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Obr. 1 Znázornenie typov konštrukcií BLDC motora „inrunner“ vľavo; „outrunner“ vpravo. [1] 

 

Tieto motory sa tiež rozlišujú podľa typu vinutia na sínusové a na lichobežníkové pričom v tomto 
porovnaní sa od seba odlišujú priebehom elektrického napätia, ktoré generujú na svojich svorkách, 
keď fungujú v režime generátora. Výrobcovia často označujú sínusové motory za tzv. PMSM a 
lichobežníkové za BLDC hoci obidva motory majú rotor tvorený z permanentných magnetov.[1] 

II. MATEMATICKY MODEL BLDC MOTORA 

Matematický model BLDC motora je popísaný sústavou diferenciálnych rovníc. Pre ich maximálne 
zjednodušenie a názornosť je potrebné zaviesť nasledujúce predpoklady. Uvažujeme, že daný motor je 
symetrický trojfázový stroj zapojený do hviezdy. Magnetický obvod motora nie je nasýtený. Vinutia 
tohto motora majú konštantný odpor a vlastnú indukčnosť. Vzájomná indukčnosť jednotlivých vinutí 
je konštantná. Odpor a indukčnosť všetkých troch fáz je rovnaká. Všetky tri indukované napätia majú 
identický priebeh. Vírivé prúdy a hysterézne straty sú zanedbané. Výkonové prvky meniča sú ideálne 
a vplyv teploty je zanedbateľný.[2] 

 

Na základe týchto predpokladov je možné zostaviť sústavu diferenciálnych rovníc (1), ktorá opisuje 
napäťové pomery BLDC motora. 

 . . . .   

 . . . .  (1) 

 . . . .   

  

Kde:  ua, ub, uc - napätie na jednotlivých fázach BLDC motora, 
   ia, ib, ic - prúdy pretekajúce jednotlivými fázami motora, 
   Ra, Rb, Rc - odpory fáz, 
   L - vlastné indukčnosti jednotlivých fáz, 
   M - vzájomná indukčnosť jednotlivých fáz, 
   uia, uib, uic - indukované napätia vo fázach. 
 

Moment generovaný na hriadeli BLDC motora závisí na okamžitej mechanickej uhlovej rýchlosti a 
výkonu, ktorý sa prenáša vzduchovou medzerou motora. Na základe tohto predpokladu a vyššie 
dodržaných podmienok je možné napísať výslednú momentovú rovnicu (2) BLDC motora.[2] [3] 

 

 .  (2) 

 

Kde:  J - moment zotrvačnosti rotujúcej hmotnosti, 
   Mm - mechanický moment na hriadeli vrátane mechanických strát, 
   ωm - mechanická uhlová rýchlosť motora. 
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III. DETEKCIA PRECHODU B-EMF NULOU 

Pri otáčaní motora korešpondujú fázové prúdy s veľkosťou spätného elektromotorického napätia (B-
EMF). Zjednodušene sa dá povedať, že keď budeme sledovať chovanie B-EMF napätia, bude možne 
z tohto sledovania  vyvodiť, kedy prepnúť napájanie do ďalšej fázy. Riadenie motora prebieha tak, že 
sú napájané iba dve z troch fáz. Na tretej nenapájanej fáze teda môžeme merať B-EMF napätie. 
Ostatné 2 fázy sú pripojené na opačné potenciály napájania. Veľkosť B-EMF sa meria voči 
neutrálnemu stredu motora, ktorý nebýva často vyvedený. V bežnej praxi sa ale dá napätie na 
stredovom bode určiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je ten, že sa pomocou rezistorovej siete 
vytvorí umelý stredový bod. Obidve línie sú potom pomocou rezistorových deličov prispôsobené na 
prípustné napäťové limity pre komparátor a následne pomocou analógového RC filtra zbavené 
vysokofrekvenčných zložiek, ktoré sú prítomné kvôli riadeniu výkonu PWM moduláciou. Napätia sú 
potom privedené na komparátor, ktorý vyhodnotí, kedy B-EMF prechádza nulou. Logický signál z 
komparátora je spracovaný riadiacou jednotkou, ktorá následne vykoná komutáciu fáz.[4][5] 

 

 Princíp tejto metódy sa dá dobre vysvetliť aj použitím Obr. 2. Plné čiary znázorňujú napätie na 
jednotlivých fázach vzhľadom k stredovému bodu vinutia, prerušované čiary znázorňujú fázové prúdy 
pri ideálnej komutácii. Vodorovné úseky odpovedajú dobe, po ktorú je daná fáza pripojená cez 
tranzistor k príslušnej zbernici, čo trvá vždy 120° elektrických. Šikmé úseky potom odpovedajú B-
EMF napätiu na danej odpojenej fáze stroja. Na obrázku môžeme vidieť, že B-EMF napätie v dobe 
nevedenia prúdu (60° el.) mení svoje znamienko a na konci doby, kedy je fáza odpojená, dosahuje 
opačné hodnoty napätia ako na začiatku tejto doby. Pre riadenie motora je podstatná detekcia 
okamžiku, kedy B-EMF prechádza nulovou hodnotou. Ten nastáva v polovici odpojenej periódy, to 
znamená, s 30° predstihom pred žiadaným okamžikom komutácie. Riadiaca jednotka resp. riadiaci 
algoritmus musí teda zaistiť príslušné oneskorenie po detekcii prechodu B-EMF nulou. V 
najjednoduchších prípadoch, kedy motor pracuje iba v okolí pevne stanovených otáčok, môže toto 
oneskorenie zachytiť RC filter. V prípade, že je požadovaná prevádzka pri premenlivých otáčkach, je 
potrebné oneskorenie riadiť.[6][7] 

 
Obr. 2 Body prechodu nulou B-EMF napätia a komutačné body fázových prúdov.[8] 

 

Túto metódu nie je možné použiť pri nízkych rýchlostiach otáčania z dôvodu nízkeho B-EMF 
napätia. Tiež môžu nastať problémy pri vysokých otáčkach, kde obvod nestíha detekovať pre 
oneskorenie, ktoré je do systému zanesené filtrami. Vo všeobecnosti je táto metóda najlepšia zhruba v 
rozmedzí otáčok 1000 – 6000 ot./min, a je aplikovateľná približne od 20% menovitých otáčok 
motora.[8] 

IV. NÁVRH KONTROLÉRA PRE BLDC MOTOR 

Navrhovaný kontrolér je určený pre riadenie BLDC motora so statorovým vinutím a s vnútorným 
rotorom so šiestimi pólmi (Obr. 3). Jeho parametre sú nasledujúce: 
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 Menovité napätie: 100 V. 
 Menovité otáčky:  2250 min-1. 
 Menovitý výkon: 280 W. 
 Počet pólov: 6 (3 pólové dvojice). 

 

 
 

Obr. 3 BLDC motor ovládaný navrhovaným kontrolérom. 
 

Ako výpočtová jednotka navrhovaného kontroléra bola zvolená doska Arduino Mega 2560 (Obr. 
4), osadená 8-bitovým mikrokonrolérom Atmega2560, ktorý je taktovaný externým kryštálovým 
oscilátorom na frekvenciu 16 Mhz. Doska Arduino Mega 2560 (Obr. 4) obsahuje: 

 54 vstupno-výstupných pinov, z ktorých 16 môže byť použitých ako PWM výstup. 
 16 analógových vstupov. 
 4 UART porty. 
 USB konektor. 
 Konektor pre externé napájanie (7 až 12V). 
 ICSP konektor. 
 Resetovacie tlačidlo. 

Prevádzkové napätie je 5V a doporučený bezpečný prúd vstupno-výstupných pinov je 20 mA. 
 

 
 

Obr. 4 Arduino MEGA 2560.[9] 
 

Pre výkonovú spínaciu časť bol navrhnutý trojfázový striedač tvorený šiestimi MOSFET 
tranzistormi IRF640N, zapojenými do mostíka (Obr. 5). Pri voľbe tranzistorov sa vychádzalo 
z parametrov ovládaného motora uvedených v predchádzajúcej časti článku keďže k spínaniu týchto 
tranzistorov je potrebné aj vyššie napätie (ideálne >10V), ktoré nie je mikrokontrolér schopný sám 
generovať. Z tohto dôvodu je striedač budený budiacim obvodom, ktorý pozostáva z troch gate 
driverov IR2101PBF. Každý z týchto driverov riadi jednu vetvu striedača (Obr. 5). Tieto gate drivery 
sú riadené logickými úrovňami, a na svojom výstupe poskytujú kvalitný a dostatočne silný signál pre 
spínanie tranzistorov. 
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Obr. 5 Schéma elektronického obvodu pre kontrolér. 
 

V schéme zapojenia (Obr. 5) môžeme vidieť, že signály B-EMF napätia jednotlivých fáz sú 
spojené spoločne cez rezistory R9, R10 a R11, aby vytvorili virtuálny neutrálny bod motora. B-EMF 
signál z každej fázy je porovnávaný s týmto neutrálnym bodom použitím napäťových komparátorov. 
Keď signál B-EMF vzniknutý v danom vinutí prechádza nulou do kladných hodnôt, komparátor sa 
preklopí z log. 0 do log. 1. Keď signál B-EMF prechádza nulou do záporných hodnôt, komparátor sa 
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preklopí z log. 1 do log. 0. Keďže ku každej z fáz je pripojený príslušný komparátor, získavajú sa tri 
digitálne signály zodpovedajúce B-EMF napätiam v jednotlivých vinutiach. 

 

Kombinácia týchto signálov je následne použitá na riadenie komutačnej sekvencie. Spomínané 
komparátory sa nachádzajú v integrovanom obvode MCP6564. Kľúčovou vlastnosťou pri ich výbere 
bola rýchlosť priebehu, a to preto, že do systému detekcie polohy nesmie byť zanesené príliš veľké 
oneskorenie. Na schéme zapojenia môžeme tiež vidieť, že virtuálny bod aj napäťové úrovne 
jednotlivých fáz sú prispôsobené na komparátorom tolerované úrovne pomocou rezistorových deličov 
a filtrované pomocou paralelných kondenzátorov C2, C9 a C10. 

 

Pre napájanie kontroléra sú potrebné tri napäťové úrovne. Najvyššia (do 100V) pre priame 
napájanie jednotlivých vinutí motora cez výkonové tranzistory. Úroveň 15V slúži k napájaniu 
MOSFET tranzistorov pomocou gate driverov. Nízke napätie 5V slúži pre napájanie komparátorov na 
detekciu B-EMF napätia, ako logická úroveň pre prepínač SW1 na zmenu smeru otáčania motora a 
ako logická úroveň pre potenciometer RV1 na zmenu rýchlosti otáčania (Obr.5). 

V. TESTOVACIE ZAPOJENIE 

Na základe teoretickej analýzy a schémy na Obr. 5 bolo zostavené testovacie zapojenie, ktoré sa 
použilo na overenie funkčnosti navrhnutého kontroléra, Toto testovacie zapojenie je zobrazené na 
nasledujúcom obrázku Obr. 6. Testovacie zapojenie je zostavené na kontaktom poli. Ako riadiaca 
jednotka je použitá doska Arduino Mega 2560. Celé zapojenie je napájane zo stabilizovaného 
jednosmerného zdroja 50V/3A. Tento zdroj postačuje na roztočenie motora na cca. 50% jeho 
nominálnych otáčok.  

 

 
 

Obr. 6 Testovacie zapojenie kontroléra. 
 

Na danom testovacom zapojení (Obr. 6) boli za pomoci osciloskopu vykonané testovacie merania, 
ktoré mali overiť funkčnosť navrhnutého kontroléra, ako aj správnu detekciu B-EMF napätia. Na 
nasledujúcich obrázkoch (Obr. 7) sú znázornené jednotlivé priebehy namerané osciloskopom. 
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a)                                                                                          b)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)                                                                                          d)  

Obr. 6 Namerané testovacie priebehy. 
 

Na (Obr. 6 a)) je znázornený priebeh nameraného B-EMF napätia na nasledujúcej fáze CH2 
(červený priebeh) a napätie na zopnutej fáze CH1 (modrý priebeh), ako je možno vidieť z obrázku, tak 
obe napätia sú časovo posunuté, ako je to teoreticky znázornene na Obr. 2. Ďalší nameraný priebeh 
(Obr. 6 b)) zobrazuje napätia na dvoch nasledujúcich fázach. Priebeh zobrazený na (Obr. 6 c)) 
zobrazuje časové posunutie nameraného B-EMF napätia na dvoch po sebe nasledujúcich fázach. 
Posledný nameraný priebeh zobrazuje namerané napätie na aktuálnej zopnutej fáze (CH1 - modrý 
priebeh) a detegovaného B-EMF napätia (CH2 – červený priebeh) na tej istej fáze. 

 

Z nameraných priebehov je jasné že navrhnutý kontrolér je funkčný, aj rozbeh motora pri testovaný 
bol plynuli, potrebné si však uvedomiť, že testovanie bolo robené pri 50% napájaní. Daný kontrolér je 
však navrhnutý tak, aby zvládol riadenie motora aj pri nominálnom napájacom napätí. 

VI. ZÁVER 

Ovládanie BLDC motorov bez použitia senzorov poskytuje celý rad výhod pri riadení týchto 
motorov. Elektronický kontrolér pre takéto riadenie však vyžaduje ďalší obvod pre detekciu B-EMF 
napätia. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že tento spôsob riadenia nie je efektívny pre riadenie nízkych 
otáčok, nakoľko pri nízkych otáčkach dochádza k trhaniu riadeného motora. 

 
 Na základe teoretických poznatkov bol navrhnutý kontrolér pre daný BLDC motor zostavený na 

kontaktnom poli, kde bola meraním overená jeho funkčnosť. Z nameraných priebehov je jasné, že 
daný kontrolór spĺňa navrhnuté kritéria. Zo záverov testovacieho merania sa javí ako neslabší článok 
návrhu riadiaca jednotka, ktorú by bolo vhodné pri finálnom zostavení modifikovať na výkonnejšiu. 
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