




ABSTRAKT
Cílem této práce je návrh a praktická realizace řídicí jednotky třífázového stejnosměrného
motoru,  jež  bude  schopna  motor  ovládat  s  ohledem  na  dosažení  maximální  účinnosti.
Ke splnění  tohoto  požadavku  bude  použito  vektorové  řízení  v  kombinaci  s  modifikací
harmonických průběhů pro buzení jednotlivých fází motoru. Důraz je kladen na jednoduchý
a originální  přístup  k  problematice  a  možnost  využití  zařízení  v  předchozí  zpracované
bakalářské práci, na kterou volně navazuje.

První část práce pojednává o dostupných komerčních i amatérských řešeních. V druhé
části  je  rozebrána  cílová  skupina  motorů  a  způsoby  jejich  buzení.  Třetí  část  se  věnuje
vektorovému řízení a jeho jednotlivým komponentám společně s návrhem vlastního přístupu
k problematice. A konečně čtvrtá a pátá část realizuje tento přístup výrobou elektronické části
a tvorbou řídicího a komunikačního programu včetně provedení nezbytných nastavení.

KLÍČOVÁ SLOVA
BLDC  motor,  PMSM  motor,  injekce  třetí  harmonické,  vektorové  řízení,  Parkova
transformace, transformace E. Clarkové

ABSTRACT
The main aim of this thesis is to design and develop a control unit for a three-phase direct
current motor that will be able to maximize its efficiency. To accomplish this request a field
oriented control combined with modified phase driving signals is used. The emphasis is put
on the creation of a simple and unique solution as well as the ability to use this device in the
single wheel wehicle, which previous bachelor thesis was focused on.

The  first  part  of  this  thesis  lists  some  of  commercially  available  and  do-it-yourself
solutions together with their attributes. The next part describes target motors and different
options  of  how to  control  them.  The  third  part  focuses  on  the  field  oriented  control,  its
individual parts and features, as well as the final solution. And finally the realization of the
electrical part, firmware, PC application and necessary settings are described at the very end
of the thesis.
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ÚVOD
Před přibližně pěti lety započal vývoj vozítka, které svým vzhledem připomínalo kolečkové
prkno, avšak jeho pohyb byl umožněn pouze jedním uprostřed umístěným, hnaným kolem.
Základní  náplní  tehdejšího  snažení  bylo  pochopit  a  implementovat  balanční  algoritmus,
který by  sledoval  náklon vozidla  a  řídil  pohonný stejnosměrný  motor,  za  účelem udržení
řidiče ve svislé poloze při samotné jízdě.

Toto snažení vyvrcholilo zhruba o tři roky později v bakalářské práci, která se zabývala
stejnou  problematikou,  avšak poněkud odborněji  a  důmyslněji.  Jednofázový  stejnosměrný
motor  byl  nahrazen  třífázovou  variantou,  což  si  sice  oproti  první  nepublikované  verzi
vyžádalo složitější elektronickou část, nicméně nárůst rychlosti a zlepšení jízdních vlastností
byly znatelné [1].

Za uplynulou dobu lze spatřit narůstající vliv technologického pokroku i ve spotřebním
odvětví  spojeném  s  osobní  přepravou.  Pokles  cen  komponent,  zvláště  akumulátorů,
zajistil v poslední  době  kromě  nárůstu  elektromobility  také  nevídaný  rozvoj  osobních
příručních  dopravních  prostředků,  které  buď uživatelé  přímo  vlastní  a  nebo  si  je  mohou
za poplatek  půjčit.  Tato  situace  je  viditelná  především  ve  větších  městech,  ostatně
i v metropoli,  kde  sídlí  VUT,  je  možné  nyní  v  ulicích  spatřit  desítky  pronajímatelných
elektrokoloběžek. Na trhu tedy zároveň roste konkurence, což vede výrobce ke zdokonalování
jejich řešení, za účelem zvýšení ujeté vzdálenosti, výkonu a podobně.

To  samé  platí  i  zde.  Předmětem  této  práce  je  vylepšení  stávajícího  jednokolového
vozítka, které spočívá v implementaci vektorového řízení třífázového stejnosměrného motoru,
pro opětovný posun jízdních vlastností na další úroveň a zlepšení jeho účinnosti. Samotný
způsob řízení je znám již od příchodu mikrokontrolérů s dostatečným výpočetním výkonem,
proto se tato práce bude soustředit i na jeho jednotlivé bloky a jejich originální řešení vzniklé
spojením  již  existujících  i  nových  nápadů.  Snadné  nastavení  a  vykreslení  provozních
parametrů bude realizováno bezdrátově pomocí  počítače,  což i  teoreticky otevírá možnost
komunikace s uživatelem prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Nejenom díky těmto
vlastnostem  bude  možné  použít  uvedené  řešení,  byť  s  drobnými  změnami,  i  v  jiných
projektech, například výše uvedené elektrokoloběžce.

Některé části práce jsou záměrně uvedeny ve stručném znění, a to kvůli tomu, že jim byl
věnován  dostatečný  prostor  v  předchozím  bakalářském  díle.  Opačná  situace  pak  platí
pro pasáže, které vyžadují hlubší teoretický rozbor.
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1 DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ
Princip vektorového řízení, známého také pod zkratkou FOC (z angl. Field Oriented Control –
doslova řízení zaměřené na (magnetické) pole), třífázových motorů různých druhů je v praxi
pro  své  výhody  široce  využíván.  V  domácnostech  například  našel  uplatnění  v  tzv.  bílé
technice, zejména v pračkách, sušičkách, vysoušečích a jiných zařízeních, ve kterých došlo
k nahrazení  běžných  asynchronních  komutátorových  motorků  třífázovou  variantou.
Jejich použití si totiž vyžaduje pravidelnou údržbu, spojenou s kontrolou a výměnou uhlíků,
které u třífázových bezkartáčových motorů odpadají.

V průmyslu se lze naopak s touto myšlenkou setkat u tzv. frekvenčních měničů, jejichž
úkolem  je  zpravidla  řízení  střídavých  indukčních  motorů.  S  měnícím  se  kmitočtem
pro regulaci rychlosti otáčení je zapotřebí měnit zároveň i amplitudu průběhu, aby motorem
vlivem klesající impedance netekl příliš veliký proud. Dříve byla tato praktika známa jako
V/f řízení,  kde  písmeno  V označuje  napětí  a  f kmitočet.  Sinusový  průběh,  generovaný
například pomocí náhledové tabulky, byl na výstupu násoben koeficientem ≤ 1, v závislosti
na rychlosti  vyčítání,  resp.  požadovaných  otáčkách  tak,  aby  motor  stále  pracoval
za optimálních podmínek.

V  neposlední  řadě  se  vektorové  řízení  často  uplatňuje  i  v  již  zmíněných  osobních
příručních  dopravních  prostředcích,  ať  už  se  jedná  o různá  elektrokola,  elektrokoloběžky,
poháněná kolečková prkna, či různá vozidla pro zábavu a volný čas.

Všechny výrobky však sdílí jeden a ten stejný rys. A tím je uzavřenost systému, která je
vzhledem ke konkurenčnímu boji zcela pochopitelná. Podobně jako u jiných produktů i zde si
výrobci střeží svoje znalosti a zkušenosti získané vývojem, a ze samotné realizace tak jde
pouze reverzním inženýrstvím získat schéma zapojení, v lepším případě část kódu obsaženou
v řídicím mikrokontroléru,  který  ale  bude takřka  nerozklíčovatelný  či  použitelný  v jiném
projektu.

Pokud by se tvůrce nebo programátor nechtěl zabývat návrhem a implementací řídicího
kódu, může využít některé z dostupných knihoven, které ke svým mikrokontrolérům poskytují
například firmy STM či Texas Instruments. Značnou nevýhodu ale představuje uzavřenost
těchto knihoven, protože jsou zpravidla poskytovány jako předkompilované balíky a jejich
obsah tak bývá uživateli skryt, což zároveň znesnadňuje jakoukoliv modifikaci pro naplnění
požadavků  specifických  pro  projekt.  Přesto  existují  alespoň  dvě  výjimky,  které  zvláště
začátečníkům, netroufajícím si na realizaci vlastního algoritmu, mohou práci s vektorovým
řízením částečně usnadnit.
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1.1 Integrovaný obvod firmy Trinamic TMC4671

První z nich představuje integrovaný obvod TMC4671 od německé firmy Trinamic. Jedná se
o  systém  na  čipu,  který  dle  katalogového  listu  [2]  podporuje  kromě  třífázových
stejnosměrných  motorů  také  dvoufázové  krokové  a  komutátorové  motory.  Obsahuje  též
všechny potřebné periferie, například převodníky AD, dekodéry signálů z Hallových čidel,
užívané ke zjištění polohy rotoru, část obstarávající pulzně šířkovou modulaci a dvě rozhraní
pro komunikaci s okolím v podobě SPI a UART sběrnice. Díky nim probíhá nastavení všech
registrů, a tím modifikace parametrů celé soustavy. Vestavěný algoritmus pro vektorové řízení
lze použít buď pro řízení točivého momentu motoru, nebo rychlosti otáčení a nebo polohy
rotoru.  Tato  možnost  pak  přijde  zvláště  vhod při  realizaci  servopohonů.  Blokové schéma
obvodu se nachází na obr. 1.1 a výrobce k němu nabízí i několik různých vývojových desek.

Obr. 1.1: Blokové schéma obvodu TMC4671 (převzato z [2])

1.2 Elektronický regulátor VESC

Druhým, neméně zajímavým řešením je kompletní elektronický regulátor s volně dostupnou
dokumentací a otevřeným zdrojovým kódem od Benjamina Veddera [3]. Hlavním prvkem
celého zařízení  je  32-bitový mikrokontrolér  řady STM32F4,  doplněný o  výkonovou část,
sestávající z unipolárních tranzistorů IRFS7530 a jejich budiče DRV8302. Regulátor je možno
obsluhovat skrze UART, I2C, SPI, USB nebo CAN sběrnici, ale také pomocí analogového
nebo RC servo signálu. Velký přínos tvoří i aplikace pro počítač, pomocí které se nastavují
všechny požadované parametry a znázorňují průběhy napětí, proudů a jiných veličin. Pohled
na hotový regulátor je na obr. 1.2.

Dokonce  existuje  i  komerční  varianta  uvedeného  regulátoru  zapouzdřená  v  krabičce
a dovybavená  dalšími  komunikačními  rozhraními,  zejména pro  použití  v  kvadrokoptérách
a jiných  přenosných  zařízeních.  Příjemné  vylepšení  také  představuje  aplikace  pro  chytré
mobilní telefony, díky níž je možné provádět nastavení v terénu bez nutnosti použití stolního
počítače. Mnoho amatérských jezdců používá regulátor a jeho novější varianty též jako řídicí
jednotku pro vlastnoručně vyrobená kolečková prkna.
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Obr. 1.2: Pohled na zkompletovaný VESC regulátor (převzato z [3])
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2 MOTORY
Před samotným rozborem vektorového řízení a jeho možné realizace by bylo nejprve vhodné
seznámit se s mechanickými a elektrickými vlastnostmi motorů a způsobem jejich ovládání,
což  snad  později  dopomůže  k  pochopení  důvodu  vzniku  a  principu  funkce  uvedeného
algoritmu. Následující kapitola se zaměří pouze na třífázové stejnosměrné motory, vybavené
permanentními magnety a Hallovými senzory pro sledování polohy rotoru, neboť právě tato
varianta je v současné době ve vozítku používána.

2.1 Struktura motoru a označení BLDC vs. PMSM

Schematický náhled na zjednodušené vnitřní uspořádání zmíněného motoru je na obr.  2.3.
Vyskytuje se v něm jeden dvoupólový magnet tvořící rotor, tři cívky v roli statoru, zapojené
do konfigurace typu hvězda, jež není kvůli poloze magnetu zachycena, a tři Hallova čidla.
V současných motorech se množství pólů a cívek různí s ohledem na požadované mechanické
i elektrické vlastnosti. Obecně však platí, že počet vinutí je dělitelný třemi, zatímco u pólů
dvěma.  S  tím  také  souvisí  dělení  matematických/mechanických  a  elektrických  stupňů.
V uvedeném příkladu s aplikací jedné celé periody, tedy fázových signálů s 360 elektrickými
stupni,  dojde  k  otočení  rotoru  také  o 360°.  Pokud  by  počet  magnetů,  a  tím  i  pólů,
byl dvojnásobný, rotor by se pootočil pouze o 180° a pro plné otočení by bylo třeba budící
signály o délce dvojnásobné periody, a tudíž s 720 elektrickými stupni. Při zachování stejného
kmitočtu fázových průběhů tak s přibývajícím počtem pólů rychlost otáčení motoru klesá,
stejně jako u indukčního typu.

Od mechanické konstrukce a magnetických vlastností statoru se také odvíjí tvar signálů
vhodných pro buzení cívek. V praxi totiž existují dvě částečně odlišné varianty zmíněného
motoru s označeními BLDC a PMSM.

První z nich se zkratkou BLDC (z angl. BrushLess Direct Current – bezkartáčový typ pro
stejnosměrný  proud)  je  vhodné  budit  tzv.  šestikrokou  komutací,  při  které  jsou  dle  dále
popsaného  principu  připínány  jednotlivé  fáze  buď  ke  kladnému,  či  k  zápornému  pólu
napájení.  Zároveň  zpětně  generované  elektromotorické  napětí  Ubemf má  ideálně
lichoběžníkovitý tvar, jak zachycuje příklad na obr. 2.1.

Druhý z  nich  se  zkratkou  PMSM (z  angl.  Permanent  Magnet  Synchronous  Motor  –
synchronní motor s permanentními magnety) se vyznačuje harmonickým zpětně generovaným
elektromotorickým napětím. Uvedený průběh je zároveň i nejoptimálnější volbou k buzení.
Některé tyto motory mají sloty s cívkami spirálovitě stočené, podobně jako je tomu u rotoru
indukčního motoru. Díky tomu je chod hřídele plynulejší, bez výrazného zvlnění výsledného
točivého momentu.
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Obr. 2.1: Ideální závislost fázových napětí na úhlu natočení pro BLDC motor

V praxi však panuje v uvedeném rozlišení mnoho nejasností a pojmy jsou často brány
jako synonyma. Přispívá k tomu i fakt, že většina motorů s označením BLDC vykazuje při
měření  Ubemf místo  lichoběžníkovitého  spíše  harmonický  charakter,  což  ostatně  dokazuje
i obr. 2.2. Na něm jsou zachycena fázová napětí motoru vozítka při volném roztočení rukou,
měřená  na  připojené  trojici  rezistorů  s  hodnotou  220  Ω  v  hvězdicovém  uspořádání.
Průběh napětí je ryze harmonický a to čínský výrobce označuje zboží za BLDC typ.

Obr. 2.2: Skutečná časová závislost fázových napětí pro použitý BLDC motor
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2.2 Šestikroká komutace

I  když  byl  tento  způsob elektronické  komutace  jedním ze  stěžejních  bodů minulé  práce,
je vhodné jej alespoň stručně připomenout na obr. 2.3. Už jen z toho důvodu, že bude využit
pro rozběh motoru,  při  kterém je  z  Hallových čidel  známá pouze hrubá  absolutní  pozice
rotoru,  nedostačující  pro  zamýšlený  algoritmus  vektorového  řízení  před  dosažením
určitých otáček.

Celkem šestice takřka totožných variant se liší pouze napětím přiloženým mezi jednotlivé
fáze, přičemž vždy jedna z nich zůstává odpojená. Při aplikaci v pořadí zleva doprava a shora
dolů  dochází  k  otáčení  rotoru  proti  směru  hodinových  ručiček  a  k  aktivaci  příslušných
Hallových  senzorů.  Pomocí  nich  společně  například  s  náhledovou  tabulkou  je  možné
realizovat převodní funkci mezi aktuální polohou a budoucím napětím na fázích.

Obr. 2.3: Grafické znázornění šestikroké komutace

2.3 Harmonické buzení

Jedná se o způsob, při kterém je stejně jako v předchozím případě použita trojice půlmůstků,
jejichž  úkolem  je  připínání  jednotlivých  fází  buď  ke  kladnému  nebo  k  zápornému  pólu
napájení. Střídou signálu s kmitočtem v řádu desítek kHz připojeného na vstupy půlmůstků,
je možné řídit napětí na jednotlivých fázích. Samotné vinutí motoru se pak vzhledem ke svým
vlastnostem indukčnosti a odporu chová jako LR článek, tedy filtr typu dolní propust, který
propustí pouze pomalou změnu střídy na úkor modulačního napětí o vysokém kmitočtu.
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Průběh střídy, a tedy i fázového napětí, může být uložen například v náhledové tabulce
nebo  dopočítáván  za  běhu  programu  v  mikrokontroléru  pomocí  goniometrických  funkcí.
Jedna z možných variant průběhu se nachází v horní části obr. 2.4. Spodní část pak zachycuje
rozdíly napětí  mezi jednotlivými fázemi. Z této části  je zároveň i patrná hlavní nevýhoda
uvedeného způsobu buzení a tou je, že maximální napětí mezi fázemi nedosahuje napájecího
napětí a je rovno pouze √3/2 jeho násobku, což vede ke snížení maximálního výkonu motoru.
Tento poznatek vychází z faktu, že rozdíl dvou libovolných sinů s fázovým rozdílem 120°
bude v absolutní hodnotě vždy ono uvedené číslo.

Obr. 2.4: Příklad průběhů ryze harmonického buzení

2.4 Modifikace harmonického buzení

Jedním z možných řešení,  jak odstranit  uvedenou nevýhodu týkající  se sníženého výkonu
motoru, je vhodná úprava průběhů k tvorbě fázových napětí. První možností je superponování
jedné šestiny  třetí  harmonické  na  základní  průběh a  násobení  celého  výrazu převrácenou
hodnotou √3/2 [4]. Vzorec pro získání takového průběhu má tvar 

U=√3
2

⋅[sin(x)+ 1
6
⋅sin(3⋅x )] , (2.1)

kde U [V] je v tomto případě výstupní napětí a x [°] úhel natočení. Matematické odvození je
nad rámec této práce, výsledné průběhy ale zachycuje obr. 2.5. V horní části se opět nachází
fázová napětí a ve spodní části mezifázové rozdíly. Při jednotkovém budicím napětí dochází
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k plnému rozkmitu na obě strany a motor může podávat maximální výkon s ohledem na plně
využité napájecí napětí.

Obr. 2.5: Příklad průběhů harmonického buzení s injektovanou třetí harmonickou

Další variantou je způsob popsaný v [5]. Principiálně se jedná o velmi podobné řešení,
jako je to předchozí. Ke generování průběhů slouží předpis uvedený v tab. 2.1, jenž opět může
být vypočítán předem a uložen v náhledové tabulce mikrokontroléru.

Tab. 2.1: Předpis fázových a mezifázových průběhů pro modifikované harmonické buzení
(převzato z [5] a upraveno)

U [-] V [-] W [-] U – V [-] V – W [-] W – U [-]
<0; 119> 0

<120; 239> 0
<240; 359> 0

Úhel φ [°]
sin(φ) -sin(φ-120°) sin(φ) sin(φ-120°) sin(φ-240°)

-sin(φ-240°) sin(φ-120°) sin(φ) sin(φ-120°) sin(φ-240°)
-sin(φ) sin(φ-240°) sin(φ) sin(φ-120°) sin(φ-240°)

Výsledná  podoba  fázových  a  mezifázových  napětí  se  opět  nachází  na  obr.  2.6.
Pro každých 120 elektrických stupňů je jedna z fází zcela uzemněná, zatímco zbylé dvě jsou
řízeny signálem, jenž svým sedlovitým tvarem připomíná písmeno M.
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Obr. 2.6: Příklad průběhů modifikovaného harmonického buzení

2.5 Vektorová pulzně šířková modulace

V anglosaské literatuře se lze s tímto pojmem setkat spíše pod zkratkou SVPWM (z angl.
Space  Vector  Pulse  Width  Modulation).  Skládáním  jednotlivých  nepohyblivých  vektorů,
jejichž poloha je známá a daná mechanickou konstrukcí statoru, lze vytvořit pohyblivý vektor
zastupující otáčivé magnetické pole s délkou odpovídající jeho intenzitě. Podobně tomu bylo
i v  předchozích  případech  s  fázově  posunutými  siny,  kde  však  průběhy  byly  znázorněny
pomocí kartézského souřadnicového systému, zatímco zde se jedná o polární souřadnicový
systém, více viz obr. 2.7.

Na něm se nachází celkem jedenáct vektorů. Osm z nich, označených černým písmem,
představuje nepohyblivé vektory, které vznikly přivedením napětí na jednotlivé fáze v pořadí
uvedeném  v závorkách,  přičemž  vektory  s  indexem  0  a  7  jsou  nulové.  Změnou  doby,
po kterou  jsou  vektory  v  bezprostřední  blízkosti  budoucího  výsledného  vektoru  aktivní,
lze ovládat jeho modul a úhel. Z logického hlediska sice uvedený děj nedává příliš smysl,
ale díky  setrvačným  jevům  probíhajícím  ve  vinutí  a  v  mechanické  části  motoru  v  praxi
funguje. Alespoň pokud je opakován dostatečně rychle, a tedy s periodou řádově nižší, než je
časová konstanta setrvačných dějů použitého motoru, podobně jako je tomu u výše zmíněné
pulzně šířkové modulace.
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Obr. 2.7: Šestiúhelník vektorové pulzně šířkové modulace

V obrázku je tato situace znázorněna pomocí výsledného zeleného vektoru Vc složeného
z modrých vektorů  Va a  Vb.  Zároveň musí  platit,  že  součet  dob působení  nepohyblivých
vektorů  je  totožný,  jako  celková  perioda  opakování  jejich  skládání,  daná  například
převrácenou hodnotou kmitočtu pulzně šířkové modulace. Za zmínku stojí i modul označený
Vmax, který představuje maximální možnou velikost výsledného vektoru a je dán vynásobením
délky  kteréhokoliv  z  nepohyblivých  vektorů  a  kosinu  úhlu  30°.  V  obrázku  tuto  situaci
znázorňuje  vepsaná  červená  kružnice.  Pro  jednotkovou  velikost  vektoru  pak  poloměr
odpovídá  asi  0,866,  tedy  √3/2  a  platí,  že  bez  dodatečné  modifikace  bude  maximální
mezifázové  napětí  stejné,  jako  v  případě  dříve  zmíněného  harmonického  buzení.
Názorné animace k této problematice lze nalézt například v [6].
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3 VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ
Úvod  do  vektorového  řízení  by  se  dal  shrnout  do  dvou  klíčových  poznatků,  ze kterých
vychází pozdější způsob řešení problému. Tím prvním z nich je, že pohyb rotoru způsobuje
točivý moment,  tedy určitá  síla  na páce,  která  je  odvislá  od proudu protékajícím vinutím
motoru.  Druhým,  neméně  důležitým  poznatkem  je,  že  vinutí  je  buzeno  napětím  a  jeho
indukčnost ve spojení s odporem způsobuje oproti němu zpožďování proudu. S rostoucím
proudem  a  zpožděním  potom  síly  v  motoru  nepůsobí  v  okamžiku  přivedení  napětí
na jednotlivé fáze, ale až za určitou dobu, což způsobuje pokles účinnosti motoru v důsledku
nevhodného  načasování  vzniku  vektoru  magnetické  indukce.  Ošetřit  tuto  situaci  lze
předstihem budicího  napětí  na  základě  měření  polohy  rotoru  a  proudů fázemi  v  průběhu
otáčení. Celá situace je schematicky zachycená na obr. 3.1.

Podobný příklad lze spatřit i v jiném odvětví technické praxe, konkrétně u spalovacích
motorů. Tam je sice rychlost hoření paliva stále konstantní, s rostoucími otáčkami je ale nutné
zapalovat  jej  čím  dál  tím  dříve,  aby  exploze  směsi  a  pozdější  expanze  spalin  působila
ve vhodný okamžik a neprojevovala se tzv. cvrlikáním ventilů, tedy v době, kdy píst ještě
nedosáhl horní úvratě.

Obr. 3.1: Schematický princip vektorového řízení

V části a) se opět nachází zjednodušený pohled do útrob použitého motoru, tentokrát bez
vyznačených  Hallových  senzorů.  Aby  bylo  dosaženo  maximální  účinnosti  a  točivého
momentu,  je  žádoucí,  aby  jediná  síla  působící  na  magnet  byla  kolmá  k  jeho  ose.
V referenčním souřadnicovém systému s písmeny  D (z angl. Direct - přimý) a Q (z angl.
Quadrature  –  kvadraturní,  v  tomto  případě  pravoúhlý)  tudíž  jde  o  maximalizaci  složky
rovnoběžné  s  osou  Q  a  minimalizaci  složky  rovnoběžné  s  osou  D,  která  ve  skutečnosti
představuje vektor magnetického indukčního toku [7].

V praxi by toho šlo dosáhnout celkem jednoduše, pokud by vinutí motoru nevykazovalo
žádnou indukčnost a vektor proudu měl stejný směr jako vektor napětí. To ostatně graficky
zachycuje část b). V takovéto situaci by stačilo znát absolutní polohu rotoru, resp. úhel jeho
natočení, který by odpovídal úhlu vektoru přiloženého napětí, a pomocí změny jeho modulu
řídit přímo úměrný protékající proud. Ale protože vinutí zpravidla vykazuje nezanedbatelnou
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indukčnost,  skutečnost  se  více  přibližuje  části  c).  Výsledný  proudový  vektor  je  složen
z vektorů proudů daných jednak indukčností a jednak odporem vinutí a v obrázku nepůsobí
zcela rovnoběžně se silou F. Proto pomocí algoritmu vektorového řízení dochází k posunutí
vektoru napětí tak, aby vektor proudu byl rovnoběžný s onou silou, jak zachycuje poslední
část d).

Samotný  obecně  pojatý  algoritmus  se  nachází  na  obr.  3.2 a  následující  podkapitoly
se zaměří  na  jeho  jednotlivé  části.  Před  tím  je  však  nutné  zmínit,  že  u  většiny  proudů
zachycených  v  Gaussově  rovině  nejsou  záměrně  uvedeny  fyzikální  jednotky,
neboť komplexní  proud,  na  rozdíl  od  komplexního  výkonu,  v  podstatě  neexistuje.
Dalším důvodem je paradox, že ačkoliv se s reálnou osou pojí proud Id, tím hlavním proudem,
vyvíjejícím skutečnou a užitečnou sílu, je imaginární proud Iq. To samé platí i v pozdějších
výsledcích zpětných transformací pro napětí.

Obr. 3.2: Principiální schéma algoritmu vektorového řízení

3.1 Transformace E. Clarkové

Pro  snazší  pochopení  bude  pravděpodobně  nejlogičtější  začít  od  konce,  tedy  od  měření
proudů jednotlivými fázemi a jejich postupnou transformací do výpočetně jednodušší podoby.
Měření jako takové záleží na konkrétním zařízení a nejčastěji je uskutečněno buď kombinací
bočníků a rozdílových zesilovačů, či pomocí proudových senzorů na bázi Hallova efektu.

Změřené průběhy jsou vůči sobě vzájemně posunuty o 120 elektrických stupňů, a jak již
bylo uvedeno výše, pro ulehčení budoucích výpočtů je vhodné převést je do Gaussovy roviny
charakterizované reálnou a imaginární složkou vzájemně svírající pravý úhel.  S podobnou
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myšlenkou  přišla  elektrotechnička  Edita  Clarková  na  počátku  minulého  století,  po  níž  je
popsaná transformace pojmenována. Důležitým předpokladem před vlastním odvozením je
platnost Kirchhoffových zákonů, konkrétně že součet proudů tekoucích jednotlivými fázemi
je nulový, díky čemuž stačí měřit proud pouze dvěma fázemi. Platí tedy

I a+ I b+ I c=0→ Ic=−Ia−I b , (3.1)

kde Ia, Ib a Ic [A] jsou proudy jednotlivými fázemi. V následujících matematických rovnicích
bude použita symbolika Ȋabc pro vektor proudu motoru, Iα pro jeho reálnou složku a Iβ pro jeho
imaginární složku. Celé odvození vychází z Eulerova vzorce a platí tedy

^I abc=Ia⋅e j0°+ Ib⋅e j120 °+ I c⋅e j240 ° , (3.2)

I α=ℜ ^Iabc=I a⋅cos(0° )+ I b⋅cos(120 °)+ I c⋅cos(240° )
I β=ℑ ^Iabc=I a⋅sin(0 °)+ I b⋅sin(120° )+ I c⋅sin (240 °),

(3.3)

I α=I a−
1
2

Ib−
1
2
(−I a− Ib)

Iβ=
√3
2

I b−
√3
2

(−Ia−I b),
(3.4)

Iα=I a−
1
2

I b+
1
2

I a+
1
2

I b

Iβ=
√3
2

Ib+
√3
2

I a+
√3
2

I b ,
(3.5)

I α=
3
2

I a

Iβ=
√3
2

( Ia+2 I b),
(3.6)

I α=
3
2

I a⋅
2
3

Iβ=
√3
2

( Ia+2 I b)⋅
2
3

,
(3.7)

I α=I a

Iβ=
√3
3

( Ia+2 I b).
(3.8)

V předposledním kroku je soustava rovnic násobena dvěma třetinami, aby reálná část
vektoru  proudu  odpovídala  hodnotě  naměřené  v  první  fázi,  a  Gaussova  rovina  tak  vůči
ní mohla být zcela zarovnána.

3.2 Transformace R. Parka

Díky předchozí transformaci je sice vektor proudu rozložen na jednotlivé složky Gaussovy
roviny,  ta  ale  vzhledem ke statoru stále  vykonává rotační  pohyb.  Z důvodu zjednodušení
řešení je proto nezbytné rotaci pomyslně zastavit, aby bylo možné na složky nahlížet z takřka
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statického hlediska. K tomu slouží Parkova transformace, pojmenovaná po svém objeviteli
Robetru  H.  Parkovi.  Před  samotným  odvozením  by  bylo  vhodné  připomenout  fyzikální
konvenci  značení  otáčení  proti  směru  hodinových  ručiček  kladným  úhlem.  Proto  kvůli
zarovnání rotující roviny zpět do jejího počátku má tento úhel záporné znaménko. V rovnicích
je použito symbolů Ȋdq pro vektor obsáhlý v zarovnané Gaussové rovině,  Id pro jeho reálnou
složku,  Iq pro jeho imaginární složku, Iαβ pro vstupní vektor z předchozí transformace, resp.
jeho složky Iα a Iβ, a úhel natočení rotoru vůči statoru, jež slouží jako nehybná reference, θ [°].
Platí tedy

^I dq= ^I αβ⋅e−j θ , (3.9)

^Idq=[ I α+ j⋅I β]⋅[cos(−θ)+ j⋅sin(−θ)]
^I dq=I α⋅cos(−θ)+ j⋅I α⋅sin (−θ)+ j⋅Iβ⋅cos (−θ)+ j2⋅Iβ⋅sin(−θ),

(3.10)

I d=ℜ ^I dq=I α⋅cos(−θ)−I β⋅sin(−θ)
I q=ℑ ^I dq=I α⋅sin (−θ)+ I β⋅cos(−θ) ,

(3.11)

I d=I α⋅cos(θ)+ Iβ⋅sin(θ)
I q=Iβ⋅cos(θ)−Iα⋅sin(θ). (3.12)

Rozdíl mezi poslední a předposlední rovnicí spočívá pouze ve využití věty o sudé funkci
kosinu k upravení celého výrazu a zbavení se záporného argumentu.

3.3 Transformace typu vše v jednom

Dalším způsobem, jak zjistit velikost složek Id a  Iq z fázových proudů Ia,  Ib a  Ic, je sloučení
dílčích kroků uvedených transformací, konkrétně rovnic (3.2) a (3.9), za vzniku 

^I dq=(I a⋅e j0 °+ I b⋅e j120 °+ Ic⋅e j 240° )⋅e j(−θ)

^I dq=I a⋅e j (0°−θ)+ Ib⋅e j (120 °−θ)+ I c⋅e j (240 °−θ) ,
(3.13)

ℜ Îdq= Id=
2
3
⋅[ I a⋅cos(0°−θ)+ Ib⋅cos(120°−θ)+Ic⋅cos(240°−θ)]

ℑ ^I dq=I q=
2
3
⋅[ I a⋅sin(0°−θ)+Ib⋅sin(120°−θ)+I c⋅sin(240°−θ)] .

(3.14)

Význam jednotlivých veličin je totožný jako v předchozích případech. V prvním kroku dojde
k převedení třífázové reprezentace proudů do Gaussovy roviny, která je následně pootočena
o aktuální  úhel  rotoru  a  zarovnána  s  výchozí  orientací  souřadnicového  systému.
Druhým krokem je  využití  Eulerova vzorce  a  stanovení  velikosti  jednotlivých výsledných
složek. Opětovné násobení dvěma třetinami je i v tomto případě z důvodu korelace velikosti
naměřených  a  přetransformovaných  proudů,  stejně  jako  u  transformace  Edity  Clarkové.
Ačkoliv  je  v  tomto  případě  použito  celkem  šest  goniometrických  funkcí,  je  možné
pro výpočet  použít  jejich  aproximaci  uloženou  v  náhledové  tabulce,  například  s  krokem
odpovídajícím jednomu stupni, a celý výpočet tak značně urychlit.
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3.4 PI regulátory

Slouží  jako  hlavní  akční  členy  celé  řídicí  soustavy.  Jejich  úkolem  je  porovnávat
požadovanou a aktuální hodnotu veličiny na vstupu, tedy určovat celkovou chybu a podle ní
měnit  výstupní  veličinu.  A to  jednak  díky  proporcionální  složce,  jež  vytváří  okamžitou
odezvu, a integrální složce, která akumuluje chybu v průběhu času a umožňuje tak reagovat
na dlouhodobě působící vlivy. Úplný PID regulátor by zde nebyl namístě, a to kvůli derivační
složce,  jež  má  schopnost  zesilovat  šum,  a  mohla  by  tak  přispět  k  nestabilitě  celé
regulační části.

3.5 Zpětná transformace R. Parka

Jedná  se  o  matematický  opak  k  původní  Parkově  transformaci.  Jejím  úkolem  je  opět
rozpohybovat Gaussovu rovinu a její složky vůči statoru s ohledem na polohu rotoru. V tomto
případě  však  úhel  natočení  bude  mít  již  kladné  znaménko  v  souladu  s  dříve  uvedenou
fyzikální  konvencí.  Význam  matematických  symbolů  zde  nebude  znovu  uváděn,  neboť
se jedná o stejný princip,  jako u jmenovité dopředné transformace.  Pouze s tím rozdílem,
že se tentokrát nejde o proud, nýbrž napětí. Platí tedy 

^U αβ=Ûdq⋅e jθ , (3.15)

^U αβ=[Uα+ j⋅Uβ]⋅[cos(θ)+ j⋅sin(θ)]
^U αβ=Ud⋅cos(θ)+ j⋅U d⋅sin(θ)+ j⋅Uq⋅cos(θ)+ j2⋅U q⋅sin(θ),

(3.16)

U d=ℜ ^U αβ=U d⋅cos (θ)−Uq⋅sin(θ)
U q=ℑ ^Uαβ=U d⋅sin (θ)+Uq⋅cos(θ).

(3.17)

3.6 Zpětná transformace E. Clarkové

Pomocí  ní  lze  z  rotující  Gaussovy  roviny  zpětně  získat  průběhy  pro  všechny  tři  fáze
s rozestupem  120  elektrických  stupňů  k  finálnímu  buzení  motoru  pomocí  silové  části.
Tento proces bývá častokrát nahrazen již popsanou technikou SVPWM, nicméně pro úplnost
bude i tato technika odvozena. Pravděpodobně nejjednodušší způsob matematického zápisu
je pomocí matic, díky kterým se výpočet v psané formě značně zkrátí. I zde veškeré symboly
odpovídají  stejnojmenné  dopředné  transformaci,  a  z  toho  důvodu  zde  nebudou  znovu
uváděny.  Zároveň jako v předchozím případě veličinu proudu nahradilo napětí.  Vzhledem
k rovnici (3.3) tedy platí

[U α

Uβ ]=[cos(0° ) cos(120 °) cos(240°)
sin(0 °) sin(120° ) sin (240 °) ]⋅[Ua

Ub

U c
] , (3.18)
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[U a

U b

Uc
]=[ cos(0 °) sin(0° )

cos(120° ) sin(120°)
cos(240° ) sin(240°)]⋅[U α

Uβ] , (3.19)

Ua=U α⋅cos(0 °)+Uβ⋅sin (0 °)
U b=U α⋅cos (120°)+Uβ⋅sin (120° )
U c=U α⋅cos(240 °)+Uβ⋅sin(240° ),

(3.20)

U a=U α

U b=−
Uα+√3⋅U β

2

U c=−
U α−√3⋅U β

2
.

(3.21)

3.7 Silová část

Posledním prvkem v řídicím řetězci je silová část,  jejímž úkolem je budit  jednotlivé fáze
motoru  podle  průběhů  získaných  pomocí  poslední  popsané  transformace,  případně
v kombinaci  s některou  z  popsaných  technik  optimalizace  využití  napájecího  napětí.
Návrh a realizace proto úzce souvisí s použitým motorem a jeho elektrickými i mechanickými
parametry. Od motoru se odvíjí i způsob snímání aktuální pozice rotoru. K tomu může být
použit nejenom resolver, na jehož výstupu se nachází harmonické fázově posunuté signály,
odpovídající  natočení  hřídele,  ale  také  různé  optické  enkodéry,  zamýšlená  Hallova  čidla
v kombinaci  s interpolací  natočení  v průběhu  času,  nebo  snímání  napětí  Ubemf pomocí
převodníků AD.

3.8 Vlastní řešení

Je  založeno  na  čtyřech  hlavních  myšlenkách,  jež  jsou  v  grafické  podobě  zaznamenány
na obr. 3.3.  První  myšlenkou,  převzatou  od  Shanea  Coltona  [8],  který  se  také  zabývá
uvedenou  problematikou,  je  rozdělení  řídicí  smyčky  na  pomalou  a  rychlou  část.
Pomalá a z pohledu  výpočetního  výkonu  náročnější  část  se  stará  o  výpočet  dopředných
transformací,  akčních  veličin  pomocí  PI  regulátorů,  a  v  případě  nasazení  algoritmu
v jednokolovém vozítku také o určení náklonu jezdce, ze kterého pak vychází požadovaný
točivý  moment,  resp.  proud  protékající  motorem.  Tato  část  vychází  z  předchozí
zpracované práce.

Pomalá část obsahuje i druhou myšlenku ve formě bloku, jež namísto generování třech
napěťových  průběhů  díky  zpětným  transformacím  převádí  složky  akčních  veličin
do polárního  souřadnicového  systému.  Z  něj  putují  vypočtené  hodnoty  do  rychlé  části,
obsahující  třetí  myšlenku  ve  formě  náhledové  tabulky  s  vhodnými  budícími  průběhy
a numerickou  násobičkou.  Data  z  náhledové tabulky  jsou vyčítána  v  závislosti  na  součtu
aktuální  polohy  rotoru  a  úhlu  proudového  vektoru.  Tímto  způsobem  je  ovládán  kýžený
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předstih pro zajištění co nejvyšší účinnosti chodu motoru. Informace o modulu z polárního
bloku potom slouží ke škálování průběhů na konci výkonově zesílených silovým členem.

Určování samotné polohy rotoru je možné realizovat měřením doby mezi změnou signálů
přicházejících z Hallových čidel a znalostí jejich rozmístění. Integrovaný poměr těchto údajů
násobený periodou vykonávání procesu v rychlé části ve výsledku dá absolutní pozici vůči
statoru, resp. Hallovým čidlům.

Obsahem čtvrté myšlenky je implementace bezdrátové síťové technologie. S její pomocí
by  bylo  možné  efektivně  spojit  ladění  parametrů  algoritmu  pomocí  aplikace  běžící
na osobním  počítači  a  doplňkovou  komunikaci  s  uživatelem  prostřednictvím  chytrého
mobilního  telefonu.  V  případě  použití  Wi-Fi  modulu  s  vestavěným  webovým  serverem
odpadá nutnost  tvorby vlastní  aplikace  pro různé  mobilní  platformy a uživatel  k  obsluze
zařízení může využít pouze oblíbený webový prohlížeč.

Obr. 3.3: Vlastní návrh algoritmu vektorového řízení
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4 NÁVRH ELEKTRONICKÉHO ZAPOJENÍ
Samotný  návrh  celé  elektronické  části  vychází  ze  schématu  minulé  verze  jednokolového
vozítka s  tím rozdílem, že některé součástky byly zaměněny za novější,  výkonnější  nebo
rozměrově  menší  varianty.  Mezi  tyto  případy  patří  nová  volba  řídicího  mikrokontroléru,
komunikačního modulu, akcelerometru a gyroskopu či budičů a tranzistorů ve výkonové části.
Avšak i přes tyto změny byl kladen důraz na co nejmenší variabilitu použitých součástek,
díky které je  možné v případě prototypové výroby dosáhnout  nízkých výrobních nákladů.
Pro tvorbu  následujících  schémat  i  pro  pozdější  návrh  desky  byl  použit  program  KiCad
verze 5.0.2.

4.1 Řídicí část

Ústředním prvkem řídicí části je 32-bitový mikrokontrolér s označením STM32F103C8T6 [9]
architektury Cortex-M3 od firmy STM. Oproti mikrokontroléru použitém v předchozí verzi
vozítka disponuje tento typ i  instrukcemi pro dělení,  což značně urychlí  některé výpočty.
Tato vlastnost,  společně  s  nízkou  cenou,  snadnou  dostupností  a  velkým  počtem  různě
konfigurovatelných  periferií  nakonec  podpořily  jeho  volbu.  Mezi  další  přednosti  tohoto
obvodu patří

• hodinový takt o kmitočtu až 72 MHz (odpovídá ~72 milionům vykonaných instrukcí

za sekundu),

• paměť Flash o velikosti 64 kB,

• paměť SRAM o velikosti 20 kB,

• sběrnice SPI, I2C, USART, USB a CAN,

• celkem 37 vstupně/výstupních linek,

• dva desetikanálové 12-bitové převodníky AD,

• čtyři čítače/časovače s možností generování pulzně šířkové modulace.

Samotný  mikrokontrolér  společně  s  několika  podpůrnými  součástkami  se  nachází
na obr. 4.1. Mezi jeho použitými komponentami se nachází krystal o kmitočtu 8 MHz, jež je
pomocí  integrované  PLL  násobičky  zvýšen  na  takt  32  MHz  a  slouží  jako  hlavní
hodinový signál.  Krystal  doplňují  dva  stabilizační  kondenzátory  C26 a  C27 s  doporučenou
hodnotou 18 pF.  Dále  je  k  mikrokontroléru  připojen  RC  článek  tvořený  rezistorem  R28

a kondenzátorem  C21 s  časovou  konstantou  1,2  ms,  jehož  úkolem  je  pozdržení  funkce
mikrokontroléru před náběhem napájecího napětí. O filtraci napájení digitální části se stará
trojice kondenzátorů C16 – C18 s hodnotou 1  μF a filtraci analogové části obstarává dvojice
kondenzátorů C24 a C25 s hodnotami 10 nF a 1 μF. První trojice kondenzátorů byla zvolena
s ohledem na praktické zkušenosti, zatímco druhá dvojice odpovídá doporučením uvedeným
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v katalogovém listu. Schéma doplňuje konektor pro možnost programování mikrokontroléru
přímo v aplikaci.

Obr. 4.1: Schéma zapojení mikrokontroléru

Prostřednictvím sběrnice  SPI  je  k  mikrokontroléru  připojen  akcelerometr  a  gyroskop
integrovaný v jednom pouzdře s označením LSM6DS3 [10], viz obr.  4.2. Doplňují jej dva
kondenzátory C36 a C40 s hodnotou 100 nF pro lokální filtraci napájecího napětí.  Součástí
schématu  je  i  konektor  pro  připojení  komunikačního  modulu  ESP-01  vybaveného
integrovaným obvodem ESP8266 [11]. Celý modul, jak bude popsáno později, je nastaven
do módu  převodníku  z  UART  sběrnice  na  Wi-Fi  rozhraní  a  slouží  pro  bezdrátovou
komunikaci  s vozítkem. Kromě RC článku tvořeného rezistorem R41 a kondenzátorem C35

s hodnotami  12 kΩ  a  100  nF,  jenž  díky  časové  konstantě  1,2  ms  také  zastává  funkci
zpožďujícího členu při náběhu napájecího napětí a několika tzv. pull-up rezistorů pro správné
chování  modulu,  je součástí  i  větší  filtrační  tantalový kondenzátor  C33 s  hodnotou 22 μF,
pro pokrytí proudových špiček až přibližně 200 mA při datovém vysílání.

Obr. 4.2: Schéma akcelerometru a gyroskopu s konektorem pro připojení bezdrátového
modulu
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Připojení Hallových senzorů, snímajících polohu rotoru, do obvodu zachycuje společně
s připojením aktivačního  podlážkového  spínače  schéma na  obr.  4.3.  Jelikož  senzory  mají
výstup ve formě otevřeného kolektoru, bylo nutné k nim nejprve připojit trojici rezistorů R42 –
R44,  které  zajišťují  požadovanou  výstupní  úroveň  i  v  době  rozpojení  integrovaných
tranzistorů.  Jejich  hodnota  3,3  kΩ  byla  zvolena  jednak  s  ohledem  na  proud  protékající
v případě sepnutých tranzistorů, jenž činí zhruba 1,5 mA, a jednak z důvodu co nejmenšího
ovlivnění  časové  konstanty  následujících  RC  článků,  jejichž  úkolem  je  filtrace  signálu
a zabránění  proniknutí  případných  napěťových  špiček  k  mikrokontroléru.  Pro  časovou
konstantu pak při rozepnutém tranzistoru v první větvi bude platit rovnice 

τ=[(R42+R45)∥R48]⋅C37 , (4.1)

kde  τ [s]  je  výsledná  nabíjecí  časová  konstanta  a  R42,  R45,  R48 [Ω]  s  C37 [F]  hodnoty
příslušných součástek. Pro uvedené hodnoty zvolené tak, aby signál i při nejvyšší rychlosti
otáčení nebyl před výpočty v mikrokontroléru nijak zkreslen, bude platit 

τ=[(3,3⋅103+15⋅103)∥33⋅103]⋅10⋅10−9=118 us . (4.2)

V případě sepnutí tranzistoru v Hallově čidle nebude v rovnici (4.1) vystupovat hodnota
rezistoru R42 a časová konstanta pro vybití RC článku bude 

τ=[(0+15⋅103)∥33⋅103 ]⋅10⋅10−9=103 us . (4.3)

Vliv rezistorů R42 – R44 je tedy vzhledem k jejich hodnotě téměř zanedbatelný. Stejný RC
článek je připojen k podlážkovému spínači s totožným principem funkce.

Obr. 4.3: Schéma připojení Hallových senzorů a podlážkového spínače

Ovládání svítivých diod integrovaných do rámu vozítka pro snadnou a bezpečnou jízdu
i za  zhoršené  viditelnosti  mají  na  starosti  dva  totožné  proudové  zdroje  zachycené  v  levé
části obr. 4.4.  Každý  ze  zdrojů  obsahuje  dva  tranzistory  BC847.  Jejich  činnost  spočívá
ve snímání  proudu  rezistorem  R54 o  hodnotě  27  Ω.  Pokud  přes  něj  poteče  větší,
než požadovaný  proud 20 mA,  vznikne  na  něm úbytek  asi  0,6  V,  díky  kterému se  začne
otevírat  tranzistor  Q7.  Tranzistor  Q9 tak  nebude  mít  dostatek  proudu  pro  svoji  funkci
z rezistoru R51, což bude mít za následek jeho postupné zavírání, dokud opět protékající proud
nebude činit zmíněných 20 mA. Princip činnosti funguje i obráceně. Při menším proudu se Q7

bude uzavírat a Q9 více otevírat. Pro výpočet rezistoru R51 platí 
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R51=
(U dd−2⋅U be)⋅β

Ic

, (4.4)

kde  R51 [Ω]  je  hodnota  příslušného  rezistoru,  Udd [V]  řídicí  napětí  odpovídající  logické
jedničce,  Ube [V] napětí přechodu báze emitor,  β [-] minimální proudový zesilovací činitel
a Ic [A] proud kolektorem použitého regulujícího tranzistoru. Po dosazení vychází 

R51=
(3,3−2⋅0,6)⋅200

20⋅10−3
=21k Ω . (4.5)

Pro dosažení určité proudové rezervy byla hodnota rezistoru snížena na přibližně polovičních
12 kΩ. Zbylá část obrázku obsahuje samokmitající magnetodynamický měnič, který slouží
jako zvuková signalizace jezdci a ovládá jej tranzistor Q11. Pro případ, že by měnič nebyl již
z výroby  doplněn  ochranou  před  vznikem  přepěťových  impulsů,  je  k  němu  paralelně
připojena Schottkyho dioda D11.

Obr. 4.4: Schéma proudových zdrojů pro svítivé diody a zvukové signalizace

Snížení  napájecího  napětí  poskytovaného  akumulátorem  zajišťuje  12V  měnič
AOZ1282CI  [12]  společně  s  dvojicí  lineárních  napěťových  stabilizátorů  AMS1117  [13]
ve variantě s výstupním napětím 5 V a 3,3 V, viz obr.  4.5. Uvedený měnič má maximální
odběr  ve  vypnutém  stavu  pouhých  8  μA,  což  ho  společně  s  nízkou  cenou,
snadnou dostupností a integrovanou zpětnovazební kompenzací předurčilo k danému použití.
Volba doplňujících  součástek  probíhala  s  ohledem  na  doporučení  a  výpočty  uvedené
v katalogových  listech.  S uvedenými  hodnotami  rezistorů  R31 =  47  kΩ  a  R35 =  3,3  kΩ,
kondenzátorů C19 = C22 = 22 μF a tlumivky L1 = 22 μH vychází zvlnění vstupního napětí
ΔUvst [V] při  kmitočtu měniče  f = 450 kHz,  předpokládaném vstupním napětí  Uvst =  24 V
a výstupním napětí Uvýst = 12 V a odhadovaném výstupním proudu Ivýst = 0,5 A na

ΔUvst=
I výst

f⋅C19

⋅(1−
U výst

U vst

)⋅
U výst

U vst

= 0,5

450⋅103⋅22⋅10−6
⋅(1−12

24
)⋅12

24
=28 mV . (4.6)

Pro zvlnění proudu tlumivkou ΔIL [A] platí 

Δ I L=
U výst

f⋅L1

⋅(1−
U výst

U vst

)= 12

450⋅103⋅22⋅10−6
⋅(1− 12

24
)=0,63 A . (4.7)
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Z  toho  údaje  je  nyní  možné  určit  zvlnění  výstupního  napětí  ΔUvýst [V]  při  zanedbání
ekvivalentního sériového odporu výstupního tantalového kondenzátoru pomocí vztahu

ΔU výst=Δ I L⋅
1

8⋅f⋅C22

=0,63⋅ 1
8⋅450⋅103⋅22⋅10−6 =8 mV . (4.8)

Pro proudové zatížení ICvst [A] vstupního kondenzátoru naopak bude platit 

I Cvst=I výst⋅√U výst

Uvst

⋅(1−
U výst

U vst

)=0,5⋅√ 12
24

⋅(1− 12
24

)=0,25 A . (4.9)

Špičkové proudové zatížení tlumivky ILšp [A] lze vypočítat pomocí rovnice

I Lšp=I výst+
Δ I L

2
=0,5+ 0,63

2
=0,82 A . (4.10)

A skutečné výstupní napětí Uvýst [V] je možné určit následovně

U výst=0,8⋅(1+
R31

R35

)=0,8⋅(1+ 47⋅103

3,3⋅103
)=12,2 V . (4.11)

Samotný  měnič  je  dále  doplněn  kondenzátorem C20,  který  zajišťuje  funkci  nábojové
pumpy pro ovládání integrovaného výkonového spínacího tranzistoru a Schottkyho diodu D10

s označením SS14.

Obr. 4.5: Schéma napájecí části

Její závěrné napětí 40 V a maximální propustný proud 1 A tvoří dostatečnou rezervu vůči
maximálnímu napájecímu napětí a proudu tlumivkou L1. Zapínání měniče a aktivace děliče
napětí  tvořeným  rezistory  R30 a  R34 pro  měření  stavu  baterie  je  realizováno  vypínačem
umístěným na rámu vozítka. S uvedenými hodnotami rezistorů R30 = 330 kΩ a R34 = 47 kΩ
platí  pro  dělící  poměr  a  tudíž  i  výstupní  napětí  označené  Ubat [V]  za  předpokladu
Umax = 6 · 4,2 = 25,2 V vztah
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U bat=
U max⋅R34

R30+R34

= 25,2⋅47⋅103

330⋅103+47⋅103
=3,14 V . (4.12)

Toto napětí je dále přivedeno na převodník AD mikrokontroléru za účelem měření úrovně
vybití  akumulátoru.  Kondenzátor  C23 slouží  pro  potlačení  prudkých  napěťových  výkyvů
a v kombinaci s děličem tvoří RC článek s časovou konstantou přibližně 4,1 ms. Rezistor R33

zajišťuje  definovanou  logickou  úroveň  na  vstupním  pinu  měniče  v  případě  rozepnutého
vypínače.

Napájení  všech  Hallových  senzorů  napětím 5  V zajišťuje  stabilizátor  U9,  ze  kterého
je zároveň napájen stabilizátor U10, jenž napájí celou digitální část napětím 3,3 V. Oba dva
stabilizátory jsou doplněny kondenzátory C26 a C30 s hodnotou 100 nF a C29 a C31 s hodnotou
22 μF z důvodu zajištění jejich stability.

4.2 Výkonová část

Ovládání  jednotlivých  fází  použitého  motoru  zajišťuje  trojice  půlmůstků,  z  nichž  jeden
se nachází  na obr.  4.6 a  skládá se z  budiče výkonových tranzistorů IRS21678 [14],  dvou
unipolárních  tranzistorů  s  N  kanálem  YJG85G06A  [15]  a  snímače  fázového  proudu
pracujícím  na  bázi  Hallova  efektu  s  označením  ACS712  [16]  a  rozsahem  ±  30  A.
Mezi parametry  použitých  tranzistorů  patří  maximální  napětí  mezi  drainem  a  sourcem
UGSmax = 60 V, maximální drainový proud limitovaný pouzdrem  IDmax = 85 A, typický odpor
v sepnutém stavu  RDSon =  2,5  mΩ při  UGS = 10 V a  vstupní  kapacita  hradla  C =  5,4  nF.
Veškeré maximální hodnoty byly voleny s alespoň 1,5 násobnou rezervou, aby při operaci
nedocházelo k přetěžování tranzistorů.

Obr. 4.6: Schéma jednoho ze tří půlmůstků a měření proudu ve výkonové části

Ze vstupní kapacity hradla tranzistoru, výstupního proudu použitého budiče a hodnotě
hradlových rezistorů R1 a R8 je možné určit výslednou časovou konstantu τ [s], po kterou
bude  trvat  nabíjení  hradel  a  jejíž  vliv  je  nutné  zohlednit  při  pozdějším  ovládání  pulzně
šířkovou modulací. Při obvyklé volbě R1 = R8 = 4,7 Ω, bude společně s nabíjecím napětím
Unab = 12 V, typickým proudem budiče Inab = 4 A a kapacitou C = 5,4 nF platit
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τ=(
U nab

I nab

+R1)⋅C=( 12
4

+4,7)⋅5,4⋅10−9=41,6 ns. (4.13)

V praxi se pro úplné nabití vzniklého RC článku počítá s pětinásobkem uvedené časové
konstanty, který tedy činí τ‘ = 5 · τ = 208 ns. Aby proud tekoucí sepnutým tranzistorem měl
dostatečný časový účinek, měla by celková doba sepnutí tranzistoru trvat alespoň desetkrát
více,  než  uvedená  časová  konstanta  τ‘,  což  v  tomto  případě  představuje  přibližně  2  μs.
Pokud by doba nečinnosti  obou tranzistorů při  přepínání,  v angličtině známá pod pojmem
deadtime, trvala například 1 μs, minimální doba buzení tranzistorů by pak trvala celkem 3 μs.
V případě volby kmitočtu pulzně šířkové modulace 20 kHz s periodou 50 μs, představují ony
3  μs  přibližně  6% střídu.  Touto  hodnotou  by  měl  být  limitován  interval  přípustné  střídy
na obou  stranách  a  ze  100%  střídy  tak  vznikne  6  –  94%  střída.  Toto  omezení  má  své
opodstatnění i vzhledem  k nábojové pumpě tvořené Schottkyho diodou D1, kondenzátorem
C3 a  tranzistorem Q2.  Při  otevření  tranzistoru  Q2 se  nabíjí  přes  diodu D1 kondenzátor  C3

na napájecí napětí  snížené o úbytek na diodě a po uzavření tranzistoru je veškerá energie
uložená v kondenzátoru k dispozici pro ovládání horního tranzistoru Q1, jehož source není
spojen se zemí, nýbrž s nabitým kondenzátorem C3. Při 100% střídě by tranzistor Q1 zůstal
neustále  otevřený,  nábojová  pumpa  by  byla  vyřazena  z  provozu  a  vlivem  rezistoru  R4

postupně ztratila veškerou energii pro jeho udržení v sepnutém stavu. Pro výpočet hodnoty
kondenzátoru C3 platí 

C3=

U nab

R4

⋅T+Qhradla

Unab−U D 1−UGSmin

,
(4.14)

kde  C3 [F]  označuje  hodnotu  příslušného  kondenzátoru,  Unab [V]  napětí  nabitého  hradla,
R4 [Ω]  hodnotu  příslušného  rezistoru,  T [s]  periodu  pulzně  šířkové  modulace,  Qhradla [C]
celkový náboj nutný pro nabití hradla a sepnutí tranzistoru, UD1 [V] úbytek na příslušné diodě
v propustném směru  a  UGSmin [V]  minimální  napětí  na  hradle.  Pro  hodnoty  Unab =  12  V,
R4 = 12 kΩ, T = 50 μs, Qhradla = 66 nC, UD1 = 0,5 V a UGSmin = 10 V vychází 

C3=

12
12⋅103⋅50⋅10−6+66⋅10−9

12−0,5−10
=77 nF .

(4.15)

Tuto hodnotu je ale třeba brát s rezervou a volit kapacitu vzhledem ke zanedbaným svodovým
proudům raději o řád větší, v tomto případě 1 μF.

Rezistory  R4 a  R9 zabraňují  nahromadění  náboje  na  hradlech  v  době  nečinnosti
tranzistorů,  aby  po  zapnutí  elektroniky  nedošlo  k  jejich  průrazu  a  destrukci  vlivem
spontánního otevření. Ochrannou funkci mají i Zenerovy diody D2 a D3 se závěrným napětím
15 V, které chrání hradla před případným přepětím vlivem poškození budiče a rezistory R5

a R7 s hodnotou 1 kΩ, které slouží pro impedanční oddělení výkonové a digitální části.
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Obvod ACS712 pro snímání proudu je doplněn kondenzátorem C5 s hodnotou 10 nF,
díky  čemuž  jeho  šířka  pásma  poklesne  z  původních  80  kHz  na  přibližně  8  kHz.
Avšak vzhledem k maximálnímu kmitočtu měřených průběhů je i tato šířka pásma stále příliš
vysoká.  Kmitočet  měřených průběhů lze  určit  z  obr.  2.2 v podkapitole  2.1.  Jednoduchou
úvahou lze zjistit, že při  rozkmitu napětí 6,25 V je kmitočet napěťových průběhů asi 16 Hz.
Z toho důvodu při plném napájecím napětí přibližně 24 V bude kmitočet proudových průběhů
asi  67 Hz.  Nicméně pokud by šířka pásma daná napěťovým děličem z rezistorů R3 a  R6

doplněným  kondenzátorem  C4 odpovídala  67  Hz,  užitečný  signál  na  tomto  kmitočtu  by
dosahoval pouze 71 % své maximální hodnoty a byl by tak zbytečně zatlumen. Proto byl
zvolen přístup, ve kterém je signál zatlumen pouze o 1 dB, nikoliv tedy o 3 dB, což odpovídá
90  %  maximální  hodnoty.  Zároveň  bylo  zjištěno,  že  pro  kmitočty  poklesů  platí
f(-3 dB) ~ 2 · f(-1 dB). Z toho tedy vyplývá, že pokud má pásmo užitečného signálu 67 Hz být
sníženo  maximálně  o  1  dB,  celková  šířka  pásma  použitého  RC  článku  bude
f(-3 dB) = 2 · 67 Hz = 134 Hz.

Pro  návrh  odporového  děliče  zároveň  platí,  že  jeho  výstupní  napětí  nesmí  být  při
vstupním  napětí  4,5  V vyšší  než  3,3  V.  Tomuto  požadavku  přesně  vyhovuje  kombinace
R3 = 12 kΩ a R6 = 33 kΩ. Pro dosažení šířky pásma uvedené v předchozím odstavci pak bude
pro hodnotu kondenzátoru C4 platit 

C4=
1

2⋅π⋅f⋅(R3∥R6)
= 1

2⋅π⋅134⋅(12⋅103∥33⋅103)
=135 nF . (4.16)

Hodnotu kondenzátoru lze v tomto případě zvolit spíše nižší, neboť větší hodnota by vedla ke
snížení šířky pásma. Z řady byla vybrána hodnota 100 nF, pro kterou šířka pásma RC článku
odpovídá f(-3 dB) = 181 Hz.

Poslední  údaj,  důležitý  v  pozdějším  snímání  a  zpracování  signálu,  je  kmitočet
vzorkování.  Experimentálně  bylo  zjištěno,  že  pro  kmitočet,  při  kterém je  původní  100%
hodnota signálu méně než poloviční platí f(-8 dB) ~ 2,3 · f(-3 dB). Méně než poloviční úroveň
souvisí s obecným nastavením PI a PID regulátorů. V případě Ziegler-Nicholsovy metody
je nutné  nastavit  takové  zesílení  proporcionální  složky,  při  kterém  dojde  k  rozkmitání
soustavy a toto zesílení je poté sníženo na polovinu. Od tohoto se odvíjí i uvedená myšlenka
volby  útlumu  filtru.  Pro  výslednou  šířku  snímaného  signálu  tedy  bude  platit
f(-8 dB) = 2,3  · 181 = 416 Hz. Avšak i  na tomto kmitočtu musí být splněna vzorkovací
podmínka,  a  výsledný  signál  tak  bude  nutné  vzorkovat  při  kmitočtu  dvojnásobném,
tedy 832 Hz.  Vzhledem  k  uvedené  hodnotě  a  opětovnému  vytvoření  drobné  rezervy  byl
vzorkovací kmitočet zvolen 1 kHz.

Při  vývoji  se vyskytl  požadavek na snímání proudů větších,  než je maximální rozsah
použitého snímače. Z toho důvodu k němu byl připojen bočník s odporem 3 mΩ, díky němuž
vzrostl snímaný rozsah z ± 30 A na ± 42 A, dle vzorce 
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I celk=I pův+
I pův⋅R senz

Rboč

, (4.17)

kde Icelk [A] představuje nový maximální měřený proud, Ipův [A] původní maximální měřený
proud, Rsenz [Ω] odpor vodivé dráhy v senzoru a Rboč [Ω] odpor paralelně připojeného bočníku.
Pro hodnoty Ipův = 30 A, Rsenz = 1,2 mΩ a Rboč = 3 mΩ následně vychází uvedených

I celk=30+ 30⋅1,2⋅10−3

3⋅10−3
=42 A . (4.18)

V  celkovém  schématu  není  zaznamenána  dvojice  elektrolytických  kondenzátorů
s kapacitou  680  μF,  která  slouží  pro  potlačení  krátkých  proudových  výkyvů  při  buzení
motoru. Volba právě této hodnoty vychází z empirického vzorce 

C≥ I
10⋅f⋅ΔU

, (4.19)

kde C [F] je výsledná filtrační kapacita, I [A] špičkový proud, f [Hz] kmitočet pulzně šířkové
modulace a U [V] maximální pokles napětí, a který předpokládá, že proudový impuls nebude
trvat déle než desetinu celkové periody spínání. Při předpokládaném špičkovém proudovém
zatížení až 100 A, při kterém napětí může poklesnou maximálně o  ΔU = 0,5 V, a kmitočtu
pulzně šířkové modulace f = 20 kHz pro velikost kapacity vychází 

C≥ 100
10⋅20⋅103⋅0,5

→C≥1 mF . (4.20)

Této hodnoty lze dosáhnout například uvedeným  paralelním spojením dvou kondenzátorů
o kapacitách 680 μF, což má tu výhodu, že jejich ekvivalentní sériový odpor tak poklesne
na polovinu a jejich výkonové zatížení v kombinaci vzroste na dvojnásobek. Omezení vlivu
indukčnosti  cest  na  desce  plošných  spojů  zajišťují  tři  kondenzátory  s  hodnotou  100  nF,
taktéž nezaznamenané ve schématu, jenž budou umístěny do protilehlých částí a pomyslného
středu  výkonových  cest.  Ochranu  proti  poškození  nadproudem  zajišťuje  automobilová
pojistka se jmenovitým proudem 40 A.

4.3 Návrh desky plošných spojů

Deska plošných spojů na obr.  4.7 je  koncipována jako oboustranná,  na jejíž  horní  straně
se nachází  většina  digitální  a  výkonové části.  Spodní  strana  desky pak obsahuje  napájecí
a filtrační obvody. Při návrhu desky bylo nutné vzhledem k velkému proudovému zatížení
některých  oblastí  dodržet  jejich  striktní  oddělení  od  všech  ostatních  částí  desky,
neboť protékající  proudy  by  buď  mohly  způsobit  nepřiměřené  rušení  snímaných  signálů,
nebo úbytky  napětí  v  oblastech,  kde  to  není  vzhledem  k  použitým  součástkám  pro
ně bezpečné.  Celkem  tedy  byla  deska  rozdělena  na  tři  pomyslné  části.  Výkonová  část,
nacházející se na obr.  4.7 zcela nahoře, napájecí část, umístěnou ve středu obrázku a řídicí
část, která zaujímá zbylé místo.
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Především ve  výkonové  části  bylo  nutné  dodržet  pravidlo  minimalizace  proudových
smyček, jež jsou uzavřeny mezi budiči výkonových tranzistorů a tranzistory samotnými. Další
významná  proudová  smyčka  se  nachází  v  napájecí  části  u  měniče,  resp.  jeho  vstupní
a výstupní  části  obsahující  kondenzátor  C19 a  Schottkyho diodu D1,  tlumivku L1 společně
s kondenzátorem  C22.  Napájení  všech  těchto  oblastí,  tj.  výkonové,  napájecí  a  řídicí,
jsou vzájemně propojeny pouze v jednom bodě, a to z důvodu zamezení ovlivňování ostatních
částí  různou  proudovou  hustotou.  Kolem  napájecích  a  řídicích  obvodů  se  dále  nachází
oboustranně rozlitá zem s rozmístěnými prokovy, jejichž úkolem je zajištění pokud možno
stejného zemnícího potenciálu.

Obr. 4.7: Pohled na horní a spodní stranu desky plošných spojů

Posílení proudové zatížitelnosti  výkonové části  je realizováno dodatečným připájením
měděného drátu o průřezu 1,5 mm2 podél silových cest a prolití obnažených prokovů pájkou
při osazování desky.

Volba  velikosti  pouzder  součástek  byla  odvislá  od  jejich  snadného  zapájení.  Většina
pasivních prvků je ve velikosti 0603 a na první pohled hůře využitá plocha desky, která je
mimo jiné  srovnatelná  s  velikostí  kreditní  karty,  usnadnila  manipulaci  s  hrotem a pájkou
v průběhu  ručního  pájení.  Drobným  problémem  bylo  připájení  pouzdra  LGA-14  obvodu
LSM6DS3,  neboť  jeho  plošky  na  desce  plošných  spojů  jsou  od  sebe  vzdáleny  pouhých
přibližně 100  μm, což byl také důvod k výrobě desky v šesté a u výrobce nejvyšší  třídě
přesnosti,  a  vlivem  přebytku  pájky  došlo  při  prvním  pájení  k  jejich  pravděpodobnému
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zkratování. Po odhalení problému a přepájení pouzdra společně s odstraněním přebytků pájky
již vše fungovalo bez potíží.
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5 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
Program pro  mikrokontrolér  byl  napsán  v  jazyce  C a  odladěn  pomocí  volně  dostupného
vývojového prostředí Atollic TrueSTUDIO pro STM32 verze 9.0.0. bez jakýchkoliv omezení.
Jeho velikost po překladu čítá přibližně 5 kB a vzhledem k celkové kapacitě paměti Flash
64 kB zbývá mnoho volných prostředků pro jeho případné rozšíření. Naopak aplikace bežící
na  PC,  obstarávající  komunikaci  s  elektronikou,  je  formou  velmi  jednoduchého  skriptu
napsána v jazyce Python a odladěna ve verzi interpretu 3.5.3. V následující kapitole bude
popsán jak program mikrokontroléru, tak komunikační skript, včetně potřebného nastavení
bezdrátového modulu ESP-01 a výsledného nastavení parametrů řídicí desky.

5.1 Inicializace periferií

Mezi použité periferie mikrokontroléru patří modul obstarávající tvorbu hodinových signálů,
vstupně/výstupní brány, oba dva převodníky AD, sběrnice UART a SPI, čítače TIM1, 2 a 4
a DMA  blok.  Modul  hodin  je  konfigurován  jako  PLL  násobička,  jejímž  úkolem  je
po stabilizaci  oscilací  externího krystalového oscilátoru se jmenovitým kmitočtem 8 MHz
zvýšit  tento  kmitočet  na  32  MHz.  Ten  následně  slouží  jako  hlavní  hodinový  signál  pro
všechny použité periferie vyjma převodníků AD, jenž vzhledem k maximálnímu dovolenému
taktu 14 MHz pracují pouze s kmitočtem děleným čtyřmi, a tudíž opět 8 MHz. S inicializací
hodin souvisí i nastavení systémového čítače SysTick, který má za úkol každou milisekundu
inkrementovat  proměnnou  pro  funkci  zajišťující  zpoždění,  kdekoliv  to  chod  programu
vyžaduje.

Následuje inicializace vstupně/výstupních linek,  které slouží pro ovládání proudových
zdrojů svítivých diod a zvukové signalizace jezdci. V tuto chvíli je zároveň vypnuto rozhraní
JTAG,  určené  pro  jeden  způsob  ladění  programu  mikrokontroléru,  avšak  stále  zůstává
aktivované  jiné,  stejnému  účelu  sloužící  rozhraní  SWD.  Důvodem  k  tomuto  kroku  je,
že zvuková signalizace je připojena na JTAG rozhraní a bez jeho vypnutí nefunguje řádně.

Dalším  krokem  je  nastavení  obou  dostupných  12-bitových  převodníků  AD,  jejichž
kombinace snižuje dobu převodu všech kanálů přibližně na polovinu, oproti použití pouze
jednoho z nich. Převodník s označením ADC1 je nastaven tak, aby převáděl pouze kanály 0
a 2, zatímco převodník ADC2 převádí kanály 1 a 3. Celková doba převodu jednoho kanálu
včetně zahrnutí času potřebného pro navzorkování při taktu 8 MHz činí 2,5  μs. Zpracování
čtyř kanálů tedy trvá asi 10 μs. Původní myšlenkou bylo použít pro vyčítání dat z převodníků
DMA blok, nicméně tím by došlo k jeho obsazení a nemožnosti využití pro rychlý a jádro
nezatěžující přenos dat do bezdrátového modulu a dále do počítače. Proto byla pro přístup
k převodníkům zvolena metoda dotazování, která však vzhledem k 10 μs zpoždění nezpůsobí
přílišné komplikace.  Po zapnutí  převodníků je spuštěna jejich kalibrace,  jejímž úkolem je
odstranění chyby vzniklé povahou analogové části.
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V  další  části  je  nastavena  UART  sběrnice  pro  odesílání  dat  pomocí  DMA bloku.
Rychlost sériového  přenosu  činí  115200  Baudů  ve  formátu  osmi  datových  bitů,  jednoho
stopbitu a bez parity. Blok DMA automaticky inkrementuje ukazatel na odesílaná a přijímaná
data,  uložená  v  paměti  SRAM.  Příjem  dat  má  vzhledem  k  jejich  důležitosti  v  řídicím
algoritmu větší prioritu než jejich odesílání.

Posledním úkolem inicializace je nastavení  všech použitých čítačů a  jejich přerušení.
Čítač označený TIM1 slouží  z  periferního hlediska jako tříkanálový generátor  symetrické
pulzně šířkové modulace  o kmitočtu 20 kHz a  s  dobou nečinnosti,  angl.  deadtime,  1  μs.
Čítač TIM2 slouží jako pouhý spouštěč příslušného přerušení s periodou 1 kHz, jež je dána
požadavkem na převzorkování uvedené v podkapitole 4.2. Poslední čítač TIM4 slouží jednak
pro sloučení tří požadavků na přerušení tvořenými signály ze statorových Hallových sond,
ale také jako měřič uplynulé doby mezi změnou úrovně těchto signálů. Znalost této informace
totiž  slouží  jako  parametr  pro  odhad aktuální  polohy  rotoru.  Aby nedocházelo  k  potížím
s přerušeními,  každému z  nich  je  přiřazena  určitá  priorita.  Díky ní  je  stanovena přednost
ve vykonávání, pokud dojde k současnému zavolání alespoň dvou z nich. Největší prioritu má
vzhledem k požadavku na přesné časování přerušení vyvolané čítačem TIM1, dále následuje
přerušení vyvolané změnou průběhů Hallových čidel související s čítačem TIM4 a nejmenší
prioritu má to časově nejdelší a výpočetně nejnáročnější přerušení generované čítačem TIM2.

5.2 Přerušení TIM1 –  budicí průběhy a poloha rotoru I. část

Jedná se o nejčastěji prováděné přerušení, konkrétně v intervalech 50  μs, které odpovídají
převrácené  hodnotě  kmitočtu  pulzně  šířkové  modulace.  Ten  byl  zvolen  20  kHz  jako
kompromis mezi kmitočtem, jenž lidské ucho už není schopné zachytit, ale stále nedochází
k přílišnému  namáhání  budičů  výkonových  tranzistorů  při  jejich  ovládání.  Obsahem
samotného  přerušení  jsou  dva  úkoly.  První  z  nich  zajišťuje  inkrementaci  proměnné
uchovávající  informaci  o  aktuálním  elektrickém  úhlu  natočení  rotoru.  Druhým  úkolem
je součet úhlu natočení s vypočtenou hodnotou požadovaného předstihu, úprava součtu tak,
aby odpovídal celočíselnému intervalu 0 – 360° a následné adresování  náhledové tabulky
s uloženými budícími průběhy touto hodnotou. Vyčtená data jsou již jen násobena modulem
výsledného napěťového vektoru, z čehož vznikne údaj o střídě, a ten je zapsán do příslušných
registrů čítače TIM1. Pro lepší názornost je celý tento postup formou vývojového diagramu
zakreslen  na  obr.  5.1.  Vykonání  přerušení  trvá  zhruba  5  μs  a  na  celkovém  vytížení
mikrokontroléru se podílí přibližně 10 %.
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Přičtení parametru i 
k aktuální poloze rotoru

Omezení aktuální polohy
rotoru na 0 – 360°

Výpočet požadované
polohy rotoru s předstihem

Omezení požadované
polohy rotoru na 0 – 360°

Vyčtení budicích průběhů
z tabulky

Škálování průběhů
a zápis do registrů

Konec přerušení

Začátek přerušení,
vynulování příznaku

Obr. 5.1: Vývojový diagram přerušení generujícího budicí průběhy a určujícího
polohu rotoru

5.3 Přerušení  TIM4 – směr otáčení a poloha rotoru II. část

Uvedené  přerušení  je  vykonáno,  pokud  dojde  ke  změně  kteréhokoliv  signálu  vedoucího
od Hallových  senzorů  umístěných  po  obvodu  statoru  nebo  v  případě  přetečení  hlavního
registru čítače, což signalizuje příliš pomalou rychlost pohybu na to, aby byla správně určena
poloha rotoru. Pokud rychlost nedosahuje alespoň 16 otáček za minutu, není poloha rotoru
interpolována  z  dostupných  dat,  nýbrž  se  pohybuje  po  60°  krocích,  daných  rozmístěním
senzorů.  Tato  vlastnost  je  implementována z  důvodu rozjezdu,  kdy i  při  nulové  rychlosti
je nutné znát alespoň orientační polohu rotoru. Z ní je v úvodu funkce odvozen také směr
otáčení, a to za pomoci náhledových tabulek obsahujících předpokládané úrovně signálů pro
pohyb na jednu i druhou stranu. V případě, že došlo ke změně směru otáčení nebo přetečení
čítače, dojde k vynulování odhadu polohy rotoru a jeho odhadování je obnoveno až s druhou
změnou  signálů  Hallových  čidel.  Tento  krok  předejde  chybnému  výpočtu  polohy,
který spočívá v numerické integraci výsledku následujícího vzorce v přerušení čítače TIM1

i= θ
Δ t

⋅T , (5.1)

kde i [n] je počet kroků, o které je nutné posunout se v náhledové tabulce obsahující budicí
průběhy,  θ [n] odpovídá obvyklému počtu kroků mezi dvěma sousedními změnami signálů
z čidel,  Δt [s]  doba změřená  prostřednictvím čítače  TIM4 a  T [s]  perioda  pulzně  šířkové
modulace, resp. vykonávání přerušení daného čítačem TIM1. Pokud je perioda čítače TIM4
rovna 10 μs, informace o počtu uplynulých period se nachází v registru CCR1 a počet kroků
mezi změnou signálu odpovídá 60° s poměrem jeden krok na 1°, potom platí 

i= 60
CCR1⋅10⋅10−6⋅50⋅10−6= 300

CCR1
. (5.2)
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Pro  zvýšení  přesnosti  je  možné  násobit  celý  výraz  koeficientem  různým  od  nuly
a v předchozím přerušení po přičtení výraz opět podělit. Pro více informací a lepší pochopení
je vhodné nahlédnout do zdrojových kódů nebo na vývojový diagram zachycený na obr. 5.2.
Toto  přerušení  je  zároveň  co  se  týče  výpočetního  času  nejméně  náročné,  neboť  i  při
maximálních  otáčkách  360  ot/min  se  svojí  dobou  vykonání  přibližně  4  μs  se  podílí  na
celkovém vytížení mikrokontroléru méně než 1 %.

Konec přerušení

Začátek přerušení,
vynulování příznaku

Stav senzorů
odpovídá točení

dopředu?

Ulož směr a rozsviť
přední LED

Stav senzorů
odpovídá točení

dozadu?

Ulož směr a rozsviť
zadní LED

Přetečení čítače
nebo jiný směr?

Do příštího přerušení
neurčuj parametr i

Urči hrubou
polohu rotoru

Urči parametr i a jeho
znaménko podle směru

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Obr. 5.2: Vývojový diagram přerušení snímajícího stav Hallových senzorů a určujícího
polohu rotoru

5.4 Přerušení TIM2 – hlavní výpočetní smyčka

Určení  polohy  jezdce,  výpočet  potřebného  momentu,  algoritmus  vektorového  řízení,
komunikaci  s  počítačem  a  měření  stavu  akumulátoru  má  na  starosti  přerušení  vyvolané
čítačem TIM2, zachycené ve vývojovém diagramu na obr.  5.3. V jeho úvodní části nejprve
dojde k vyčtení potřebných dat z akcelerometru a gyroskopu a určení náklonu celé platformy.
Údaje z gyroskopu jsou numericky integrovány a sloučeny s výstupem filtru prvního řádu
typu dolní propust,  jehož vstup obsahuje údaje z akcelerometru převedené na úhel funkcí
arkus tangens. Implementaci filtru je možné zapsat do jedné rovnice ve tvaru pseudokódu

filtrovaná veličina=filtrovaná veličina+k⋅(vstup−filtrovaná veličina). (5.3)

Šířku pásma takového digitálního filtru je možné určit pomocí vzorce 

f šp=−ln (1−k )⋅f vz , (5.4)
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kde  fšp [Hz]  označuje  šířku  pásma  filtru,  k  [-]  filtrační  konstantu  a  fvz [Hz]  vzorkovací
kmitočet,  resp.  kmitočet  aktualizace  informací  filtru.  Ten  by  měl  být  alespoň  násobně,
nebo lépe  řádově  vyšší,  než  šířka  pásma  filtru.  Pro  filtrační  konstantu  0,125  a  kmitočet
fvz = 1 kHz bude vycházet 

f šp=−ln (1−0,125)⋅1⋅103=134 Hz , (5.5)

což je mimo jiné i šířka pásma filtru použitého po vykonání pozdějších transformací. Hodnota
úhlu určeného z údajů akcelerometru je naopak filtrována na 2 Hz s konstantou asi 1,95 · 10-3.

Následuje  výpočet  potřebného  momentu,  který  má ve  formě  proudu motorem udržet
jezdce ve svislé poloze. Algoritmus se příliš neliší od varianty uvedené v bakalářské práci,
až na nynější exponenciální vliv integrační složky, jež má za úkol snazší akceleraci při velkém
náklonu nebo jízdě do kopce a naopak zajištění malého vlivu v případě, že se těžiště jezdce
nachází přímo nad středem vozítka.

Dalším krokem je  vypnutí  všech přerušení,  která  mají  vyšší  prioritu  než  to  aktuální,
a mohla by tak při  vyčítání globálních proměnných tyto proměnné modifikovat.  Po určení
současné polohy rotoru jsou přerušení opět aktivována. Ihned po této operaci jsou změřeny
proudy  tekoucí  jednotlivými  větvemi,  odstraněn  vliv  zpoždění  filtračních  RC  článků
a provedeny transformace podle postupu uvedeného v rovnici (3.14) s vyfiltrováním výsledků
podle údajů uvedených v rovnici (5.5). Shodou okolností pro vyfiltrované veličiny a splnění
vzorkovací podmínky platí to samé, co je uvedeno v podkapitole  4.2, neboť jak digitální,
tak i analogový filtr jsou si svojí implementací a zapojením celkem podobné. Výsledná šířka
pásma digitálního zpracování signálů se tak ideálně pohybuje na 134 Hz.

Proudy tekoucí motorem zaznamenané ve složkách Gaussovy roviny slouží jako vstup do
následujících  PI  regulátorů.  Referenční  hodnota  pro  PI  regulátor  eliminující  složku  D
je nulová,  zatímco  u  PI  regulátoru  pro  složku  Q této  hodnotě  odpovídá  točivý  moment,
jakožto  výstup  balančního  algoritmu.  Z  výsledných  veličin  je  nyní  určen  modul  a  úhel
předstihu zvětšený nebo zmenšený o 90° podle strany, na kterou se má rotor otáčet. Velikost
modulu je zároveň limitována vzhledem ke škálování v přerušení čítače TIM1, stejně jako
výsledný úhel.

Po opětovném vypnutí všech přerušení s vyšší prioritou, zápisu řídicích hodnot a zpětné
aktivaci přerušení jsou hodnoty také uloženy do rámce, jenž je po stém zápisu odeslán přes
UART sběrnici  a  bezdrátový modul do počítače.  V případě,  že přišla nová data udávající
nastavení  všech  regulátorů,  jsou  tato  data  uložena  do  příslušných  proměnných  a  použita
ve výpočtech  při  dalších  průbězích  smyčky.  Posledním  krokem  je  měření  úrovně  vybití
akumulátoru,  které  probíhá  pouze  při  nehybnosti  vozítka  z  důvodu vyloučení  případných
úbytků napětí  na přívodních vodičích.  Úroveň napětí  je  signalizována několika pípnutími,
přičemž žádné pípnutí odpovídá vybité baterii, jedno pípnutí 20 % nabití, až 5 pípnutí pro
plně nabitý akumulátor. 
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Vzhledem  k  mnoha  početním  operacím  se  jedná  o  nejnáročnější  přerušení,
jehož vykonání  trvá  asi  900  μs.  V  tomto  čase  je  však  zahrnutá  i  doba  vykonání  obou
prioritnějších přerušení. Z celkového 90% vytížení mikrokontroléru je nutné oba předchozí
údaje odečíst, což dává konečný výsledek zhruba 80 %.

Bezpečně
zapiš výsledky

Začátek přerušení,
vynulování příznaku

Urči náklon vozítka

Je jezdec přítomen?

Urči proud k udržení
rovnováhy jezdce

Bezpečně načti polohu
rotoru a proudy fázemi

Urči proudy I
d
 a I

q
 a

vypočítej napětí U
d
 a U

q

Urči modul a fázi daný
napětími U

d
 a U

q

Platí Uq ≥ 0 ?

Přičti k fázi 90° Odečti od fáze 90°

Vozítko se
pohybuje?

Urči stav akumulátoru
a zapípej napětí

Požadavek na
komunikaci?

Přijmi nebo odešli data

Konec přerušení
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Ano
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Obr. 5.3: Vývojový diagram hlavní řídicí smyčky
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5.5 Aproximace goniometrických funkcí

Kromě  goniometrické  funkce  arkus  tangens  se  ve  výpočtech  také  objevují  funkce  sinus
a kosinus.  Jejich  aproximace  byla  vzhledem  k  vybranému  rozlišení  na  jeden  stupeň
realizována náhledovou tabulkou,  jejímž obsahem je  první  kvadrant  funkce  sinus.  Tím je
dosaženo  kompromisu  mezi  rychlostí  a  velikostí  kódu,  protože  zbylé  tři  kvadranty  jsou
odvozeny od prvního kvadrantu, což sice trvá o několik instrukcí déle, avšak není tak nutné
uchovávat celý tvar jedné periody funkce. Vzhledem k násobení dvěma třetinami, použitým
v dopředných transformacích,  je  průběh uložen v již  vynásobené formě a jeho maximální
hodnota  tak  v rámci  plného  využití  znaménkového  16-bitového  typu  činí  21845.
Funkce kosinus  je  realizována voláním aproximace funkce  sinus  s  pouhým přičtením 90°
k původnímu argumentu.

Naopak hodnota funkce arkus tangens je již aproximována výpočtem a vychází z identity

arctg(x)= π
2
−arctg( 1

x
), (5.6)

kde  x představuje  poměr  vstupních  hodnot  a a  b implementace  atan2(a,  b)  v  jazyce  C,
jehož chování je cílem napodobit. Základem je tedy stanovení absolutních hodnot obou čísel
a určení  jejich  poměru,  jehož  výsledek  má  být  ≤ 1,  čehož  lze  dosáhnout  dělením menší
absolutní  hodnoty  tou  větší.  Poté  následuje  dosazení  hodnoty  poměru  do  aproximace
mocninou pátého řádu, resp. její  násobení bitovými posuny pro získání první,  třetí  a páté
mocniny. Každá mocnina je dále násobena příslušným koeficientem úměrnosti,  pro jejichž
odvození  bylo  využito  tabulkového  procesoru,  proložení  závislosti  odpovídající  spojnicí
trendu a zobrazením její rovnice. V takovém případě pro  x z intervalu < -1; 1 > a výstupu
násobeném 128 pro získání lepšího rozlišení platí

výsledek≈588⋅x5−2130⋅x3+7303⋅x . (5.7)

Pokud  byl  poměr  absolutních  hodnot  ve  tvaru  |b|  :  |a|,  je  nutné  pro  určení  správné
hodnoty  výsledek odečíst  od  90°,  resp.  128  ·  90°.  Posledním úkolem je  zjištění  jednoho
ze čtyř kvadrantů úhlu, neboť funkce atan2(a, b) na rozdíl od funkce atan(x) s pouhými dvěma
výstupními kvadranty  disponuje  právě  touto  vlastností.  Pokud platí  pro původní  parametr
a < 0,  potom je  nutné  výsledek  odečíst  od  180°,  resp.  128  · 180°  a  pokud  platí  b <  0,
násobit konečný výsledek -1.

Podobně jako část funkce sinus, tak i průběh s injektovanou třetí harmonickou složkou,
podobný  oranžové  křivce  z  obr.  2.5 a  určený  pro  buzení  jedné  z  fází  motoru,  je  uložen
v náhledové tabulce mikrokontroléru. Zbylé dva průběhy pro ostatní fáze jsou získány pouhou
změnou adresujícího ukazatele o ± 120°.
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5.6 Aplikace pro PC a nastavení modulu ESP-01

Jak  již  bylo  uvedeno  dříve,  aplikaci  pro  osobní  počítač  tvoří  jednoduchý  skript  napsaný
v jazyce Python a využívající nástroje knihovny matplotlib [17], jejímž úkolem je v tomto
případě vykreslování grafů, avšak knihovna obsahuje i další funkce použitelné při budoucím
rozšiřování skriptu. V záhlaví skriptu se nachází seznam konstant odeslaných při jeho spuštění
a sloužících k nastavení parametrů všech regulátorů řídicí desky. Po odeslání čeká skript na
příchozí UDP data a v případě jejich obdržení je rozklíčuje a zobrazí ve formě animovaného
grafu. Pro pozdější analýzu nasnímaných dat je možné využít jakýkoliv nástroj pro záznam
obrazovky  a  graf  v  reálném čase  nahrávat.  V případě  potřeby  uložení  surových údajů  je
možné  ukládat  buď  hodnoty  přímo  vypisované  do  terminálu,  či  skript  doplnit  o funkci
zapisování dat.

Před  spuštěním  skriptu  je  nutné  připojit  se  k  bezdrátovému  modulu  ESP-01
prostřednictvím poskytovaného Wi-Fi rozhraní, avšak ještě před tím je nutné modul správně
nastavit. V praxi lze nastavení provést podle katalogového listu a dostupných příkazů dvojím
způsobem.  Prvním  z  nich  je  dočasné  nastavení,  které  je  po  odpojení  napájecího  napětí
ztraceno a obvod se po opětovném zapnutí nachází ve výchozím stavu. Pro zachování této
vlastnosti  slouží  jedna  skupina  příkazů.  Řídicí  deska  nicméně  využívá  druhého  způsobu,
a tím je trvalé uložení nastavení v paměti modulu pomocí druhé skupiny příkazů. Po úvodní
konfiguraci přes sériovou linku je modul po každém zapnutí automaticky nastaven a ihned
připraven ke  komunikaci.  Nevýhoda takového  řešení  spočívá  v  nutnosti  přeprogramování
celého modulu,  pokud má sloužit  k  jiným účelům, což ovšem není  v  případě  uvedeného
použití nijak na závadu. Po zapojení například na nepájivém poli podle schématu na obr. 4.2
stačí  použít  převodník mezi  sériovou linkou a rozhraním USB a z  terminálu nastaveného
na komunikační rychlost 115200 Baudů, osm datových bitů a jeden stop bit poslat do modulu
po jednom následující příkazy ukončené znakovou CR/LF kombinací

AT+UART_DEF=115200,8,1,0,0
AT+CWMODE_DEF=2
AT+CWSAP_DEF="Vozitko 3","nejakeheslo",5,4
AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"
AT+CWDHCPS_DEF=1,60,"192.168.5.5","192.168.5.5"
AT+CWDHCP_DEF=0,1
AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.5.5",4001,"UDP",4000

Tím dojde  k trvalému nastavení  sériové  linky na předchozí  uvedené hodnoty,  včetně
vypnutí řízení toku dat, dále se modul bude chovat jako přípojný bod, vytvoří Wi-Fi připojení
s názvem Vozitko 3, heslem nejakeheslo, zabezpečením WPA/WPA2-PSK a maximálně čtyřmi
připojenými klienty. Následně nastaví profil síťového připojení s vlastní IP adresou a adresou
brány 192.168.5.1 a maskou 255.255.255.0, připraví DHCP server s jedinou volnou adresou
192.168.5.5 propůjčenou na každých 60 minut, spustí jej a konečně vytvoří možnost UDP
spojení se zařízením na propůjčené adrese a portu 4001 a sám sobě přiřadí port 4000.
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5.7 Nastavení parametrů řídicího algoritmu

Proces nastavení obou PI regulátorů proběhl až po osazení a oživení desky a kompletním
napsání programového vybavení. Vzhledem k tomu, že modelování celé soustavy by bylo
časově značně náročné a  obtížné,  byl  vybrán  jiný  způsob hledání  optimálních  parametrů,
a to konkrétně  grafickou  metodou.  Její  volbu  usnadnila  i  možnost  sledování  průběhů
vybraných veličin v reálném čase.  Princip spočívá v použití  jednotkového skoku,  jakožto
požadavku  na  proud  tekoucí  vinutím,  a  sledováním  odezvy  měřených  proudů.  Pro  tuto
možnost byl upraven program mikrokontroléru tak, aby po sešlápnutí podlážkového spínače
začalo  odpočítávání  pětisekundové  prodlevy,  v  jejímž  průběhu  se  měla  testovací  osoba
připravit na rozjezd vozítka. To díky chybějícímu nastavení rovnovážného PID regulátoru,
uvedeného v činnost později, sice nebylo schopno udržet jezdce ve svislé poloze, avšak jeho
pohyb byl stále možný, a to díky pomocným kolečkům umístěným do rámu vozítka s původní
myšlenkou zmírnit  dopad přílišného náklonu. Po uplynutí  pěti  sekund byl nastaven proud
tekoucí motorem v rámci složky Q na 20 A, což činilo minimum pro rozjezd. V průběhu
dalších pěti  sekund došlo k postupnému rozjetí  vozítka a  skokové změně proudu z 20 A
na 30 A. Následně záleželo již jen na testovací osobě, jak dlouho s vozítkem pojede a celý test
byl ukončen seskokem a uvolněním podlážkového spínače.

Mezitím na poblíž umístěném počítači probíhal záznam dat poskytnutých elektronikou
vozítka přes bezdrátové Wi-Fi spojení. Pro možnost pozdější analýzy průběhů byla tato data
nahrávána pomocí nástroje pro snímání obrazovky. Tímto způsobem bylo poté možné zjistit
vliv  změny  koeficientů  na  chování  vybraných  průběhů.  Obecný  vliv  změny  parametrů
na chování PI regulátorů se nachází na obr. 5.4.

Obr. 5.4: Vliv změny parametrů na odezvu PI regulátoru (převzato z [18] a upraveno)

Odezva, které je záhodno dosáhnout, se nachází přesně uprostřed uvedeného obrázku.
V případě,  že je hodnota konstanty  Ki příliš  malá,  výstup regulátoru znázorněný červenou
barvou je buď menší než vstupní požadavek označený modrou barvou, nebo k jejich překrytí
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dojde  se  značnou  prodlevou.  Přílišná  velikost  Ki konstanty  ale  může  naopak  způsobit
překmitnutí nebo jej alespoň zesílit. Druhou nastavovanou veličinou je parametr Kp, pro nějž
platí prakticky to samé. Ve výsledku se tedy dá obecně říci, že optimální nastavení je takové,
kdy je ustálení výstupní veličiny vůči vstupní co nejrychlejší a s co nejmenším překmitem.
A přesně takový přístup byl  zvolen při  hledání  vhodných parametrů  Kp a  Ki pro uvedené
regulátory.  Výsledek  se  nachází  na  obr.  5.5.  První  z  nich  zachycuje  červeně  odezvu
na oranžový skok z 0 A na 20 A, druhý z 20 A na 30 A. Pro implementaci regulátoru složky Q
uvedenou ve zdrojových kódech vychází konstanty Kp = 65 a Ki = 60.

Obr. 5.5: Odezva na dva různé jednotkové skoky
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Určení  parametrů regulátoru pro složku D je  poněkud složitější,  a to z toho důvodu,
že v jeho případě nelze přímo využít jednotkový skok, neboť proud je stále regulován vůči
referenčním 0 A a jediná změna je  nepřímo vyvolaná složkou Q, resp.  jejím regulátorem.
Vzhledem  ke  vzájemné  podobnosti  obou  regulátorů  nakonec  byly  pro  nastavení  použity
totožné konstanty. PI regulátor pro složku Q by jistě šlo vzhledem k nižší variabilitě rozdílu
referenční a měřené hodnoty nastavit agresivněji, nicméně zvolený přístup funguje bez potíží
a jeho efektivitu potvrzují i hodnoty dojezdu uvedené v závěru této práce.

Na  obr.  5.5 je  dále  možné  zpozorovat  rozkolísané  hodnoty  měřených  proudů,
připomínající  oscilace.  Zde  se  však  nejedná  o  dopad  regulační  soustavy,  neboť  takovéto
průběhy  se  objevily  již  v  průběhu  vývoje  před  implementací  zpětnovazební  smyčky.
První logické  vysvětlení,  že  se  jedná  o  nedokonalost  snímání  proudů  nebo  dopředných
transformací,  se  i  po  experimentování  s  nimi,  například  v  podobě  zvýšení  minimálního
rozlišení goniometrických funkcí sinus a kosinus, nepotvrdily. Druhé možné vysvětlení, které
podporuje i  dále uvedená myšlenka,  je,  že  motor není  z hlediska magnetických vlastností
zcela v pořádku, případně že není optimálně navržen. Při bližším zkoumání se totiž ukázalo,
že k lokálnímu maximu oscilací dochází vždy, když se rotor nachází v nule nebo stoosmdesáti
elektrických  stupních.  Při  přesném  určování  polohy  rotoru  ze  zpětně  generovaného
elektromotorického napětí, které bývá pro tento účel bráno jako referenční, se poloha daná
Hallovými senzory rozcházela nejvíce právě v těchto úsecích. Pokud by se jednalo o chybu
funkcí  sinus  nebo  kosinus,  došlo  by  ke  vzájemnému  posunutí  obou  průběhů  o  90°,
avšak v tomto případě jsou prakticky v zákrytu. Tím spíše je pravděpodobné, že na vině není
celková implementace vektorového algoritmu, nýbrž vlastnosti použitého čínského motoru.

Nastavení  rovnovážného  PID  regulátoru  proběhlo  podobně  jako  v  předchozí  práci,
a to postupným  zvyšováním  vlivu  všech  složek,  za  stálého  zkoušení  při  pouliční  jízdě.
Hodnota parametru  Kp ovlivňuje odezvu na náklon,  Ki zrychlení vozítka a  Kd laicky řečeno
jeho tuhost.  Jejich přílišný vliv může způsobit  oscilace,  což platí  zvláště  u parametru  Kd,
následkem jehož zvyšování  je  vozítko více  citlivější  na otřesy.  S implementací  uvedenou
ve zdrojových  kódech  je  optimální  nastavení  pro  pokročilého,  přibližně  70  kilogramů
vážícího  jezdce  Kp =  700, Ki = 0,5  a  Kd =  300.  Na  obr.  5.6 se  pro  zajímavost  nachází
jednosekundový výřez hodnot poskytnutých výše popsaným skriptem po konečném nastavení.
Z něj je zároveň patrné,  že nastavení PI regulátoru pro eliminaci vlivu složky D je zcela
adekvátní a proud Id stále zůstává prakticky nulový.

46



Obr. 5.6: Průběh napětí a proudů tak, jak jsou zobrazeny v aplikaci pro PC
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6 ZÁVĚR
Uvedená  práce  se  věnuje  možnosti  zvýšení  účinnosti  třífázového  stejnosměrného  motoru
formou  implementace  vektorového  řízení,  za  účelem  jejího  pozdějšího  využití
v jednokolovém  vozítku,  jenž  bylo  předmětem  předešlé  bakalářské  práce.  První  kapitola
se věnuje  dostupným  řešením  a  jejich  stručnému  rozboru.  Výrobků,  které  by  svými
vlastnostmi  odpovídaly  charakteru  zde  uvedeného projektu,  však  mnoho není  a  zpravidla
se spíše  jedná  o průmyslová  řešení  nebo  celky  nacházející  uplatnění  ve  specifických
případech. Proto práce zmiňuje pouze dvě řešení, ve formě konfigurovatelného integrovaného
obvodu  a hotového  elektronického  regulátoru,  amatéry  často  využívaného  v  elektrických
kolečkových prknech.

Druhá  kapitola  charakterizuje  elektromechanické  obecné  vlastnosti  použitého  motoru
a různé  způsoby  jeho  buzení,  které  se  odlišují  v  míře  využití  plného  napájecího  napětí.
Ryze harmonické  buzení  a  vektorovou  pulzně  šířkovou modulaci,  při  kterých  mezifázové
napětí  dosahuje  přibližně  87  %  jeho  maximální  hodnoty,  doplňuje  šestikroká  komutace
a harmonické  buzení  v kombinaci  s  třetí  harmonickou  složkou  nebo  modifikací  fáze,
díky nimž je napájecí napětí mezi fázemi motoru plně využito.

Úvod třetí kapitoly náleží popisu vlivu indukčnosti vinutí na vzájemné působení proudů
a napětí v motoru a jejich následný dopad na neefektivitu jeho chodu. K odstranění tohoto
problému slouží  algoritmus  vektorového řízení,  obecně popsaný  dále  v  kapitole  společně
s rozborem a odvozením jednotlivých částí. Vlastní přístup k uvedené problematice je uveden
formou několika idejí v závěru kapitoly. Mezi ně patří využití budicích průběhů uložených
v náhledové  tabulce  mikrokontroléru,  separace  programu  na  celky  vykonávané  s  různou
rychlostí,  opětovné  upotřebení  funkcí  využitých  již  v  části  udržující  rovnováhu  jezdce
a implementace bezdrátové komunikace za účelem snazšího pozdějšího ladění.

Předposlední  kapitola  obsahuje  návrh  elektronického  zapojení,  rozděleného  na  řídicí
a výkonovou  část.  Klíčový  prvek  řídicí  části  představuje  mikrokontrolér,  jehož  úkolem
je komunikace  s  periferiemi  a  provádění  nezbytných  výpočtů  za  účelem  buzení  motoru
a následného udržení jezdce ve svislé poloze. Samotné buzení motoru společně se snímáním
fázových proudů má na starosti  výkonová část,  vybavená trojicí  půlmůstků a proudovými
senzory na bázi Hallova efektu.

Závěr práce obsahuje popis programového vybavení mikrokontroléru, které ke své funkci
využívá  celkem  tři  přerušení  s  různou  prioritou.  Nejdůležitější  z  nich  zajišťuje  generaci
výstupních  fázových  průběhů  a  společně  s  dalším přerušením odhad  polohy  rotoru  daný
rychlostí  otáčení  a  výstupním  stavem  statorových  Hallových  čidel.  Nejméně  prioritní,
avšak stále  důležité  přerušení  zajišťuje  výpočet  všech  potřebných  veličin  a  komunikaci
s počítačovou  aplikací,  popsanou  tamtéž.  Závěr  uvedené  kapitoly  náleží  popisu
experimentálního nastavení parametrů celé řídicí soustavy.
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Cílem této diplomové práce měl být návrh a výroba prototypu funkční řídicí jednotky,
jež by našla uplatnění jako náhrada stávající elektroniky v jednokolovém vozítku a dokázala
by ovládat v něm obsažený třífázový stejnosměrný motor poněkud důmyslněji, než pouhou
šestikrokou  komutací.  A to  zejména  z  důvodu  navýšení  dojezdové  vzdálenosti.  Společně
s uskutečněním  komunikace  s  počítačem  a  možností  zobrazení  a  nastavení  potřebných
parametrů se mi cíle podařilo úspěšně dosáhnout. Nyní mám ve vozítku elektroniku velikosti
srovnatelné  s  kreditní  kartou,  jež  dokáže  bez  sebemenšího  problému  bezpečně  ovládat
pohonný pětisetwattový motor napájený šestičlánkovým lithium-polymerovým akumulátorem
a udržet mě při jízdě v rovnováze.

Původní  skromný odhad  vylepšení  dojezdu  v  rámci  dvou  až  tří  desítek  procent  byl
nakonec  překonán  téměř  čtyřnásobně  a  v  současné  chvíli  je  možné  za  srovnatelných
podmínek, tj. trať a můj jízdní styl i váha, s kapacitou akumulátoru 12 Ah ujet vzdálenost
až 24 km. To je,  dle  mého názoru,  ve srovnání  s minulou verzí a jejím dojezdem 12 km
nad očekávání  dobrý  výsledek.  Drobné  zhoršení  představuje  pokles  průměrné  rychlosti
z 13 km/h na 10 km/h, což vzhledem k větší bezpečnosti provozu nevnímám jako problém.
Ostatní projevy související  se samotnou jízdou hodnotím vůči minulému prototypu včetně
maximální  rychlosti  15  km/h  stejně  a  vyhovují  mi.  Doplňkovou  možnost  komunikace
s chytrým  mobilním  telefonem  jsem  nakonec  nevytvořil,  neboť  se  mi  líbí  zachování
jednoduchosti  vozítka  a  informace  o  stavu  akumulátoru  oznámená  počtem  pípnutí
akustické signalizace.

Lepší využití  energie z akumulátoru v motoru podporuje i  fakt,  že nyní mohu zdolat
kopce,  které s minulou verzí nešly vyjet.  Avšak i  nadále existují  takové,  jenž si  vyžadují
silnější  motor  a  s  ním  i  výkonnější  elektroniku,  což  může  být  zároveň  motivace
pro pokračování v budoucím vývoji.

49



LITERATURA
[1] HANUŠ,  Radek.  Jednokolové  vozítko  [online].  Brno,  2018  [cit.  2019-12-01].  

Dostupné z:  http://hdl.handle.net/11012/81612.  Bakalářská  práce.  Vysoké  učení  
technické  v  Brně.  Fakulta  elektrotechniky  a  komunikačních  technologií.  Ústav  
mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Háze.

[2] * Trinamic.  Datasheet TMC4671-ES [online]. Rev. 1.06, 6. února 2019, [cit 2019-11-
01]. Dostupné z:  https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents 
/TMC4671_datasheet_v1.06.pdf

[3] VESC – Open Source ESC. Benjamin‘s robotics [online]. 22. ledna 2016, [cit. 2019-11-
01]. Dostupné z: http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/

[4] SATPUTALEY, R.J., BORGHATE, V. B., KUMAR, B., CHAUDHARI, M. A. Third  
Harmonic Injection Technique for Dynamic Voltage Restorer with Repetitive Controller 
[elektronický  dokument].  Květen  2013,  [cit.  2019-11-04].  Dostupné  z:  
iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/1-3-139023477201-07.pdf

[5] * Atmel. AVR447: Sinusoidal driving of three-phase permanent magnet motor using  
ATmega48/88/168  [online].  12.  října  2016,  [cit  2019-11-10].  Dostupné  z:  
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc8010.pdf

[6] Space  Vector  PWM  Intro.  Switchcraft [online].  1.  května  2017,  [cit  2019-11-15].  
Dostupné z: https://www.switchcraft.org/learning/2017/3/15/space-vector-pwm-intro

[7] KŮS, Václav. Elektrické pohony a výkonová elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita 
v Plzni, 2006, 182 s. ISBN 80-7043-422-8

[8] 3ph Duo Wrap-Up Part 2.  Shane Colton [online]. 13. ledna 2010, [cit 2019-11-22].  
Dostupné z: http://scolton.blogspot.com/2010/01/3ph-duo-wrap-up-part-2-control.html

[9] * STMicroelectronics. Datasheet STM32F103C8 [online]. Rev. 17, 21. srpna 2015, [cit. 
2019-12-05]. Dostupné z: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf

[10] * STMicroelectronics. Datasheet LSM6DS3 [online]. Rev 10, srpen 2017, [cit. 2020-05-
-10]. Dostupné z: https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6ds3.pdf

[11] * Espressif Systems.  Datasheet ESP8266EX [online]. Rev 6.4, duben 2020, [cit. 2020-
-05-10].  Dostupné  z:  https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-
esp8266ex_datasheet_en.pdf

[12] * Alpha and Omega Semiconductor.  Datasheet AOZ1282CI [online]. Rev. 1.2, březen 
2016,  [cit.  2019-12-07].  Dostupné  z:  http://www.aosmd.com/res/data_sheets/ 
AOZ1282CI.pdf

[13] *  Advanced  Monolythic  Systems.  Datasheet  AMS1117  [online].  [cit.  2019-12-08].  
Dostupné z: http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf

50

http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOZ1282CI.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOZ1282CI.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOZ1282CI.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6ds3.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf
http://scolton.blogspot.com/2010/01/3ph-duo-wrap-up-part-2-control.html
https://www.switchcraft.org/learning/2017/3/15/space-vector-pwm-intro
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc8010.pdf
http://iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/1-3-139023477201-07.pdf
http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/
https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC4671_datasheet_v1.06.pdf
https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents


[14] * International Rectifier.  Datasheet IRS21867 [online]. 31. května 2011, [cit. 2020-05-
-10].  Dostupné  z:  https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS21867S-DataSheet-
v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a4e24fc670c35

[15] * Yangjie Technology. Datasheet YJD85G06A [online]. Rev. 2.0, 25. prosince 2018, [cit.
2020-05-10].  Dostupné  z:  https://www.tme.eu/Document/
49f8a71c8b14ba2ce133f8356d00e893/YJG85G06A.pdf

[16] * Allegro MicroSystems.  Datasheet ACS712 [online]. Rev. 18, 17. května 2019, [cit.  
2019-12-06].  Dostupné  z:  https://www.allegromicro.com/-/media/Files/Datasheets/ 
ACS712-Datasheet.ashx

[17] Matplotlib 3.2.1 documentation.  Matplotlib: Python plotting [online]. 8. dubna 2020,  
[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://matplotlib.org/

[18] PID Tuning as First Step for Preparing for TUS and SAT. The Ipsen, Harold [online]. 
7. května 2015, [cit. 2020-05-12]. Dostupné z:  https://www.ipsenharold.com/2015/05/   
pid-tuning-as-first-step-for-preparing-for-tus-and-sat/

51

https://www.ipsenharold.com/2015/05/pid-tuning-as-first-step-for-preparing-for-tus-and-sat/
https://www.ipsenharold.com/2015/05/pid-tuning-as-first-step-for-preparing-for-tus-and-sat/
https://www.ipsenharold.com/2015/05/
https://matplotlib.org/
https://www.allegromicro.com/-/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx
https://www.allegromicro.com/-/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx
https://www.allegromicro.com/-/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx
https://www.allegromicro.com/-/media/Files/Datasheets/
https://www.tme.eu/Document/49f8a71c8b14ba2ce133f8356d00e893/YJG85G06A.pdf
https://www.tme.eu/Document/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS21867S-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a4e24fc670c35
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS21867S-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a4e24fc670c35
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS21867S-DataSheet-


SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
AD Analogově digitální

BLDC BrushLess Direct Current (motor), bezkartáčový stejnosměrný (motor)

CAN Controller Area Network, druh sériové sběrnice pro průmyslové užití

DA Digitálně analogový

DRAIN Elektroda polem řízeného tranzistoru, obdoba kolektoru

DHCP Dynamic  Host  Configuration  Protocol,  protokol  pro  propůjčování  
volných IP adres dle potřeby

DMA Direct Memory Access, přímý přístup do paměti

FLASH Nevolatilní paměť, zpravidla obsahující instrukce programu

FOC Field Oriented Control, vektorové řízení

I2C Inter-Integrated  Circuit,  druh  sériové  sběrnice  pro  komunikaci  mezi  
integrovanými obvody

IP Internet Protocol, základní komunikační protokol sítě Internet

JTAG Joint Test Action Group, rozhraní pro testování a ladění

PC Personal Computer, osobní počítač

PI(D) Proporcionální, integrační (, derivační)

PLL Phase Locked Loop, fázový závěs/smyčka

PMSM Permanent Magnet Synchronous Motor, synchronní motor s 
permanentními magnety

RC Radio Control, označení pro signály použité v modelářství

SOURCE Elektroda polem řízeného tranzistoru, obdoba emitoru

SP Smart Phone, chytrý mobilní telefon

SPI Serial Peripheral Interface, jiný druh sériové sběrnice pro komunikaci  
mezi integrovanými obvody

SRAM Volatilní paměť, zpravidla obsahující proměnné

SVPWM Space  Vector  Pulse-Width  Modulation,  vektorová  pulzně  šířková  
modulace

SWD Serial Wire Debugging, rozhraní pro ladění programu mikrokontroléru

Ubemf Back electromotive force, zpětné elektromotorické napětí

UDP User Datagram Protocol, jeden z bezspojových komunikačních protokolů

U(S)ART Universal  (Synchronous/)Asynchronous  Receiver-Transmitter,  sériová  
linka

USB Universal Serial Bus, druh sériové sběrnice použité v osobních počítačích

Wi-Fi Wireless Fidelity, označení pro bezdrátovou technologii přenosu dat

WPA2 PSK Wi-Fi Protected Acces 2 Pre-shared Key, způsob zabezpečení bezdrátové 
komunikace
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A  OBSAH DOPROVODNÉHO CD
V příloze uvedené v informačním systému VUT v Brně a na doprovodném kompaktním disku
se nachází veškerá data, která v rámci zpracování této diplomové práce vznikla. V kořenovém
adresáři se nachází několik složek s obsahem:

KiCad  –  knihovna  součástek,  schéma  a  deska  plošných  spojů  vytvořené  v  návrhovém  
programu KiCad verze 5.0.2.

Skript – aplikace pro PC napsaná v jazyce Python a odladěná v interpretu verze 3.5.3.

Text – tento dokument ve formátu PDF a ODT.

Videa – záznam několika pouličních jízd, vzhledem k velikosti souborů pouze součástí disku.

Zdrojové kódy – projekt vytvořený ve vývojovém studiu Atollic TrueSTUDIO verze 9.0.0.
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B  NÁVRH ZAŘÍZENÍ

B.1 Schéma řídicí části
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B.2 Schéma výkonové části
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B.3 Motiv desky plošných spojů – strana součástek

Pozn.: Uvedený motiv není v měřítku 1:1.

B.4 Motiv desky plošných spojů – strana spojů

Pozn.: Uvedený motiv není v měřítku 1:1.

B.5 Osazovací výkres desky plošných spojů – strana součástek
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B.6 Osazovací výkres desky plošných spojů – strana spojů

B.7 Pohled na osazenou desku plošných spojů
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