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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce bylo realizovat řízení DC motoru na 

testovacím zařízení pro roznětnice. Dílčím cílem bylo sestavení simulačního 

modelu DC motoru EC180.24E a provést identifikaci jeho parametrů. 

Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje 

snímačům otáček a úhlového natočení. Druhou kapitolu tvoří rešerše 

elektrické pohonové techniky se zaměřením na DC motory. Teoretickou část 

uzavírá kapitola pojednávající o PID-regulátorech, pulzně šířkové modulaci 

(PWM) a H-můstku. 

V praktické části je provedena analýza úlohy a navržena struktura 

řídícího algoritmu. Dále je detailně popsána konstrukce a funkční vlastnosti 

roznětnice. Poté je vysvětlena funkce a struktura řídícího algoritmu. 

V dalších kapitolách je sestaven simulační model DC motoru a provedena 

identifikace jeho parametrů. Následně je provedeno porovnání výsledků ze 

simulačního modelu s naměřenými hodnotami na skutečném DC motoru. 

 

Klíčová slova: 

Roznětnice, DC motor, Pulzně šířková modulace, H-můstek, PID 

regulace, Arduino 

 

  



 

 

Abstract 
The aim of this bachelor thesis was to implement DC motor control on 

a testing device for igniters. A partial goal was to compile a simulation 

model of the DC motor EC180.24E and to identify its parameters. 

The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter is 

devoted to speed and angle encoders. The second chapter is a search for 

electrical drive technology with a focus on DC motors. The theoretical part is 

concluded with a chapter dealing with PID controllers, pulse width 

modulation (PWM) and H-bridge. 

In the practical part, analysis of the task is performed, and structure of 

the control algorithm is proposed. Furthermore, construction and functional 

properties of the igniter are described in detail, and function and structure 

of the control algorithm is explained. In the following chapters, a simulation 

model of the DC motor is compiled, and its parameters are identified. Finally, 

the results of the simulation model are compared with the measured values 

on the actual DC motor. 

Key words: 

Igniter, DC motor, Pulse Width Modulation, H-Bridge, PID Control, 

Arduino 
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Použité značení 

 

Značka Jednotka Název parametru 

A(ω) [s-1] Počet pulzů za 1 ms 

aC [1] Korekční koeficient pro CSSΦ 

aJ [1] Korekční koeficient pro J 

b [kg.m2.s-1] Konstanta tlumení (jako konstanta) 

b(ωmech) [kg.m2.s-1] Konstanta tlumení (jako funkce ωmech) 

C’
SSΦ [V.s] Konstrukční konstanta DC motoru 

s permanentními magnety pro kontrolní výpočet 

CN
SSΦ [V.s] Nová Konstrukční konstanta DC motoru 

s permanentními magnety po přepočtu 

CSS [1] Konstrukční konstanta DC motoru 

CSSΦ [V.s] Konstrukční konstanta DC motoru 

s permanentními magnety 

CSSΦ
kor [V.s] Konstrukční konstanta DC motoru 

s permanentními magnety po korekci 

CΦ [H] Konstanta stroje 

d [*1] Poruchová veličina 

e [*] Regulační odchylka 

f1 [Hz] Frekvence napájecího napětí 

I [A] Elektrický proud 

Ia (ia) [A] Proud procházející rotorovým vinutím 

IB [A] Proud procházející statorovým vinutím 

iP [1] Převodový poměr 

IR [A] Proud procházející větví měřeného odporu 

IV [A] Proud procházející větví voltmetru 

IZ [A] Záběrový proud 

J [kg.m2] Moment setrvačnosti 

Jkor [kg.m2] Moment setrvačnosti po korekci 

L [H] Indukčnost  

Md [N.m] Dynamický moment 

Mh [N.m] Hnací moment  

Mi [N.m] Vnitřní moment DC motoru 

Mmech [N.m] Mechanický odporový moment 

                                                   
1 Jednotky parametrů d, e, u, w, y, u0 jsou určeny jednotkou fyzikální veličiny, 

která je jim přiřazena. 



 

 

Mp [N.m] Zátěžný moment 

MZ [N.m] Záběrový moment 

N [1] Počet závitů cívky 

NB [1] Počet závitů budícího vinutí 

NTRPM [1] Počet pulzů za TRPM 

P [W] Výkon DC motoru 

pp [1] Počet pólpárů 

PP [W] Příkon DC motoru 

R [Ω] Elektrický odpor 

r0 [1] Proporciální konstanta regulátoru (zesílení) 

Ra [Ω] Odpor rotorového vinutí 

rD [s] Derivační konstanta regulátoru 

rI [s-1] Integrační konstanta regulátoru 

Rm [H-1] Magnetický odpor 

RPMtarget [min-1] Cílové otáčky 

RV [Ω] Elektrický odpor voltmetru 

s [1] Skluz 

T [s] Perioda 

t [s] Čas 

TI [s] Časová integrační konstanta regulátoru 

TRPM [s] Perioda pro výpočet RPM 

u [*] Akční veličina (akční zásah) 

U [V] Elektrické napětí 

u0 [*] Počáteční hodnota akčního zásahu u 

Ui [V] Indukované napětí v DC motoru 

UL [V] Napětí indukované na cívce 

UM (uM) [V] Napětí na svorkách motoru (napájecí) 

UPWM [V] Efektivní hodnota napětí při PWM 

Utarget [V] Cílové napětí 

UV [V] Napětí na voltmetru 

UZ [V] Napětí zdroje 

V0 [V] Výstupní napětí na tachodynamu 

w [*] Požadovaná veličina 

y [*] Regulovaná veličina 

ΔP [W] Tepelné ztráty 

ΔPk [W] Ztráty na kartáčích 

ΔUk [V] Úbytek napětí na kartáčích 



 

 

τ [s] Čas (použito u regulátorů) 

τp [m] Pólová rozteč 

Φ [Wb] Magnetický indukční tok 

ω [rad.s-1] Úhlová frekvence 

ω1 [rad.s-1] Úhlová frekvence napájecího napětí AM motoru 

ωmech [rad.s-1] Mechanická úhlová rychlost 

ωs [rad.s-1] Synchronní úhlová rychlost 

 

Použité zkratky 

 

ABS Anti-lock Break System | Protiblokovací systém 

AC Alternating Current | Střídavý proud 

AČR Armáda České republiky 

AM Asynchronous Motor | Asynchronní motor 

CD Compact Disk | kompaktní disk 

CPR Counts Per Rotation | Počet dílků na rotoru 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

DC Direct Current | Stejnosměrný proud 

DMM Digital Multimetr | Digitální multimetr 

GND Ground | Uzemnění 

GPIB General Purpose Interface Bus | Universální sběrnice 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor | Bipolární tranzistor s 

izolovaným hradlem  

IP International Protection Marking | Stupeň krytí 

IRC Incremental Rotaty enCoder | Inkrementální rotační snímač 

LED Light Emmiting Diode | Elektroluminiscenční dioda 

PID  Proporcionálně-Intergračně-Derivační (regulátor) 

PMSM Permanent Magnet Synchronous Motor | Synchronní motor 

s permanentními magnety 

PSD Proporcionálně-Sumačně-Diferenční (regulátor) 

PWM Pulse Width Modulation | Pulzně šířková modulace 

RPM Revolutions Per Minute | Otáčky za minutu 

UI User Interface | Uživatelské rozhraní 

USB Universal Serial Bus | Universální sériová sběrnice 
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1 Úvod 
 

V posledních letech sílí tlak na implementaci kyberneticko-fyzikálních 

systémů do výrobních linek, čímž dochází k nahrazování lidské práce tou 

robotickou. Pro tento trend vzniklo v Německu počátkem tohoto desetiletí 

označení „Průmysl 4.0“, neboli čtvrtá průmyslová revoluce. Mezi nosné pilíře 

takzvané čtvrté průmyslové revoluce bezesporu patří automatizace, která 

již pronikla do většiny oborů lidské činnosti. Její rozvoj umožnil prudký 

technologický pokrok v oblasti počítačů a mikroelektroniky, který se od 

poválečných let dosud nezastavil. Základním prvkem automatizace je řízení 

pohonů. S rychlým nástupem mikroelektroniky se řízení pohonů, zejména 

elektrických, zásadně usnadnilo. Není pochyb o zásadním významu 

regulace a ovládání elektrických pohonů ve strojním průmyslu. 

 DC motory, přestože mají značné množství nevýhod, patřily po 

dlouhou dobu mezi nejpoužívanější elektrické stroje pro svoji dobrou 

řiditelnost. V důsledku výše zmíněného rozvoje mikroelektroniky však došlo 

k umožnění efektivní regulace asynchronních motorů, které v současnosti 

dominují na poli elektrické pohonové techniky. DC motory mají stále na trhu 

své nezastupitelné místo, zejména v aplikacích s nízkými výkony (do 

jednotek kW).  

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT 

byl osloven Armádou České republiky za účelem vývoje softwaru pro 

zkušební zařízení na kontrolu induktorových roznětnic typu RKA a RK-1. 

Zařízení je osazeno DC motorem, jehož otáčky je nutno řídit. Pro řízení 

otáček stejnosměrného motoru je třeba implementovat zpětnou vazbu 

(rychlostní či polohovou), znát konstrukci a princip funkce DC motoru 

(včetně matematického modelu) a zvolit vhodné nástroje pro regulaci 

otáček.  
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2 Teoretická část 

2.1 Snímače otáček a natočení 

Pro řízení elektrických motorů je nezbytné znát jejich aktuální natočení, 

případně jejich otáčky. K tomuto účelu jsou používány snímače polohy či 

snímače otáček. 

Základní dělení snímačů polohy je dle [1]: 

• Dle chování po zapnutí 

o Relativní – po připojení ke zdroji neposkytují údaj o své 

přesné pozici. Je nutné najet na referenční značku. Snímač 

pak počítá počet pulzů od referenční značky.  

o Absolutní – tyto snímače dávají informaci o jejich pozici 

hned po zapnutí. Pohyb na referenční značku není 

vyžadován.  

• Dle principu funkce 

o Analogové – při měření poskytují spojitou hodnotu měřené 

veličiny. Mají prakticky nekonečné rozlišení. Omezení vzniká 

převedením analogového signálu na digitální. 

o Digitální – jejich výstupní veličina je z principu jejich funkce 

nespojitá. Každý údaj z digitálního snímače má definovanou 

hodnotu minimálního rozlišení (diskretizace). 

• Dle výstupního signálu 

o Spojité – dávají spojitý signál, jehož hodnota je úměrná 

měřené veličině 

o Proximitní – výstupní hodnotou těchto snímačů je logická 

nula nebo jednička (0/1). Logická nula odpovídá stavu, kdy 

v detekční oblasti snímače žádný objekt není. Logická 

jednička pak odpovídá situaci, kdy snímač detekuje 

přítomnost objektu.  

• Dle měřené veličiny 

o Pro lineární pohyb 

o Pro úhlové natočení 

V dalších kapitolách bude podrobněji popsaný přehled snímačů pro 

měření úhlového natočení. 
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2.1.1  Resolver 

Resolver patří mezi indukčnostní snímače polohy. Je složen z jednoho 

primárního vinutí (rotor) a dvou sekundárních vinutí (stator). Statorová vinutí 

jsou vůči sobě pootočena o 90°. Rotorové vinutí je napájeno střídavým 

napětím o frekvenci (2÷20) kHz. Ve statorových vinutích se indukuje napětí, 

které závisí na úhlu natočení statoru. Analýzou průběhů indukovaných 

napětí určíme absolutní polohu rotoru v rámci jedné otáčky. [1] 

 
Obrázek č.  1: Resolver, převzato z [1] 

 
Obrázek č.  2: IRC v lineárním provedení, převzato z [1] 

2.1.2  Rotační enkodéry 

Tyto snímače polohy patří mezi nejpoužívanější, zejména v robotice. 

Dají se využít pro měření polohy, úhlového natočení, rychlosti, zrychlení 

a dalších veličin, které lze převést na výše zmíněné. Rotační enkodéry se dělí 

na dvě základní skupiny [2] 

• Inkrementální rotační enkodéry 

• Absolutní rotační enkodéry 

2.1.2.1  Inkrementální snímač (IRC) 

Jedná se o relativní digitální optický snímač. Snímač IRC je tvořen 

dvěma páry dioda-fotodioda a páskou se střídajícími se průhlednými 

a neprůhlednými poli. Oba páry dioda-fotodioda jsou statické a vůči sobě 

posunuté o T/4 periody střídání značek. Páska s pruhy se pohybuje. 

Výstupem IRC snímače jsou dva obdélníkové signály. Tyto výstupní signály 

se označují kanál A a kanál B. Z jejich vzájemného fázového posunutí lze 

snadno vyhodnotit, kterým směrem se páska pohybuje. [1][3] 

Provedení IRC snímače je dvojího typu. Lineární provedení, které se 

příliš nepoužívá kvůli znehodnocení dosažitelné přesnosti vlivem teplotní 

dilatace pravítka, na kterém se střídají průhledné a neprůhledné značky. [1] 
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Rotační provedení eliminuje vliv teplotní roztažnosti, což umožnuje 

široké rozšíření rotačních inkrementálních enkodérů. Jejich konstrukce je 

tvořena diskem spojeným s hřídelem enkodéru, který je spojen s hřídelem 

motoru, jehož otáčky měříme. Na tomto disku je po obvodu vytvořeno velké 

množství průhledných a neprůhledných segmentů. Z jedné strany je 

umístěn zdroj světla. Na druhé straně disku je dvojice fotodiod, které jsou 

posunuté o T/4 (existují provedení, kdy jsou fotodiody oproti sobě 

neposunuté a na disku jsou segmenty kanálů A a B posunuty o 90°, viz 

obrázek č. 3). Vyhodnocením signálů z kanálů A a B dostáváme informaci 

o rychlosti otáčení i smyslu otáčení hřídele. IRC snímače jsou často doplněny 

o třetí kanál, označovaný Z, který slouží k určení referenční polohy enkodéru. 

[1][2] 

Rozlišení inkrementálních enkodérů je závislé na počtu segmentů na 

disku. Každé dvojici průhledného a neprůhledného segmentu přísluší čtyři 

různé kombinace signálů z kanálů A a B. Rozlišení IRC snímače je tedy rovno 

čtyřnásobku počtu průhledných segmentů (otvorů) na jeho disku. 

Nejcitlivější IRC snímače disponují rozlišením nad 10 000 pulzů/otáčka. 

[1][2] 

 
Obrázek č.  3: Vyhodnocení signálů z kanálu A a B, převzato z [2] 

2.1.2.2  Absolutní rotační enkodéry 

Rotační snímače polohy mohou být vyrobeny i v absolutním provedení. 

Každému úhlu natočení pak odpovídá jedinečný kód. Pro každou číslici 

tohoto kódu je za potřebí jedné dráhy na kódovém disku a jednoho 

optického snímače. Těchto drah musí být mnohem více oproti jedné dráze 

pro snímač IRC. Běžně se používá 8 drah pro rozlišení 8 bitů. Pro kódování se 
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může použít binární či Grayův kód. Grayův kód je speciální v tom, že se při 

posunutí o jeden dílek stupnice vždy mění hodnota pouze jednoho bitu. 

Díky tomu nedochází ke vzniku tzv. hazardního stavu. [1][2] 

U binárního kódu k hazardnímu stavu může dojít například při 

přechodu z hodnoty 01 na 10. V průběhu změny hodnoty může být krátce 

čten kód 00, což může být zapříčiněno nedokonalou výrobou kódovacího 

kola nebo nežádoucími optickými jevy při průchodu (nebo odrazu) 

světelného paprsku. Pravděpodobnost těchto hazardních stavů roste 

s počtem bitů, které pro kódování snímač používá. [2] 

Nejčastější rozlišení absolutních rotačních enkodérů je dle [1] 210 až 212 

poloh na otáčku. V [2] se uvádí běžně dosažitelné rozlišení 216 poloh 

na otáčku a pro velmi přesná měření dokonce 232 poloh na otáčku. 

 
Obrázek č.  4: Absolutní rotační enkodér, převzato z [1] 

2.1.3  Snímače rychlosti (otáček) 

Snímače rychlosti můžeme dle [1] rozdělit na: 

1) Mechanické 

o Využití mechanických principů (odstředivá síla působící 

na hmotu, tření). Tyto účinky je třeba konstrukčně převést 

na stupnici. Příkladem je tachometr u starších typů vozů 

2) Elektromagnetické 

o Principem jsou elektrickými stroji. Měříme výstupní elektrický 

signál (např. tachodynamo) 

3) Optoelektronické/Magnetické 

o Principem jsou to proximitní snímače polohy, vyhodnocuje se 

frekvence čítání značek 

4) Kapacitní/Induktanční  

o Princip funkce je stejný jako v případě optoelektronických 

a magnetických snímačů 
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2.1.3.1  Tachodynamo 

Konstrukčně je tachodynamo velmi podobné DC motoru. Stator je 

tvořen permanentními magnety a rotor se skládá ze smyček tvořící cívku. 

Rotor je spojen s hřídelem, jehož otáčky měříme. [1] 

Rotací cívky v magnetickém poli se generuje střídavé napětí, které je 

usměrněno komutátorem, který zde funguje jako mechanický usměrňovač. 

Parametry výstupního napětí jsou jeho amplituda a frekvence, které jsou 

závislé na rychlosti otáčení rotoru. Vztah mezi výstupním napětím V0 

a úhlovou frekvencí ω je dán rovnicí (1). [1] 

 V0=CSS⋅Φ⋅ω (1) 

2.1.3.2  Optoelektronické snímače rychlosti 

Tyto snímače rychlosti jsou tvořené diskem se známým počtem otvorů, 

zubů či jiných značek. Z jedné strany disku je umístěn zdroj světla (nejčastěji 

LED dioda). Na druhé straně je umístěn fotodetektor. Při rotaci disku dopadá 

světlo přerušovaně na fotodetektor, což generuje obdélníkový signál. Ten je 

veden do čítače. Při znalosti počtu značek na disku lze spočítat rychlost 

otáčení jako počet pulzů za zvolenou jednotku času. [1] 

Problém může nastat ve chvíli, kdy měříme příliš nízké otáčky. Potom 

během fixního časového intervalu nemusí dojít k detekování ani jednoho 

pulzu. Řešením takové situace je měření času, který uplyne mezi 

jednotlivými pulzy. Z této hodnoty určíme otáčky rotoru.  

 

 
Obrázek č.  5: Optoelektronický snímač, 

převzato z [1] 

 
Obrázek č.  6: Induktanční snímač rychlosti otáčení, 

převzato z [4] 
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2.1.3.3  Induktanční snímač rychlosti 

Snímač je tvořen permanentním magnetem a snímací cívkou. Při 

změně magnetického toku je dle Faradayova zákona indukováno napětí 

v cívce. Změna magnetického toku je způsobena průchodem značek, které 

jsou v tomto případě tvořeny zuby a mezerami na disku z feromagnetického 

materiálu. Vyhodnocuje se výstupní napětí, jehož frekvence je úměrná 

frekvenci průchodu značek kolem snímače. [1] 

Induktanční snímače se používají pro řízení systému ABS, kde měří 

rychlost otáčení jednotlivých kol. Hlavní nevýhodou tohoto snímače je 

skutečnost, že neumí měřit otáčky blížící se nule. Při nízkých rychlostech je 

změna magnetického toku příliš pomalá, a tudíž se neindukuje žádné 

napětí. [4] 

2.1.3.4  Hallův snímač rychlosti 

Činnost Hallova snímače je založena na Hallově jevu. Polovodičová 

destička se nachází v magnetickém poli a zároveň je protékána elektrickým 

proudem. V destičce vzniká Hallovo napětí. Při změně magnetického pole se 

mění velikost Hallova napětí, jehož velikost je v řádech milivoltů. Proto je 

potřeba napěťový signál zesílit. Výstupní signál je obdélníkový. Výhodou 

Hallova snímače oproti induktančnímu je skutečnost, že může měřit i otáčky 

blížící se nule. Nevýhoda Hallova snímače je v tom, že je nutné zajistit 

napájení snímače, aby Hallovo napětí mohlo vzniknout. [4] 

2.1.3.5  Stroboskop 

Stroboskop je ruční zařízení, které vysílá světelné záření o nastavitelné 

frekvenci. Měřený objekt je opatřen reflexní značkou. Je-li frekvence otáčení 

objektu shodná s frekvencí světelných pulzů nastavenou na stroboskopu, 

reflexní značka bude vždy osvětlena na jednom a tomtéž místě. Světelná 

značka se zdánlivě nebude pohybovat. Otáčky objektu pak odečteme 

z nastavené frekvence na stroboskopu. [1] 
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2.2 Přehled elektrické pohonové techniky 

Hnacím motorem první průmyslové revoluce byl parní stroj. Během 19. 

století pronikl do téměř všech odvětví lidské činnosti. Devatenáctému 

století se proto přezdívá století páry. Hlavní nevýhodou parního stroje je 

jeho malá účinnost. Tato skutečnost předznamenala dynamický vývoj 

na poli využití elektrické energie. Elektrické stroje (společně se spalovacími 

motory) nahradily parní stroje během první poloviny 20. století. Proto je 

dvacáté století přezdíváno stoletím elektřiny. 

Dělení pohonů dle [5] : 

• Pohony s elektrickými motory 

• Pohony s neelektrickými motory (ruční, spalovací, pneumatické, 

hydraulické) 

Další kapitoly se věnují pouze elektrickým motorům. Mezi jejich 

výhody oproti motorům neelektrickým patří dle [5]: 

• Rychlá pohotovost nasazení 

• Jednoduché ovládání a dobrá řiditelnost mechanických veličin 

(moment, rychlost, poloha) 

• Možnost krátkodobého přetížení  

• Dobrá účinnost 

• Malá náročnost na údržbu 

Mezi nevýhody patří dle [5]: 

• Závislost na přívodu elektrické energie 

• Vysoké jmenovité otáčky (nutná redukční převodovka) 

Pohony dále můžeme rozdělit na: 

• Stejnosměrné (DC-drive) 

• Střídavé (AC-drive) 

• Krokové 

• Speciální 

Základní pohybová rovnice pro elektrické pohony má tvar 

 𝑀ℎ − 𝑀𝑝 = 𝑀𝑑 = 𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 . (2) 
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V elektrických motorech dochází k přeměně elektrické energie 

na mechanickou. Tato transformace je založena na elektromagnetické 

indukci. Proto musí elektrické stroje obsahovat magnetický obvod 

a elektrické vinutí. Magnetický obvod je vyroben z feromagnetických 

materiálů. Tyto materiály jsou schopny zesílit magnetické pole 1000x i více. 

Pro dosažení malých rozměrů a vysoké účinnosti stroje je použití 

feromagnetických materiálů nezbytné. Magnetický obvod tvoří jho (jádro), 

kotva (rotující část), budící cívky (vinutí) či permanentní magnety. [6] 

Točivé elektrické stroje (motory a generátory) jsou dle [6] zpravidla 

tvořeny: 

• Magnetickým obvodem (dutý feromagnetický válec). V jeho dutině je 

umístěn rotor 

• Elektrickým obvodem, tvořený jedním či více vinutím na statoru 

i rotoru 

• Chlazením (ventilátor a ventilační drážky ve statoru a rotoru) 

• Konstrukčními prvky (hřídel, ložiska, šrouby atp.) 

Mezi statorem a rotorem se nachází vzduchová mezera, která 

pro minimalizaci ztrát musí být co nejmenší. Rotorové vinutí může být 

vyvedeno na stator pomocí kluzných kontaktů (kroužky nebo kartáče). 

Jestliže kluzný kontakt plní funkci přepínače cívek, nazýváme ho komutátor. 

Použité chlazení závisí na velikosti stroje a jeho schopnosti odvádět teplo. 

Efektivní chlazení může výrazně zmenšit rozměry stroje. Motory se chladí 

vzduchem, případně vodou či vodíkem. Elektrické stroje mohou být 

otevřené či uzavřené, což ovlivňuje stupeň krytí IP i bezpečnost obsluhy. [6] 

Pro výrobu vinutí se používají materiály s vysokou elektrickou 

vodivostí, jako jsou měď, hliník a jejich slitiny. Pro konstrukci magnetických 

obvodů se v případě stacionárního magnetického pole používá lité oceli. 

Pro střídavě se magnetizující pole se magnetický obvod konstruuje 

z křemíkové oceli. [6] 

Jedna z aktuálně nejpokrokovějších technologií na výrobu elektrických 

motorů je využití metody zvané spray-forming neboli nanášení roztave-

ného kovu. Použitá technologie zajišťuje výhodné vlastnosti materiálu, které 

jsou vhodné pro použití zejména v trakčních motorech. Technologie je 

patentována firmou SAE International. Takto vyrobené motory mají 

ve srovnání s rozměrově shodnými konvenčními stroji o 40% vyšší výkon při 

snížení ztrát vířivými proudy o 15%. [7] 

  



10 

 

2.2.1  Asynchronní motor 

Tato kapitola vychází z [6] a [8]. 

Vynález asynchronního motoru je připisován chorvatskému vynálezci 

Nikola Teslovi. Elektrická energie ve formě střídavého proudu je 

v asynchronním motoru přeměněna na energii mechanickou. Asynchronní 

motor může pracovat jako generátor. V průmyslu je asynchronní motor 

nejvyužívanějším pohonem. Mezi jeho hlavní výhody patří jednoduchá 

konstrukce, spolehlivost a nízká cena. 

Princip funkce asynchronního motoru spočívá ve vzniku točivého 

magnetického pole. Toto pole je srovnatelné s magnetickým polem 

rotujícího permanentního magnetu. Točivé magnetické pole vznikne 

připojením střídavého napětí na statorové cívky, které jsou vůči sobě 

prostorově posunuté o 120° (v případě 2-pólového motoru). Každá cívka 

tvoří ve statoru jeden pólpár. Díky časovému průběhu proudu ve statoro-

vých cívkách vzniká magnetické pole, které se otáčí. Základní varianta 

statoru asynchronního motoru je tvořena třemi cívkami, z nichž každá je 

připojená na jednu fázi. Frekvence točivého magnetického pole je shodná 

s frekvencí zdroje elektrického proudu. 

Pokud zapojíme na jednu fázi dvě cívky, vzniknou 2 pólpáry jedné fáze. 

Frekvence točivého magnetického pole bude poloviční vůči frekvenci 

napájecího zdroje. 4-pólový motor má tedy dvakrát nižší otáčky magne-

tického pole. Rychlost otáčení magnetického pole 𝜔𝑠, neboli rychlost 

synchronní, můžeme vyjádřit jako 

 𝜔𝑠 =
𝜔1

𝑝𝑝
=

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓1

𝑝𝑝
 , (3) 

kde 𝜔1 je frekvence napájecího zdroje 

Ve statoru jsou po obvodu rovnoměrně rozmístěny cívky statorového 

vinutí. Protože asynchronní motor je napájen střídavým proudem, 

konstruuje se stator i rotor z plechů. Tím se zamezí ztrátám vířivými proudy, 

které by byly několikanásobně vyšší v případě, že by byly komponenty 

vyrobeny z monolitního kusu železa. Mezi statorem a rotorem je vzduchová 

mezera o velikosti 0,2 – 2 mm. Kotvu (rotor) asynchronního motoru 

rozlišujeme dvojího typu. Hovoříme o kotvě vinuté (kroužkové) či kotvě 

nakrátko. 
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Vinutá kotva má třífázové vinutí (obdobně jako ve statoru), které je 

vyvedeno přes sběrací kroužky a kartáče na stator. Kotva nakrátko má 

vodivé tyče spojené v čelech dokrátka (viz obrázek č. 7). Tyto tyče leží 

v drážkách rotorového magnetického obvodu. Celá konstrukce je velice 

levná a efektivní. Proto se ve většině dnešních asynchronních motorů 

používá kotva nakrátko. 

 
Obrázek č.  7: Kotva nakrátko, převzato z [6] 

 
Obrázek č.  8: Momentová charakteristika 

asynchronního motoru, převzato z [6] 

Připojením motoru na třífázový zdroj proudu vznikne točivé magnetic-

ké pole, které v rotoru začne indukovat proud. Dle Lenzova zákona dojde 

k silové interakci mezi statorovým magnetickým polem a rotorem. Je 

generován točivý moment. Rotor začne být unášen točivým magnetickým 

polem a relativní rychlost rotoru vůči magnetickému poli se bude 

zmenšovat. Tím se bude zmenšovat frekvence i velikost indukovaného 

proudu v rotoru. Asynchronní motor je samorozbíhací, tj. není nutno při jeho 

rozběhu snižovat frekvenci napájecího střídavého napětí. 

Frekvence rotoru se přiblíží frekvenci točivého magnetického pole. 

Vždy však bude o něco nižší, protože je nutné překonávat odporový 

moment, který je způsoben mechanickými ztrátami (např. třením 

v ložiskách). Pakliže by otáčky rotoru odpovídaly frekvenci točivého 

magnetického pole, nebyl by indukován žádný proud v rotoru a hnací 

moment by byl nulový. Synchronních otáček na rotoru lze dosáhnout pouze 

tak, že na rotor přivedeme vnější mechanický moment, který překoná 

moment odporový. 

Stav, kdy je statorové vinutí připojeno ke zdroji střídavého napětí 

a rotor se nepohybuje, je nazýván stavem nakrátko. Stav, kdy je asynchronní 

motor připojen k elektrické síti a není zatížen vnějším mechanickým 

momentem, je nazýván stavem naprázdno. Při stavu naprázdno je většina 

výkonu odebíraného ze sítě tvořena jalovým výkonem. Účiník je zhruba 0,1. 

V případě, že jsou otáčky rotoru vyšší než otáčky točivého magnetického 



12 

 

pole, hovoříme o režimu zvaném generátorickém brzdění. Motor je brzděn 

a je indukováno napětí ve statoru, které je vedeno zpět do zdroje střídavého 

napětí. 

Při zatížení asynchronního motoru klesnou otáčky rotoru. Tím se zvýší 

relativní rychlost rotoru vůči magnetickému poli statoru. V rotoru se bude 

indukovat proud o vyšší amplitudě i frekvenci. Hnací moment roste se 

zvyšováním frekvence proudu a jeho amplitudy. Hnací moment 

asynchronního motoru tedy roste se snižováním otáček rotoru. Dalším 

pracovním režimem asynchronního motoru je tzv. protiproudé brzdění. 

Smysl otáček rotoru a smysl rotace točivého magnetického pole je opačná. 

Moment působí proti otáčení rotoru. Není však generována elektrická 

energie. Energie elektrická i mechanická je přeměněna v teplo. 

Vazba mezi frekvencí otáček rotoru a frekvencí magnetického pole je 

popsána skluzem 𝑠, pro jehož hodnotu platí 

 𝑠 =
𝜔1 − 𝑝𝑝 ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ

𝜔1
=

𝜔𝑠 − 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ

𝜔𝑠
 . (4) 

Skluz se pro jmenovité zatížení pohybuje v intervalu 0,03-0,1. Řízení 

otáček asynchronního motoru vychází ze vztahu pro mechanickou úhlovou 

rychlost  

 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ =
2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓1

𝑝𝑝
⋅ (1 − 𝑠). (5) 

Je zřejmé, že otáčky asynchronního motoru můžeme ovládat změnou 

frekvence napájecího střídavého napětí 𝑓1, počtem pólpárů 𝑝𝑝 či velikostí 

skluzu 𝑠. Dnes nejpoužívanější metodou řízení otáček je řízení napájecí 

frekvence. Touto metodou lze řídit otáčky asynchronního motoru v širokém 

intervalu hodnot. Nedochází ke snižování maximálního točivého momentu. 

Řízení motoru může probíhat jak v motorickém, tak v generátorickém 

režimu. K řízení frekvence se používá polovodičový měnič kmitočtu. 

Zvýšíme-li frekvenci napájecího zdroje, musíme zvýšit velikost napětí 

pro zachování konstantní hodnoty magnetického toku. Udržíme-li 

konstantní magnetický tok, zachováme tak maximální moment a tvrdost 

mechanických charakteristik motoru. Toto řízení je však použitelné pouze 

před dosažením jmenovitých otáček, které odpovídají jmenovitému napětí. 

Jmenovité napětí je zpravidla rovno napětí sítě. Pro vyšší otáčky tak nelze 

dále zvyšovat napětí. To vede k poklesu magnetického toku a následné 

ztrátě hnacího momentu. Tento jev je patrný z obrázku 8 na straně 11. 
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2.2.2  DC motor 

Každý stejnosměrný točivý stroj může fungovat jako motor či jako 

dynamo. Jako dynamo se stejnosměrný elektrický stroj používá výjimečně 

(například tachodynamo). Zdrojem stejnosměrného napětí je zpravidla 

usměrněné střídavé napětí pomocí usměrňovačů. Konstrukce stejno-

směrného stroje je tvořena statorem a rotorem. Na statoru se nachází budící 

obvod s hlavními póly, který je buzen stejnosměrným proudem nebo 

permanentními magnety. Polarita hlavních pólů se periodicky střídá. 

Vzdálenost pólů se nazývá pólová rozteč 𝜏𝑝. Na statoru se mohou nacházet 

pomocné póly (komutační), jejichž polarita se také periodicky střídá. [6] 

Rotor je tvořen vzájemně odizolovanými plechy, které jsou pevně 

spojeny s hřídelí. Vinutí rotoru se nachází v drážkách na hřídeli. Všechny 

cívky rotorového vinutí jsou připojeny na komutátor. Komutátor je válec 

tvořený vzájemně odizolovanými měděnými lamelami (komutátor je rovněž 

odizolován od kostry). Ke každé lamele jsou připojeny dvě různé cívky. 

Tak jsou všechny cívky na rotoru spojeny do série. Po komutátoru kloužou 

kartáče z grafitu. Kartáčů je tolik, kolik má rotor hlavních pólů. Kladné 

a záporné kartáče se pravidelně střídají. Kladné kartáče jsou fixně spojeny 

s kladnou svorkou stroje, záporné póly jsou pak spojeny se zápornou 

svorkou stroje. [6] 

Funkci stejnosměrného motoru lze nejsnáze ilustrovat na případu 

rotoru s pouze jednou proudovou smyčkou. Motorem otáčí síla, která vzniká 

vzájemnou interakcí dvou magnetických polí. Jedno magnetické pole je 

generováno statorem. Toto pole je stacionární. Druhé magnetické pole je 

vytvářeno proudem protékajícím vodičem. Výsledná síla otáčí rotorem 

v daném směru (viz obrázek č. 9). V okamžiku, kdy se rovina ohraničená 

vodičem dostane do kolmé pozice vůči magnetickému poli statoru, není 

generován žádný kroutící moment. V případě malého tření však rotor díky 

své setrvačnosti přejede tuto pozici a dojde k přepólování smyčky 

komutátorem. Směr proudu ve vodiči se otočí a generovaná síla po dobu 

další půlotáčky otáčí rotorem v původním směru. Po každé půlotáčce 

dochází k přepólování smyčky. Pro zisk většího momentu se zvýší počet 

závitů. Hovoříme tedy o cívkách rotorového vinutí. [9] 

Je zřejmé, že průběh kroutícího momentu generovaný od jedné 

rotorové cívky je velmi nekonzistentní. V krajních polohách dokonce hrozí, 

že se vlivem tření motor zcela zastaví. Řešením je přidání většího počtu 

cívek. Minimální počet rotorových cívek se volí tři. Čím větší je počet cívek 

na rotoru, tím dostáváme hladší průběh kroutícího momentu. [9] 
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Při procesu zvaném komutace dochází ke změně směru proudu 

v cívkách. Její princip je patrný z obrázku č. 11. Kartáč v danou chvíli dosedá 

na lamelu 2. Proud teče zprava do leva. Kartáč při přechodu z lamely 2 na 

lamelu 3 zkratuje cívku A. Vodiče této cívky jsou právě mezi hlavními póly. 

Dále se kartáč dostane na lamelu 3 a cívkou A prochází proud v opačném 

směru než původně. Během přechodu z lamely 2 na lamelu 3 se změnil směr 

proudu protékající cívkou. Důsledkem této změny proudu se v cívce indu-

kuje reaktanční napětí. Díky reaktančnímu napětí protéká cívkou proud. Ten 

je při tomto přechodu přerušen, což způsobuje jiskření na kartáčích a s tím 

spojené opalování komutátoru. Jiskření lze omezit použitím komutačních 

pólů, které se umisťují mezi hlavní póly statoru. Magnetické pole 

komutačních pólů indukuje v cívce napětí stejně velké, jako je napětí 

reaktanční, ale opačné polarity. Reaktanční napětí je vyrušeno. Pro zajištění 

rovnosti velikostí těchto napětí při různých zatížení jsou vinutí komutačních 

pólů spojeny do série s vinutím rotoru. Napětí indukované komutačními 

póly je tedy úměrné proudu v rotorových cívkách, a tedy i napětí 

reaktančnímu. [6] 

 

Obrázek č.  11: Princip komutace, převzato z [6] 

 
Obrázek č.  9: Silové působení na 

proudovou smyčku v magnetickém poli, 

převzato z [10] 

 

 
Obrázek č.  10: Konstrukce DC motoru, převzato z [9] 
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Stejnosměrné motory můžeme rozdělit podle elektrického spojení budícího 

a rotorového vynutí na  

• Stroje s cizím buzením 

• Stroje s paralelním buzením 

• Stroje s permanentními magnety 

• Stroje se sériovým buzením 

Pro všechny stejnosměrné motory platí tyto rovnice [6]: 

 𝑈𝑀 = 𝑈𝑖 + 𝑅𝑎 ⋅ 𝐼𝑎 + Δ𝑈𝑘, (6) 

 𝑈𝑖 = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ, (7) 

 𝑀𝑖 = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ ⋅ 𝐼𝑎, (8) 

 Φ = 𝑓(𝐼𝐵); 𝑝𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑛𝑎𝑠𝑦𝑐𝑒𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 Φ =
𝑁𝐵 ⋅ 𝐼𝐵

𝑅𝑚
 . (9) 

Z dimensionální analýzy vztahu (7) vyplývá, že jednotka členu 

𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ je [𝑊𝑏] = [𝑉 ⋅ 𝑠]. Nyní se přesvědčíme, že ve vztazích (7) a (8) je 

jednotka členu 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ shodná. Musí platit 

 𝑉 ⋅ 𝑠 = 𝑁 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝐴−1. (10) 

Jednotka Voltu se dá vyjádřit v základních jednotkách SI jako 

 𝑉 =
𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2

𝐴 ⋅ 𝑠3
 . (11) 

Dostáváme 

 𝑉 ⋅ 𝑠 =
𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2

𝐴 ⋅ 𝑠2
= 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑠−2 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝐴−1, (12) 

kde jednotka newton je definována jako 

 𝑁 = 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑠−2.  (13) 

Po dosazení (13) do (12) obdržíme rovnost (10). 
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2.2.2.1  DC motor s cizím a paralelním buzením  

Následující kapitola vychází z [6].  

 

Obrázek č.  12: DC motor s cizím buzením (vlevo) a s paralelním buzením (vpravo), převzato z [6] 

Proud ve vodičích rotoru, které jsou v magnetickém poli statoru, 

vyvozuje moment 𝑀𝑖 , který je definován rovnicí (9). Užitečný moment na 

hřídeli je však zmenšen o mechanický moment vyvozený ztrátami 

v ložiskách a ventilátoru. Navíc dochází ke ztrátám v železe rotoru, které 

snižují velikost magnetického toku Φ. Po dosazení z (7) do rovnice (6) 

dostaneme  

 𝑈𝑀 = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ + 𝑅𝑎 ⋅ 𝐼𝑎 + Δ𝑈𝑘, (14) 

odkud  

 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ =
𝑈𝑀 − 𝑅𝑎 ⋅ 𝐼𝑎 − Δ𝑈𝑘

𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ
 . (15) 

Vynásobením rovnice (6) proudem 𝐼𝑎   dostaneme 

 𝑈𝑀 ⋅ 𝐼𝑎 = 𝑈𝑖 ⋅ 𝐼𝑎 + 𝑅𝑎 ⋅ 𝐼𝑎
2 + Δ𝑈𝑘 ⋅ 𝐼𝑎, (16) 

kde  

• 𝑈𝑀 ⋅ 𝐼𝑎 = 𝑃𝑝   … příkon 

• 𝑈𝑖 ⋅ 𝐼𝑎 = 𝑃   … výkon 

• 𝑅𝑎 ⋅ 𝐼𝑎
2 = Δ𝑃  … tepelné ztráty 

• Δ𝑈𝑘 ⋅ 𝐼𝑎 = Δ𝑃𝑘 … ztráty na kartáčích 
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Z rovnice (6) vyjádříme proud 𝐼𝑎 jako 

 𝐼𝑎 =
𝑈𝑀 − 𝑈𝑖 − Δ𝑈𝑘

𝑅𝑎
=

𝑈𝑀 − 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ − Δ𝑈𝑘

𝑅𝑎
 . (17) 

Je patrné, že indukované napětí 𝑈𝑖 = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ působí proti 

napájecímu napětí motoru 𝑈𝑀. Při připojení motoru ke zdroji napětí je 

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ = 0 a tedy vztah pro záběrový proud 𝐼𝑍 má tvar  

 𝐼𝑍 =
𝑈𝑀 − Δ𝑈𝑘

𝑅𝑎
 . (18) 

Odpor vinutí rotoru je však malý (řádově jednotky Ω). Záběrový proud 

tak dosahuje vysokých hodnot. Jeho velikost je nutno regulovat spouštěcím 

rezistorem v obvodu rotoru (R2). U cize buzeného motoru je budící vinutí 

napájeno z jiného zdroje než rotorové vinutí. U motoru s paralelním 

buzením jsou budící i rotorová vinutí napájena ze stejného zdroje. Vlastnosti 

obou motorů jsou stejné. Při jejich spouštění postupujeme následovně 

1) Spouštěcí rezistor R2 je nastavený na maximální hodnotu. Záběrový 

proud je  

 𝐼𝑍 =
𝑈𝑀 − Δ𝑈𝑘

𝑅𝑎 + 𝑅2
 .  (19) 

2) Regulační rezistor R1 nastavíme na nejnižší hodnotu. Budícím vinutím 

tak bude procházet maximální proud a bude vytvářet co možná 

největší magnetický tok pro co největší záběrový moment  

 𝑀𝑧 = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ ⋅ 𝐼𝑧 . (20) 

Při rozběhu roste indukované napětí a dle vztahu (17) klesá proud 

rotorem 𝐼𝑎 a dle vztahu (8) klesá i hodnota kroutícího momentu. Řešením je 

postupné snižování hodnoty odporu R2. Po rozběhu na rychlost 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ0 bude 

odpor R2 zcela vyřazen. Úhlová rychlost se nebude měnit v závislosti na 

zátěžném momentu 𝑀𝑝, protože členy 𝑅𝑎 ⋅ 𝐼𝑎 a Δ𝑈𝑘 ze vztahu (15) jsou malé 

vzhledem k 𝑈𝑀. Motory s paralelním a cizím buzením mají tedy tvrdou 

rychlostní charakteristiku (viz obrázek č. 13, křivka 2). 
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Obrázek č.  13: Momentové charakteristiky DC motorů, 

převzato z [6] 

 
Obrázek č.  14: DC motor se sériovým 

buzením, převzato z [6] 

Dalšího zvýšení úhlové rychlosti je možné dosáhnout dle vztahu (15) 

snížením hodnoty magnetického toku Φ. Zmenšení hodnoty úhlové 

rychlosti lze u motoru s cizím či paralelním buzením realizovat snížením 

napětí přiváděného na rotor. Toho lze dosáhnout například předřazením 

odporu do obvodu rotoru, na kterém dojde k úbytku napětí, které snižuje 

napětí na rotoru. V odporu však bude docházet k tepelným ztrátám. Takto 

regulovaný motor má měkkou momentovou charakteristiku (obrázek č. 13, 

křivka 1). Snížení otáček motoru lze docílit také snížením budícího proudu. 

Běžně používanou metodou řízení otáček DC motoru je modulace napětí 

pulzně šířkovou modulací. Dosazením z rovnice (8) za 𝐼𝑎 do vztahu (15) 

dostaneme při zanedbání Δ𝑈𝑘 

 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ =
𝑈𝑀 − 𝑅𝑎 ⋅

𝑀𝑖

𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ

𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ
=

𝑈𝑀

𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ
−

𝑀𝑖 ⋅ 𝑅𝑎

(𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ)2
 . (21) 

2.2.2.2  Motory s permanentními magnety 

Do skupiny motorů s cizím a paralelním buzením se řadí i motory 

s permanentními magnety. Technologie výroby permanentních magnetů 

pokročila vpřed natolik, že umožňuje jejich výrobu s dostatečně silným 

magnetickým tokem Φ. Permanentní magnety jsou ve stejnosměrném stroji 

umístěny místo pólů s budícími cívkami. Magnetický tok je konstantní. 

Regulace těchto motorů je možná pouze řízením napětí přiváděným 

na rotor. Řízení je zpravidla realizováno pulzně šířkovou modulací (viz 

kapitola 2.3.3). [6] 
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2.2.2.3  Motor se sériovým buzením 

Tato kapitola vychází z [6]. 

Princip zapojení motoru je zřejmý z obrázku č. 14. Rotorem protéká 

stejný proud jako budícím vinutím. 

 𝐼𝑎 = 𝐼𝐵 = 𝐼. (22) 

Dle vztahu (8) platí 

 𝑀𝑖 = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ ⋅ 𝐼. (23) 

Pro magneticky nenasycený obvod platí dle vztahu (9) 

 Φ =
𝑁 ⋅ 𝐼

𝑅𝑚
 , (24) 

kde 
𝑁

𝑅𝑚
= 𝐶Φ je konstanta stroje. Vztah (23) přejde do tvaru 

 𝑀𝑖 = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ 𝐶Φ ⋅ 𝐼2, (25) 

což je parabola 2 na obrázku č. 15. 

Dle (15) platí 

 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ =
𝑈𝑀 − 𝑅𝑎 ⋅ 𝐼 − Δ𝑈𝑘

𝐶𝑆𝑆 ⋅ 𝐶Φ ⋅ 𝐼 
=

𝑈𝑀 − Δ𝑈𝑘

𝐶𝑆𝑆 ⋅ 𝐶Φ
⋅

1

𝐼
−

𝑅𝑎

𝐶𝑆𝑆 ⋅ 𝐶Φ
 , (26) 

což je hyperbola 1 na obrázku č. 15. 

Z rovnice (25) vyjádříme 𝐼 a dosazením do vztahu (26) dostáváme 

 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ =
𝑈𝑀 − Δ𝑈𝑘

√𝐶𝑆𝑆 ⋅ 𝐶Φ ⋅ √𝑀𝑖

−
𝑅𝑎

𝐶𝑆𝑆 ⋅ 𝐶Φ
 . (27) 

Graf rovnice (27) je rychlostní (momentová) charakteristika vykreslená 

na obrázku č. 16. 
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Obrázek č.  15: Závislost momentu a úhlové frekvence 

pro sériově buzený DC motor, převzato z [6] 

 
Obrázek č.  16: Rychlostní 

charakteristika DC motoru se sériovým 

buzením, převzato z [6] 

 

Výhodou sériově buzeného motoru je velký moment při nízkých 

otáčkách. Toho se využívá zejména pro konstrukci trakčních motorů. 

Rychlost motoru se samočinně mění podle velikosti zátěžného momentu. 

Velikost kroutícího momentu se nastavuje změnou napájecího napětí. 

Na obrázku č. 16 je vidět rychlostní charakteristika pro napětí 𝑈´ > 𝑈. 

U všech typů stejnosměrných motorů lze dosáhnout opačného smyslu 

otáčení prostřednictvím změny směru proudu procházejícím rotorovým 

vinutím (při zachování orientace magnetického toku), případně změnou 

orientace magnetického toku při zachování směru proudu v rotorovém 

vinutí. Dále pro všechny DC stroje platí, že při nezatíženém stavu nesmí příliš 

klesnout hodnota magnetického toku, aby dle vztahu (21) nepřekročily 

otáčky horní mez. Navíc lze motory využít jako generátory (dynama), a tak 

brzdit hnané zařízení. Toho se využívá zejména u trakčních motorů. Lze také 

rekuperovat, neboli vracet elektrickou energii zpět do napájecího zdroje. 

Výše zmíněným způsobem se však dá brzdit jen do určitých otáček. Při 

nulových otáčkách je proud nulový. Brzdný moment je také nulový. 
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2.2.3  Krokový motor 

Krokový motor je synchronní motor. Mechanickou odezvu motoru 

na jeden pulz napájecího obvodu nazýváme krokem. Pohyb krokového 

motoru je složen ze série jednotlivých kroků. Jeho pohyb je tedy nespojitý. 

Otáčky motoru jsou určeny frekvencí pulsů. Pohony s krokovým motorem 

umožňují relativně přesné polohování. Používají se jako polohová 

či rychlostní serva v otevřené smyčce (bez zpětné vazby). Stator je tvořen 

ocelovými lamelami s drážkami. V nich se nachází vinutí. Na rotoru nejsou 

žádná vinutí. Konstrukce rotoru je dvojího typu. Rotor je tvořen železným 

jádrem (tedy s variabilní reluktancí) nebo je vyroben z permanentních 

magnetů. Nejčastěji se krokový motor vyskytuje jako tzv. hybrid, kdy je 

permanentní magnet vložen do železného jádra. [6][11] 

Komutace je řízena elektronicky. Řídící jednotka většinou není součástí 

motoru. Dle [11] patří mezi výhody krokových motorů především:  

• Jediný čistě digitální motor 

• Jednoduchý, nízká výrobní cena 

• Bezkartáčový, bezúdržbový 

• Bez úhlové chyby, která by se akumulovala 

• Vysoký točivý moment 

Oproti tomu má krokový motor i nevýhody [11] 

• Hlučný 

• Citlivý na přetížení, ztráta pozice při přetížení 

• Bez zpětné vazby 

• Nízké maximální otáčky (max. 1500 min-1) 

• Rychlý pokles momentu s rostoucími otáčkami 

2.2.3.1  Krokový motor s proměnnou reluktancí 

Stator i rotor jsou u krokového motoru se střídavou reluktancí vyrobeny 

z plechů. Motory mohou být vícefázové. Konstrukční uspořádání čtyřfázo-

vého krokového motoru s proměnou reluktancí je patrné z obrázku č. 17. Na 

každou fázi připadají dva póly ovinuté cívkami. Dvojice protilehlých cívek je 

spojena. Rotor je bez vinutí. Na jednotlivých pólech jsou přídavné zuby, 

které umožňují dosáhnout jemnějšího kroku. V dané poloze jsou zuby rotoru 

souosé se zuby na pólech fáze A, posunuté o čtvrtinu zubové rozteče s fází 

B, o polovinu zubové rozteče s fází C a o tři čtvrtiny zubové rozteče fáze D. 

Správný chod motoru zajišťuje snaha soustavy mít co nejmenší reluktanci. 

Při zanedbání rušivých jevů můžeme reluktanci považovat za lineární funkci 

překrytí zubů rotoru a statoru. Motor je tak řízen spínáním jednotlivých cívek 

na pólech statoru. Dosahované přesnosti jednoho kroku jsou jednotky 
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úhlových stupňů. Provozní momenty se pohybují mezi jednotkami mN.m až 

jednotkami N.m. Jejich konstrukce je jednoduchá a tudíž levná. Přesto se 

tento typ motoru dnes již příliš nepoužívá. [6][11]  

 
Obrázek č.  17: Krokový motor s proměnnou 

reluktancí, převzato z [6] 

 
Obrázek č.  18: Krokový motor s permanentními 

magnety, převzato z [6] 

 

2.2.3.2  Krokový motor s permanentními magnety 

Konstrukce tohoto typu motoru je patrná z obrázku č. 18. Rotor je 

tvořen permanentním magnetem bez zubů. Počet pólů na permanentním 

magnetu je poloviční vůči počtu pólů statoru. Krok je opět řízen spínáním 

jednotlivých fází. Krokový úhel se běžně pohybuje v rozmezí 7,5 až 18 °. 

Krokové motory s permanentními magnety se používají v inkoustových 

tiskárnách, počítačích a klimatizacích. Velikost kroku je 15°, 30°, 45° nebo 

60°. Díky permanentnímu magnetu je jejich časová konstanta menší než u 

motorů s proměnnou reluktancí. Dosahují proto vyšších rychlostí. Jejich 

cena je i přes složitější magnetický obvod oproti krokovým motorům 

s proměnnou reluktancí relativně nízká (v jednotkách $). [6][11] 

2.2.3.3  Hybridní krokový motor 

Hybridní krokový motor kombinuje vlastnosti krokových motorů 

s proměnnou reluktancí s vlastnostmi krokových motorů s permanentními 

magnety. Hybridní krokové motory jsou dnes nejrozšířenější. Velikost kroku 

se pohybuje mezi 0,36° až 5°. Provozní momenty těchto motorů se pohybují 

mezi jednotkami mN.m a desítkami N.m. [6][11] 
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2.2.3.4  Mikrokrokování 

Pro zjemnění kroku se používá tzv. mikrokorokování (z anglického 

microstepping). Přivedeme-li současně proud na dvě sousední budící cívky 

motoru, vytvoří se moment, který je součtem momentů od jednotlivých 

cívek. Měníme-li hodnoty proudu v budících cívkách, měníme tím i výsledný 

vektor magnetické indukce a tedy i moment, který na rotor motoru působí. 

Tento moment přestaví rotor do dané polohy. Řízením proudů prochá-

zejícími budícími cívkami lze v rámci jednoho kroku dále nastavovat polohu. 

Dosahuje se rozlišení přesahující základní konstrukční uspořádání motoru. 

[6] 

2.2.4  Synchronní motor 

Tato kapitola vychází z [6] a [12]. 

Frekvence otáčení synchronního stroje je za běžného provozu, na 

rozdíl od asynchronního stroje, shodná s frekvencí točivého magnetického 

pole vznikající ve statoru. Stator synchronního stroje je konstrukčně shodný 

se statorem asynchronního stroje. Rotor je tvořen plným železným jádrem 

s budícím vinutím, které je napájeno stejnosměrným proudem. Plné železné 

jádro je místo vzájemně odizolovaných plechů použito proto, že v ustá-

leném stavu je relativní rychlost točivého magnetického pole ze statoru 

shodná s rychlostí rotoru a nedochází tak ke ztrátám vířivými proudy.  

Přivedením stejnosměrného napětí na svorky budícího rotorového 

vinutí vznikne magnetické pole, které je statické vůči rotoru. Pokud jsou 

otáčky rotoru shodné s otáčkami točivého magnetického pole, jsou k sobě 

jednotlivé póly magnetických polí vzájemně přitahovány. Při nezatíženém 

stavu jsou póly proti sobě. Při zatížení dochází k relativnímu natočení 

o několik stupňů. V důsledku tohoto natočení je generován točivý moment. 

Pro příliš velké zatížení se magnetická vazba mezi statorovým a rotorovým 

magnetickým polem přeruší. Následkem toho vypadne synchronní motor 

ze synchronismu. 

Synchronní motor, který by byl osazen pouze budícím statorovým 

vinutím, by se sám neroztočil. Magnetické póly by se střídaly příliš rychle. 

Vlivem setrvačnosti by se otáčky rotoru nestihly synchronizovat s otáčkami 

statorového magnetického pole. Na rotor by působila periodická síla 

s nulovou střední hodnotou.  Řešením je přidání pomocného rotorového 

vinutí, které je podobné kotvě nakrátko z asynchronního motoru. Rozběh 

synchronního motoru probíhá při odpojeném budícím vinutí a odpovídá 

rozběhu asynchronního motoru. Po dosažení asynchronních otáček je budící 

vinutí připojeno ke zdroji stejnosměrného proudu. Tím dojde k synchro-

nizaci otáček rotoru s frekvencí točivého magnetického pole. Zároveň se 
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v pomocném vinutí přestane indukovat proud. Pomocné vinutí plní funkci 

nárazníku pro náhlé změny zátěže. Ty vedou ke zpomalení otáček rotoru. 

V takovém případě se v pomocném vinutí začnou indukovat proudy a je 

generován dodatečný kroutící moment, který působí proti zátěži a motor tak 

chrání před desynchronizací jeho chodu. 

Železné jádro s budícím vinutím můžeme nahradit permanentním 

magnetem. Synchronní motory s permanentními magnety (PMSM) jsou 

často využívány v servopohonech. K jejich řízení se používá vektorové řízení.  

Asynchronní stroj může pracovat i jako generátor. Pak ho nazýváme 

alternátorem. Alternátory se konstruují pro výkony až stovek MW. Tvoří tak 

páteř energetické soustavy. 
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2.3 Řízení DC motoru 

Řízení elektrických motorů představuje jednu ze základních 

dovedností všech mechatronických aplikací. Tato kapitola pojednává 

o základních prvcích řízení otáček DC motoru: PID regulátory, PWM a princip 

funkce H-můstku. 

2.3.1  Automatické řízení, regulátory 

Tato kapitola vychází z [13] a [14]. 

Řízení jakékoli soustavy je cílevědomé působení na danou soustavu 

tak, abychom ji přinutili k činnosti od ní požadované. Pokud je toto řízení 

prováděno bez přítomnosti člověka, nazýváme ho automatickým řízením. 

Řízení rozdělujeme na zpětnovazební (regulace) a na řízení bez zpětné 

vazby (ovládání). Dále se řízení dělí na logické, analogové a diskrétní. 

Logické řízení realizujeme dvoustavovými veličinami. Analogové řízení 

pracuje s časově spojitými veličinami. Diskrétní řízení generuje akční zásah 

pouze v tzv. vzorkovacích okamžicích. 

Analogové řízení je nutno použít tam, kde si nevystačíme s řízením 

logickým. Například požadujeme-li řízené veličiny na přesně předepsaných 

hodnotách nebo nepřipouštíme-li skokové změny akčních zásahů. V oblasti 

analogového řízení se téměř výhradně setkáme s řízením zpětnovazebním 

(regulace). Na obrázku č. 19 je znázorněn regulační obvod. Kroužek zde 

vyznačuje součtový člen. Vyčerněná část reprezentuje odečtení signálů. 

Pro regulační odchylku 𝑒 platí 

 𝑒 = 𝑤 − 𝑦. (28) 

Regulátor na základě velikosti regulační odchylky vyvolává akční 

zásah 𝑢 tak, aby došlo k zániku regulační odchylky. Velikost regulační 

odchylky 𝑒 určuje hodnota žádané veličiny 𝑤 a aktuální hodnota regulované 

veličiny 𝑦. Regulační obvod musí zajistit co nejlepší shodu v průběhu řídící a 

regulované veličiny. Regulační obvod by měl eliminovat vlivy poruchových 

veličin 𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛. 

 
Obrázek č.  19: Regulační obvod, převzato z [13] 

 
Obrázek č.  20: Regulační obvod v širším slova 

smyslu, převzato z [13] 
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Dále rozlišujeme regulátory v širším smyslu a regulátory v užším 

smyslu. Regulátor v širším smyslu zahrnuje všechny prvky regulačního 

obvodu vyjma vlastní regulované soustavy. Je tvořen měřícím členem, 

ústředním členem regulátoru a akčním členem. Měřící člen měří hodnotu 

řízené veličiny a transformuje ji na unifikovaný signál, který putuje 

do porovnávacího členu, kde je porovnán s unifikovaným signálem 

odpovídající žádané veličině 𝑤. Výstupem měřícího členu je regulační 

odchylka 𝑒, která vstupuje do ústředního členu, kde je na základě její 

velikosti generována hodnota akčního zásahu 𝑢. Akční veličina je vstupem 

akčního členu (např. servopohon).  

Regulátorem v užším smyslu je nazýván ústřední člen regulátoru. Dále 

je termínem regulátor označován pouze ústřední člen regulátoru. 

Parametry regulátoru se na rozdíl od identifikovaných parametrů 

regulované soustavy volí a určují kvalitu regulačního pochodu. Regulátory 

se dělí na přímé (nepotřebují k provozu pomocnou energii) a nepřímé 

(pomocnou energii k provozu potřebují). Dále se rozlišují regulátory spojité 

a nespojité (podle průběhu výstupního signálu). Regulátory mohou být 

lineární nebo nelineární. 

2.3.2  PID regulátory 

Tato kapitola vychází z [13] a [14]. 

Regulátory typu PID jsou nepřímé, spojité a lineární. Dle požadavků 

regulace jsou tvořeny složkami: 

• P – proporcionální 

• I – integrační 

• D – derivační  

Dle použité kombinace jednotlivých složek se rozlišuje celkem pět 

používaných typů regulátorů:  

• P-regulátor (proporcionální regulátor)  

• I-regulátor (integrační regulátor) 

• PI-regulátor (proporcionálně-integrační regulátor) 

• PD-regulátor (proporcionálně-derivační regulátor) 

• PID-regulátor (proporcionálně-integračně-derivační regulátor) 
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2.3.2.1  Ideální P-regulátor 

Tento typ regulátoru nastavuje hodnotu akční veličiny 𝑢 proporcio-

nálně k regulační odchylce 𝑒. Tuto závislost popisuje vztah 

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ⋅ 𝑒(𝑡), (29) 

kde 𝑟0 je tzv. zesílení nebo proporcionální konstanta P-regulátoru 

Statická charakteristika P-regulátoru je zobrazena na obrázku č. 21. 

Jedná se o statický systém. P-regulátor není schopen zajistit při řízení 

statického systému nulovou regulační odchylku 𝑒. 

 
Obrázek č.  21: Statická charakteristika P a PD 

regulátoru, převzato z [13] 

 
Obrázek č.  22: Přehled přechodových 

charakteristik a rovnic přenosů jednotlivých 

regulátorů, převzato z [13] 

2.3.2.2  Ideální I-regulátor 

Tento typ regulátoru určuje velikost akční veličiny 𝑢 úměrně integrálu 

regulační odchylky 𝑒. Chování I–regulátoru popisuje vztah 

 𝑢(𝑡) =
1

𝑇𝐼 
⋅ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑢(0) = 𝑟𝐼 ⋅

𝑡

0

∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑢(0)
𝑡

0

. (30) 

Derivací rovnice (30) dostaneme 

 𝑢´(𝑡) = 𝑟𝐼 ⋅ 𝑒(𝑡). (31) 

Z rovnice (31) plyne, že rychlost změny akční veličiny roste úměrně 

s regulační odchylkou. 
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Z rovnic (30) a (31) je zřejmé, že ustálený stav nastane pouze pokud 

𝑢´(𝑡) = 0, tedy 𝑒(𝑡) = 0. Jedná se tedy o astatický systém (I-regulátor nemá 

statickou charakteristiku). U statických systému lze pomocí I-regulátoru 

dosáhnout nulové regulační odchylky. I-regulátor však zasahuje pozvolna. 

P-regulátor sice reaguje okamžitě, ale nulové regulační odchylky nikdy 

nedosáhne.  

2.3.2.3  Ideální PI-regulátor  

U PI-regulátoru se jedná o syntézu proporcionální a integrální složky. 

Vztah pro určení akčního zásahu 𝑢 je 

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ⋅ 𝑒(𝑡) + 𝑟𝐼 ⋅ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑢(0).
𝑡

0

 (32) 

Derivací rovnice (32) dostaneme 

 𝑢´(𝑡) = 𝑟0 ⋅ 𝑒´(𝑡) + 𝑟𝐼 ⋅ 𝑒(𝑡). (33) 

PI – regulátor je astatický systém. Statická charakteristika neexistuje. 

Můžeme s ním však docílit nulové regulační odchylky pro statické systémy. 

2.3.2.4  D-regulátor 

Derivace dané veličiny predikuje její budoucí vývoj. Vezměme si jako 

příklad polohu bodu. Její derivací dostaneme rychlost, což je míra změny 

polohy. Hodnota derivace předpovídá polohu bodu v čase. 

Analogicky derivace regulační odchylky 𝑒 předpovídá její budoucí 

vývoj. Akční zásah 𝑢 může tuto „předpověď“ zohlednit. Je zřejmé, že 

samotnou složku D nemůžeme použít. Pro konstantní, avšak nenulovou 

regulační odchylku by regulátor pouze se složkou D nereagoval. Proto se 

složka D může vyskytovat pouze v kombinaci se složkou P, I nebo může být 

přidána do PI-regulátoru. 

Derivační složka prudce reaguje na jakýkoli ostrý skok v průběhu 

regulační odchylky 𝑒. V aplikacích, kdy jsou signály zatíženy šumem, 

způsobuje derivační složka velké problémy. Proto se v mnoha aplikacích 

vůbec nepoužívá, případně se volí koeficient 𝑟𝐷 dostatečně nízký. Derivační 

složka však v daném systému funguje také jako elektronické tlumení, což 

může být pro danou aplikaci přínosné. 
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2.3.2.5  Ideální PD-regulátor 

PD-regulátor je popsán rovnicí 

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ⋅ 𝑒(𝑡) + 𝑟𝐷 ⋅ 𝑒´(𝑡). (34) 

Pro ustálený stav platí 

 𝑒´𝑠 = 0, (35) 

a tedy 

 𝑢𝑠 = 𝑟0 ⋅ 𝑒𝑠. (36) 

kde index 𝑠 znamená ustálený (statický) stav. PD-regulátor pro statický 

systém přejde v P-regulátor. Tento regulátor nezajistí nulovou regulační 

odchylku. 

2.3.2.6  Ideální PID-regulátor  

Tento regulátor vznikne kombinací všech tří složek (P, I, D). Vztah pro 

popis akční veličiny je 

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ⋅ 𝑒(𝑡) + 𝑟𝐼 ⋅ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑟𝐷 ⋅ 𝑒´(𝑡) + 𝑢(0).
𝑡

0

 (37) 

Derivací rovnice (37) obdržíme  

 𝑢´(𝑡) = 𝑟0 ⋅ 𝑒´(𝑡) + 𝑟1 ⋅ 𝑒(𝑡) + 𝑟𝐷 ⋅ 𝑒´´(𝑡), (38) 

tedy rychlostní tvar rovnice (37). 

PID-regulátor je astatický systém. Při řízení statického systému 

dosáhne nulové regulační odchylky.  

2.3.2.7  Laplaceova transformace 

V této oblasti automatického řízení se využívá tzv. Laplaceova 

transformace, která umožňuje převod diferenciální rovnice popisující daný 

systém na algebraickou rovnici. Řešení algebraické rovnice se určí snáze než 

řešení rovnice diferenciální. Soustavy jsou pak popsatelné přenosovými 

funkcemi (přenosy). Přenos celé soustavy tvořené dílčími částmi lze snadno 

určit pomocí přenosových funkcí. Zpětnou Laplaceovou transformací pak 

dostaneme diferenciální rovnici popisující chování celé soustavy. Přenosové 

funkce PID regulátorů jsou uvedeny na obrázku č. 22 na straně 27 . 
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2.3.2.8  PSD-regulátor 

V praxi se setkáváme s číslicovým řízením, které je nespojité. Pro PID 

regulátor lze provést diskretizaci. Pro diskretizaci použijeme náhradu 

derivace podle času zpětnou diferencí. Píšeme 

 
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
|

𝑡=𝑘⋅Δ𝑡

~̃
𝑒(𝑘 ⋅ Δ𝑡) − 𝑒((𝑘 − 1) ⋅ Δ𝑡)

Δ𝑡
=

𝑒𝑘 − 𝑒𝑘−1

Δ𝑡
 . (39) 

Náhradě derivace zpětnou diferencí odpovídá náhrada integrálu 

zpětnou obdélníkovou metodou 

 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 ≈ Δ𝑡 ⋅ ∑ 𝑒(𝑖 ⋅ Δ𝑡) = Δ𝑡 ⋅ ∑ 𝑒𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

𝑡=𝑘⋅Δ𝑡

0

. (40) 

Dosazením (39) a (40) do vztahu (37) dostaneme 

 

𝑢𝑘 = 𝑟0 ⋅ 𝑒𝑘 + 𝑟1 ⋅ Δ𝑡 ⋅ ∑ 𝑒𝑖

𝑘

𝑖=1

+
𝑟𝐷

Δ𝑡
⋅ (𝑒𝑘 − 𝑒𝑘−1) + 𝑢0 = 

= 𝑟0 ⋅ (𝑒𝑘 +
Δ𝑡 

𝑇𝐼
⋅ ∑ 𝑒𝑖

𝑘

𝑖=1

+
𝑇𝐷

Δ𝑡
⋅ (𝑒𝑘 − 𝑒𝑘−1)) + 𝑢0. 

(41) 

Integrál je nahrazen sumací a derivace je nahrazena diferencí. 

Hovoříme o tzv. PSD-regulátoru (proporcionálně-sumačně-diferenční). 

 Oproti analogovému PID regulátoru, který je díky své setrvačnosti do 

jisté míry schopen filtrovat šum vstupního signálu e(t), vyvstává pro PSD-

regulátor problém s filtrací parazitních šumů, které je nutno eliminovat. 

Filtrovat můžeme implementací spojitého či diskrétního filtru vzorkovaného 

signálu. Dále můžeme nahradit náhradu derivace derivačního členu 

průměrnou diferencí. Často používaným mechanismem je filtrace diferenční 

složky v PSD-regulátoru.  

 Dalším problémem, který je nutno při použití PID-regulátoru (či PSD-

regulátoru) řešit, je jev wind-up (přehnání integrační složky). U reálných 

soustav se hodnota akční veličiny pohybuje v rozsahu 〈𝑢𝑚𝑖𝑛; 𝑢𝑚𝑎𝑥〉. Problém 

je způsoben především integrační složkou. Pro 𝑢 = 𝑢𝑚𝑎𝑥 a trvající regulační 

odchylku 𝑒 se neustále zvyšuje hodnota členu 𝑟𝐼 ⋅ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
 , respektive            

𝑟1 ⋅ Δ𝑡 ⋅ ∑ 𝑒𝑖
𝑘
𝑖=1 . To vede k neustálému růstu počítané hodnoty akčního zásahu. 

Snížení hodnoty integračního (respektive sumačního) členu nastane až 

ve chvíli, kdy hodnota regulační odchylky 𝑒 nabude opačného znaménka. 

Změna hodnoty akční veličiny 𝑢 se však projeví po časové prodlevě, během 
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které se musí integrační člen „odintegrovat“. Tomuto zpoždění se říká 

wind-up zpoždění. Pro eliminaci tohoto jevu se do řídících programů 

implementují antiwind-up algoritmy. Tyto algoritmy fungují tak, že při 𝑢 =

𝑢𝑚𝑎𝑥 (saturace akční veličiny) dojde k „vypnutí“ integračního členu. 

2.3.3  H-můstek 

Tato kapitola vychází z [15]. 

Základní funkcí H-můstku je řídit proud, který protéká DC motorem. 

Jeho konstrukce je tvořena čtyřmi spínacími prvky (nejčastěji výkonovými 

tranzistory), mezi kterými je umístěna zátěž. Jako spínací tranzistory se 

používají IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). IGBT tranzistory kombinují 

konstrukci unipolárních a bipolárních tranzistorů. Jejich přednostmi jsou 

zejména nízký úbytek napětí a možnost rychlého spínání vysokých výkonů. 

Konfigurace zapojení připomíná písmeno H. Kolektor a emitor každého 

tranzistoru je spojen přes diodu (D1 – D4), která je chrání před spálením 

v průběhu komutace. Zpravidla se používá Shottkyho dioda pro její dobré 
dynamické vlastnosti. Schéma zapojení je na obrázku č. 23. 

 
Obrázek č.  23: Schéma H-

můstku, převzato z [15] 

 
Obrázek č.  24: První smysl 

otáčení motoru, převzato z 

[15] 

 
Obrázek č.  25: Druhý smysl 

otáčení motoru, převzato z 

[15] 

H-můstek je na „horním“ konci připojen ke zdroji napětí a na „spodní“ 

straně je uzemněn. H-můstek je řízen pomocí vstupních signálů A a B. 

Otevřeme-li současně tranzistory Q1 a Q4, proud bude protékat skrz zátěž 

dle obrázku č. 24. Motor bude spojen na levé svorce s pólem zdroje a 

na pravé svorce se zemí (GND). Otevřeme-li tranzistory Q2 a Q3, bude proud 

protékat v opačném směru (smysl polarity na svorkách motoru bude opačný 

než v prvním případě). Motor se bude otáčet opačným směrem, než tomu 

bylo v předchozím případě (obrázek č. 25).  

Musíme zabránit případu, kdy budou současně otevřené tranzistory Q1 

a Q2, respektive Q3 a Q4. Proud by se uzavřel přes cestu s velmi nízkým 

odporem, což by spálilo spínací prvky. Tento požadavek realizujeme 

připojením signálu A k tranzistoru Q1 a signál negace A (�̅�) připojíme 

k tranzistoru Q2. Na straně signálu B provedeme zapojení analogicky. 
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2.3.4  Pulzně šířková modulace 

Tato kapitola vychází z [16] a [17]. 

Efektivním a používaným způsobem regulace otáček DC motoru je 

pulzně šířková modulace, kterou ovládáme H-můstek. Princip této metody 

spočívá v řízení šířky (doby) pulzu, po kterou je obvod připojen k napětí 

zdroje. Zbytek času vzorkovací periody T je obvod od zdroje napětí odpojen. 

Vzorkovací frekvence pulzně šířkové modulace pro řízení motorů se 

s ohledem na potlačení akustických emisí volí větší než 20 𝑘𝐻𝑧. Výkon a 

otáčky elektromotoru ovlivňuje šířka pracovního cyklu, tzv. střída (anglicky 

duty cycle). Střída se udává v rozmezí 0 až 100 %. 

 
Obrázek č.  26: Princip PWM, převzato z [15] 

 
Obrázek č.  27: Generování PWM signálu, 

převzato z [17] 

PWM převádí analogový signál na digitální. Při vytváření digitálního 

signálu je porovnána aktuální hodnota referenčního signálu, který je 

zpravidla pilového charakteru, s hodnotou analogového signálu, který 

převádíme. Pokud je hodnota referenčního pilového signálu větší než 

hodnota modulovaného signálu, na výstupu bude PWM generovat hodnotu 

0. Pokud je hodnota referenčního signálu nižší než hodnota převáděného 

signálu, bude hodnota výstupu PWM rovna 1. Princip generování PWM 

signálu pro konstantní vstupní signál je patrný z obrázku č. 27. Je zřejmé, že 

metoda funguje bez ohledu na konkrétní tvar pilového signálu. 

Výhodami pulzně šířkové modulace jsou nízké ztráty. Další výhodou je 

skutečnost, že na motor přivádíme buďto nulové, či maximální napětí 

zdroje. V DC motoru tak generujeme maximální možný kroutící moment, 

který zabraňuje zastavení motoru. Vzhledem k vysoké vzorkovací frekvenci 

a indukčnosti rotorového vinutí je čtvercový signál napětí „vyhlazen“ 

na konstantní hodnotu, která odpovídá hodnotě 

 𝑈𝑃𝑀𝑊 =
(𝐷𝑈𝑇𝑌 𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸 [%])

100
⋅ 𝑈𝑍. (42) 
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3 Praktická část 
 

3.1 Rozbor úlohy 

Cílem projektu je vyvinout řídící algoritmus pro testovací zařízení 

roznětnic. Program musí být schopen vykonávat jednotlivé měřící cykly dle 

daných měřících postupů. Kompletní postupy měření na roznětnicích RK-1 

a RKA (viz kapitola 3.2), které byly poskytnuty AČR, jsou přiloženy k této práci 

jako příloha 1 a příloha 2. Projekt je rozdělen na dvě dílčí úlohy. První částí je 

řízení DC motoru. Druhou částí je vytvoření UI pro komunikaci s obsluhou 

a vzájemná komunikace mezi UI a řízením motoru. Tato bakalářská práce se 

věnuje řízení DC motoru. Vytvoření UI a vzájemné komunikace se věnuje 

Martin Vitoušek ve své práci Ovládací a měřící software pro testování 

roznětnic Armády ČR. 

Z hlediska řízení DC motoru jsou stěžejními body testovacích protokolů 

následující (viz příloha 1,2) 

2) Napětí při 160 ot./min. 

- Zapnout motor, nastavit otáčky na 160 ot./min. 

- Vypnout motor 

3) Napětí za 20 s po nabití roznětnice 

- zapnout motor a nastavit otáčky odpovídající napětí 1400 V 

4) Měření napětí zážehu doutnavky 

a. zapnout motor a pomalu zvyšovat otáčky (nesmí překročit 200 

ot./min.) 

 

V dalších částech testovacích protokolů se vyskytují variace výše 

zmíněných bodů (nastavení jiných otáček či otáček odpovídajících jiné 

hodnotě napětí). Doplňujícím požadavkem ze strany AČR je reverzace chodu 

a pootočení výstupního hřídele testovacího zařízení, které rozpojí hřídel od 

induktoru roznětnice. Pootočení, řádově ve zlomcích otáčky, proběhne po 

dokončení testovacího protokolu. 

Z rozboru úlohy je zřejmé, že bude vhodné použít zpětnovazební řízení. 

Pro účely této aplikace je vhodné použít rychlostní zpětnou vazbu pro 

regulaci otáček (viz kapitola 3.4). Rychlost otáčení lze získat zpracováním 

dat z enkodéru (viz kapitola 3.3). Dále bude potřeba zvolit vhodný regulátor. 

Celkem budou použity dva regulátory. Jeden pro případ, kdy budou zadány 

cílové otáčky motoru (viz obrázek č. 28 nahoře). Druhý regulátor bude 

implementován pro situaci, kdy bude dáno napětí, kterého má být 

na svorkách roznětnice dosaženo (viz obrázek č. 28 dole). Pro řízení otáček 

DC motoru je použita modulace napětí pomocí pulzně šířková modulace. 

Pro řízení smyslu otáčení motoru je implementován plný H-můstek.  
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Obrázek č.  28: Blokové schéma zapojení obou regulačních obvodů, vytvořeno v programu 

Simulink 

 

Pro řízení stejnosměrného motoru je třeba získávat následující 

parametry 

• 𝑅𝑃𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡… Cílové otáčky 

• 𝑈𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 … Cílové napětí 

• 𝑑𝑖𝑟 … Boolean, 1 – chod vpřed; 0 – zpětný chod 

o Dává informaci o tom, zda se motor nachází v režimu 

dopředného chodu (během měření) či v režimu reverzního 

chodu (konec měření). 

• 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ … Boolean 

o 0 – Aktivní je rpmPID, regulátor řídí napájecí napětí 𝑈𝑀 

(prostřednictvím parametru duty_Cpr) tak, aby bylo dosaženo 

cílových otáček 𝑅𝑃𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡. 

o 1 – Aktivní je uPID, regulátor řídí napájecí napětí 𝑈𝑀 

(prostřednictvím parametru duty_Cpr) tak, aby bylo 

na svorkách roznětnice dosaženo napětí 𝑈𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡. 
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3.2 Představení roznětnice 

 

Roznětnice je zařízení určené k iniciaci elektrické rozbušky. V rámci této 

práce se zajímáme o roznětnice RKA a RK-1.  

3.2.1 KONDENZÁTOROVÁ ROZNĚTNICE RKA 

 

Tato roznětnice slouží k odpalování roznětných okruhů. Je schopna 

kontrolovat odpor roznětných okruhů. Zdroj elektrické energie zajišťuje 

induktor. Ten má dvě sekce. Jedna je určena k napájení roznětné kapacity 

(kondenzátor), druhá pak napájí ohmmetr. Přepínání mezi režimy nabíjení 

kondenzátoru a měření odporu je zajištěno mechanickým ovladačem. 

Ve chvíli, kdy je kapacita nabita na roznětné napětí, se rozsvítí doutnavka. 

Při měření odporu v roznětné síti je odpalovací tlačítko mechanicky 

zablokováno. [18] 

Roznětnice mohou být skladovány v prostorách o relativní vlhkosti 

do 70 %. Teplota se smí pohybovat v rozsahu 0 až 30°C. Základní technická 

data kondenzátorové roznětnice RKA jsou uvedena v tabulce 1. [18] 

Tabulka 1: Parametry kondenzátorové roznětnice RKA, převzato z [18] 

Rozměry [mm] 200 x 118 x 76 

Hmotnost [kg] 2,1 

Jmenovité napětí [V] 1000 

Celková energie roznětnice při jmenovitém napětí [J]  4 (-10%) 

Měřicí rozsah [Ω] 500 

Stupeň krytí (ČSN 34 0110) IP 54 

Rozsah pracovních teplot [°C] - 35 až +45 

Mezní odpor pro sériově zapojený roznětný okruh [Ω]  

(při zážehovém impulzu 4 mJ/Ohm) 
700 

Minimální přípustný odpor roznětného okruhu [Ω] 2 

 

3.2.2  Kondenzátorová roznětnice RK-1 

 

Druhou testovanou roznětnicí je typ RK-1. Její parametry jsou velmi 

podobné roznětnici RKA. Rozdíly v testovacích protokolech jednotlivých 

roznětnic jsou patrné z příloh 1 a 2. 
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Obrázek č.  29: Kondenzátorové roznětnice RK-1 (vlevo) a RKA (vpravo), vlastní 

 

3.3 Použitý hardware a software 

 

Veškerý hardware testovacího zařízení pro roznětnice byl dodán AČR. 

Zařízení je tvořeno 

• DC motorem EC180.24E 

• Převodovkou typu P62 /2 B s převodovým poměrem 1:14 

• Řídící deskou Arduino Mega 2560 

• Kondenzátory PVAJP 12-3,2/8 a PVAJP 11-3,2/4 

• Enkodérem ME22-100-6 000-2LS1 

• Pololu High-Power Motor Driver 18v25 CS 

• LCD Module 2004 

• Fotorezistorem 

• Elektronickým spínaným zdrojem pro LED TLPZ-24-480  

• Digitálním multimetrem HP 34401A 

• USB-GPIB rozhraním 

• Rámem a kabeláží 

Testovací zařízení pro roznětnice je na obrázku č. 30. 
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Obrázek č.  30: Testovací zařízení pro roznětnice, vlastní 

 

Dále byly AČR dodány kondenzátorové roznětnice RKA a RK-1 (viz 

kapitola 3.2). 

Vzhledem k použití řídící desky Arduino Mega 2560 bylo rozhodnuto, že 

řídící software vznikne v programu Arduino IDE. Tato volba je vhodná 

s ohledem na komunikaci s řídícím UI přes sériovou linku, kterou vytváří 

Martin Vitoušek ve své bakalářské práci Ovládací a měřící software pro 

testování roznětnic Armády ČR. 
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3.4 Rychlostní zpětná vazba 

 

Stěžejní parametry enkodéru ME22-100-6 000-2LS1 jsou uvedeny 

v tabulce 2.    

Tabulka 2: Základní parametry enkodéru ME22-100-6 000-2LS1, převzato z přílohy 3 

CPR [1] 100 

Průměr hřídele motoru [mm] 6 

Počet kanálů [1] 2 

Napájecí napětí [V] 5 

Provozní teplota [°C] -20 až 85 

Max. frekvence [kHz] 60 

 

Enkodér je připojen k řídící desce Arduino Mega 2560 přes pět vodičů. 

Napájení a uzemnění vyžaduje každé po jednom vodiči. Kanály A a B jsou 

pak vedeny na piny 2 a 12. Kanál Z je připojen na pin 8. 

Řešená aplikace vyžaduje evaluaci RPM pouze v dopředném režimu 

chodu motoru (viz kapitola 3.1). Pro vyhodnocení počtu otáček stačí 

zpracování pouze jednoho signálu (A či B). Čítají-li se data z jednoho kanálu, 

je-li znám počet pulzů odpovídající jedné otáčce a zvolí-li se pevně daný 

časový interval, za který se otáčky motoru budou vyhodnocovat, lze snadno 

určit RPM. Při znalosti převodového poměru převodovky lze provést 

jednoduchý výpočet otáček výstupního hřídele. 

RPM se určí ze vztahu 

 𝑅𝑃𝑀 =
𝑁𝑇𝑅𝑃𝑀

𝑇𝑅𝑃𝑀

1000

⋅
1

𝐶𝑃𝑅
⋅

1

𝑖𝑝
⋅ 60 = 𝐴(𝜔) ⋅

1000 ⋅ 60

100 ⋅ 14
= 𝐴(𝜔) ⋅

600

14
 , (43) 

kde 𝑁𝑇𝑅𝑃𝑀
 je počet pulzů za dobu 𝑇𝑅𝑃𝑀 a konstanta 𝐴(𝜔) =

𝑁𝑇𝑅𝑃𝑀

𝑇𝑅𝑃𝑀
 udává 

počet pulzů za milisekundu a nezávisí na volbě 𝑇𝑅𝑃𝑀. 
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3.5 Syntéza řídícího algoritmu 

 

Řídící algoritmus byl vytvořen v programu Arduino IDE. Nejdříve bylo 

třeba vytvořit funkci pro evaluaci RPM. Řízení otáček je realizováno pulzně 

šířkovou modulací. Pro regulaci otáček byl implementován PI regulátor. 

Pro realizaci PI regulátoru byla použita knihovna PID od Bretta Beauregarda 

[19]. Detailní rozbor jednotlivých funkcí této knihovny je k dispozici v [20].  

Celkem byly použity dva PI regulátory. V případě, kdy je žádaná 

hodnota 𝑅𝑃𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, je aktivní rpmPID. Pro situaci, kdy je třeba nastavit otáčky 

tak, aby na svorkách roznětnice byla indukovaná požadovaná hodnota 

napětí 𝑈𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, je aktivní uPID. Režim, ve kterém regulace probíhá, je řízen 

hodnotou proměnné stateswitch. DC motor je také zcela vypnut v případě, 

že chceme nulové otáčky na výstupní hřídeli a aktuální otáčky klesnou pod 

𝑛 =  10 𝑚𝑖𝑛−1.  

Celý kód vytvořený v program Arduino IDE je v příloze 4. 

 

3.6 Praktická zkouška systému 

 

Byla provedena zkouška systému se zapojeným PI regulátorem 

pro regulaci otáček na hodnotu 𝑅𝑃𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 (rpmPID, viz kapitola 3.5). Byla 

zvolena časová perioda pro výpočet RPM a pro výpočet akčního zásahu PI 

regulátoru 𝑇𝑅𝑃𝑀 = 0,1𝑠. Proporcionální složka regulátoru byla nastavena 

na 𝐾𝑝 = 0,2 a integrační složka regulátoru na 𝐾𝑖 = 1. Cílové otáčky výstupní 

hřídele testovacího zařízení byly zvoleny 𝑅𝑃𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 200 𝑚𝑖𝑛−1. Startovací 

otáčky byly nulové. Průběh otáček DC motoru se zapojeným PI regulátorem 

je na obrázku č. 31. Je zřejmé, že po uplynutí 2 sekund jsou otáčky motoru 

shodné s požadovanými otáčkami 𝑅𝑃𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, což je přijatelně dlouhá 

prodleva. 

Parametry PI regulátoru uPID budou určeny ve chvíli, kdy Martin 

Vitoušek v rámci své bakalářské práce Ovládací a měřící software pro 

testování roznětnic Armády ČR zajistí napěťovou zpětnou vazbu. 
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Obrázek č.  31: Průběh otáček RPM v čase t při zapojení PI regulátoru, vytvořeno v programu Matlab 

 

3.7 Simulační model DC motoru 

 

Simulační model DC motoru se skládá ze dvou částí: mechanické 

a elektrické. Mechanickou část popisuje rovnice (2) na straně 8. Hnací 

moment DC motoru lze vyjádřit dle vztahu (8) na straně 15 jako 

 𝑀ℎ = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ ⋅ 𝐼𝑎,  (44) 

kde 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ = CSSΦ je konstanta DC motoru s permanentními magnety. 

Proud 𝐼𝑎 není v čase konstantní, tudíž proud procházející vinutím rotoru 

bude dále značen 𝑖𝑎. 

𝑀𝑝 je odporový mechanický moment vyvozený ztrátami v ložiskách 

motoru a případným zátěžným momentem na výstupním hřídeli (dále bude 

značen 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ). Rovnici (2) můžeme přepsat do tvaru 

 𝐶𝑆𝑆Φ ⋅ 𝑖𝑎 = 𝐽 ⋅
𝑑𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ

𝑑𝑡
+ 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ. (45) 
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Elektrická část simulačního modelu DC motoru je popsána rovnicí (14) 

na straně 16. Přidáním členu 𝑢𝐿 = 𝐿 ⋅
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
, který kvantifikuje indukované 

napětí na rotorovém vinutí při proměnném proudu a přeznačením časově 

proměnných veličin (napětí a proudu) dostaneme  

 𝑢𝑀 = 𝐶𝑆𝑆Φ ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ + 𝑅𝑎 ⋅ 𝑖𝑎 + Δ𝑈𝑘 + 𝐿 ⋅
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
 . (46) 

Z rovnic (45) a (46) je zřejmé, že mechanická a elektrická část 

simulačního modelu jsou provázané prostřednictvím proudu 𝑖𝑎 a úhlovou 

rychlostí 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ. Z rovnic (45) a (46) lze vyjádřit 

 
𝑑𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ

𝑑𝑡
= (𝐶𝑆𝑆Φ ⋅ 𝑖𝑎 − 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ) ⋅

1

𝐽
 , (47) 

 
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
= (𝑢𝑀 − 𝐶𝑆𝑆Φ ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ − 𝑅𝑎 ⋅ 𝑖𝑎 − Δ𝑈𝑘) ⋅

1

𝐿
 .  (48) 

   

Tyto rovnice tvoří matematický model DC motoru s permanentními 

magnety. V programu Simulink od firmy Mathworks byl na základě 

odvozených rovnic (47) a (48) vytvořen simulační model stejnosměrného 

motoru. Blokové schéma simulačního modelu je na obrázku č. 32. 

 
Obrázek č.  32: Simulační model DC motoru s permanentními magnety, vytvořeno v programu 

Simulink 
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3.8 Identifikace parametrů pro simulační model  

 

Do simulačního modelu je třeba identifikovat následující parametry 

1. Odpor rotorového vinutí 𝑅𝑎 

2. Vlastní indukčnost rotorového vinutí 𝐿 

3. Konstantu DC motoru s permanentními magnety 𝐶𝑆𝑆Φ  

4. Mechanický odporový moment 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ 

5. Moment setrvačnosti 𝐽 

6. Úbytek napětí na kartáčích Δ𝑈𝑘 

V následujících kapitolách je popsáno, jak byly jednotlivé parametry 

simulačního modelu identifikovány. 

3.8.1  Odpor rotorového vinutí  

 

Pro měření odporu lze použít několik metod. Mezi nejčastěji používané 

patří Ohmova metoda, substituční metoda, můstková metoda a čtyř-

vodičová metoda. Pro měření malých odporů je vhodná Ohmova metoda 

pro zapojení měřících přístrojů dle obrázku č. 33. Přesnější metodou je 

čtyřvodičová metoda (obrázek č. 34). Obě metody jsou popsány níže. 

Ohmova metoda spočívá v měření napětí a proudu v obvodu 

zapojeném dle obrázku č. 33. Část proudu však prochází větví voltmetru. 

Proud 𝐼𝑉 bývá zpravidla velmi malý, neboť odpor voltmetru 𝑅𝑉 je 

mnohonásobně větší než odpor 𝑅, jehož hodnotu určíme ze vztahu 

 
𝑅 =

𝑈

𝐼𝑅
=

𝑈

𝐼 − 𝐼𝑣
=

𝑈

𝐼 −
𝑈
𝑅𝑉

 . 
(49) 

Hlavní nevýhodou Ohmovy metody při měření malých odporů je 

skutečnost, že není měřen odpor pouze zkoumaného odporu, nýbrž i odpory 

spojovacích vodičů, případně svorek. Tuto nepřesnost eliminuje měření 

Kelvinovou metodou neboli čtyřvodičové měření odporu.  
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Obrázek č.  33: Zapojení obvodu pro měření malých 

odporů Ohmovou metodou, vytvořeno v programu 

CircuitLab, Inc 

 
Obrázek č.  34: Čtyřvodičové zapojení pro 

měření malých odporů, vytvořeno v 

programu CircuitLab, Inc 

Čtyřvodičová metoda je velmi přesná metoda měření malých odporů. 

Používá se zdroj elektrického proudu. Voltmetr se připojí na svorky, mezi 

kterými se nachází měřený elektrický odpor. Tato metoda umožňuje 

eliminovat vliv odporu vodičů 1 a 2 v proudové smyčce obvodu. Díky 

velkému vnitřnímu odporu voltmetru prochází vodiči 3 a 4 velmi nízké 

proudy. Dochází tak k minimálním úbytkům napětí na těchto dvou vodičích. 

Měřená hodnota napětí je zatížená minimální chybou. Odpor 𝑅𝑎 lze určit 

z Ohmova zákona jako 

 𝑅𝑎 =
𝑈𝑉

𝐼𝑎
 . (50) 

Použitý DMM HP 34401A umožňuje měření odporu čtyřvodičovou 

metodou. Změřený odpor je porovnán s hodnotou naměřenou Ohmovou 

metodou v tabulce 3. 

Tabulka 3: Odpor rotorového vinutí 𝑅𝑎 

 

Ohmova metoda pro malé 

odpory (měřeno na 

multimetru Faithful FT-3900) 

Čtyřvodičové měření 

odporu měřeno na DMM 

HP 34401A 

Odpor 

rotorového 

vinutí 𝑅𝑎  [Ω] 
3,6 1,6 

 

Vzhledem k tomu, že čtyřvodičová metoda je výrazně přesnější 

metodou pro měření malých odporů, bude použita do simulačního modelu 

hodnota 𝑅𝑎 = 1,6 Ω. 
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3.8.2  Vlastní indukčnost rotorového vinutí  

 

Indukčnost rotorového vinutí byla změřena příručním LCR metrem ELC-

132A/ELC-133A. Pro nastavenou měřící frekvenci 120 Hz byla z přístroje 

odečtena hodnota 𝐿 = 709 ⋅ 10−6 𝐻. 

 

3.8.3  Konstanta DC motoru s permanentními magnety  

 

Konstantu 𝐶𝑆𝑆Φ lze určit z momentové charakteristiky motoru dle 

vztahu (8) na straně 15. Momentová charakteristika DC motoru EC180.24E 

od výrobce INTECNO je na obrázku č. 35. Momentová charakteristika motoru 

byla také proměřena experimentálně. Porovnání výsledků experimentál-

ního měření s údaji garantovanými výrobcem je na obrázku č. 36. 

Viditelný offset momentové křivky udávané výrobcem je způsobený 

mechanickým třením v motoru, které neumožňuje roztočení motoru do 

okamžiku, kdy je třecí moment překonán. Použité měření umožnilo měřit 

kroutící moment jen při nulových otáčkách. Z obrázku č. 36 je zřejmé, že 

směrnice obou křivek je téměř shodná. Pro výpočet konstanty 𝐶𝑆𝑆Φ byly 

použity hodnoty odečtené z lineární části momentové křivky udávané 

výrobcem. Výpočtem byla zjištěna hodnota 𝐶𝑆𝑆Φ = 0.0707 𝑉 ⋅ 𝑠. 

 

  

  

 
Obrázek č.  35: Momentové charakteristiky 

motoru EC180.24E, převzato z přílohy č. 5 

 

Obrázek č.  36: Porovnání experimentálně 

zjištěné momentové křivky a momentové 

křivky udávané výrobcem, vytvořeno v 

programu Matlab 
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3.8.4  Mechanický odporový moment  

 

Závislost odporového mechanického momentu 𝑀𝑝 uvažujeme ve tvaru  

 𝑀𝑝 = 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ, (51) 

kde 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) je obecná polynomiální závislost tlumící konstanty na 

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ. Volba modelu (51) pro vyjádření třecího momentu proběhla na 

základě fundamentálních fyzikálních představ o tření (Coulombův zákon).  

Dosazením do rovnice (2) ze strany 8 dostaneme 

 𝑀ℎ = 𝐽
𝑑𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ

𝑑𝑡
+ 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ. (52) 

V rovnovážném stavu (𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) přejde rovnice (52) do tvaru 

 𝑀ℎ = 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ. (53) 

Platí-li rovnice (44), kde 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ = 𝐶𝑆𝑆Φ, lze psát 

 𝐶𝑆𝑆Φ ⋅ 𝐼𝑎 = 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ. (54) 

Pro 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) platí 

 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) =
𝐶𝑆𝑆Φ ⋅ 𝐼𝑎

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ
 . (55) 

Závislost (55) byla experimentálně proměřena. Řízením napájecího 

napětí byla nastavena úhlová frekvence motoru, při které byl odečten proud 

procházející rotorovým vinutím. Na obrázku č. 37 je vykreslena závislost 

popsaná rovnicí (55). 

Pro mechanický odporový moment 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ platí 

 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ. (56) 

Graf závislosti (56) je na obrázku č. 38.  
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Obrázek č.  37: Závislost koeficientu tření 

𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) na úhlové rychlosti 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ , vytvořeno 

v programu Matlab 

 
Obrázek č.  38: Závislost odporového 

momentu 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ na úhlové rychlosti 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ , 

vytvořeno v programu Matlab 

3.8.5  Moment setrvačnosti  

 

Moment setrvačnosti 𝐽 DC motoru EC180.24E není uveden 

v katalogovém listu. Proto je nutné jeho hodnotu určit experimentálně. 

K jeho určení lze použít doběhovou charakteristiku motoru. Při doběhu 

motoru platí rovnice (52), kde 𝑀ℎ = 0. Za předpokladu, že bude parametr 

𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) považován v úzkém intervalu otáček za konstantní, lze psát 

 −
𝐽

𝑏

𝑑𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ
= 𝑑𝑡.  (57) 

Integrací rovnice (57) dostaneme 

 −
𝐽

𝑏
∫

𝑑𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ2

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ1

= ∫ 𝑑𝑡,
𝑡

0

 (58) 

 [𝑙𝑛|𝜔|]𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ2

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ1 = 𝑡 ⋅
𝑏

𝐽
 , (59) 

 𝐽 =
(𝑡 ⋅ 𝑏)

ln
𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ1

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ2

 . (60) 

Po dosazení 𝑡 = 0,05 𝑠, 𝑅𝑃𝑀1 = 3000 𝑚𝑖𝑛−1  a 𝑅𝑃𝑀2 = 2843 𝑚𝑖𝑛−1 , kde 

střední hodnota koeficientu 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) je v intervalu 𝑅𝑃𝑀 = (2810 ÷ 3010) 

právě 𝑏 = 2,0208 ⋅ 10−4 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 ⋅ 𝑠−1, vychází 

 𝐽 =
(0,05 ⋅ 2,0208 ⋅ 10−4)

ln
3000
2843

= 0,000188  𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2. (61) 
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3.8.6  Úbytek napětí na kartáčích  

 

Přímé měření úbytku napětí na kartáčích Δ𝑈𝑘 vyžaduje rozebrání DC 

motoru. Proto je pro nepřímé určení parametru Δ𝑈𝑘 použita rovnice (14) ze 

strany 16. Úpravou této rovnice obdržíme 

 Δ𝑈𝑘 = 𝑈𝑀 − 𝐶𝑆𝑆Φ ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ − 𝑅𝑎 ⋅ 𝐼𝑎. (62) 

Závislost (62) byla experimentálně proměřena obdobným způsobem, 

jako závislost (55). Graf závislosti (62) je na obrázku č. 39. 

 
Obrázek č.  39: Úbytek napětí na kartáčích, vytvořeno v programu Matlab 

Získaná data nejsou v souladu s rovnicí (14). Úbytek napětí na kartáčích 

Δ𝑈𝑘 by měl být kladný. Hodnoty napájecího napětí 𝑈𝑀 a proudu 𝐼𝑎 byly 

odečteny přímo ze zdroje napětí. Přesnost hodnot proudu a napětí 

odečítaných ze zdroje napětí byla ověřena kontrolním měřením 

multimetrem FT-3900. Chybu vytváří pravděpodobně člen 𝐶𝑆𝑆Φ ⋅ 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ, který 

je příliš velký. Konstanta 𝐶𝑆𝑆Φ byla zřejmě určena chybně. 
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3.8.7  Přepočet konstanty 𝑪𝑺𝑺𝚽 

 

Konstanta 𝐶𝑆𝑆Φ byla určena z momentové křivky na obrázku č. 35. Tato 

charakteristika byla mylně považovaná za charakteristiku vnitřního 

momentu 𝑀𝑖 , který je definovaný rovnicí (8). Momentová charakteristika 

na obrázku č. 35 však udává užitný mechanický moment na hřídeli bez 

zohlednění třecího momentu za rotace (jedná se o statickou momentovou 

charakteristiku). O tom, že je momentová charakteristika statická, svědčí její 

linearita. Pro velikosti proudů, při kterých je moment 𝑀𝑖 nenulový, avšak není 

dostatečně velký pro překonání třecího odporu, je užitný mechanický 

moment nulový. Nová konstanta 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁  se určí ze vztahu 

 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁 =

𝑀(𝐼𝑎)

𝐼𝑎
 . (63) 

Pro 𝐼𝑎 = 9𝐴 platí 

 
𝐶𝑆𝑆Φ

𝑁 =
0,555

9
= 0,0617 𝑉 ⋅ 𝑠. 

(64) 

3.8.8  Korekce parametrů DC motoru 

 

Pro přepočítanou konstantu 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁  byly přepočítány i parametry Δ𝑈𝑘, 

𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ, a 𝐽.  

 
Obrázek č.  40: Úbytek napětí na kartáčích po 

korekci konstanty 𝐶𝑆𝑆𝛷, vytvořeno v programu 

Matlab 

 
Obrázek č.  41: Závislost koeficientu tření 

𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) na úhlové rychlosti 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ  po korekci 

konstanty 𝐶𝑆𝑆𝛷 , vytvořeno v programu Matlab 

Závislost (62) pro 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁 = 0,0617 𝑉. 𝑠 je na obrázku č. 40. Závislost (55) 

pro 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁  je na obrázku č. 41. Graf závislosti (56) pro přepočtenou konstantu 

𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁  je na obrázku č. 42. 
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Obrázek č.  42: Závislost odporového momentu 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ na úhlové rychlosti 𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ  po korekci 

konstanty 𝐶𝑆𝑆𝛷, vytvořeno v programu Matlab 

Pokud přivedeme na hřídel DC motoru kroutící moment, který roztočí 

rotor úhlovou frekvencí ωmech, vytvoříme dynamo. O správnosti vypočtené 

konstanty 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁  se lze přesvědčit, vyjádříme-li z rovnice (14) konstantu 

𝐶𝑆𝑆Φ (kde platí 𝐶𝑆𝑆Φ = 𝐶𝑆𝑆 ⋅ Φ a proud 𝐼𝑎 = 0 𝐴) jako 

 𝐶𝑆𝑆Φ
′ =

𝑈𝑀 − Δ𝑈𝑘

𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ
 , 

 
(65) 

kde 𝑈𝑀 = 𝑈𝑖 je indukované napětí měřené na svorkách motoru. Pro 

𝑅𝑃𝑀 = 300 𝑚𝑖𝑛−1 bylo na voltmetru naměřeno napětí 𝑈𝑖 = 2,18 𝑉. 

Ze závislosti (62) vychází Δ𝑈𝑘 = −0,2504 𝑉. Výpočtem byla zjištěna hodnota 

 𝐶𝑆𝑆Φ
′ = 0,0589 𝑉 ⋅ 𝑠. (66) 

Procentuální rozdíl mezi zjištěnými konstantami je 

 𝛿𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁 =

|𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁 − 𝐶𝑆𝑆Φ

′ |

𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁 =

|0,0617 − 0,0589|

0,0617
≐ 4,5 %. (67) 
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Postup výpočtu momentu setrvačnosti 𝐽 je analogický k postupu 

uvedenému v kapitole 3.8.5. Střední hodnota koeficientu 𝑏(𝜔𝑚𝑒𝑐ℎ) v inter-

valu mezi 𝑅𝑃𝑀 = (2810 ÷ 3010) min−1 vychází 𝑏 =  1,7636 ⋅  10−4 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 ⋅ 𝑠−1. 

Moment setrvačnosti DC motoru je roven 𝐽 = 0,000164  𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2. 

Výsledné schéma simulačního modelu je na obrázku č. 43. Mechanický 

odporový moment 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ není, oproti původnímu předpokladu, konstantní. 

Závislost odporového mechanického momentu 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ z obrázku č. 41 je 

implementována v bloku 1-D Lookup Table M_mech. Úbytek napětí na 

kartáčích Δ𝑈𝑘 rovněž není konstantní. Závislost z obrázku č. 40 je vložena 

do bloku 1-D Lookup Table DU_k.  

 
Obrázek č.  43: Výsledný simulační model, vytvořeno v programu Simulink 
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3.9 Porovnání simulačního modelu s reálným DC 

motorem 

 

Parametry DC motoru, které byly identifikovány v kapitole 3.8, jsou 

uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Identifikované parametry simulačního modelu 

𝑅𝑎 [Ω] 𝐿[𝐻] 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁  [𝑉 ⋅ 𝑠] Δ𝑈𝑘 [𝑉] 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ [𝑀 ⋅ 𝑚] 𝐽 [𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2] 

1,6 709 ⋅ 10−6 0,0617 Obrázek č. 40 Obrázek č.  42 0.000164 

 

Výsledná závislost RPM na čase 𝑡 ze simulačního modelu je na obrázku 

č. 44 znázorněna modrou barvou. Průběh časové závislosti 𝑅𝑃𝑀 naměřené 

na testovaném DC motoru je na obrázku č. 44 vyznačen červenou barvou.  

Rozdíl křivek v části, kde jsou oba průběhy již konstantní, lze eliminovat 

úpravou hodnoty konstanty 𝐶𝑆𝑆Φ. Během rozběhu jsou časové konstanty 

simulačního modelu a reálného DC motoru rozdílné. Časovou konstantu 

simulačního modelu lze upravit změnou momentu setrvačnosti 𝐽. 

Definujeme 

 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑘𝑜𝑟 = 𝐶𝑆𝑆Φ

𝑁 ⋅ 𝑎𝐶 , (68) 

 𝐽𝑘𝑜𝑟 = 𝐽 ⋅ 𝑎𝐽, (69) 

kde 𝑎𝐶 a 𝑎𝐽 jsou korekční koeficienty příslušných veličin. 

Pro 𝑎𝐶 = 0,945 a 𝑎𝐽 = 0,7 vykazuje simulační model nejlepší shodu 

s naměřenými daty na reálném DC motoru. Pro simulační model s 

korigovanými fyzikálními parametry je průběh otáček v čase zobrazen na 

obrázku č. 45. 

Simulační model je k bakalářské práci přiložen jako příloha č. 6. 

Z porovnání simulačního modelu s reálným DC motorem vyplývá, že 

stejnosměrný motor nelze plně uspokojivě modelovat jako dynamický 

model prvního řádu. Pro věrnější popis skutečného DC motoru je nutné 

použít systém vyššího řádu. Značnou nepřesnost pravděpodobně 

způsobuje též nelineární charakter tření, zejména při nízkých otáčkách.  
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Obrázek č.  44: Porovnání simulačního modelu s reálným DC motorem;, vytvořeno 

v programu Simulink 

 
Obrázek č.  45: Porovnání simulačního modelu (po aplikaci korekčních koeficientů) 

s reálným DC motorem, vytvořeno v programu Simulink 
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4 Závěr  
 

V teoretické části byly popsány principy a rovnice, které byly následně 

použity v praktické části. Kapitola 2.1 pojednává o snímačích otáček a 

úhlového natočení, zejména o inkrementálních optických snímačích. Po-

znatky z kapitoly 2.1 byly aplikovány v kapitole 3.4. Následující kapitola 

obsahuje rešerši elektrické pohonové techniky se zaměřením na DC motory. 

Tato kapitola poskytla potřebné poznatky pro syntézu matematického a 

simulačního modelu stejnosměrného motoru. Oba modely byly odvozeny 

v kapitolách 3.7 a 3.8. Součástí teoretické části je kapitola 2.3 popisující 

princip PID-regulátorů, PWM a H-můstku. Poznatky z této kapitoly byly 

aplikovány především v kapitolách 3.1 a 3.5.  

V praktické části byl nejprve proveden rozbor úlohy. V kapitole 3.2 byly 

představeny kondenzátorové roznětnice RKA a RK-1. V kapitole 3.4 byl 

popsán způsob realizace rychlostní zpětné vazby. Syntéza řídícího algorit-

mu v programu Arduino IDE byla realizována v kapitole 3.5. Roz-běhová 

charakteristika DC motoru s integrovaným PI regulátorem byla naměřena 

v kapitole 3.6.  

V kapitole 3.7 byl odvozen matematický model DC motoru. Dále byl 

sestaven simulační model stejnosměrného motoru v programu Simulink. 

Pro vytvoření simulačního modelu bylo nutné identifikovat fyzikální 

parametry DC motoru. Identifikace těchto parametrů byla provedena v 

kapitole 3.8. V jednotlivých podkapitolách 3.8.1 až 3.8.6 byly popsány 

metody, kterými byly jednotlivé parametry simulačního modelu stanoveny. 

Výsledky z kapitoly 3.8.6 indikovaly, že parametr 𝐶𝑆𝑆Φ byl stanoven chybně. 

V kapitolách 3.8.7 a 3.8.8 byl proveden přepočet s opravenou hodnotou 

konstrukční konstanty DC motoru s permanentními magnety 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁 . V kapito-

le 3.9 byl porovnán výsledek simulačního modelu s daty naměřenými na 

reálném stejnosměrném motoru. Na základě tohoto srovnání proběhla 

korekce parametrů 𝐶𝑆𝑆Φ
𝑁  a 𝐽.  

Řízení DC motoru EC180.24E popsané v této bakalářské práci bude 

použito pro realizaci ovládacího softwaru testovacího zařízení pro roznět-

nice. Této problematice se věnuje Martin Vitoušek ve své bakalářské práci 

Ovládací a měřící software pro testování roznětnic Armády ČR. 

Cíle definované v zadání bakalářské práce považuji za splněné. 

Zpracování dané problematiky mi poskytlo příležitost k seznámení se 

s prací v programech Arduino IDE a Simulink. Tuto bakalářskou práci vnímám 

jako cenný odrazový můstek pro své navazující magisterské studium 

programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství ve specializaci 

Mechatronika na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě strojní.   
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