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Asynchronní motor 

Dva typy statoru a dva typy rotoru : 

• drážkovaný obvod – vsypané vinutí 

• vyniklé póly – buzení / permanentní magnety 
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Synchronní motor Stejnosměrný motor 



BLDC motory patří mezi synchronní motory. Stator se u nejtypičtějších třífázových motorů 
skládá ze tří vinutí zapojených do hvězdy nebo do trojúhelníku. Podle jeho provedení se 
motor  řídí sinusovými nebo lichoběžníkovými signály. Rotor BLDC motoru obsahuje silné 
permanentní magnety, nejčastěji neodymové. Oproti asynchronním motorům odpovídajících 
rozměrů dosahují BLDC motory výrazně vyšších výkonů. 

paket statoru FeNi 
splétané samonosné vinutí 

deska plošných spojů s Hallovými senzory 
rotor se čtyřpólovým magnetem 
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Napájení motorů s elektronickou komutací je stejnosměrné, 
musí být mechanická komutace nahrazena vhodnými 
elektronickými spínacími obvody. Tyto motory proto integrují 
výhodu stejnosměrného napájení s bezkontaktním přenosem 
energie mezi statorem a rotorem, která je vlastní synchronním 
motorům s permanentními magnety a asynchronním 
motorům. Točivý moment motoru vzniká vzájemným 
působením magnetického pole otočného permanentního 
magnetu (buzení) a proudu v nepohyblivém vinutí statoru 
(kotva). Pro vznik točivého momentu je však nutné, aby 
nepohyblivé vinutí vytvářelo točivé magnetické pole, takže je 
třeba toto vinutí realizovat nejméně ve třech sekcích neboli 
fázích. Pro zajištění správného napájení konkrétní sekce (fáze) 
vinutí je ale nutné znát relativní polohu rotoru vůči poli 
statoru. Za tím účelem se u EC mikromotorů nejčastěji 
používají tři Hallovy senzory rozložené po 120 stupních na 
obvodu statoru. Tyto senzory jsou obvykle integrovány do 
pláště motoru. Existují však i bezsenzorové způsoby zjišťování 
polohy rotoru a pro tyto aplikace se vyrábí motory bez 
Hallových senzorů. Z uvedeného je zřejmé, že pohon s EC 
motorem musí vždy obsahovat čtyři základní 
komponenty, a to DC napájecí zdroj, elektronický komutátor s 
řídicí elektronikou a snímače polohy rotoru. 



Jsou to elektronicky komutované (zkratka EC) třífázové synchronní motory. Někdy jsou také nazývány jako 
stejnosměrné bezkartáčové motory. Při malých rozměrech dosahují relativně velkého výkonu a dynamiky, mají 
tichý a plynulý chod. Rotor je tvořen permanentním magnetem ze vzácných zemin. Pro elektronickou komutaci 
proudu se snímá poloha rotoru pomocí Hallových sond, které jsou vyvedeny spolu s fázemi motoru a připojují se k 
servozesilovači. Motory dosahují velkých otáček při menším momentu. Pro dosažení větších momentů se používají 
čelní převodovky (do 12 Nm) nebo planetové převodovky (až do 50 Nm). Volitelně mohou být motory vybaveny 
enkodérem a brzdou. 
 
 
 Dělení EC motorů  - EC motory lze podle konstrukce dělit na:  
 válcové EC motory  
  s vnitřním rotorem  
  se statorovým vinutím bez drážek  
  se statorovým vinutím v drážkách  
  s rotujícím jhem  
  s vnějším rotorem  
 ploché (diskové) EC motory  
  s vnitřním rotorem (krátký válec)  
   s vnějším rotorem (plochý diskový tvar)  
 



Princip činnosti EC motoru  
Z principu funkce elektronicky komutovaného motoru je zřejmé, že pro komutaci statorového stejnosměrného 
proudu do následujícího fázového vinutí potřebujeme snímat polohu rotoru, a to diskrétně vždy po 60°. Součástí 
motoru je tedy snímač polohy rotoru, nejčastěji magnetický nebo fotoelektrický. Princip magnetického snímače 
polohy rotoru s Hallovými sondami pro dvoupólový stroj je nakreslen na obrázku, na němž jsou i průběhy tří 
výstupních signálů, jejichž dalším zpracováním v logických obvodech dostaneme povely pro komutaci proudu pro 
tři statorová vinutí. Zjednodušeně lze tedy říci, že princip EC motoru je takový, že postupným spínáním jednotlivých 
cívek dochází ke vzniku vnitřního momentu motoru ve směru otáčení motoru (snaha o vzájemně kolmé vektory 
magnetických polí cívek a permanentního magnetu). Spínání cívek je přitom řízeno elektronicky pomocí 
výkonových spínacích tranzistorů. Otáčky EC motoru jsou pak řízeny frekvencí spínaní tranzistorů  

Komutace dvoupólového válcového EC motoru  

Poloha rotoru ze signálů z Hallových sond 



http://www.alliedmotion.com/Technology 

paket statoru 
statorové vinutí 

rotor s magnety 

Pracovní oblast EC motoru 

http://www.alliedmotion.com/Technology


úhel natočení rotoru  

0° 60° 120° 180° 240° 300° 360° 

proud do vinutí 

Obélníková komutace 
změny proudu: skokem 

kolísání momentu: 14 % 

poloha rotoru snímaná Hallovými sondami 

Sinusová komutace 
změny proudu: plynulé 

obdoba třífázového napájení proměnnou frekvencí 

kolísání momentu : teoreticky 0 % 

poloha rotoru musí být známa přesně: resolver nebo inkrementální 
snímač 
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Konstrukční uspořádání EC motoru odpovídá uspořádání synchronního motoru  s trojfázovým vinutím na statoru a 
permanentními magnety na rotoru. Chování je však obdobné jako u motoru stejnosměrného. V nabídce výrobců EC 
motorů lze nalézt dvě základní konstrukční  provedení těchto motorů, a to motory s homogenním vinutím a motory se 
soustředným vinutím umístěným na pólech statoru. Obě tyto koncepce mají svoje přednosti a nedostatky a z toho 
plynoucí oblasti použití. Výhodou motorů EC oproti všem motorům DC je vyšší životnost, dosažitelnost vyšších 
otáček, řádově desítek tisíc, přičemž trvalé maximální otáčky jsou omezeny spíše konstrukcí a životností ložisek. 
Naproti tomu však maximální trvalý moment s otáčkami klesá. To je způsobeno tím, že magnetický tok ve statoru se 
cyklicky mění s otáčením permanentního magnetu na rotoru. Tento magnetický tok vyvolává ztráty v železe, které 
pochopitelně s rostoucími otáčkami také rostou. Pro omezení těchto ztrát jsou plechy paketu statoru vyráběny ze 
speciálních slitin. Podstatnou výhodou celé aplikace je nižší cena a menší rozměry elektroniky než u pohonu s 
motorem DC. 
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http://educypedia.karadimov.info/library/4-pole-bldc-motor031102.swf 

Působení magnetických polí statoru 
a rotoru 
 
Průběhy proudu vinutím 
 
3 fáze 
 
6 možných průběhů proudu 
 
6 možných směrů magnetického 
pole otáčení pole po 60° 
 
komutace každých 60° 

http://educypedia.karadimov.info/library/4-pole-bldc-motor031102.swf
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http://www.elmos.de/ 

http://www.elmos.de/
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  Zatímco BLDC motory lze 

řídit i jednoduchým 

sekvencováním pulsů 

(vlevo), pro 3fázové AC 

motory, zvláště indukční s 

kotvou nakrátko (vpravo) je 

vhodnější vytvořit 

(nasimulovat) "pravé" točivé 

magnet. pole 
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Regulace 3fázových AC motorů a BLDC motorů prostřednictvím sinusového prostorově-
vektorového řízení 



5. října 2015 20 

Regulace 3fázových AC motorů a BLDC motorů prostřednictvím jednoduchého sekvencování
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Rotor je tvořen rozsegmentovaným feritem podle počtu 
statorových sekcí a je pevnou součástí vrtule ventilátorku. 
Statorem je soustava přepínaných cívek. Rychlost a 
okamžik přepnutí (úhel přepnutí) je odvozen od Hallova 
senzoru, který v pevně stanovené poloze snímá orientaci 
magnetického pole feritového rotoru. 

dvou-fázové napájení na čtyřech pólech 
další čtyři póly bez vinutí k odstranění 

 nulového momentu 
rotor má čtyři hlavní diskové magnety 
paralelně k hlavním magnetům je dalších osm 

 pro odstranění nulových momentů 
Halové senzory jsou pootočeny o 45° 



Nejčastěji používaným diskovým motorem je motor s rotorem na 
vnější straně. Tyto motory se požívají pro pohon diskových pamětí 
v počítačích. 
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Vlastnosti : 
 

•štěrbinový  
•Senzor  Hall-Sensors  
•8 pólů 

  

Aplikace : 
•Medical Devices - Breathing Apparatus  
•Medical Devices - Respirators CPAP  
•Medical Devices - Infusion Pump  
•Medical Devices - Micro Air Pump  
•Medical Devices - Manicure Tools  
•Office Automation - Scanner  
•Industrial - Bar Code Readers  
•Pumps - Air Sampling Devices 

 

Parametry  typ 32BF 3C K.03 
Napětí VDC 12 
Průměr mm 32 
Délka mm 11.2  
Hmotnost g 26 
Rychlost 1/min 12800 
Moment mNm 9,4 
Comutace  electronic 



• Rychlost až 50,000 otáček/min a až do 30W stálého výstupního výkonu  
 
• Ultra kompaktní. Průměr motoru 32 mm při délce 11.7 mm, tento typ motoru je 
přes 75% kratší a přes 90% lehčích než typický konkurenční motory.  
 
• Váha jen 26g, využití pro lehké konstrukce.  
 
• Vysoká účinnost, redukuje výkonové ztráty a snižuje tepelné zatížení motoru. 
 
• Nízké chvění, konstrukce motoru umožňuje při vysokých rychlostech klidný chod 
motoru. 
  
• „štěrbinová“ konstrukce umožňuje moment i v nulových otáčkách (brzda) 
využívána v aplikacích Damper Control. 
 



http://www.made-in-china.com/showroom/successmotor 

Používané pro napětí 48, 60, 72, 82, 96 V 
Výkon 1000 – 5000 W 
Rychlost 400-750 1/min 
Účinnost > 83 % 

http://www.made-in-china.com/showroom/successmotor
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Gen4 Brushless PMAC-DS Drive 
Kit 72-80 VDC 550A 48 Hp pk. 

http://www.electricmotorsport.com/store/ems_ev_parts_kits_pmac_ds-gen4-72-550.php 

http://www.electricmotorsport.com/store/ems_ev_parts_kits_pmac_ds-gen4-72-550.php
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Výkonné motory pro automobily 



 

Řešení představené společností LG je postaveno na užití bezkomutátorového 

motoru (brushless motor), jež je umístěn přímo na ose bubnu bez užití 

jakýchkoliv převodů. Toto technické řešení vyniká vysokou účinností, velmi 

tichým chodem, možností opravdu účinné regulace otáček, a především 

výslednice sil, působící na soustavu leží přesně v ose bubnu. Celý 

mechanizmus je tedy dokonale staticky vyvážený.  
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