využít. 
Jedna možnost je zachovat výstupní výkon, a moci tak snížit výkon dodávaný akumulátorem. 
Míra snížení výkonu akumulátoru závisí na okamžitém poměru napětí akumulátoru  
a superkondenzátoru, viz rovnice ( 12 ).  

𝑃𝑏𝑎𝑡

𝑃𝑏𝑎𝑡 + 𝑃𝑐𝑎𝑝
=

𝑈𝑏𝑎𝑡𝐼

𝑈𝑏𝑎𝑡𝐼 + 𝑈𝑐𝑎𝑝𝐼
=

𝑈𝑏𝑎𝑡

𝑈𝑏𝑎𝑡 + 𝑈𝑐𝑎𝑝
 ( 12 ) 

Superkondenzátor se postupně vybíjí, jeho napětí se snižuje, a jeho podíl na výkonu tak 
klesá, jak je vidět na Obr. 18 (převzato z [10]). 

Druhá možnost je zachovat maximální proud, a dočasně tak zvýšit dodávaný výkon. Toto 
zvýšení se také časem snižuje, rychlost klesání závisí na kapacitě kondenzátoru  
a odebíraném proudu. Pro okamžitý poměr zvýšení celkového výkonu platí rovnice ( 13 ). 

𝑃𝑏𝑎𝑡 + 𝑃𝑐𝑎𝑝

𝑃𝑏𝑎𝑡
=

(𝑈𝑏𝑎𝑡 + 𝑈𝑐𝑎𝑝)𝐼

𝑈𝑏𝑎𝑡𝐼
= 1 +

𝑈𝑐𝑎𝑝

𝑈𝑏𝑎𝑡
 ( 13 ) 

Sériovým spojením lze také díky zvýšenému napětí chvilkově dosáhnout vyšších 
maximálních otáček motoru. Maximální otáčky motoru bez zatížení jsou lineárně závislé na 
svorkovém napětí. 

𝑛 =  𝐾𝑉 ∙ 𝑈 ( 14 ) 

Obrázek 18 Poměr výkonu baterie při různých napětích superkondenzátoru 
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9.6.3 Rekuperace 

Pro rekuperaci energie při brzdění je z obvodu odpojen akumulátor, a motor tak nabíjí 
pouze superkondenzátor, který má nižší ESR, a dokáže tak přijmout větší nabíjecí proud 
s menšími ztrátami. Další výhodou je, že superkondenzátor lze nabíjet od nulového napětí, 
a nemusí tak být nutné zvyšování napětí. Superkondenzátor je v tomto případě zapojen 
přímo ke střídači, jak znázorňuje Obr. 19. 

Toto schéma bylo po zvážení vybráno pro fyzickou realizaci této bakalářské práce. Jedním 
z důvodů byla relativní jednoduchost nevyžadující přídavné DC/DC měniče. Druhým 
důvodem bylo zjištění [11], že při rekuperaci do akumulátoru je indukované napětí příliš 
nízké zejména při nízkých otáčkách, což způsobuje nízkou účinnost. Autor sám v závěru 
navrhuje použití superkondenzátoru pro rekuperaci, protože s ním lze pracovat od nulového 
napětí. 
  

Obrázek 19 Zapojení při rekuperaci 
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10 Hardware 
10.1 Motor 
Pro tuto práci je použit modelářský BLDC motor LRP Vector K7 Brushless 21.5T  
se zabudovanými Hallovými senzory, který již byl ve vlastnictví fakulty. Jde o třífázový 
bezkartáčový stejnosměrný motor konstrukce typu inrunner. Tento motor byl také použit 
pro práci [11]. 

Konstanta Kv 1700 

Max. výkon 145 W 

Napájecí napětí  3,7 V – 14,8 V 

Délka  50,2 mm 

Průměr  35,8 mm 

Průměr osy  3,17 mm 

 

10.2 Superkondenzátor 
Použitý superkondenzátor byl také již k dispozici na fakultě. Jedná se o EDLC kondenzátor 
Eaton SeriesXV Powerstor. Parametry superkondenzátoru jsou podle datasheetu [12] 
následující. 

Pracovní napětí  2,7 V 

Maximální napětí  2,85 V 

Kapacita  400 F 

Max. DC ESR  3,2 mΩ 

Max. stálý proud  26 A 

Max. špičkový proud  220 A 

Max. výkon  570 W 

Max. uložená energie  0,41 Wh 

Obrázek 20 Převzato z [24] 
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10.3 Mikrokontrolér 
Pro řízení navrženého obvodu byl po konzultaci vybrán vývojový kit od firmy Mikroe  
s 8-bitovým mikrokontrolérem PIC18F45K22 od firmy Microchip. Jedná se o desku 
s mikrokontrolérem v minimálním zapojení s napájením a vyvedenými všemi piny. 
Programování je zajištěno bootloaderem na čipu skrze sériový port přes USB. Deska se 
napájí buďto z USB nebo z jiného zdroje o napětí 9 V – 32 V. 

10.3.1 PIC18F45K22 

Mikrokontrolér osazený na použité desce má 32 kB Flash paměti pro program, 1536 Bytů 
paměti SRAM a maximální frekvenci 64 MHz. Vedle 8-bitového jádra obsahuje širokou řadu 
periferií, které umožňují například časovat události, komunikovat přes sběrnice nebo snímat 
analogové napětí na pinech. 

10.3.2 ECCP 

Tento mikrokontrolér byl pro tuto práci vybrán mimo jiné proto, že obsahuje tři moduly 
ECCP neboli Enhanced Capture Compare PWM. CCP a ECCP jsou periferní moduly MCU, 
které dokáží na přiřazeném pinu generovat signál modulovaný pulzně šířkovou modulací. 
ECCP moduly jsou výhodné proto, že jeden modul dokáže generovat PWM signály pro dva 
spínače v zapojení half-bridge. Navíc obsahují ochranu proti tzv. Shoot-through stavu, kdy 
jsou kvůli různým dobám zapínání a vypínání sepnuty oba spínače jedné fáze najednou,  
a prochází tak jimi zkratový proud. Každou fázi střídače BLDC motoru tak lze kontrolovat 
jedním modulem. Výsledné schéma spínání střídače s těmito moduly je tzv. Slow decay 
spínání, což znamená, že na jedné fázi je dolní spínač je sepnut celý komutační krok, zatímco 
na druhé připojené fázi se v požadovaném poměru časů střídají horní a dolní spínač.  
ECCP moduly v použitém mikrokontroléru mají rozlišení střídy generovaného signálu  
10-bitové, perioda PWM je tak rozdělena na 1024 kroků. Maximální frekvence PWM signálu 
je přibližně 32 kHz. 

10.3.3 Časovače 

Časovače neboli Timery umožňují přesné odměřování časových úseků. Každý časovač je 
postaven na základě zvyšujícího či snižujícího čítače. Na jeho vstup je přiveden hodinový 
signál o známé frekvenci, který přichází buďto přímo z oscilátoru nebo je mezi něj a oscilátor 
zařazen dělič frekvence – tzv. prescaler. S každým taktem vstupního signálu čítač přičítá 

Obrázek 21 EDLC superkondenzátor Eaton Powerstor převzato z [28] 



32 
 

nebo odečítá od své hodnoty, která je porovnávána s hodnotou nahranou v registru 
časovače. Při každém přetečení/podtečení hodnoty nebo při každé shodě hodnoty čítače 
s porovnávaným registrem může časovač vyvolat přerušení programu k vykonání 
požadované pravidelné události. Při známé vstupní frekvenci tak lze zadáním počáteční 
nebo porovnávané hodnoty nastavit časování buďto pravidelných, nebo jednorázových 
událostí. Některé časovače se také dají použít jako čítače, díky kterým lze například zjistit 
délku příchozího pulzu. 
Použitý mikrokontrolér obsahuje 7 časovačů/čítačů, z nichž 3 jsou 16-bitové s pokročilými 
možnostmi využití a 4 časovače 8-bitové jednodušší.  

10.3.4 ADC 

Jako převodník mezi analogovými obvody a digitálním mikrokontrolérem působí ADC neboli 
Analog-Digital Converter. Jeho úkol je kvantizovat vstupní analogové napětí, což znamená 
přiřadit napětí nejbližší číselnou hodnotu, přičemž 0 odpovídá záporné referenci převodníku 
a nejvyšší hodnota kladné referenci. Stejně jako většina mikrokontrolérů i tento používá 
k převodu postupnou aproximaci, jejíž princip je podobný binárnímu vyhledávání. 
Převodník v tomto mikrokontroléru má rozlišení 10 bitů, dokáže tedy rozlišit 1024 hodnot 
mezi kladnou a zápornou referencí. Například pro zvolenou zápornou referenci 0 V  
a kladnou 5 V vychází kvantizační krok 4,88 mV. 

10.3.5 UART 

UART neboli Universal Asynchronous Receiver Transmiter slouží k obsluze komunikace  
po sériovém portu. Pro funkci v nejrozšířenějším asynchronním režimu vyžaduje pouze dva 
datové vodiče, každý pro přenos v jednom směru. Hodinový signál potřebný k určení 
okamžiků platných hodnot si obě strany generují zvlášť a na začátku každého paketu se 
synchronizují Start bitem. Standardní paket začíná jedním Start bitem, pokračuje 8 či 9 bity 
dat následovanými nepovinným Parity bitem a je zakončen Stop bitem. Rychlost přenosu 
dat je udávána v Baudech, neboli symbolech za vteřinu. Sériový port se běžně používá 
například pro komunikaci mezi mikrokontrolérem a PC, AD převodníkem či jiným 
mikrokontrolérem.  

Obrázek 22 Blokové schéma Timer2/4/6 mikrokontroléru PIC15F45K22 převzato z [25] 
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10.3.6 Programování 

Programování mikrokontroléru je prováděno jedním ze dvou způsobů. První je použití 
dedikovaného programátoru připojeného mezi PC a programovací port mikrokontroléru. 
Tento způsob je univerzální a dovoluje také nastavovat tzv. fuses (speciální druh 
konfiguračních bitů). Druhou možností nahrání programu do Flash paměti mikrokontroléru 
je použití tzv. Bootloaderu neboli zaváděcího programu. Bootloader je malý program 
nahraný většinou na začátku či konci paměťového prostoru a spouští se po každém zapnutí 
a restartu. Jeho úkolem je spojit se s nahrávacím programem na PC, pokud je připojeno přes 
některý z komunikačních portů, např. UART. Po připojení bootloader přijímá program  
a ukládá ho do Flash paměti. Výhoda je, že nějaké komunikační rozhraní je již na desce 
většinou implementováno a nahrávání je tak pohodlnější. Nevýhoda může být to, že zabírá 
malou část programové paměti a to, že nemá přístup ke všem konfiguračním prostředkům 
mikrokontorléru. 
Použitá vývojová deska je osazena čipem s již nahraným UART bootloaderem a obsahuje  
i UART – USB převodník, pro programování tedy bude použit bootloader. 

10.3.7 Vývojové IDE 

Pro vývoj programu bylo pro předchozí zkušenosti vybráno vývojové prostředí MikroC PRO 
for PIC od firmy MikroElektronika. Součástí tohoto prostředí je kromě textového editoru 
a kompilátoru z jazyka C také mnoho doplňků, jako například monitor sériového portu, 
debugger či vestavěné knihovny funkcí. 

11 Návrh řídicí jednotky 
Navržený obvod se dá rozdělit na dvě hlavní části, desku řídicího mikrokontroléru  
a výkonovou část, kterou je třeba navrhnout. Propojení řídicích signálů mezi 
mikrokontrolérem a výkonovou částí bude zajištěno standardními konektory s roztečí  
2,54 mm s případným propojením přes nepájivé pole. Mikrokontrolér je již osazen  
na vývojové desce se zajištěným napájením, oscilátorem a komunikací, a stačí jej tedy jen 
programovat. Výkonovou část je ovšem třeba navrhnout a vyrobit vlastní. 
Pro návrh schématu i desky plošného spoje byl použit program EAGLE od firmy Autodesk. 
V bezplatné verzi dovoluje navrhovat dvouvrstvé DPS do maximálních rozměrů  
16 cm x 10 cm bez dalších omezení. Existují sice vyspělejší programy umožňující snazší návrh 
a pokročilejší funkce, pro tuto práci však byl pro předchozí zkušenosti vybrán právě EAGLE. 
Restrikce bezplatné verze není pro tento účel žádnou překážkou. 
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11.1 3-fázový můstek 
Pro komutaci BLDC motoru musí být obvod schopen uvést každou ze tří fází do jednoho  
ze tří stavů – fáze připojena ke kladnému napájení, připojena ke společnému potenciálu 
(gnd) a fáze úplně odpojena od napájení. Nejjednodušší uspořádání schopné těchto stavů 
je tzv. Half bridge, dva řízené spínače nad sebou s vývodem mezi nimi. Pro tři fáze jsou třeba 
tři takovéto můstky, vzniklé zapojení je znázorněno na Obr. 23. 

Pro spínání použitého nízkého napětí a očekávaných proudů (do 20 A) při frekvenci PWM 
maximálně 32 kHz je nejvýhodnější použít výkonové MOSFET tranzistory. Je však třeba je 
dostatečně dimenzovat. Ohled je třeba brát na maximální napětí, maximální proud  
a tepelné ztráty a odvod tepla.  
Udávané Drain-Source breakdown napětí je třeba zvolit vyšší než očekávané maximální 
napájecí napětí, protože napěťové špičky vznikající rychlým spínáním vyšších proudů by toto 
napětí mohly značně překročit. Pro napájecí napětí kolem 12 V byl vybrán tranzistor 
IPD050N03LGATMA1 [13] s udávaným maximálním napětí Drain-Source 30 V. Pro omezení 
velikosti vznikajících napěťových špiček byl ke každému polomůstku paralelně připojen 
MLCC 10 µF kondenzátor, který může část špičky absorbovat. Projektovaná hodnota 
maximálního proudu okolo 20 A je očekávána pouze jako chvilková, protože při tomto 
proudu je již překročen maximální udávaný výkon motoru. Udávaná maximální hodnota 
stálého proudu tranzistoru je 50 A. Tato hodnota však předpokládá dostatečné chlazení, což 
je třeba nejdříve ověřit. Očekávané zvýšení teploty se dá vypočítat z výkonu součástky  
a kvality odvodu tepla. 

Obrázek 23 Schéma 3-fázového můstku 
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𝑃𝑑𝑐 = 𝐼2𝑅𝐷𝑆 = 202 ∙ 0,005 = 2 𝑊 
Výkon na tranzistoru při stálém proudu 20 A je 2 W, ve skutečnosti však proud teče každým 
tranzistorem pouze jednu třetinu doby, a výkon v delším časovém hledisku tak bude snížen 
koeficientem doby zapnutí, který může nabýt maximálně jedné třetiny v případě horních 
MOSFETů. Dolní MOSFETy jsou vždy zapnuty po jednu až dvě třetiny doby. 

𝑃ℎ𝑜𝑟 = 𝐼2𝑅𝐷𝑆

1

3
= 202 ∙ 0,005 ∙

1

3
= 0,667 𝑊 

𝑃𝑑𝑜𝑙 = 𝐼2𝑅𝐷𝑆

2

3
= 202 ∙ 0,005 ∙

2

3
= 1,334 𝑊 

Odvod tepla z pouzdra do okolí a s ním související zvýšení teploty součástky závisí hlavně na 
použitém pouzdru součástky a na ploše mědi, do které se teplo rozvádí. Použité pouzdro 
DPAK je určeno pro odvod velkých tepelných výkonů, jeho tepelný odpor je tedy velmi malý. 
Více záleží na ploše, ke které je pouzdro připájeno. Datasheet uvádí empiricky získané 
hodnoty tepelného odporu mezi součástkou v pouzdře a vzduchem pro součástku bez 
chladících ploch a pro součástku na ploše 6 cm2.  
Pro nejhorší případ součástky bez chladiče je udávaný tepelný odpor 75 K/W, což znamená 
zvýšení teploty o 75°K nad okolní teplotu na každý 1 Watt ztrát. 

𝑇𝑑𝑐 = 𝑃𝑑𝑐 ∙ 𝑅𝑡ℎ + 𝑇0 = 2 ∙ 75 + 25 = 175 °𝐶 
𝑇ℎ𝑜𝑟 = 𝑃ℎ𝑜𝑟 ∙ 𝑅𝑡ℎ + 𝑇0 = 0,667 ∙ 75 +  25 = 75 °𝐶 
𝑇𝑑𝑜𝑙 = 𝑃𝑑𝑜𝑙 ∙ 𝑅𝑡ℎ + 𝑇0 = 1,334 ∙ 75 +  25 = 125 °𝐶 

V naprosto nejhorším případě tranzistoru bez chlazení při stálém proudu vychází teplota 
přesně na hranici teplotního rozsahu udávaného výrobcem, což je neúnosné. V reálném 
případě je však maximální výkon dolního tranzistoru třetinový a na navržené desce má 
chladící plochu minimálně 3,5 cm2. Výsledná teplota tedy ani v nejhorším případě 
nepřekročí 125 °C, což je přijatelné. 
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11.2 Řízení rekuperace 
Pro řízení toku proudu mezi akumulátorem, superkondenzátorem a motorem je třeba 
třífázovému můstku předřadit obvod, který dokáže superkondenzátor buďto připojit do 
série s akumulátorem nebo k 3-fázovému můstku namísto akumulátoru. Takovéto zapojení 
je zobrazeno na Obr. 24. Na rozdíl od zapojení z [10] byly diody kvůli znatelnému úbytku 
napětí v porovnání s napětím superkondenzátoru nahrazeny MOSFETy. 

Pro dvojice spínačů Qbat a Qcap byly vybrány tranzistory IRLR8743PbF [14]. Na rozdíl od  
3-fázového můstku, kde jsou MOSFETy komutovány a navíc modulovány PWM o vyšší 
frekvenci, zde není třeba brát tolik ohled na náboj hradla, a tedy i rychlost spínání, zato je 
důležitější odpor v sepnutém stavu.  

UDS 30 V 

RDSon 3,1 mΩ 

IDS @ TC = 100 °C 113 A 
Tabulka 2 Údaje z datasheetu IRLR8743 

𝑇 =  𝐼2 ∙ 𝑅𝐷𝑆 ∙ 𝑅𝑡ℎ + 𝑇0 = 202 ∙ 0,0031 ∙ 50 + 25 = 87 °𝐶 
Při zatížení 20 A může teplota vzrůst na 87 °C. Proud, který by tranzistor zahřál na tuto 
teplotu je však pouze špičkový, provozní teplota tak bude nižší.  

11.3 Spínání MOSFETů 
MOSFETy se dají rozdělit na dvě skupiny podle druhu nosiče náboje – N-kanálové a  
P-kanálové. P-kanálový MOSFET se spíná přiložením záporného napětí mezi Gate a Source, 
a hodí se tak pro použití jako horní spínač v polomůstku, zatímco N-kanálový se spíná 
kladným napětím Gate-Source, a je tak jednodušší ho spínat jako spodní spínač polomůstku, 
který má source připojen k zemi. MOSFETy s N-kanálem však mají díky lepší pohyblivosti 

Obrázek 24 Schéma obvodu řízení rekuperace 
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elektronů ve srovnání s dírami lepší vlastnosti, jako například odpor v sepnutém stavu. 
Proto se N-kanálové MOSFETy používají za pomoci budiče i jako horní spínače. 

11.3.1 Bootstrap 

Ke spínání polomůstku složeného ze dvou N-kanálových MOSFETů se používá obvod zvaný 
bootstrap. Jeho úkol je zajistit dostatečně vysoké napětí k nabití hradlové kapacity horního 
MOSFETu, jehož Source je již na potenciálu vyšším než země. Pro jeho funkci je však třeba 
periodické spínání dolního spínače. Obr. 25 ilustruje zapojení bootstrapu a MOSFETového 
polomůstku. 

Ve chvíli, kdy je sepnut spodní tranzistor, je source horního tranzistoru na potenciálu země 
a bootstrap kondenzátor se tak přes diodu nabíjí na napětí zdroje. Ve druhé fázi, kdy je 
vypnut spodní spínač, je kondenzátor připojen do série s napětím, které je nyní na Source 
horního spínače. Mezi Gate a Source je tak napětí, na které se nabil kondenzátor v předchozí 
fázi. 

11.3.2 Budič 3-fázového můstku 

Pro řízení 3-fázových můstků se vyrábí řada integrovaných obvodů, které nabízí kromě 
budičů MOSFETů další užitečné funkce. Například vybraný čip MCP8026 integruje kromě 
budičů také operační zesilovače pro měření proudu, spínaný snižující zdroj pro napájení 
mikrokontroléru, nábojovou pumpu zajišťující dostatečné napětí pro spínání MOSFETů  
a v neposlední řadě ochrany proti vysokému a nízkému napětí napájení, vysokému proudu, 
zkratu a další. Obr. 26 zobrazuje blokové schéma MCP8026. 

Obrázek 25 Princip funkce bootstrap obvodu (převzato z [26]) 
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Obrázek 26 Blokové schéma a referenční obvod MCP8026 (převzato z [15]) 

Pro implementaci do obvodu bylo použito referenční zapojení a při výběru součástek 
následována doporučení datasheetu [15]. 

11.3.3 Budiče řízení rekuperace 

Tok proudu mezi motorem a akumulátorem či superkondenzátorem řídí dvě dvojice 
mosfetů. Polomůstek Qbat rozhoduje, zda je třífázový můstek připojen k akumulátoru nebo 
k zemi. Druhý polomůstek dokáže připojit do série k akumulátoru superkondenzátor.  
Pro absolutní kontrolu toku proudu superkondenzátorem jsou místo jednoho horního 
MOSFETu použity dva proti sobě otočené MOSFETy. Obr. 27 zobrazuje schéma tohoto 
zapojení. 
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Pro spínání dvojic MOSFETů řídících rekuperaci nelze na rozdíl od třífázového můstku použít 
bootstrap, protože polomůstek Qcap nemá source dolního tranzistoru připojen k zemi,  
ale na výstup polomůstku Qbat a může tedy být i na potenciálu napájecího zdroje. Aby bylo 
zajištěno dostatečné napětí pro spínání MOSFETů, bylo využito dvou integrovaných 
izolovaných zdrojů. Jeden poskytuje plovoucí napětí 12 V pro budič horního MOSFETu Qbat 
a dolního MOSFETu Qcap. Druhý napájí budič dvojice MOSFETů QcapH. Tyto zdroje jsou 
napájeny z lineárního regulátoru napětím 5 V a výstupy jsou připojeny mezi source daného 
MOSFETu a jeho budič.  
Jako budiče MOSFETů byly vybrány čipy IR2184S schopné dodat při nabíjení a vybíjení 
kapacity MOSFETu proud až 1,4 A [16]. Tyto čipy jsou sice navrženy pro bootstrap, ale pokud 
je bootstrap nahrazen izolovaným zdrojem, funguje úplně stejně a nemusí pravidelně spínat 
dolní MOSFET pro nabití kondenzátoru napájejícího gate horního tranzistoru. Čip má vstupy 
IN a SD akceptující běžnou TTL logiku. Vstup IN určuje, který ze spínačů je sepnutý, zatímco 
invertovaný vstup SD při nízké úrovni vypíná oba spínače bez ohledu na vstup IN. Tento čip 
také obsahuje ochranu proti Shoot-through vkládáním Dead-time o délce 500 ns. 

11.4 Měření proudu 
Měření proudu je prováděno snímáním a zesilováním úbytku napětí na bočníku v každé 
větvi 3-fázového můstku. 3-fázový budič MCP8026 pro tento účel integruje 3 operační 
zesilovače. Úbytek napětí se snímá na speciálním rezistoru pro snímání proudu připojeném 
mezi zemí a Sourcem dolního MOSFETu každé fáze. Použitý rezistor musí být schopen vést 
vysoké proudy a zároveň mít přesnou hodnotu a nízkou teplotní závislost. Vybraný rezistor 
má odpor 5 mΩ, při nejvyšším chvilkovém proudu 20 A je na něm tedy ztráta 2 W, což je 
jeho udávaný maximální dlouhodobý limit. Povolený špičkový výkon je 10 W, ztráty na 
tomto rezistoru jsou tedy ve výrobcem udaných mezích [17]. Pokud rezistorem protéká 

Obrázek 27 Schéma obvodu pro sériové připojení superkondenzátoru 
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proud 20 A, vzniká na něm při odporu 5 mΩ úbytek napětí 0,1 V. Operační zesilovače 
integrované v MCP8026 nejsou se vstupní napěťovou nesymetrií max. ±3 mV vyloženě 
precizní, pro proudovou ochranu však poslouží dobře. 
 

11.5 Měření napětí superkondenzátoru 
Pro informační i ochranné účely je nutné monitorovat napětí, na které je nabit 
superkondenzátor. EDLC superkondenzátor je totiž polarizovaný a má relativně nízké 
maximální napětí. V režimu rekuperace je tedy nutno zajistit, aby napětí nepřekročilo  
2,7 V a v boost režimu, aby se kondenzátor nevybil na nulové napětí a nezačal se nabíjet na 
opačné. Ovšem protože napětí je třeba snímat i v sériovém připojení, kdy záporná svorka 
superkondenzátoru je na potenciálu akumulátoru/zdroje, není možno přímo použít 
vestavěný AD převodník v mikrokontroléru. Před zpracováním ADC je třeba napětí,  
na kterém je záporná svorka kondenzátoru, odečíst. Proto je použit rozdílový zesilovač 
s dvojitým integrovaným operačním zesilovačem MCP602. Aby bylo možno snímat napětí 
kondenzátoru i v blízkosti nuly a zároveň nebylo třeba vytvářet záporné napájení, byl vybrán 
zesilovač typu rail-to-rail, jehož výstup může dosáhnout téměř nuly i napájecího napětí. Čip 
je napájen stejným napětím, jako mikrokontrolér. Zapojení bylo převzato z doporučení 
datasheetu [18] a hodnoty prvků byly upraveny tak, aby celkové zesílení rozdílu napětí bylo 
rovno jedné. Výsledné napětí samotného kondenzátoru je potom přivedeno na vstup AD 
převodníku mikrokontroléru. 

11.6 Návrh desky plošných spojů 
Plošný spoj řídicí jednotky byl navržen na dvouvrstvou desku o rozměrech 100x100 mm. 
S výjimkou superkondenzátoru a jednoho rezistoru je celá deska navržena pro povrchovou 
montáž součástek. Deska je kvůli různým požadavkům při návrhu rozdělena na výkonovou 
část a řídící část. Ve výkonové části tak vznikne více prostoru pro širší trasy a zároveň se 
zabrání indukování rušení do řídících signálů. 

11.6.1 Výkonová část 

Při návrhu silnoproudé části obvodu je nutné se soustředit na co nejnižší odpor tras, odvod 
tepla od součástek a nízké indukčnosti tras. Z hlediska odporu a indukčnosti spoje se tedy 

Obrázek 28 Schéma zapojení rozdílového zesilovače s MCP602 
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snažíme o co nejkratší spoje s co největší šířkou, dále lze snížit odpor použitím silnější vrstvy 
mědi. Zvláště při použití dvouvrstvé desky je důležité najít nejvýhodnější rozmístění 
součástek, aby propojené vývody součástek byly co nejblíže. Na druhou stranu z hlediska 
chlazení MOSFETů je třeba vytvořit dostatečnou plochu pro odvedení ztrátového tepla do 
okolního vzduchu. Všechny použité MOSFETy jsou v SMD pouzdru DPAK (TO252), které je 
uzpůsobeno pro dobrý odvod tepla skrze kontaktní plochu pokrývající téměř celou spodní 
část pouzdra. Všechny silové spoje jsou vedeny na jedné straně desky, kde jsou také 
umístěny MOSFETy. Na spodní straně silové části jsou vedeny trasy od budičů k MOSFETům 
a trasy od snímacího rezistoru k zesilovačům. Oboje jsou vedeny co nejkratší cestou s co 
nejmenší proudovou smyčkou, aby nedocházelo k indukčnímu rušení. 
Pro snímání úbytku napětí je nutno využít čtyřvodičové snímání, což znamená, že oddělené 
snímací trasy k zesilovači nevedou téměř žádný proud a nevzniká na nich tedy úbytek, který 
by měření zkreslil. Snímací trasy by měly být připojeny přímo v místě připájení rezistoru  
a měly by být co možná nejkratší, aby se na nich neindukovalo rušení. Běžná realizace je 
zobrazena na Obr. 29. 

11.6.2 Řídicí část 

Řídicí část obsahuje hlavně budiče pro MOSFETy, jejich podpůrné obvody a konektory 
k propojení s mikrokontrolérem. Zde je třeba zajistit jak napájení čipů, tak přenesení signálů 
bez rušení. Společná zem je rozvedena do jednolité plochy na dolní straně desky, aby se 
minimalizovaly rozdíly ve společném napětí v různých místech desky a také pro minimalizaci 
proudových smyček. Zemní plocha řídící části je také oddělena od země výkonové části  
a propojení těchto dvou je provedeno pouze v jednom místě, aby nevznikaly proudové 
smyčky. Trasy jsou co nejkratší a kde je to možné, jsou vedeny po horní straně desky, aby 
nenarušovaly jednolitost zemní plochy na spodní straně. Všechny pasivní součástky,  
a zvláště blokovací kondenzátory, jsou umístěny co nejblíže k příslušnému čipu, aby přívodní 
trasy měly minimální parazitní indukčnost a odpor. U rozlitých ploch je zde na rozdíl od 
výkonové části použito tepelné oddělení kontaktních plošek, aby plocha neodebírala teplo 
při pájení. Ve výkonové části je naopak odvod tepla žádoucí a při pájení je třeba s tím 
počítat. 
Pouzdro budiče MCP8026 QFN40 má rozteč vývodů pouze 0,4 mm, a vyžaduje tak vedení 
spojů v okolí tloušťkou 0,2 mm, většina ostatních spojů je vedena tloušťkou minimálně  
0,4 mm. Aby bylo možno připájet tento čip ručně, byl pod centrální kontaktní plochu čipu 
umístěn prokov o průměru 2 mm. 
Navržená deska plošných spojů byla vyrobena službou Allpcb.com, která poskytuje výrobu 
prototypových desek s relativně rychlou dobou dodání. Deska byla vyrobena se standardní 

Obrázek 29 Běžné provedení čtyřvodičového snímání (převzato z [22]) 
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tloušťkou mědi 35 µm. Doba dodání, kvalita vyleptání, potisku a povrchu kontaktních ploch 
byla bez výhrad, později se však objevily problémy, když se při odpájení některých součástek 
utrhlo několik kontaktních plošek. Zvláště nepříjemné to je v případě dvou kontaktů 
pouzdra QFN, které nemá piny do strany, na které by se dal jednoduše připájet drátek. 

12 Program 
12.1 Komutace 
Jeden z hlavních úkolů mikrokontroléru je řízení komutace fází motoru. Pro sledování 
polohy rotoru, od které se odvíjí komutace, je využito Hallových senzorů integrovaných 
v motoru. Výstup jednoho Hallova senzoru se mění každých 180° elektrických, 3 Hallovy 
senzory rozmístěny po 120° elektrických tak vytváří jednu vzestupnou či sestupnou hranu 
pro každou komutaci. Stavy Hallových senzorů a odpovídající komutační kroky jsou 
zobrazeny na Obr. 23. 
Výstupy Hallových senzorů jsou připojeny k pinům RB4, 6 a 7, které disponují funkcí 
Interrupt on change. Kdykoliv se tak změní výstup jednoho ze senzorů, je vyvoláno přerušení 
hlavní smyčky programu. V obsluze přerušení jsou hodnoty výstupů senzorů vyhodnoceny 
a je jim podle Tabulky č. 3 přiřazen komutační krok.  
Aby byla reakce na vstup co nejrychlejší, jsou registry ECCP modulů aktualizovány ještě 
v obsluze přerušení. Výstupy ECCP modulů pro horní MOSFETy fází A, B a C jsou na pinech 
RC2, RC1 a RB5, výstupy pro dolní MOSFETy jsou na RD5, RD2, RE1. Tyto výstupy jsou 
připojeny k příslušným vstupům budiče MCP8026 - PWMxH a PWMxL, kde x značí číslo fáze.  

 
Obrázek 30 Průběh stavů senzorů a odpovídající výstupy (převzato z [19]) 
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ECCP moduly generují PWM signály na svých příslušných PxA a PxB pinech. Střída signálu 
PxA je určena 10-bitovou hodnotou uloženou v registru CCPRxL, kde se nachází horních  
8 bitů a bitech 4 a 5 registru CCPxCON, kde jsou spodní dva bity. Signál na pinu PxB je 
inverzní k PxA. U tohoto modulu se počítá s použitím pro řízení polomůstku, mezi vypnutí 
jednoho a sepnutí druhého signálu je tak vložen dead-time o programovatelné hodnotě. 
V případě chyby či poruchy je možno okamžitě výstupy uvést do předem nastaveného stavu, 
kdy jsou sepnuty všechny dolní spínače, a motor tak rychle zpomalí dynamickým bržděním. 
Frekvence PWM modulace je nastavena časovačem č.2 na 31,25 kHz. 

12.2 Řízení chodu 
Pro tento budič jsou naprogramovány čtyři stavy: vypnutý, běžný pohon, pohon se 
superkondenzátorem a rekuperace do superkondenzátoru.  
Ve vypnutém stavu jsou všechny MOSFETy ovládající tok proudu vypnuté a budič 
třífázového můstku je přivedením nízké úrovně na pin CE uveden do Standby režimu, ve 
kterém jsou vypnuty budiče MOSFETů a operační zesilovače. 
V režimu běžného pohonu motoru jsou MOSFETy sepnuty tak, že třífázový můstek je 
napájen z akumulátoru. Budič MCP8026 je signálem CE uveden do činnosti a jsou zapnuta 
přerušení od Hallových senzorů. Komutace je řízena v obsluze přerušení. Pokud je motor 
v klidu, je před začátkem komutace zařazena fáze nabití bootstrapových kondenzátorů 
sepnutím všech tří dolních MOSFETů můstku. Střída PWM modulace třífázového můstku je 
regulována snímáním napětí na potenciometru pomocí ADC. 
Režim pohonu se superkondenzátorem připojí do série k akumulátoru superkondenzátor 
sepnutím příslušných MOSFETů. Komutace se stále odehrává v obsluze přerušení. Kromě 
snímání napětí potenciometru je v tomto módu třeba sledovat napětí superkondenzátoru, 
aby na něm nedošlo vybíjením k obrácení napětí. 
Pro rekuperaci energie se sepnou MOSFETy tak, že se k třífázovému můstku připojí samotný 
superkondenzátor. Komutace probíhá stále stejně, jen střída je nastavena na 100 % pro 
maximální brzdný účinek. Pro ochranu proti přepětí na superkondenzátoru je jeho napětí 
snímáno a rekuperace případně včas zastavena. 

Krok 1 2 3 4 5 6

Hall A 0 1 1 1 0 0

Hall B 0 0 0 1 1 1

Hall C 1 1 0 0 0 1

Fáze A X 1 1 X 0 0

Fáze B 0 0 X 1 1 X

Fáze C 1 X 0 0 X 1

Tabulka 3 Přiřazení stavů senzorů komutačním krokům 
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13 Výsledky měření 
13.1  Buzení MOSFETů 
Úkol budičů MOSFETů je zajištění jejich bezpečného a rychlého spínání a vypínání. Na Obr. 
31 je zobrazen průběh sepnutí horního MOSFETu 3-fázového můstku. Žlutou barvou 
zobrazeno napětí mezi Gate a Source a modrou barvou napětí Drain-Source. Je vidět,  
že v oblasti mezi úplným sepnutím a úplným vypnutím, kde dochází k největším ztrátám, 
setrvává MOSFET pouze 24 ns. Obr. 32 zachycuje vypínání stejného MOSFETu. Doba 
vypínání je přibližně dvakrát delší a na napětí na Gate je zřetelněji vidět klasický „schod“. 

13.2 Řízení motoru 
Řízení motoru je prováděno pomocí tří tlačítek a potenciometru. Tlačítky se přepíná mezi 
módem normálního běhu, připojením superkondenzátoru a módem rekuperace. 
Potenciometrem se nastavuje střída PWM modulace. Minimální stabilní rychlost otáčení 
bez zátěže je cca 120 ot./min a maximální naměřená rychlost se setrvačníkem je přibližně 
13000 ot./min. Obr. 34 zobrazuje napětí jedné fáze vůči zemi v průběhu jedné elektrické 
otáčky. V prvním a posledním kroku je fáze připojená k zemi, ve druhém a pátém kroku je 
ponechána plovoucí a ve třetím a čtvrtém kroku (prostřední část) je modulována pomocí 
PWM. 
Na Obr. 33 je vidět průběh napětí fáze a proudu dolním MOSFETem dané fáze (modře). 
Proud je zaznamenáván pouze když je po celý komutační krok sepnut dolní MOSFET, 
v ostatních krocích snímacím rezistorem proud buď vůbec neteče nebo teče opačným 
směrem. 

Obrázek 32 Průběh spínání MOSFETu 3-fázového můstku Obrázek 31 Průběh vypínání MOSFETu 3-fázového můstku 
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Komutace fází je prováděna v obsluze přerušení, které spouští Hallův senzor. Doba mezi 
hranou signálu senzoru a změnou výstupů mikrokontroléru je 23,8 µs a je neměnná. 
 

13.3 Připojení superkondenzátoru 
Energii uloženou v superkondenzátoru bylo možno využít pro zvýšení napájecího napětí 
motoru. Při zachování střídy PWM bylo možno sledovat úměrné zvýšení otáček motoru jak 
na prázdno, tak s připojeným setrvačníkem. Znatelné bylo i zrychlení akcelerace setrvačníku 
po připojení při rozběhu. Bohužel od jedné poruchy, jejíž příčinu se zatím nepodařilo 
objasnit, není možno připojit superkondenzátor, pokud je na něm napětí vyšší než přibližně 
0,8 V. Po připojení sepne ochrana budiče třífázového můstku proti nízkému řídicímu napětí 
MOSFETů (External MOSFET gate drive undervoltage lockout) a budič vypne všechny 
MOSFETy. Obvodem hlášený pokles napětí (<8 V) však na osciloskopu nebyl pozorován. 
 

13.4 Rekuperace 
Rekuperace byla ověřena roztočením motoru se setrvačníkem na dané otáčky a následným 
rekuperačním bržděním až do úplného zastavení. Počáteční rychlost otáčení byla vypočtena 
z periody signálu Hallova senzoru jedné fáze motoru. Moment setrvačnosti setrvačníku byl 
vypočten z rozměrů válce a jeho hmotnosti podle rovnic ( 15 ) a ( 16 ). 

𝐸𝑘 = 
1

2
𝐽𝜔2 

( 15 ) 

𝐽 =  
1

2
𝑚𝑟2 

( 16 ) 

Energie uložená v superkondenzátoru po zastavení setrvačníku byla vypočtena z napětí 
podle rovnice ( 17 ). 

𝐸𝐶 = 
1

2
𝐶𝑈2 ( 17 ) 

Obrázek 34 Průběh napětí jedné fáze Obrázek 33 Průběh napětí a proudu fází 
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Na Obr. 35 je vynesena účinnost rekuperace v závislosti na počátečních otáčkách 
setrvačníku. Nejvyšší účinnosti bylo dosaženo při 12000 otáčkách za minutu, kdy se  
do kondenzátoru uložilo 11,5 % kinetické energie setrvačníku. Obr. 36 ukazuje energii 
rekuperovanou při jednotlivých bězích. Rekuperovaná energie byla vždy využita pro rozběh 
setrvačníku pro další měření. 

  

Obrázek 35 Účinnost rekuperace v závislosti na poč. otáčkách 

Obrázek 36 Celková rekuperovaná energie v závislosti na poč. otáčkách 
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14 Závěr 
 
Cíl této bakalářské práce byl provést rešerši na téma řízení BLDC motorů a rekuperace 
energie a na základě získaných informací navrhnout řídicí jednotku a ověřit její funkci 
měřením. V předchozích kapitolách byly probrány nalezené možnosti realizace. 
Pro buzení motoru byl navržen třífázový H-můstek skládající se ze tří párů výkonových 
MOSFETů, jejichž řízení je zajištěno integrovaným budičem MCP8026. Tento čip obsahuje 
kromě budiče můstku též operační zesilovače pro snímání proudu a řadu ochran, které se 
však nakonec ukázaly být problematické. Bylo vybráno schéma šestikrokové komutace  
a PWM modulace probíhá v módu “Slow decay”. 
Pro umožnění rekuperace byl navržen obvod umožňující připojení superkondenzátoru 
buďto přímo k třífázovému můstku nebo do série s akumulátorem. Tento obvod se skládá 
ze dvou párů výkonových MOSFETů a jejich budičů. Pro napájení těchto budičů bylo nutno 
použít izolované zdroje napětí, protože tranzistory jsou v neobvyklém zapojení a nelze 
využít bootstrap. Tento obvod by měl umožnit účinnější rekuperaci i při nižších otáčkách 
motoru, což byl problém minulé práce [11] využívající stejný motor. 
Výkonová část je řízena mikrokontrolérem PIC18F45K22, který ovládá jak komutaci,  
tak rekuperaci. Komutace je prováděna na základě signálů z Hallových senzorů polohy 
rotoru, rychlost otáčení je ovládána manuálně změnou střídy PWM pomocí potenciometru 
a mód běhu motoru lze ovládat třemi tlačítky. 
Řídicí program byl napsán ve vývojovém prostředí MikroC PRO for PIC bez použití příkladů 
a s minimálním využitím knihoven. Program využívá dvou úrovní přerušení pro obsluhu 
komutace a dalších důležitých úkonů. 
Deska plošných spojů byla navržena v bezplatné verzi programu EAGLE. Finální obvod se 
skládá ze dvou desek, jedna zajišťuje připojení superkondenzátoru a na druhé je budič BLDC 
motoru. Na deskách byly provedeny úpravy podle zjištěných nedostatků v návrhu. 
Po ověření funkčnosti řízení motoru byl motor připojen k setrvačníku pro měření 
rekuperace. Rekuperace je dosaženo tak, že zpětné indukované napětí na vinutí motoru je 
synchronně usměrněno třífázovým můstkem a připojeno k superkondenzátoru. Nejvyšší 
dosažená účinnost 11,5 % je přibližně stejná hodnota, jaká byla dosažena v předchozí práci 
se stejným motorem [11], ovšem v tomto případě lze dosáhnout vyšších proudů a tím 
pádem i vyššího brzdného momentu. Na rozdíl od minulé práce, kde byla rekuperace 
testována na zátěži 10 Ω a 100 Ω, dokáže tento obvod se stejnou účinností energii opravdu 
uložit a znovu využít. 
Během testování se objevily problémy s obvodem připojení superkondenzátoru, což bylo 
vyřešeno vyrobením samostatné desky a přidáním izolovaných zdrojů pro napájení budičů. 
Další potíže se vyskytly s budičem MCP8026, některé byly způsobeny špatným návrhem, 
některé se nepodařilo objasnit. Bohužel krátce před termínem odevzdání došlo k poruše  
a obvod přestal fungovat.  
Prostor pro zlepšení skýtá zvláště spolehlivost obvodu, která by se pravděpodobně dala 
zvýšit použitím jiného budiče třífázového můstku a navrhnutím nové kompaktnější desky 
plošných spojů. Nyní se výkonová část skládá ze dvou oddělených desek a je možné, že delší 
vodiče řídicích signálů jsou tak náchylnější k rušení a silové vodiče mají vyšší parazitní 
indukčnost. Přesto, že tento obvod umožňuje rekuperaci bez zvyšování napětí, pro zvýšení 



48 
 

účinnosti rekuperace i v případě, že počáteční napětí superkondenzátoru není nulové, by 
bylo vhodné implementovat zvyšování napětí pomocí indukčnosti vinutí a třífázového 
můstku, tak jako při rekuperaci do akumulátoru. To se však bohužel z časových důvodů 
nepodařilo. Lepší názornosti jako modelu použitelného v elektromobilu by pomohla 
možnost regulace otáček motoru a také proudu, jak při pohonu, tak při rekuperaci. 
I přes technické potíže se funkčnost navrženého budiče BLDC motoru i s možností 
rekuperace a opětovného využití energie podařilo prokázat. 
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Příloha A – Tabulka měření rekuperace 

  



53 
 

Příloha B – Schéma obvodu superkondenzátoru 
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Příloha C – Schéma budiče motoru 
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Příloha D – DPS budiče 
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Seznam součástek 
Označení Hodnota Pouzdro 

AH1      IPD050N03LG       DPAK 

AL1       IPD050N03LG       DPAK 

BH1      IPD050N03LG       DPAK 

BL1       IPD050N03LG       DPAK 

C1        1uF  C0805             

C2        1u         C0805             

C3        10u       C1210             

C4        100n     C0805             

C5        100n    C0805             

C6        1u        C0805             

C7        1u        C0805             

C8        1u        C0805             

C9        10u      C1210             

C17      100n    C0805             

C18      10u      C1210             

C19      10u       C1210             

C27      10u      C1210             

C28      100n    C0805             

C29      100n    C0805             

C30      1u         C0805             

C31      100n    C0805            

C37      47u       150CLZ-
1010       

C38      47u       150CLZ-
1010       

C39      47u       150CLZ-
1010       

C40      470u    150CLZ-
1010       

CH1      IPD050N03LG        DPAK 

CL1       IPD050N03LG        DPAK 

D1        ZMM5.1 SOD80C   

D2  ZMM5.1 SOD80C   

D3  ZMM5.1 SOD80C   

D4        MBRA340T3          SMA   

D5        BAT60J             SOD323_ST         

D6        BAT60J             SOD323_ST         

D7        BAT60J             SOD323_ST         

D10  ZMM5.1 SOD80C            

IC2       MCP602SN  SO08              

JP1       M12PTH           1X12 

JP2       M06PTH  1X06              

JP3       M02PTH            1X02            

JP8       M02PTH           1X02            

JP9       M02PTH           1X02            

JP10     M02PTH            1X02            

L1        10uH  CR54-KIT          

R1       100k  R0805  

R2        100k     R0805  

R3        100k     R0805  

R4        33k       R0805  

R5        100k     R0805  

R6        33k       R0805  

R7        100k     R0805  

R8        33k       R0805  

R9        100k     R0805  

R10      5           R0805  

R12      5           R0805  

R13      5           R0805  

R14      5           R0805  

R15      5           R0805  

R16      5           R0805  

R17      1k         R0805  

R18      1k         R0805  

R19      50k       R0805  

R20      100k     R0805  

R21      33k       R0805  

R25      1k         R0805  

R27      100k     R0805  

R28      33k       R0805  

R31      1k         R0805  

R32      1k         R0805  

R34      1k          R0805  

R35      50k       R0805  

R36      50k       R0805  

R37      100k     R0805  

R38      300k     R0805  

R39      100k     R0805  

R40      300k    R0805  

R41      100k     R0805  

R42      100k     R0805  

R43      300k     R0805  
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R46      1k         R0805  

R47      300k     R0805  

RSENSA 0.005 R2512     

RSENSB    0.005   R2512      

RSENSC    0.005   R2512      

U$1 MCP8026  QFN40 
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Příloha E – DPS obvodu superkondenzátoru 
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Seznam součástek 

Označení Hodnota Pouzdro 

C1        10u             C1206                

C2        10u             C1206                

C3        10u             C1206                

C4        10u             C1206                

C5        10u             C1206                

C6        10u             C1206                

C7        400F           Powerstor                

C8        470p            C0805                

C9        470p            C0805                

L1        3.3uH           L2012C              

L2        3.3uH           L2012C              

QBAT1     IRLR8743PBF                DPAK 

QBAT2     IRLR8743PBF                DPAK 

QCAP1     IRLR8743PBF                DPAK 

QCAP2     IRLR8743PBF                DPAK 

QCAP3     IRLR8743PBF                DPAK 

R1        10              M0805                

R2        10              M0805                

R3        10              M0805                

R4        10              M0805                

U$1       IR2184          SO-8                

U$2       IR2184          SO-8                

U$3       IR2184          SO-8                

U1        PCSA1-S5-S12-S   

U2        PCSA1-S5-S12-S   

U3        LM1117         SOT223  

 


