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Anotace 
 
Tato disertační práce se zabývá problematikou střídavých regulovaných pohonů se synchronním 
motorem s permanentními magnety. Hlavním cílem je aplikace tzv. bezsenzorového řízení zmíněného 
stroje. Je to regulace založená na vektorovém řízení, u níž je měření mechanických veličin nahrazeno 
výpočetním blokem (56F8037), který polohu a rychlost určí z veličin elektrických. Práce je zaměřena 
do oblasti metod, jejich základem je matematický model stroje.  

Po úvodu jsou rozebrány vlastnosti a matematický model synchronního motoru s permanentními 
magnety. Dále se práce věnuje možnostem řízení těchto strojů. Následuje matematický princip 
a simulace několika metod bezsnímačového řízení (redukovaný Luenbergův pozorovatel, metody 
založené na estimaci rotorového toku). Základní vlastnosti použitého řídicího systému (56F8037) jsou 
vysvětleny. Nejdůležitějším přínosem jsou změřené výsledky z realizace metody bezsenzorového 
řízení (redukovaný Luenbergerův pozorovatel), která byla vybrána ze simulací. Experimenty byly 
uskutečněny se synchronním motorem s permanentními magnety napájeným malým napětím. 
Aplikace totožného motoru jako pohonu reálného elektromobilu (CityEl) je shrnuta v poslední 
kapitole. V závěru jsou zhodnoceny dosažené výsledky a přínosy této práce.  

 

 

 

 

Annotation 
 
This dissertation thesis deals with the controlled alternate drives with permanent magnets synchronous 
machine. The main objective leads to application of the so-called sensorless control of above 
mentioned machine. It is a regulation based on the vector control, in which the mechanical quantity 
measurement is replaced by a computational block (56F8037), which determines the rotor position and 
speed from the electric quantities. The work is aimed to the methods are based on the mathematical 
model of the machine. 

The features and mathematical model of synchronous machine with permanent magnets are analyzed 
after introduction. Furthermore, this work describes the control possibilities of these machines. 
The mathematical principle and simulations of several control methods (reduced Luenberger observer, 
rotor magnetic flux based methods) follow further. There is an explanation of control system 56F8037 
used in thesis. The most important contribution are measured results from implementation of the 
sensorless method (Reduced Luenberger observer) which was selected from the simulations. 
The experiments were carried out with permanent magnets synchronous motor supplied by low 
voltage. Application of the identical machine as a propulsion of real electromobile (CityEl) 
is summarized in the last chapter. In conclusion, the results and benefits of this work are evaluated. 



 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
Seznam zkratek 
 

AD analogově digitální převodník 
BVN blok vektorového natočení 
DSC digitální signálový kontrolér (Digital Signal Controller) 
DSP digitální signálový procesor (Digital Signal Processor) 
DT ochranná doba při přepnutí tranzistorů stejné větve (Dead Time) 
DTC přímé řízení momentu (Direct Torque Control) 
IC inkrementální čidlo 
IPMSM  SMPM s permanentními magnety uvnitř rotoru (Interior) 
MIPS počet instrukcí v milionech za sekundu (Mega Instructions Per Second) 

MRAS 
metody užívající modelu referenčního adaptivního systému (Model 
Reference Adaptive System) 

OM metoda optimálního modulu 
PM permanentní magnety 
PWM  pulzně šířková modulace (Pulse Width Modulation) 
SMPM, 
PMSM 

synchronní motor s permanentními magnety, (Permanent Magnet 
Synchronous Motor) 

SO metoda symetrického optima 
T2/3 transformace dvousložkového systému na třísložkový 
T3/2 transformace třísložkového systému na dvousložkový 
Tdq/αβ transformace z dq systému do αβ souřadného systému 
Tαβ/dq transformace z αβ systému do dq souřadného systému 
VC vektorové řízení (Vector Control) 

 
Seznam symbolů   
 

veličina 
 (symbol) jednotka popis 

horní index  
značí souřadný systém určité veličiny (S…α,β; R…d,q; Ψs…celkový tok; 
est…estimovaný systém) 

*  (v horním indexu) označuje žádanou veličinu 
X  tučně je značen vektor, nebo matice 
B [ T ] magnetická indukce 

d, de  podélná (mechanická či elektrická) osa vázaná na tok PM  
de

est 
t 

 podélná osa el. estimovaného systému (vázaná na tok PM) 
dΨs 

 
 podélná osa (vázaná na celkový magnetický tok) 

dL [ - ] parametr Luenbergova pozorovatele 
FAD (s) [ - ] přenos AD převodníku 
FI (s) [ - ] přenos čidla proudu 
FIC (s) [ - ] přenos IC 
FKI (s) [ - ] přenos zjednodušené uzavřené proudové smyčky  
FMK (s) 

 
[ - ] přenos měniče kmitočtu (střídače) 

FRI (s) [ - ] přenos regulátoru proudové smyčky 



 

 

FRω (s) [ - ] přenos regulátoru otáčkové smyčky 
fs [ Hz ] spínací frekvence střídače 

FSI (s) [ - ] přenos uzavřené proudové smyčky  
FSMPM (s) [ - ] přenos obvodu statoru SMPM 
FSω (s) [ - ] přenos uzavřené otáčkové smyčky  
FTM (s) [ - ] přenos tvorby momentu 
FTω  (s) [ - ] přenos tvorby otáček  

H [ A·m-1 ] intenzita magnetického pole 
ia, ib, ic, [ A ] okamžité hodnoty fázových proudů v třísložkovém statorovém systému a,b,c 

id, iq [ A ] podélná a příčná složka proudu v rotorovém systému 
iqmax [ A ] maximální hodnota příčné složky proudu 
iα, iβ [ A ] okamžité hodnoty fázových proudů v dvousložkovém statorovém systému 

α,β iµ [ A ] fiktivní magnetizační proud 
JC [ kgm2 ] celkový moment setrvačnosti pohonu 
KE [ V/ot/min] napěťová konstanta SMPM 

KNI, KNU [ - ] převodní konstanta napěťového či proudového čidla (z katalogu) 
KP, KI [ - ] proporcionální a integrační konstanta PI regulátoru 
KPAD [ - ] převodní konstanta analogovým napětím AD a výstupním frack dat. typem 

 KPI, KPU [ - ] celková převodní konstanta mezi napětím (proudem) a frack dat. typem 
KΨ [ - ] zpětnovazební konstanta zesilující chybový magnetický tok 

L1, L2 [ H ] fiktivní indukčnost (hodnoty voleny ze simulace) 
Ld, Lq [ H ] indukčnosti v podélné a příčné ose rotoru 

Ls [ H ] indukčnost statorového vinutí 
Lµ [ H ] fiktivní magnetizační indukčnost 
Lς [ H ] rozptylová indukčnost 
me [Nm] okamžitá hodnota elektromagnetického momentu stroje 
mz [Nm] okamžitá hodnota zatěžovacího momentu stroje 
n [ ot/min ] okamžitá skutečná hodnota mechanických otáček 
n* [ ot/min ] okamžitá žádaná hodnota mechanických otáček 

NAD [ - ] počet diskrétních hodnot jedné polarity AD 
NCit/Tω  [ - ] počet hran impulsů IC načítaný čítačem za periodu otáčkové smyčky 

nest [ ot/min ] okamžitá estimovaná (odhadována, vypočítaná) hodnota mechanických 
otáček NIC/ot [ - ] počet impulsů IC na otáčku 

nmax [ ot/min ] maximální uvažované mechanické otáčky stroje (zvoleno)  
NX [ - ] počet hodnot jedné polarity určitého datového typu (dle počtu bitů)  
p [ - ] počet pólových dvojic stroje 

q, qe  příčná (mechanická či elektrická) osa vázaná na tok PM  
qe

est 
 

 příčná osa el. estimovaného systému (vázaná na tok PM) 
qΨs 

 
 příčná osa (vázaná na celkový magnetický tok) 

Rd [ Ω ] diferenciální odpor spínacího prvku  
RMI, RMU [ Ω ] rezistor převádějící proudový výstup čidla na napětí 
RMUVST [ Ω ] vstupní měřící rezistor napěťového čidla  

Rs [ Ω ] odpor vinutí jedné fáze statoru 
Rµ [ Ω ] fiktivní magnetizační odpor 
s [ - ] Laplaceův operátor 



 

 

T [ s ] perioda signálu 
TI [ s ] časová konstanta IC 

tI nab [ s ] doba náběhu proudu na žádanou hodnotu 
Ts [ s ] perioda mezi dvěmi výpočty pozorovatele (vzorkovací perioda) 
Tω [ s ] perioda smyčky otáček 
u  vstupní vektor stavového prostoru  

U1max [ V ] amplituda první harmonické napětí 
ua, ub, uc [ V ] okamžité hodnoty fázových napětí v třísložkovém statorovém systému a,b,c 
UAD(MAX) [ V ] maximální analogové napětí na vstupu AD převodníku 

ud, uq [ V ] podélná a příčná složka vektoru napětí v rotorovém systému souřadnic 
UDC-BUS [ V ] jmenovité napětí meziobvodu střídače  
udc-bus [ V ] okamžitá hodnota napětí meziobvodu střídače  
uid, uiq [ V ] hodnota d respektive q-složky skutečného indukovaného protinapětí 

uid,est, uiq,est [ V ] hodnota d respektive q-složky estimovaného indukovaného protinapětí 
uimax [ V ] maximální velikost indukovaného napětí 
UiN [ V ] jmenovitá hodnota indukovaného protinapětí pro jmenovité otáčky 

uiα,est, uiβ,est [ V ] hodnota α respektive β-složky estimovaného indukovaného protinapětí 
uiα,uiβ [ V ] hodnota α respektive β-složky skutečného indukovaného protinapětí 
Unap [ V ] hodnota napájecího napětí meziobvodu střídače 
Up [ V ] prahové napětí spínacího prvku 

uα, uβ [ V ] složky α a β prostorového vektoru fázových napájecích napětí stroje 
v [ km/h ] rychlost elektromobilu CityEl 
w  žádaná hodnota určité veličiny 
x  libovolnou veličina (v transformacích), nebo obecná stavová veličina 
y  výstupní veličina stavového prostoru 
z [ - ] střída (poměrná doba sepnutí, zatěžovatel) 
β [ rad ] zátěžný úhel stroje 
θe [ rad ] hodnota elektrického úhlu rotoru 
θe, θm [ rad ] skutečná elektrická respektive mechanická poloha rotoru 

θe,est, θm,est  [ rad ] estimovaná elektrická respektive mechanická poloha rotoru 
θm [ rad ] skutečná hodnota mechanického úhlu rotoru  
τel [ s ] elektrická časová konstanta stroje 
τς [ s ] nekompenzovaná časová konstanta určité regulační smyčky 
Φ [ Wb ] magnetický tok 

Ψd, Ψq [ Wb ] příčná a podélná složka vektoru celkového mag. toku v rot.systému 
souřadnic Ψch,α, Ψch,β [ Wb ] α a β složky chybového magnetického toku  

ΨPM [ Wb ] magnetický tok vytvořený permanentními magnety 
ΨPM,α, ΨPM,β [ Wb ] α a β složky magnetického toku PM   

ΨS [ Wb ] výsledný magnetický tok ve vzduchové mezeře 
Ω [ rad/s ] okamžitá hodnota mechanické úhlové rychlosti rotoru 
ω [ rad/s ] elektrická úhlová rychlost rotoru 
Ω est [ rad/s ] mechanická estimovaná úhlová rychlost rotoru 
Ω* [ rad/s ] žádaná hodnota mechanické úhlové rychlosti rotoru 
ωsměr [ - ] veličina znaménkem odpovídající směru pohybu rotoru 
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Cíle disertační práce 
 

Hlavním cílem této disertační práce je vývoj řídicích metod pro synchronní stroje s permanentními 
magnety. Před splněním hlavního cíle budou postupně vykonány tyto dílčí úkoly: 

 

� Teoretický rozbor bezsnímačových metod pro řízení synchronního motoru s permanentními 
magnety v oblasti nízkých otáček. 

� Vytvoření simulačních matematických modelů a ověření jejich chování v regulační struktuře. 

� Zhodnocení simulačních výsledků a výběr vhodných metod pro odhad rychlosti a polohy 
rotoru synchronního stroje s permanentními magnety. 

� Realizace řídicího mikropočítačového systému se signálovým procesorem pro ověření 
vybraných algoritmů řízení.  

� Návrh a realizace laboratorního modelu se synchronním motorem s permanentními magnety 
pro praktické ověření bezsenzorových metod řízení.  

� Praktická implementace bezsenzorových metod řízení do laboratorního modelu.  

� Aplikace vektorového řízení v elektromobilu. 

� Analýza experimentálních výsledků a jejich porovnání s teoretickými předpoklady. 
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1. Úvod 

Elektrické pohony mají nezastupitelné místo téměř ve všech oborech lidské činnosti. Nalezneme je 
prakticky všude, kam se podíváme. Miniaturní pohony obsahují domácí spotřebiče, jako např. osobní 
počítač, audio a video technika či bílá technika. Nemalé množství různých motorků můžeme nalézt 
také v automobilu. Ventilátory, klimatizace nebo pohony výtahů už patří do kategorie řádově větších 
výkonů. V současné době pokračuje vývoj pohonů o vyšších výkonech, jak ve výrobním průmyslu, 
tak i v oblasti trakce a automobilového průmyslu. Zvyšuje se totiž poptávka po tzv. hybridních 
automobilech a objevují se i automobily s plně elektrickým pohonem, nebo automobily v nichž je 
tradiční motor využit pouze jako generátor elektrické energie pro delší cesty. Právě automobilový 
průmysl, používající elektrickou energii jako hlavní zdroj, by mohl výrazně urychlit rozvoj v oblasti 
elektrických pohonů a všeho co s nimi souvisí, z důvodu obrovského potenciálu a silného napojení 
mnoha oborů na automobilové odvětví. Největší díl spotřebované elektrické energie ovšem stále 
zůstává v průmyslové výrobě. V budoucnosti lze očekávat ještě větší nasazení elektrických pohonů, 
protože mají své nesporné výhody oproti jiným zdrojům mechanické energie.  

I nadále pokračuje vytlačování elektrických pohonů se stejnosměrnými stroji střídavými regulovanými 
pohony. Trend je dán zejména klesající cenou a rostoucím výkonem mikroprocesorových řídicích 
systémů a dále vysokou účinností střídavých asynchronních strojů, nebo ještě vyšší účinností 
u synchronních motorů s permanentními magnety (SMPM nebo PMSM, tato zkratka bude použita 
v celé práci). Rovněž výkonové spínací prvky jsou neustále modernizovány tak, aby byly schopny 
přenášet stále vyšší a vyšší výkony při rovněž rostoucích spínacích kmitočtech. Nezapomínejme ani 
na skutečnost, že značná část vyrobené elektrické energie je spotřebovávána elektrickými pohony. 

Nejběžnějšími způsoby řízení AC pohonů jsou vektorové řízení (VC) a přímé řízení momentu (DTC). 
Pro realizaci těchto metod je nezbytné znát polohu rotoru stroje. Natočení rotoru lze měřit pomocí 
mechanických snímačů otáček a polohy jako jsou revolvery či inkrementální senzory. Snímače jsou 
přídavné mechanické prvky a mohou u pohonu degradovat jeho dobré vlastnosti. Proto se neustále 
vyvíjejí tzv. bezsenzorové metody řízení AC stojů. Zmíněné metody mohou zlepšit robustnost 
a spolehlivost pohonu, snížit jeho cenu, interval údržby a celkový moment setrvačnosti vzhledem 
k předchozí variantě se snímačem polohy. Jako malou nevýhodu bezsnímačového řízení lze považovat 
složitější regulační algoritmus. Metody řízení, které nevyužívají ke své činnosti poziční senzor, mohou 
být založeny na různých principech. Patří sem principy využívající, nebo nevyužívající matematický 
model stroje, fuzzy logika nebo též metody založené na bázi umělé inteligence jako jsou například 
umělé neuronové sítě. V této práci budou podrobně rozebírány pouze metody založené 
na matematickém modelu stroje (tzv. model based methods). Podstatou těchto metod je na základě 
určitého algoritmu vypočítat rychlost a polohu rotoru ze známých, nebo z měřených veličin jakými 
jsou statorové proudy, napětí meziobvodu a aktuální spínací kombinace. Je zřejmé, že 
u bezsenzorových metod nemohou z principu být odstraněny všechny čidla, jak by se z názvu mohlo 
zdát.  

Tato práce nejprve vysvětlí zařazení, princip, možnosti, složení a rostoucí popularitu synchronních 
motorů s permanentními magnety. Matematický popis SMPM je součástí jedné z podkapitol. V oblasti 
regulace bude nejprve stručně popsáno tradiční vektorové řízení. Malou změnou je jeho použití 
s netradičním SMPM, který lze napájet malým napětím z baterií. Dále budou již podrobněji rozebrány 
bezsnímačové varianty vektorového řízení založené na matematickém modelu stroje. Vše zmíněné 
bude ověřeno nejprve simulačně a poté kromě vektorového řízení i jedna vybraná bezsenzorová 
metoda experimentálně. Zajímavostí této práce je aplikace zde popsaného stroje v reálném 
elektromobilu.            
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2. Moderní elektrické motory 

Elektrický stroj  je zařízení, jehož hlavní princip je založen na elektromagnetické indukci. 
Co nejúčinnější převod mezi elektrickou a mechanickou energií je základní požadavek na ně kladený. 
Synchronní stroje společně s elektrickými stroji asynchronními patří do kategorie střídavých 
elektrických strojů točivých. Rozdíl mezi synchronními a asynchronními, jak již název napovídá, 
spočívá v tom, zdali se rotor otáčí stejnou elektrickou úhlovou rychlostí jako magnetické pole statoru 
či nikoliv. Synchronní elektrické stroje lze pochopitelně jako všechny elektrické stroje rozdělit na 
motory a generátory. Další členění může být podle konstrukce rotoru na stroje s hladkým rotorem 
a stroje s vyniklými póly. Dělení vypovídá o jmenovitých otáčkách, které jsou u strojů s vyniklými 
póly pochopitelně menší. Stator je tvořen třífázovým vinutím, které po připojení rovněž třífázového 
sinusového napětí vytvoří točivé magnetické pole uvnitř stroje. Vinutí nemusí být jen třífázové, 
ale zmíněné řešení je nejpoužívanější.   

 

Obr. 1. Rozdělení elektrických strojů 

Synchronní elektrické stroje nemají výkonové omezení a vyrábějí se od jednotek wattů po jednotky 
gigawattů. Podobně i jejich svorkové napětí je různé a pohybuje se od desítek voltů po desítky 
kilovoltů. S napájecím napětím a výkonem musí růst i velikost strojů, nyní se pohybujeme v rozmezí 
od centimetrů po asi deset metrů. Je pozoruhodné, jak široký rozsah různých parametrů lze pokrýt 
jedním typem stroje. Nejmenší synchronní motorky se používají jako pohony například ve výpočetní 
technice či robotice. Nezapomínejme na krokové a reluktanční motorky, které tvoří jakousi speciální 
variantu synchronních strojů malých výkonů. U aplikací s větším výkonem můžeme nalézt synchronní 
stroje pohánějící ventilátory, čerpadla, kompresory či moderní hromadné dopravní prostředky. 
Třífázové synchronní alternátory těch největších výkonů nalezneme v elektrárnách, kde přeměňují 
mechanickou energii turbíny na energii elektrickou. Tradiční synchronní stroje, které jsou buzeny 
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stejnosměrným proudem a jsou sfázovány s rozvodnou sítí, mají schopnost dodávat či odebírat činný 
i jalový výkon.  

Princip synchronních strojů je skutečně jednoduchý. Lze jej přirovnat k rotujícímu magnetu v točivém 
magnetickém poli. Trojfázové vinutí umístěné ve statoru generuje točivé magnetické pole. Vzniklé 
točivé pole je definováno konstantní velikostí při proměnném směru vektoru magnetické indukce B. 
Rotor (zmíněný magnet) může mít buď konstantní velikost magnetického toku Φ – SMPM, nebo 
proměnnou dle velikosti budícího proudu – tradi ční synchronní stroje. Vzájemným působením 
točivého magnetického pole a pole buzeného rotorem vzniká elektromagnetický moment stroje. 

Moment synchronních strojů se skládá v obecné rovině ze dvou složek, podle nichž lze stroje 
rozdělovat. Stroje s hladkým rotorem mají momentovou charakteristiku danou zejména 
synchronním momentem. U strojů s vyniklými póly sestává momentová charakteristika z momentu 
synchronního i reluktančního. U strojů reluktančních je striktní pouze složka reluktančního 
momentu. Speciální variantou synchronního stroje jsou krokové motory. Ty lze rozdělit podle 
konstrukce na aktivní – využívají synchronní moment, pasivní – rotační pohyb zajišťuje reluktanční 
moment a konečně hybridní, kde se uplatňují oba druhy momentů. Poslední skupinkou jsou 
bezkartáčové stroje s PM, které lze přirovnat ke stejnosměrným strojům s cizím buzením nebo s PM. 
Jejich výhodou je využívání tzv. elektronické komutace, při níž nevzniká jiskření, a proto mají tyto 
stroje nižší rušení a snadnou údržbu. Nevýhoda tkví v proměnném moment v závislosti na úhlu 
natočení rotoru při konstantním zatěžovacím momentu [1,9]. 

2.1. Synchronní motory s permanentními magnety 

Nejmodernější varianta synchronních strojů obsahuje rotor s permanentními magnety ze vzácných 
zemin. Magnetický tok, který byl dříve tvořen stejnosměrným proudem přiváděným přes kartáče, 
je nyní buzen permanentními magnety. Zmíněná vlastnost dává základní výhodu strojů s PM. 
Pro udržení konstantního magnetického pole není potřeba dodávat energii z vnějšku. Z pohledu 
regulace ušetříme i regulátor stejnosměrného budícího proudu rotoru a potřebné obvody výkonové 
elektroniky. U tradičních synchronních strojů se při odbuzování snižuje energie potřebná pro rotorový 
tok. Ovšem SMPM pro odbuzení potřebují tokotvorný proud , který omezuje proud 
momentotvorný. Proto je zřejmé, že SMPM jsou nejvýhodnější pro provoz do jmenovitých otáček. 
Během odbuzování klesá účinnost SMPM. Obecně lze charakterizovat SMPM výhodami jako: 
odstranění rotorových ztrát v mědi, vyšší výkonová hustota, nižší moment setrvačnosti, lepší krytí 
(standardně se nevyrábějí s ventilátorem na hřídeli jako ASM) a robustnější konstrukce rotoru. 
Z pohledu chlazení je situace rovněž výhodná. Většina elektrických ztrát vzniká ve statoru, který lze 
lépe chladit, neboť je blíže okolnímu vzduchu. Nepatrné ztráty vznikají i v rotoru a to z důvodů 
konečné velikosti elektrického odporu PM. Mluvíme tedy o ztrátách vytvářených vířivými proudy. 
Nevýhody SMPM jsou: ztráta možnosti řízení rotorového toku a možný demagnetizační efekt. 
Jak je patrno výhod je více, což je důvodem stále rostoucí obliby SMPM. 

2.1.1. Moderní permanentní magnety 

Různé magnetické vlastnosti materiálů plynou z jejich atomové struktury. Z teorie 
elektromagnetického pole je známo, že pohybující se náboj vytváří kolem sebe magnetické pole. 
Elektrony obíhají kolem jádra atomu, při tomto pohybu přenáší elektrický náboj a mohou i rotovat 
kolem vlastí osy. Poslední vlastnost charakterizuje tzv. spin – není to ale rotace, jak ji známe 
z makrosvěta. Veškerý tento pohyb v čase vytváří elementární magnetické momenty, které se však 
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většinou navzájem ruší. Proto se látka chová jako magneticky neutrální, pokud není většina 
elementárních momentů natočena vnějším magnetickým polem. Po působení magnetického pole 
na látku se můžou, ale nemusí elementární magnetické momenty vrátit do původního stavu. V případě, 
že se nevrátí, mluvíme o trvalých (permanentních) magnetech. Teplota ovlivňuje rychlost a energii 
atomů, a proto v některých případech může ovlivnit i magnetické vlastnosti látky. Magnetické pole 
se zakresluje pomocí silokřivek, které jsou vždy uzavřené. Pokud se lokálně jeví jako otevřené 
napojují se v globálním měřítku na pole jiných zdrojů a vrací se zpět. Jako zajímavost dodejme, že 
teoreticky by mohli ve vesmíru existovat i magnetické monopoly, zatím se je však nepodařilo objevit.      

2.1.2. Vlastnosti a charakteristiky magnetických materiálů 

Kvalita magnetického materiálu je dána hysterezní smyčkou (jeden její kvadrant ukazuje Obr. 3), 
která vyjadřuje závislost magnetické indukce B na intenzitě magnetického pole H. V místě průniku 
křivky s vodorovnou osou leží tzv. koercitivita Hc a v místě průniku se svislou osou nalezneme 
tzv. zbytkovou remanenci Br. Čím jsou obě tyto hodnoty vyšší tím je materiál magneticky kvalitnější. 
Proto zavádíme jako nejdůležitější vlastnost permanentního magnetu tzv. maximální energetický 
součin (B·H)max . 

Permanentní magnety ze vzácných zemin vznikají nejčastěji na bázi SCo a NdFeB. Tyto materiály 
mají výrazně větší hodnoty koercitivity nebo remanence oproti tradičním trvalým magnetům jako ocel, 
AlNiCo či ferity. Technologie výroby jsou různé jako například řezání izobaricky lisovaných surových 
magnetů, nebo lisování v příčném či axiálním poli. Vlastnosti jsou pochopitelně dány výrobou, 
založenou na intermetalických sloučeninách kovů vzácných zemin s přechodovými kovy. Existují tři 
základní struktury pro magnetické matriály ze vzácných zemin. Jsou to: SmCo5 (hexagonální stavba), 
Sm2Co17 (romboedrická nebo hexagonální) a Nd2Fe14B (tetragonální struktura, lepší cena, ale nižší 
Curieova teplota). Současné materiály již nejsou tak náchylné ke korozi, proto nemusí být aplikována 
dodatečná povrchová úprava. Je to dáno přísadami, které ale snižují objemový podíl Nd2Fe14B, čímž 
klesá i magnetický tok. Tento efekt lze kompenzovat lepším teplotním koeficientem (většinou 
negativním) při pracovní teplotě, přijmeme-li nižší startovací hodnoty [12].  

 

Obr. 2. Srovnání magnetických materiálů 

Obr. 3. zobrazuje demagnetizační část hysterezní křivky, která je obvykle určena jako pracovní 
pro PM. Bod A odpovídá maximální možné zbytkové remanenci Br, která je dosažitelná pouze 
bez vzduchové mezery. Bod B patří k provoznímu stavu bez zatížení. Strmost pro tento bod odpovídá 
nepřímo úměrně šířce vzduchové mezery. S rostoucím proudem statoru se zvětšuje odpovídající 
složka magnetického tok, a proto magnetická indukce ve vzduchové mezeře klesá. Jmenovité zatížení 
ukazuje bod C. Pokud bychom i nadále zvětšovali proud můžou se PM dostat do stavu 
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demagnetizace, který lze odstranit jen podobným postupem jako při výrobě. Pracovní bod je určen 
průnikem zatěžovací a hysterezní křivky. Rozsah intenzit magnetického pole odpovídající bodům A až 
D a patří do intervalu vratných změn, kdežto po překročení bodu D následují změny nevratné 
respektive PM musí být znovu namagnetovány [3]. 

 

Obr. 3. Demagnetizační charakteristika 

Permanentní magnety musí být opracovány diamantovým nářadím, kromě magnetů pojených plastem, 
kde je možné mechanické opracování. Demagnetizační křivky PM obvykle neberou v úvahu 
tzv. reverzibilní ztráty, které nastávají vlivem atomárních poruch při zvýšené teplotě, pokud 
se po jejím snížení teploty materiál neobnoví. Naproti tomu tzv. ireverzibilní ztráty vyjadřují odchylku 
demagnetizační křivky od jejího teoretického průběhu [12].  

Nyní si stručně nastiňme některé základní vlastnosti magnetických materiálů používaných jako PM. 
AlNiCo disponuje vysokou provozní teplotou, dobrou teplotní stabilitou (změna B na jeden stupeň 
Celsia v procentech), vysokou hustotou magnetického toku, ale trpí nízkou koercitivní silou. Proto 
z důvodu snadné demagnetizace nejsou používány v SMPM. Ferity, barium a stroncium jsou široce 
užívané jako PM. Výhodou je zde nízká cena, hojná zásoba surových materiálů, snadná produkce 
i značných objemů a mírně vyšší provozní teplota. Dále mají téměř lineární demagnetizační křivku, ale 
jejich remanence je nízká což znamená velký objem. CoSm lze charakterizovat vysokou remanencí 
i energetickým součinem, lineární demagnetizační křivkou, slušnou provozní teplotou (300º C) 
i tepelnou stabilitou. Všechno zní výborně, ale materiál je velmi drahý. Konečně magnety NdFeB, 
které mají vysokou remanenci, koercitivitu i energetický součin, ale nízkou provozní teplotu (150º C) 
a citlivost k oxidaci, ta je u nejmodernějších variant potlačena. V současné době se tento materiál jeví 
jako nejvhodnější pro PM SMPM [3].    

Magnetování PM je proces při jejich výrobě, při němž dosahují tyto magnety svých definovaných 
magnetických vlastností. K magnetování potřebují PM z vzácných zemin asi 2x-4x vyšší intenzitu 
magnetického pole oproti tvrdým feritům. Této intenzity již nelze dosáhnout pomocí systémů 
určených pro trvalé magnety. Je proto nutné použít cívek s vysokým výkonem. Existují dvě možnosti, 
jak namagnetovat PM, první z nich je namagnetování před připevněním na rotor. Metoda je sice 
levnější, ale nastává problém s umístěním, jelikož magnety jsou křehké a produkují značnou 
přitažlivou sílu. Druhou možností je zmagnetovat PM až po umístění, což je náročnější finančně, 
neboť to vyžaduje speciální vybavení [3,4].    
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2.1.3. Konstruk ční možnosti uspořádání permanentních magnetů 

Vývoj SMPM přímo souvisí s vývojem permanentních magnetů z vzácných zemin. Umístění PM 
ve stroji hraje klíčovou roli vzhledem k  vlastnostem tohoto stroje. Je jím možné ovlivnit cestu 
magnetického toku a tím i změnu indukčnosti v závislosti na poloze rotoru. Uložení permanentních 
magnetů lze provést dvěma základními způsoby [9]: 

� na povrhu vnějšího či vnitřního rotoru  

� v jádře rotoru 

První varianta obsahuje dvě možnosti. První z nich – vnější rotor (Obr. 4.e) byla vytvořena pro použití 
v trakčních aplikacích začínajících lehkými jednostopými vozidly a končících u nízkopodlažních 
tramvají. Jedná se o tzv. nábojové motory nebo také motory s vnějším rotorem. Rotor obsahující PM 
je v tomto případě pevně spojen s kolem a obepíná stator s třífázovým vinutím [2]. Druhou možností 
je typický vnitřní rotor. 

 

Obr. 4. Možnosti konstrukčního řešení rotoru s permanentními magnety: a) rotor s povrchovým 
umístěním PM a nevyjádřenými póly, b) povrchové umístění PM s vyjádřenými póly pod povrchem 

rotoru, c) vnitřní umístění PM (IPMSM) - časté v průmyslových SMPM, d) jiná možnost umístění PM 
uvnitř rotoru s nástavci, e) speciální konstrukce stroje s PM umístěnými na vnějším rotoru používaná 

v aplikacích jednostopých vozidel 

SMPM lze rozdělovat rovněž podle tvaru generovaného protinapětí na:   

� sinusové 

� lichoběžníkové (trapezoidal) 
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Na lichoběžníkové stroje nelze aplikovat vektorové řízení, proto se jimi nebudu dále zabývat. V praxi 
je nejběžnější umístění pásů s PM na povrchu rotoru a to například lepením. Zmíněné pásy nejsou 
umístěny souose, ale mírně skloněny. Rotor může být odlehčen dutinami, neboť se magnetický tok 
uzavírá výhradně v povrchové vrstvě.  

 

Obr. 5. Průběhy generovaného protinapětí (vlevo sinusové, vpravo lichoběžníkové) 

Provedení s PM na rotoru se svými parametry a chováním blíži k tradičnímu stroji s hladkým 
rotorem. Z toho vyplývá, že reaktance v příčné a podélné ose budou přibližně stejné. Považujeme-li 
prostor tvořený vzduchovou mezerou za stejnorodý, budou magnetické siločáry procházet stejnou 
dráhou ve vzduchovém prostoru stroje. V tomto případě musí být i magnetický odpor a reaktance 
v podélné a příčné složce přibližně stejné. Je nutno podotknout, že tento předpoklad je určitým 
zjednodušením a pro některé metody řízení, například injekční, ho není možné přijmout. Jsou-li PM 
situovány do jádra rotoru, není vzduchová mezera konstantní a stroj se svými vlastnostmi blíží 
synchronnímu stroji s vyniklými póly [1,2,4]. 

Velice zajímavou aplikací stroje s PM je tzv. dělič výkonu. V tomto případě se může otáčet rotor 
i stator, což je trochu v rozporu s definicí těchto termínů. Nicméně v tomto případě obsahuje rotor PM 
ať už umístěné na povrchu či uvnitř rotoru. Třífázové vinutí statoru je napájeno přes kroužky případně 
bezkontaktně speciálním transformátorem. Tento stroj umožňuje elektrickou cestou ovládat tok 
mechanického výkonu mezi statorovou a rotorovou hřídelí [2]. 

2.2. Matematický model synchronních motorů s permanentními 
magnety 

Pro potřeby teoretického ověření nových metod je nezbytný matematický model stroje. Model 
je pochopitelně založen na reálném stoji. Jedná se o synchronní motor s PM umístěnými na povrchu 
o výkonu 1,5 kW s cizím chlazením, jemuž postačí napětí meziobvodu střídače 48 V. Zdrojem 
zmíněného napětí budou baterie, protože motor nebude sloužit jen pro ověření bezsnímačových metod, 
ale i jako pohon elektromobilu. Rovnice matematického modelu popisují stroj v systému souřadnic dq 
a předpokládají následující zjednodušení [6]:  

� trojfázové napájení je harmonické a souměrné 

� statorové vinutí je prostorově symetricky rozložené a má stejné elektrické parametry 

� magnetizační charakteristika je lineární, tzn. bez hystereze 

� magnetické indukce ve vzduchové mezeře i indukované napětí mají sinusový průběh 

� ztráty v železe jsou zanedbány, není uvažován skinefekt  

� nezohledňujeme změnu parametrů v závislosti na: teplotě, kmitočtu ani magnetickém nasycení 

� je zanedbána spousta dalších faktorů jako odpor a indukčnosti kabelů, vzájemné parazitní 
induktivní a kapacitní vazby, reálné parametry pasivních součástek, zpoždění signálů vlivem 
průchodu aktivními či pasivními prvky, atd. 

 



Moderní elektrické motory                                                                              

 

 

__________________________________________________________________________________ 

- 8 - 

 

Rovnice SMPM vzniknou z náhradního schématu pro příčnou a podélnou osu a z obecné pohybové 
rovnice. Náhradní schéma nerespektuje ztráty v jádře. Příčná i podélná složka má totožné parametry 
dané statorovým obvodem. Schéma lze popsat parametry: Rs, Lςq či Lςd, ideálním zdrojem napětí 
tvořícím složku indukovaného protinapětí a magnetizační indukčností Lµd respektive Lµq. Hodnota 
protinapětí odpovídá výrazu p·Ω·ΨS,q respektive p·Ω·ΨS,d. Stroje s PM neobsahují tlumící vinutí. 
Schéma pro podélnou osu obsahuje zdroj magnetizačního proudu, který tvoří tok PM. Samozřejmě pro 
stroj s povrchovým uložením PM platí Lµd = Lµq a také Lςd = Lςq. Využitím Theveninova teorému lze 
upravit schéma Obr. 6a  na Obr. 6c. Za předpokladu že [4] : 

d d d q q qL L L L L Lµ ς µ ς= + = +  (1.1) 

lze použitím 2. kirhoffova zákona odvodit následující vztahy [6]: 

d
d d s d q q

di
u i R L L i

dt
ω= ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅  (1.2) 

q
q q s q d d e

di
u i R L L i K

dt p

ωω= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  (1.3) 

( )3

2e PM q d q d qm p i L L i i = ⋅ ⋅ Ψ ⋅ + − ⋅   (1.4) 

( )1
e z

c

d
m m

dt J

ω = −  (1.5) 

 

Obr. 6. Náhradní schémata SMPM: a) obvod pro podélnou osu, b) obvod pro příčnou osu, c) užití 
Theveninova teorému pro podélnou složku  

Například rovnice (1.3) je vhodná pro rozbor. První člen reprezentuje úbytek napětí na ohmickém 
odporu vinutí. Druhý člen odpovídá vlastní indukčnosti vinutí. Vzájemné působení vazeb matematicky 
vyjadřuje předposlední člen a poslední reprezentuje elektromagnetickou indukci při konstantním 
magnetickém toku. Další rovnice (1.4) popisující vznik elektromagnetického momentu a má dvě 
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složky, levá část odpovídá synchronnímu momentu a pravá reluktančnímu. Poslední vztah dávající 
závislost mezi úhlovou rychlostí a momentem je známá pohybová rovnice.       

2.3. Simulační model synchronního motoru s permanentními 
magnety 

Z předchozích rovnic (1.2) až (1.5) je sestaven matematický model SMPM pro simulace, jehož 
grafické znázornění můžeme vidět na Obr. 7. Jak je z obrázku patrno model obsahuje 5 vstupů, tři 
z nich jsou statorové napájecí napětí jednotlivých fází. Zbylé dva představují zatěžovací moment 
a počáteční polohu stroje. Výstupů z matematického modelu je několik. Většina z nich je nezbytná pro 
regulaci. Patří sem proudy v systému dq, elektrická rychlost a elektrický úhel rotoru. Zbývajícími 
výstupními veličinami jsou proudy v systému αβ sloužící estimačním účelům. Konstanty nezbytné pro 
správný chod modelu jsou uloženy v externím souboru. 

 

Obr. 7. Matematický model reálného SMPM vytvořený v Matlab-Simulink 

Změnou hodnoty jedné veličiny v souboru konstant lze docílit změny hodnot i několika elementárních 
bloků, z nichž je model sestaven. Třífázové napájecí napětí je nejprve transformováno do αβ systému 
pomocí převodního vztahu pro obecnou veličinu [7].  



Moderní elektrické motory                                                                              

 

 

__________________________________________________________________________________ 

- 10 - 
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3 3 3
1 1

0
3 3

a a

b b

c c

x x
x

x x
x

x x

α

β

 
   − −      = ⋅ = ⋅         −         

T2/3

T2 / 3

6447448

 (1.6) 

Pochopitelně opačnou transformaci lze získat inverzní maticí.  

1 0

1 3

2 2

1 3

2 2

a

b

c

x
x x

x
x x

x

α α

β β

 
 
  

      = − ⋅ = ⋅     
      

 − −  

T3/2

T3 / 2

6447448

 (1.7) 

Konstanty v těchto maticích podléhají podmínce rovnosti veličiny fáze L1 v třísložkových 
souřadnicích a fáze alfa v dvousložkovém souřadném systému. Dalším blokem v  modelu je opět 
transformace, tentokrát do rotorových (rotujících) souřadnic, pomocí navazující převodní matice a její 
inverzní obdoby pro zpětnou transformaci.  

cos sin

sin cos
d

q

x x x

x x x
α α

β β

θ θ
θ θ

      = ⋅ = ⋅      −      

Tdq/αβ

Tdq / αβ

6447448

 (1.8) 

cos sin

sin cos
d d

q q

x x x

x x x
α

β

θ θ
θ θ

−      = ⋅ = ⋅      
      

Tαβ/dq

Tαβ / dq

6447448

 (1.9) 

Dále pomocí integrátorů, sumačních členů, násobících konstant a zpětných vazeb jsou vypočteny toky 
v příčném a podélném směru souřadného systému dq.  K podélné složce magnetického toku je přičten 
tok PM. Následují vazby mezi d a q složkou a výpočet momentu dle vztahu (1.4). Známe-li okamžitý 
moment stroje můžeme jeho integrací získat rychlost rotoru a její další integrací i úhel natočení rotoru.  

Vektorovým diagramem (Obr. 8) bude všechno o SMPM ještě jednou shrnuto, neboť je to jedinečný 
způsob, jak do jedné roviny zakreslit souřadné systémy včetně elektrických i mechanických veličin. 
Speciální variantou tohoto diagramu je diagram fázorový, ten ale zobrazuje amplitudu a fázi 
harmonických veličin, které u řízeného pohonu kvůli modulaci nenalezneme.  

Zdrojem všech jevů je statorové třífázové napájecí napětí Us. V případě regulovaného pohonu 
hovořme spíše o pulzech vytvářených střídačem. Odečteme-li úbytek napětí na reaktanci a činném 
odporu, jimiž lze vinutí jednoduše charakterizovat, dostaneme protinapětí respektive indukované 
napětí Ui. Zdrojem této elektromotorické síly, jak bylo Ui dříve označováno je časová změna 
celkového magnetického toku. Vektor statorového proudu je ve fázi s protinapětím, což zajišťuje 
regulace, neboť složka proudu ve směru totožném s magnetickým tokem PM je regulována na nulovou 
hodnotu. Protéká-li vinutím proud musí být jeho důsledkem magnetický tok, tedy Ψs,q. Směr toku bude 
totožný s proudem, který jej vyvolal. Důsledkem elektrického proudu i magnetické toku 
je elektromagnetický moment, který je vyvolán vzájemným působením toků Ψs,q a ΨPM. Aby měl 
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moment maximální hodnotu musí toky svírat 90º elektrických. Podmínka je zajištěna vektorovým 
řízením. Moment začne způsobovat otáčení rotoru, který vyvolá časovou změnu celkového 
magnetického toku. Tok generuje napětí Ui, čímž se celá elektromagnetická interakce dostává zpět na 
začátek, děj se opakuje a rotor se otáčí. Dodejme ještě (Obr. 8a), že při chodu naprázdno je proud 
malý, ne však nulový. Je to dáno tím, že stroj vytváří moment, který kompenzuje vliv tření v ložiscích, 
a odpor vzduchu chladícího ventilátoru pokud ho soustrojí obsahuje [9].   

 

Obr. 8. Vektorový diagram SMPM: a)  naprázdno b) diagram zatíženého stroje 
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3. Řízení synchronních motorů s permanentními magnety 

V současné době jsou pro řízení střídavých strojů využívány zejména dvě metody – vektorové řízení 
VC (Vector Control) a přímé řízení momentu DTC (Direct Torque Control). Předchůdcem 
vektorového řízení je tzv. skalární řízení, u něhož nebyl nezávisle řízen tok a moment, a proto byl 
stroj vhodně řízen pouze v ustáleném stavu. Aby nedocházelo k přebuzení stroje musí být současně 
s kmitočtem měněno i napětí. Nevýhody skalárního řízení byly odstraněny řízením vektorovým, které 
vyhoví i značným požadavkům na přesnost regulace a dynamiku stroje. Oproti skalárnímu řízení je 
vektorově regulovaný stroj neustále optimálně buzen, tedy i během přechodového děje. Konkurenční 
metodou je již zmíněné přímé řízení momentu. Výhody DTC spočívají v jednoduchosti a menších 
požadavcích na senzor polohy, jelikož stačí určit pouze sektor u SMPM. Naproti tomu nevýhodami 
jsou větší zvlnění momentu, nepřímá regulace proudů a proměnná spínací frekvence, která se daleko 
hůře filtruje a způsobuje větší rušení. Ve speciální variantě může mít i DTC konstantní spínací 
frekvenci. Je patrno, že obě metody mají své klady i zápory. Záleží především na konkrétní aplikaci, 
která určí vhodnou metodu řízení.  

3.1. Vektorové řízení synchronních motorů s permanentními 
magnety 

Je známo, že vektorové řízení je metoda regulace střídavých strojů, která je ve svém principu podobná 
regulaci stejnosměrných strojů. To znamená, že umožňuje nezávisle řídit složky proudů ovlivňující 
moment i tok stroje. Navíc, přestože střídavý stroj je většinou třífázový, vystačíme s dvěma regulátory 
proudu, jedním regulátorem otáček případně regulátorem toku. Další výhoda vektorového řízení 
spočívá v tom, že proudová regulace zároveň chrání motor i měnič. Proud nepřekročí stanovenou mez, 
a tak zkrat či tepelné přetížení nemůže nastat, neuvažujeme-li poruchy. U SMPM se složka proudu 
vytvářející magnetický tok reguluje na nulovou hodnotu, protože buzení stoje je zajišťováno PM. Při 
provozu nad jmenovitou hodnotou otáček je nezbytné snížit velikost celkového magnetického toku. 
Dosáhneme toho proudem v podélné ose d, který vytvoří tok opačného směru vzhledem toku PM. 
Protože jmenovitý proud nelze po delší časový interval překročit kvůli chlazení stroje, musí být 
omezena i momentotvorná složka proudu, což je důvodem rychlého poklesu vyvíjeného momentu 
s otáčkami.  

  
Obr. 9. Blokové schéma vektorového řízení SMPM 

Struktura sestávající z tzv. podřadných regulačních smyček tvořených jedním či několika 
jednoduchými regulátory se ukázala být velmi výhodná nejen pro vektorové řízení. A to jednak 
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z důvodů snadného nastavení regulátorů a jednak z důvodu zpřehlednění regulační struktury.  Kvůli 
snížení množství regulátorů a eliminování střídavých veličin, se převedou prostorové vektory tvořené 
třemi fázemi do rotačního dvousložkového systému. U SMPM je nejvhodnější použít rotující souřadný 
systém orientovaný na magnetický tok PM. V tomto souřadném systému jsou veličiny v ustáleném 
stavu stejnosměrné. Pro zajištění maximální dynamiky je nutné vnutit momentotvorný proud 
do statorového vinutí v co nejkratším čase. Zpoždění mezi regulovanou a žádanou hodnotou proudu 
odpovídá nekompenzované časové konstantě proudové smyčky. Další podmínkou pro vyvinutí 
maximálního momentu je udržení pravého elektrického úhlu mezi momentotvorným proudem 
a výslednou hodnotou magnetického toku. To je prováděno proudovou regulační smyčkou s  Parkovou 
transformací Tαβ/dq, jejíž hodnoty jsou aktualizovány několikrát za 1 ms. Rychlé proudové odezvy 
může být dosaženo jen, pokud výstup proudových regulátorů není omezen, respektive omezeno 
(zastaveno) je jen integrování regulátorů při dosažení maxima střídy [6].  

Na následujícím Obr. 9. je zobrazena struktura vektorového řízení. Z uživatelského pohledu je nutno 
zadat pouze žádanou rychlost. Další vstupním parametrem je maximální protinapětí po jehož 
překročení se začne stroj odbuzovat. V oblasti nad jmenovitými otáčkami musí být omezena 
momentotvorná složka proudu dle vztahu: 

2 2
q N di I i= −  (3.1) 

Z této skutečnosti je patrno, že z hlediska účinnosti není výhodné dlouho provozovat SMPM při 
odbuzování, neboť stroj není nejlépe proudově využíván.  

3.2. Návrh parametrů vektorového řízení metodou standardních 
přenosů 

Nejčastěji používané metody pro návrh parametrů regulátorů PI pohonářských aplikací jsou optimální 
modul (OM) a symetrické optimum (SO). Obr. 10. ukazuje jejich typickou přechodovou 
charakteristiku. Z průběhů lze vidět základní rozdíly mezi těmito metodami návrhu. Optimální modul 
lze charakterizovat malým překmitem a pozvolnějším náběhem regulované veličiny. Symetrické 
optimum má vlastnosti opačné, tedy překmit asi 43% a kratší čas, za nějž regulovaná veličina dosáhne 
prvního průniku s žádanou hodnotou [20]. 

 
Obr. 10. Přechodová charakteristika, modře – SO, zeleně – OM 

Při výpočtu parametrů regulátorů bývá symetrické optimum použito pro rychlostní regulátor 
a optimální modul pro proudové regulátory. Volba parametrů regulace je provedena na základě 
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parametrů stroje udávaných výrobcem (Tab. 3.), hodnot používaných řídicím systémem (Tab. 4), či 
přímo technických dat signálového kontroléru a některé parametry jsou vhodně voleny. Na poslední 
skutečnost bude v textu upozorněno. Například maximální protinapětí je voleno tak, aby odpovídalo 
jmenovitým otáčkám. Výpočet může být uskutečněn přes napěťovou konstantu stroje (efektivní 
hodnota sdruženého generovaného napětí měřeného na svorkách stroje při otáčení mechanickou 
úhlovou rychlostí 1 ot/min), tedy: 

0,0086 3000 25,8iN E NU K n V= ⋅ = ⋅ =  (3.1) 

Omezení regulátoru otáček je dáno jmenovitým proudem s ohledem na snížení této hodnoty 
nad jmenovitou rychlostí. Proudové regulátory nemusí mít omezený výstup, ale musí být zastaveno 
integrování uvnitř regulátorů při dosažení maxima. Spínací frekvence byla zvolena s ohledem 
na zapínací a vypínací dobu IGBT tranzistorů tvořící můstek střídače a elektrickou konstantu stroje 
tak, aby nebylo překročeno určité zvlnění proudu. 

3.2.1. Návrh regulátorů proudové regulace 

Vstupními parametry pro návrh regulátorů vektorového řízení jsou štítkové parametry SMPM, 
viz. Tab. 3. Činnost proudové smyčky lze znázornit pomocí následujícího schématu přenosů.  

 

Obr. 11. Znázornění přenosů proudové smyčky 

Uvažujeme-li pouze indukčnost a odpor statorového vinutí, lze dynamiku statorového obvodu popsat 
následujícím přenosem setrvačného článku prvního řádu. 

3 3

1 1
200,05( )

1 1 6 10 1 6 10
S

SMPM

el

R
F s

s s sτ − −= = =
+ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

 (3.2) 

Přenos měniče lze rovněž přirovnat k přenosu článku prvního řádu. Spínací frekvence měniče byla 
zvolena fs=10 kHz kvůli malé elektrické časové konstantě, dané malým napětím stroje. Pro určení 
zesílení přenosu měniče je nutné znát amplitudu 1. harmonické napájecího napětí vytvářeného 
vektorovou modulací a počet hodnot AD převodníku.  

1max

2
cos(30 ) 0,577 48 27,36

3 DC BUSU U V−= ⋅ ° ⋅ = ⋅ =  (3.3) 

Úbytek na spínacích prvcích je zanedbán, konstanta 2/3 definuje maximální fázové napětí střídače. 
Vektor statorového napětí se pohybuje po kružnici vepsané do pravidelného šestiúhelníku, proto 
je ve vztahu konstanta s goniometrickou funkcí. Nyní je již snadné spočítat přenos měniče kmitočtu. 
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1max
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0,0132048( )
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⋅ ⋅

  (3.4) 

Časová konstanta čidla proudu (menší než 1 µs) je proti AD převodníku zanedbatelná, proto ji 
nebudeme uvažovat. Čidlo disponuje proudovým výstupem. Před AD převodníkem je proudový signál 
převeden rezistorem na napěťový. Celkový převod takového signálového zpracování (a tedy 
i proudového čidla) je 55 A=1,65 V, tedy: 

 
1,65

0,03
55IK = =  (3.5) 

Podobně získáme přenos AD převodníku, uvažujeme jeho zesílení a průměrnou dobu mezi převody.  

4 6

2048 2048
( )

10 1 50 101 1
2 2
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N
F s

T ss s
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+ ⋅ ⋅+ ⋅ + ⋅
 (3.6) 

Nyní lze vypočítat celkový přenos a z něho poté navrhnout regulátor. Nekompenzovaná časová 
konstanta je získána jako součet malých časových konstant. Tento přístup lze použít, pokud regulační 
struktura obsahuje alespoň jeden integrační člen, nebo člen s velkou časovou konstantou. Vidíme, že 
podmínka splněna je. Regulátor bude navržen metodou optimálního modulu.  
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 (3.7) 

Konečně získáme přenos regulátoru [20]. 
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 (3.8) 

3.2.2. Návrh regulátoru rychlostní regulace 

Pro návrh otáčkové regulace je nutné zjednodušit celou proudovou smyčku. Jako vhodná a dostatečná 
aproximace se jeví dynamika článku prvního řád. Ten vznikne jednoduše po zanedbání členu 
s koeficientem s2 v přenosu (3.7) a po redukování dynamiky nejvyššího řádu nahrazuje chování celého 
přenosu řízení proudové regulace (přenos otevřené smyčky s jednotkovou zápornou zpětnou vazbou. 
Rychlostní regulace je znázorněna na Obr. 12. Po aproximaci celé proudové smyčky lze psát. 
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Obr. 12. Blokové znázornění přenosů smyčky otáček 

Výstupem této smyčky je proud, který současně s výsledným magnetickým tokem vytváří moment. 
Podmínka maximálního momentu, tedy kolmost vektorů momentotvorného proudu a magnetického 
toku je zajištěna regulací. Podmínka zároveň zahrnuje i nejlepší proudové využití stroje. Nyní 
spočítejme magnetický tok PM z velikosti indukovaného napětí při jmenovitých otáčkách. 

60 60 25,8
0,027

2 2 3 3000
iN

PM
N

U
T

pπ π
⋅ ⋅Ψ = = =

⋅ ⋅ Ω ⋅ ⋅
 (3.10) 

Mezi vznikem proudu a momentu není časové zpoždění.  

3 3
( ) 3 0,027 0,123

2 2TM PMF s p= ⋅ ⋅ Ψ = ⋅ ⋅ =
 (3.11) 

Přenos čidla otáček musí být do rychlostní smyčky zahrnut. Časová konstanta čidla souvisí 
s intervalem, během něhož jsou počítány hrany signálů inkrementálního čidla. Interval, který 
je současně perioda rychlostní smyčky, musí být volen jako kompromis mezi minimální měřitelnou 
rychlostí stroje a kmitočtem rychlostní smyčky. Nejprve se určí maximální počet impulsů, jenž čítač 
načítá během periody rychlostní smyčky. Maximální mechanická rychlost je zvolena.  

3
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Přenos inkrementálního čidla je dán.  

/ max

3 3

2731 2731
( )

2,5 10 1 1,25 101 1
2 2

Cit T
I C

N
F s

T ss s

ω

ω
− −= = =

⋅ + ⋅ ⋅+ ⋅ + ⋅
 (3.13) 

Dále vyjádříme blok reprezentující dynamiku momentu setrvačnosti. 

3

1 1
( )

3,863 10MS
c

F s
s J s −= =

⋅ ⋅ ⋅
 (3.14) 

Konečně máme všechny bloky pro výsledný přenos smyčky otáček. Můžeme tedy psát. 
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Posledním krokem je výpočet regulátoru rychlostní smyčky metodou symetrického optima [20]. 
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3.3. Volba průběhu žádaných otáček a zatěžovacího momentu 

Na Obr. 13. a Obr. 14. můžeme vidět simulační výsledky vektorového řízení s parametry řídicí 
struktury z předchozí podkapitoly a s modelem motoru popsaným dříve.  

 

Obr. 13.  Simulace vektorového řízení pro jmenovité otáčky 
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Průběh žádaných otáček a zatěžovacího momentu, byl zvolen tak, aby pokryl všechny provozní stavy 
stroje. Čili rozběh, zastavení, reverzaci i provoz pohonu při otáčkách blízkých nule (jedna až dvě 
pětiny simulovaného děje), a to vše jak naprázdno, tak i při zatížení. Zatěžovací moment je reakčního 
typu a jeho velikost je dána zvolenou hodnotou 80 % jmenovitého momentu stroje. Důvodem je 
dynamický moment, který by v případě rozběhu stroje, zatíženého jmenovitým momentem, nebyl 
k dispozici. To platí při omezení výstupu rychlostního regulátoru na jmenovitý proud.    

V první části časové osy je motor provozován naprázdno, od určitého okamžiku až do konce simulace 
je zatížen. Průběhy ze simulace obsahují 4 bloky. V prvním vidíme žádané a skutečné mechanické 
otáčky stroje, druhý obsahuje zatěžovací moment a mechanický či elektrický úhel rotoru, v dalším 
jsou proudy v systému rotorových souřadnic a poslední zobrazuje okamžité hodnoty napájecích napětí 
všech tří fází. Kvůli přehlednosti jsou tato napětí zobrazena po filtraci článkem 1. řádu s časovou 
konstantou rovnou spínací periodě. Filtr ovlivňuje pouze data vstupující do grafu. V modelu je motor 
napájen pěti úrovněmi fázového napětí z vektorové modulace.  

Na první simulaci (Obr. 13.) je stroj provozován i při odbuzení. Dochází k němu při skoku, žádané 
rychlosti na hodnotu 6000 ot/min. Této rychlosti však stroj nedosáhne, neboť omezení otáčkového 
regulátoru nedovolí, aby vektorový součet složek d a q přesáhl jmenovitou hodnotu proudu. Vidíme 
jak tokotvorný proud snižuje momentotvorný včetně zvlnění. Za povšimnutí stojí i celkově větší 
zvlnění proudů v porovnání s následující simulací. Odpovídá to hrubšímu simulačnímu kroku, jenž byl 
nutný pro tak dlouhou simulaci (10 s). 
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Obr. 14. Simulace vektorového řízení pro nízké otáčky 

Na Obr. 14. lze pozorovat chování pohonu při nízkých otáčkách. Kvůli lepšímu znázornění 
přechodových dějů byla zvolena mnohem kratší doba simulace (0,4 s) a vyšší počet počítaných bodů 
(20 bodů na spínací periodu). Na simulování efektů jako je například ochranná doba, je počet bodů 



Řízení synchronních motorů s permanentními magnety                                                                              

 

 

__________________________________________________________________________________ 

- 19 - 

 

simulace stále žalostně nízký. Vidíme, že křivka skutečných otáček prakticky neobsahuje překmity. 
Největší překmit otáček a momentotvorného proudu nastává při nulové rychlosti v okamžiku skoku 
zatížení. Ve všech simulacích není uvažována dynamika čidla otáček, respektive časový interval, 
během kterého jsou čítány hrany impulsů inkrementálního čidla. Důvodem je možnost pozdějšího 
srovnání estimované rychlosti se skutečnou, ne měřenou rychlostí, a tedy lepší zhodnocení 
bezsenzorové metody. Za povšimnutí rovněž stojí velmi nízké napájecí napětí stroje při nízkých 
otáčkách (1–2 V) a napěťové špičky způsobující rychlou změnu iq.  
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4. Bezsenzorové metody řízení synchronních motorů 
s permanentními magnety  

Termín bezsenzorové řízení neznamená eliminaci všech čidel, pouze snímače polohy a rychlosti 
rotoru, tedy snímačů mechanických veličin umístěných na hřídeli stroje. Dále bude uvažováno 
inkrementální čidlo jako senzor polohy a rychlosti, ovšem podobné závěry plynou i pro resolver. 

4.1. Druhy bezsenzorových metod 

Bezsenzorové metody využívají mnoho různých principů. Většinou nějakým způsobem zpracovávají 
statorová napětí a proudy tekoucí strojem. Za nejjednodušší bezsnímačovou metodu lze považovat 
DTC u asynchronního motoru. Zde totiž není nutné znát polohu stroje ani aktuální rychlost, nechceme-
li ji regulovat. V opačném případě potřebujeme navíc estimátor rychlosti. U strojů synchronních 
s metodou DTC je situace složitější, proto je pro ně výhodnější bezsnímačové řízení založené na VC. 
Do kategorie nejsofistikovanějších systémů by mohly být zařazeny metody na bázi umělé inteligence, 
tedy umělé neuronové sítě a fuzzy logika. Běžnějšími bezsnímačovými metodami jsou metody 
pracující s matematickým modelem strojů nebo injekční metody.  

4.1.1. Umělá inteligence 

Umělé neuronové sítě jsou založeny na základních principech zpracování informací lidským mozkem. 
Ovšem zatímco mozek se skládá řádově ze stovek miliard neuronů, které jsou mezi sebou propojeny 
i tisíci spoji, tak umělé neuronové sítě obsahují většinou pouze desítky až stovky neuronů. Je tedy 
zřejmé, že se umělá obdoba neuronových sítí ani zdaleka neblíží té přirozené. Koneckonců 
na vytvoření nejsložitějšího systému v celém známém vesmíru, za který je lidský mozek považován, 
doposud nemáme technologii. I přes jednoduchost umělých neuronových sítí jsou základní vlastnosti 
podobné. Patří sem schopnost natrénovat chování neznámého systému z určitého množství vstupních 
a výstupních vzorků. Při trénování si neuronová síť vytváří souvislosti mezi vstupními a výstupními 
vzorky dat, a čím je těchto vzorků více, tím je reakce sítě přesnější. Natrénovaná síť se může chovat 
dynamicky, v tom případě její vstupy či výstupy závisí nejenom na okamžité kombinaci vstupních 
veličin, ale i na předchozích vstupních hodnotách. Zajímavou vlastností neuronových sítí je, že mají 
schopnost si něco pamatovat, ale nemají paměť jako například počítače. Uvedená schopnost 
je implementována uvnitř vysoce paralelní struktury a nazývá se asociativní paměť. Neuronové sítě 
jsou téměř nezávislé na výpadku malého množství neuronů, nebo na změně parametrů. Dalšími 
vlastnostmi je zevšeobecnění informace a eliminace šumu. Existuje mnoho typů umělých neuronových 
sítí, mnoho aktivačních funkcí (vytváří jeden výstup ze sumy vstupů a jejich konstant) a značné 
množství trénovacích algoritmů. Některé sítě správně reagují i na nenatrénované provozní stavy. 
V oblasti elektrických pohonů můžou být neuronové sítě využity pro odhad rychlosti a polohy rotoru 
z napětí a proudů přiváděných na svorky stroje [3].   

Fuzzy logika je systém pravidel, který přiřazuje logickým výrokům určitý stupeň příslušnosti 
k tzv. fuzzy množině. U klasické výrokové a predikátové logiky, je striktně dáno, zda je výrok splněn 
či nikoliv. Naproti tomu u fuzzy logiky může logická proměnná plynule nabývat hodnot z určitého 
intervalu, nejčastěji 0 až 1 (hodnoty je možné charakterizovat pojmy např.: trochu, přibližně, málo…). 
Fuzzy logika umožňuje vyjádřit částečnou příslušnost k fuzzy množině. Výhody fuzzy logiky jsou: 
jednoduchá implementace a manipulace s pojmy, se kterými člověk běžně pracuje a pomocí kterých 
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se v reálném světě vyjadřuje. Postup vyhodnocování fuzzy logikou je následující. Nejprve se provede 
fuzzifikace, to znamená, že se určí příslušnost vstupních dat k fuzzy množinám (jak moc do nich 
vstupní vzorky patří nebo nepatří). Dále následuje tzv. fuzzy inherence, neboli postup umožňující 
automatické rozhodování na základě vyjádřených pravidel typu – při splnění této podmínky následuje 
rozhodnutí. Zmíněným postupem vzniknou jiné fuzzy množiny, s nimiž se v závěru provede proces 
defuzzifikace. Termín označuje převedení výstupních fuzzy množin na určitou hodnotu [3,6].     

4.1.2. Injek ční metody  

Injekční metody jsou založeny na principu získání polohy rotoru bez použití matematického modelu. 
Využívá se různých vlastností elektrických strojů jako je nesymetrie magnetického obvodu. Uvedené 
vlastnosti jsou většinou v matematickém modelu zanedbávány. Nesymetrie je závislost impedance 
na poloze a lze ji detekovat jako modulaci superponovaného napájecího napěťového signálu. Ve stroji 
vznikne superponovaná složka proudů totožného kmitočtu. Proudy po změření, filtraci a demodulaci 
nesou informaci o poloze. Signál může být injektován do stroje v souřadnicích αβ či dq a může mít 
spojitý i impulsní charakter. Typická frekvence signálu je kolem 1 kHz. Hlavními nevýhodami těchto 
metod jsou přídavné ztráty, zvlnění momentu, akustický hluk a obtížnost použití pro rotory s malou 
změnou impedance. Naopak výhodou je znalost polohy i v nulových otáčkách, před startem a částečná 
nezávislost na změně parametrů regulace.  

4.1.3. Metody využívající matematický model motoru  

Matematický model stroje popisuje chování stroje v závislosti na přiváděném napětí a na zátěžném 
momentu. Model, který je základem bezsnímačové metody, nezná moment zatížení a musí ho odvodit 
z elektrických veličin. Z důvodů jednoduchosti zanedbává matematický model mnoho reálných 
vlastností elektrických strojů. Což se odráží na přesnosti matematického popisu a omezuje jeho 
použití. Matematických modelů je mnoho a jsou základem celé řady konkrétnějších metod. Například 
MRAS, různé druhy pozorovatelů, integrační metody, Kalmanův filtr, atd.  

Z pohledu stavových veličin lze využít pro estimaci zejména protinapětí a magnetické toky. 
Protinapětí lze kalkulovat použitím pozorovatele a pro magnetické toky je typický integrační přístup.  
Obě možnosti budou později podrobně rozebrány v dalších kapitolách. Většinou jsou jako vstupní data 
pro estimaci použity vektory statorového proudu a napětí. Není-li vyveden nulový vodič ze stoje lze 
měřit proudy dvou fází a třetí dopočítat. Statorové napětí lze nejjednodušeji získat z aktuální spínací 
kombinace a měření napětí meziobvodu. Daleko přesnější je měřit přímo napětí na třech svorkách 
stroje – viz [9].       

Některé metody nepotřebují znát napájecí proudy či napětí a odhadují chybu polohy rotoru na základě 
například tokotvorného proudu – viz [27]. Zpracování chyby polohy je typické pro činnost 
estimačního algoritmu v rotujícím systému. Chyba polohy je pak principielně dána poměrem napětí, 
které je na výstupu regulátoru tokotvorného proudu ku protinapětí. To je počítáno z estimované 
rychlosti a magnetického toku PM. Rychlost je určována polohovým sledovacím PI regulátorem, jehož 
zesílení je variabilní a závisí na okamžité estimované rychlosti. Činnost metody je nutné rozdělit na 
dvě části oddělené určitou mezní rychlostí stroje. V regionu nižších otáček je zesílení estimátoru 
konstantní, naproti tomu nad mezní rychlostí se zesílení mění lineárně dle rychlosti. Estimátor musí 
být 2 až 6 krát rychlejší než systém, jenž řídí. Protože pohon není pozorovatelný při rychlostech kolem 
nuly, řízení obsahuje kompenzátor, který zvětší šířku pásma při nízkých rychlostech. Proto je zde 
popsaný princip robustní a metoda je dokonce jen velice málo citlivá na změnu magnetického toku, 
jakožto hlavního parametru estimátoru [27]. 
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Zajímavá metoda, která zalištuje stabilní rozběh a reverzaci při nízkých otáčkách je popsána ve článku 
[23]. Je zde využit nenulový tokotvorný proud, který zpřesní určení hodnoty a časové změny 
statorového odporu. Metoda potřebuje jalový výkon pro estimaci, i když jen při nízkých otáčkách. 

Zvláštní způsob vektorového bezsenzorového řízení je popsán ve článku [25]. Výhodou je jednoduchá 
regulační struktura, která obsahuje pouze jeden regulátor. Naopak nevýhodou je méně kvalitní 
regulace proudů. Princip spočívá v určení polohy rotoru integrací z žádané rychlosti. Je tedy vytvořen 
souřadný systém, který souhlasí se souřadným systémem orientovaným na tok PM pouze v případě, 
že mezi skutečnou a žádanou rychlostí byla zanedbatelná odchylka. Na vstupy jediného regulátoru 
jsou kromě požadované rychlosti přiváděny rovněž proudy transformované do souřadného systému, 
který je natočen dle žádané rychlosti na vstupu. Výstupy jsou složky vektoru napájecího napětí 
v rotačním systému, takže tři hodnoty zatěžovatelů pro střídač získáme obvykle Parkovou a Clarkovou 
transformací. Nutno připomenout, že tato metoda není založena na VC.     

Příspěvek [31] popisuje jeden ze způsobů, jímž lze zjistit počáteční pozici rotoru. Metoda je založena 
na injektování signálu v rotorových souřadnicích a je rovněž vhodná pro SMPM s magnety 
umístěnými na rotoru, neboli pro stroje s velmi malým rozdílem indukčnosti v příčné a podélné ose.  

4.2. Výhody metod bezsenzorového řízení 

Rozvoj bezsenzorového řízení střídavých strojů souvisí zejména s těmito výhodami. 

� Snížení ceny – každé snížení finanční náročnosti ovšem ne na úkor kvality je vítáno. Ještě 
lépe to platí, když hovoříme nejen o stovkách, ale spíše o tisících Kč. Přitom podmínkou 
bezsnímačového řízení je dostatečný výkon řídicího sytému, ten však cenu kompletního 
pohonu příliš nenavýší.  

� Menší rozměry a hmotnost pohonu – už samostatné SMPM mají vysokou výkonovou 
hustotu, a proto malé rozměry. Odstraněním snímače otáček se tato hodnota ještě zlepší. 
Zejména u SMPM se senzory otáček upevňují přímo za motor a tvoří s ním jeden kompaktní 
celek (tvar hranolu), což komplikuje návrh celku a může zvýšit cenu motoru se senzorem. 

� Nezměněný moment setrvačnosti pohonu – dynamika pohonu je dána maximálním točivým 
momentem a momentem setrvačnosti stroje. Moment síly přímo souvisí s proudem, tokem PM 
a úhlu mezi nimi. Při vysokých požadavcích na dynamiku musí být moment setrvačnosti co 
nejmenší, a proto je každé jeho zvýšení nevýhodou.    

� Zvýšení robustnosti – Robustnost z pohledu technické kybernetiky souvisí s tím, do jaké 
míry je systém schopen reagovat na změny své struktury, nebo parametry okolí. Při klasickém 
vektorovém řízení způsobí například porucha kabelu spojujícího senzor otáček s řídicím 
systémem zastavení činnosti celého pohonu. Z tohoto pohledu je bezsnímačové řízení 
robustnější.  

� Lepší spolehlivost – spolehlivost označuje míru s jakou je systém, nebo zařízení schopno plnit 
svou funkci po určitou dobu a za definovaných podmínek. Každá redukce měřících členů tedy 
znamená vyšší spolehlivost, neboť pak celek obsahuje méně možných poruchových prvků.   

� Zlepšená přesnost a rychlost měření úhlové rychlosti rotoru – přesnost a čerstvost 
informací o poloze či rychlosti může být u bezsnímačových metod lepší. Jelikož při nízkých 
otáčkách je rychlost rotoru dána počtem impulsů za časový interval. Při nízkých rychlostech 
je frekvence těchto impulsů malá a s ní klesá přesnost měření i počet měření za jednotku času. 
Injekční bezsenzorové metody tímto efektem netrpí. 
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� Menší požadavky na údržbu a servisní kontroly – čím méně částí pohon obsahuje, tím 
je menší pravděpodobnost poruchy a menší množství kontrolovaných prvků. 

� Menší množství kabelových propojení a snížená možnost interference – zejména 
při vyšších rychlostech mají pulsy produkované inkrementálním čidlem vysoký kmitočet 
a jsou tedy náchylnější na rušení.  

 

Nevýhod bezsnímačového řízení není mnoho. Patří sem vyšší požadavky na výkon řídicího systému, 
neboť metoda výpočtu polohy a rychlosti rotoru nemusí být zrovna jednoduchá a její zpracování musí 
být dostatečně rychlé. S předchozím souvisí i vyšší celková složitost řídicího algoritmu, v porovnání 
s běžným vektorovým řízením, pro které jsou dnešní digitální kontroléry či procesory 
předimenzované. Nepříjemnou vlastností bezsenzorových metod s matematickým modelem je snížení 
stability nebo dokonce nemožný chod při velmi nízkých otáčkách. Nevýhodami injekčních metod jsou 
hluk, zvlnění momentu a potřeba mít stroje s co nejvyšší změnou reaktance vzhledem k úhlu natočení.  

4.3. Vybrané metody pro simulační ověření  

Pro simulační ověření bylo vybráno několik metod. Výběr byl volen tak, aby byl rozsah principů co 
nejširší. Proto budou vysvětleny a simulovány metody, které se zakládají na VC a pracují jak 
v rotačním, tak v pevném systému souřadnic. Pozici a otáčky je možné určit z různých stavových 
veličin, jako jsou magnetické toky a protinapětí. Oba přístupy jsou ve vybraných metodách zahrnuty. 
Tři konkrétní metody a jejich principy jsou uvedeny zde:  

� redukovaný Luenbergův pozorovatel včetně dvou různých možností zpracování indukovaného 
protinapětí 

� estimátor rotorového toku s přímým potlačením ofsetů 

� pozorovatel magnetických toků v rotorovém systému se zpětnou vazbou  

4.3.1. Dynamický systém a jeho popis ve stavovém prostoru 

Matematický popis mnoha metod je vyjádřen ve stavovém prostoru. Tento termín omezuje rozsah 
stavového vektoru určitého dynamického systému. Stavový vektor obsahuje informaci o aktuálním 
stavu systému. Stavové rovnice vytváří pravidla pro pohyb stavového vektoru, čímž charakterizuje 
dynamický systém. Právě stavový popis je jednou z možností, jak matematicky vyjádřit chování 
dynamického systému. Systém obecně označuje soubor prvků, které mají vzájemné vztahy a jimiž 
systém působí na své okolí. Dynamicky systém pak bude systém, který je časově proměnný, vyvíjí 
se a jehož okamžitý stav závisí nejen na stavu aktuálním, ale i na stavech předchozích. Stavový 
pozorovatel lze aplikovat pouze na pozorovatelný a rekonstruovatelný systém. Pozorovatelný systém 
je takový systém, u kterého lze během konečného časového intervalu měření vstupů a výstupů 
systému, zjistit stav systému na počátku měření. Analogicky u rekonstruovatelného systému lze určit 
stav na konci intervalu měření ze vstupů a výstupů daného systému. U deterministického systému 
(výstupní veličiny lze jednoznačně určit ze vstupních veličin) platí, že je-li systém pozorovatelný 
je vždy i rekonstruovatelný, ale ne obráceně [8]. 
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Obr. 15. Schématické znázornění stavového modelu lineárního dynamického systému 

Obr. 15 graficky znázorňuje princip stavového prostoru. Matematická reprezentace je zapsána níže 
(3.17). První diferenciální rovnice neboli též stavová rovnice vyjadřuje vztah mezi stavovou 
proměnnou a vstupní veličinou. Stavové proměnné nemusí být měřitelné. Z matice A lze zjistit 
nejdůležitější vlastnosti dynamického systému – například stabilitu. Druhá rovnice udává, jakým 
způsobem závisí výstupní veličiny na vstupních a na stavových. Je-li matice D nulová, nejsou výstupy 
ovlivňovány vstupy přímo.  

... stavová rovnice 

... výstupní rovnice

= ⋅ + ⋅
= ⋅ + ⋅

x(t) A x(t) B u(t)

y(t) C x(t) D u(t)

&

&
 (3.17) 

Pozorovatel je dynamický systém, aproximující stavový vektor, který není dostupný, nebo jej 
z nějakého důvodu nechceme měřit. V počátcích byl pozorovatel určen jen pro deterministické, 
spojité, lineární a časově neměnné systémy. Později byla jeho teorie rozšířena i na časově proměnné, 
diskrétní či stochastické systémy. Teoretický základ pozorovatelů se vztahuje k fundamentálním 
lineárním systémům, k řiditelnosti, pozorovatelnosti, dynamické odezvě a stabilitě. Přepokládáme-li 
deterministický systém, pak bude pro možnou aplikaci stavového pozorovatele dostatečné, aby byl 
dynamický systém pozorovatelný. Je-li tato základní podmínka splněna, lze pak volbou vlastních čísel 
matice lineálního časově neměnného pozorovatele nastavit jeho dynamiku. V praxi při návrhu 
pozorovatele volíme jeho vlastní čísla záporné a současně menší než vlastní čísla zbývající části 
zpětnovazebně uzavřeného systému. Tím docílíme konvergenci pozorovatele. Pochopitelně můžeme 
posouvat vlastní čísla do více záporných hodnot, což sice zajistí ještě rychlejší konvergenci, ale 
chování pozorovatele se bude více blížit dynamice derivačního členu, jejímž důsledkem bude větší 
nepřesnost.  

Často je možné pozorovatel redukovat. Redukce pramení z faktu, že některé ze stavových veličin 
mohou být přímo měřitelné. Redukovaný pozorovatel je tedy jednodušší, což je výhodné 
pro implementaci. Možnost volit libovolnou dynamiku zůstává i po redukci. Princip redukování 
spočívá v rozdělení matice C a stavového vektoru na dvě části, pozorovací a nulovou u matice 
a podobně na měřitelnou a neměřitelnou u vektoru. Pozorovatel musí být navržen tak, aby nezměnil 
vlastní čísla, tedy dynamiku a stabilitu celé zpětnovazební smyčky. Vlastní čísla pozorovatele se volí 
jako kompromis mezi rychlostí konvergence chyby pozorování a chybou pozorovatele způsobenou 
nepřesností měření výstupní veličiny. Je důležité poznamenat, že stabilita systému nemusí být 
ovlivněna pozorovatelem, a proto dokonce nelineární či časově invariantní systémy mohou být řízeny 
s použitím pozorovatele [28].       
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4.4. Bezsenzorové řízení s redukovaným Luenbergovým 
pozorovatelem 

Pozorovatel někdy označovaný jako estimátor nebo rekonstruktor označuje dynamický systém, 
jenž může, ale nemusí mít zpětnou vazbu. Hovoříme o vnější zpětné vazbě. Nikoliv o vnitřní zpětné 
vazbě, kterou stavový prostor obsahuje (viz. 3.17). Redukovaný pozorovatel je takový pozorovatel, 
který lze charakterizovat nižším řádem než je řád systému. V našem případě po redukci bude počet 
stavových veličin roven množství výstupních veličin (dvě složky), ale počet veličin měřených je vyšší 
(čtyři složky). Při bezsnímačovém řízení pozorovatel zpracovává maticové rovnice popisující chování 
SMPM. Redukovaný Luenbergerův pozorovatel rekonstruuje stavové proměnné ze znalosti vstupů 
a výstupů soustavy. Výstupem pozorovatele je indukované protinapětí stroje. Matematický model 
SMPM je dán rovnicemi (1.2) a (1.3) v rotorových souřadnicích. Lze ho vyjádřit i v souřadnicích α, β 
v maticové formě (4.1). Což je vhodnější varianta pro matematický vyjádření Luenbergova 
pozorovatele [5,8]. 

 

Obr. 16. Znázornění souřadných systémů na řezu kolmém na osu stoje 
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Kombinací těchto rovnic a úpravou získáme kompletní maticový model SMPM pro pozorovatel. 
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Definujme stavový prostor a stavový vektor. 

: ( ) ( ) ( ) ( )
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S S S S
i ikde i t i t u t u tα β α β
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x Ax Bu
x

y Cx Du
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Pro případ, kdy stavový vektor obsahuje i měřené veličiny lze použít redukovanou podobu 
Luenbergova pozorovatele. Cílem je získat stavový vektor obsahující jen dvě složky protinapětí 
a současně zjednodušit pozorovatel. Proto upravíme rovnice (4.2) na následující tvar.  
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Redukovaný tvar Luenbergova pozorovatele lze vytvořit z teorie klasického stavového Luenbergova 
pozorovatele dle [5]. Stavový popis a význam jednotlivých matic pak bude následující.  
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Poslední matematická úprava je nezbytná kvůli realizaci pozorovatele v softwaru Matlab-Simulink. 
Ten vyžaduje zadat matice stavového prostoru pouze v tradiční formě (3.17), takže výraz 
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musí být upraven na tvar: 
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 (4.7) 

Nyní máme finální rovnice, které byly použity v simulaci. Parametr dL slouží k nastavení 
pozorovatele, respektive udává kompromis mezi jeho rychlostí a přesností. 

4.4.1. Zpracování výstupních signálů pozorovatele 

Jak již bylo řečeno, pozorovatel produkuje na svých výstupech informaci o aktuální hodnotě 
indukovaného protinapětí stroje. To může být zatíženo ofsetem, který je třeba eliminovat. 
V matematickém modelu je pro odstranění pomalu se měnícího ss signálu použita derivace. Není 
nutno použít omezovač, jelikož pozorovatel nevytváří výstupní signály s vysokou strmostí. Pro získání 
elektrického úhlu rotoru je nevhodnější funkce atan2. Rozdíl oproti funkci atan je dán pouze změnou 
oboru hodnot z intervalu [-0,5π ; 0,5π] na rozsah [-π ; π]. Pozici rotoru lze tedy touto funkcí vypočítat 
poměrně jednoduše. Ovšem předchozí platí pouze pro kladný směr otáčení stroje. Při záporných 
otáčkách musí být přičtena k aktuální pozici konstanta π (změna směru vektoru ui). Úhlová rychlost 
může být získána derivací polohy rotoru, tentokrát je úprava signálu podmínkou, neboť získaná 
veličina je velmi zašumělá. Lepší variantou, která rovněž byla použita v simulaci, je vypočítat rychlost 
z aktuálních hodnot obou složek indukovaného napětí. Ovšem nutno zmínit, že tímto způsobem lze 
kalkulovat pouze velikost rychlosti. Její směr musí být zjištěn jiným způsobem. Ukazuje se, že signál 
směru rychlosti  je velice důležitý, neboť je nutný pro estimaci úhlové rychlosti i polohy. První 
možností, jak získat tento signál, je určit ho ze znaménka derivace. Druhá varianta získání směru 
otáčení navržená autorem práce využívá principu, že při změně směru, musí obě složky protinapětí 
procházet nulou. Blokové schéma implementace pozorovatele do řídicí struktury je na Obr. 17. 

Vraťme se prozatím k prvnímu principu. Simulační výsledky senzorového řízení včetně estimované 
polohy a rychlosti jsou zobrazeny na Obr. 18. Vidíme, že rychlostní signály splývají s výjimkou 
drobných nepřesností při přechodu na velmi nízké otáčky a při skoku zatížení. (Pod označením velmi 
nízké otáčky bude od tohoto místa dále myšlena požadovaná rychlost n*=0,01 ot/min z důvodu 
nestabilního chování simulace při n*=0). Daleko hůře je na tom estimovaná poloha rotoru, zde jsou 
značné nepřesnosti zejména v oblasti velmi nízkých otáček a před průchodem otáček nulou. 
Problémem jsou chyby v určení směru rychlosti (červená křivka, druhý blok). Rozhodující úrovní 
signálu směru rotace je hodnota 0,5 a kladnému či zápornému směru otáčení odpovídají čísla nad 
respektive pod zmíněnou hodnotou. Za povšimnutí stojí poslední blok zobrazující skutečné 
a estimované složky protinapětí dané změnou magnetického toku PM. Příslušné složky splývají 
minimálně v měřítku časového průběhu.  
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Obr. 17. Blokové schéma bezsenzorového řízení s Luenbergerovým pozorovatelem 

Chování pohonu během bezsnímačového řízení je na Obr. 19. K rozběhu pohonu dochází s určitým 
zpožděním. Kmitání rotoru je malé a lze je nalézt jen v oblasti velmi nízkých otáček. Mnohem více 
nestabilní je estimovaná poloha. Všechny tyto poruchy má na svědomí signál směru rychlosti, jehož 
hodnotu je velmi těžké získat z estimovaného úhlu rotoru s takřka nulovou strmostí. Nestabilita úhlu 
se promítá i do proudů v rotorovém systému. Nezapomínejme ovšem na fakt, že vše zmíněné 
je počítáno z protinapětí, jehož hodnoty jsou velmi malé. V oblasti velmi nízkých otáček pak téměř 
nulové.  

Z předchozího plyne, že nejproblematičtější část je použití derivace při odvozování směru rotace. 
Z toho důvodu byl změněn princip získání směru pohybu. Estimovaný směr pohybu je měněn jen 
pod podmínkou, že obě složky estimovaného protinapětí současně procházejí nulou. Prvotní směr 
rychlosti je určen znaménkem žádané rychlosti před rozběhem. Ze simulace na Obr. 20. je patrno, 
že tento způsob dává výrazně lepší výsledky než získání směru z derivace při jinak stejné simulaci. 
Jen v některých částech průběhu je možné rozeznat odchylku mezi skutečnou a estimovanou 
veličinou. Po připojení takto získaných signálů do zpětné vazby (Obr. 21.) vidíme téměř stejný průběh 
u všech sledovaných veličin, kromě drobných chyb v poloze při přechodu do velmi nízkých otáček. 
Dokonce ani špatná informace o poloze nemá na provoz výraznější vliv. Což jen potvrzuje dobrou 
robustnost této metody a signálového zpracování. 
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Obr. 18. Simulace senzorového řízení s estimovanými veličinami využívající derivaci 

 

Obr. 19. Simulace bezsenzorového řízení s estimovanými veličinami využívající derivaci 
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Obr. 20. Simulace senzorového řízení s estimovanými veličinami využívající průchod nulou 

 

Obr. 21. Simulace bezsenzorového řízení s estimovanými veličinami užívající průchod nulou 
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4.5. Bezsenzorové řízení s estimátorem magnetického toku 
se zpětnovazebním potlačením ofsetu 

Magnetický tok je další veličinou, která může být použita pro bezsnímačové řízení. Oproti 
indukovanému napětí z předchozí metody, jehož velikost je úměrná otáčkám je magnetický tok 
regulován na konstantní velikost v rozsahu řízení do jmenovitých otáček. Po jejich překročení lze stroj 
s PM provozovat v odbuzeném stavu. Z předchozího je zřejmé, že magnetický tok poskytuje přímo 
informaci o pozici rotoru nikoliv o rychlosti otáčení. Připomeňme, že z hlediska nejlepšího využití 
magnetického obvodu leží optimální magnetická indukce (buzení) v koleně magnetizační 
charakteristiky.  

Estimátor magnetického toku počítá magnetický tok PM a z něho odvozuje mechanické pohybové 
veličiny. Měřené veličiny, z nichž je tok počítán, mohou být zatíženy ofsetem. Ofset musí být 
pro přesnou estimaci odstraněn, aby nedošlo k jeho integrování. Metoda určuje ofset jako rozdíl mezi 
tokem počítaným z měřených veličin a tokem, který je získán vektorovým natočením známého toku 
PM. Rozdíl je pak zpětnou vazbou přiveden na vstup. Úhel vektorového natočení je počítán ze složek 
magnetických toku. Rychlost je získána derivací pozice rotoru. Nyní definujme referenční magnetické 
toky [9].   
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Z měřených veličin lze jiným způsobem vypočítat stejný magnetický tok PM (kvůli odlišení 
označen Ψ).  
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Chybové toky jsou dány rozdílem magnetických toků počítaných různými způsoby dle 
předcházejících vztahů.  

( )KΨ= ⋅ −S S S
ch PMΨ Ψ Ψ  (4.10) 

Ze simulací senzorového řízení s estimátorem (Obr. 22) lze zjistit, že i v oblasti velmi nízkých otáček 
je přesnost této metody ještě lepší než u metody předchozí. Jak bylo uvedeno ofset je odstraňován 
během výpočtů složek magnetických toků. Proto byl simulován lineárně rostoucí ofset v měřených 
signálech proudů asi od poloviny simulační doby. Všimněme si, že s rostoucím ofsetem se zvětšuje 
i odchylka mezi skutečným a vypočteným signálem polohy i rychlosti. Metoda tedy nepotlačí ofset 
zcela i přes maximální stabilní zesílení KΨ ve zpětné vazbě. Srovnáním senzorového 
a bezsnímačového řízení (Obr. 23.) zjistíme, že u bezsenzorové varianty vzniká nepatrná odchylka 
při startu.     
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Obr. 22. Simulace senzorového řízení s estimátorem magnetického toku 

 

Obr. 23. Simulace bezsenzorové řízení s estimátorem magnetického toku 
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4.6. Bezsenzorové řízení s pozorovatelem magnetických toků 
v rotorovém systému se zpětnou vazbou 

Tento pozorovatel se liší od předchozích jak tím, že pracuje v rotorovém souřadném systému, tak 
i tím, že obsahuje zpětnou vazbu z výstupů na vstup pozorovatele. Princip pozorovatele je dán 
následujícími rovnicemi, které lze odvodit z (1.2) a (1.3).  
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Obr. 24. Vztah mezi skutečným a estimovaným souřadným rotačním systém. 

 

Poslední člen v horní rovnici odpovídá odchylce mezi estimovaným a skutečným rotujícím souřadným 
systémem. Nevypadne-li pozorovatel ze synchronismu blíží se tato chyba nule. Kvůli konstrukci 
pozorovatele s uzavřenou zpětnovazební smyčkou byly přidány dvě vstupní proměnné – protinapětí 
v dq souřadnicích. Pak budou mít výsledné matice následující tvar [10,11]. 
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Na vstup je již přiváděno napětí s odečteným úbytkem na odporu statorového vinutí a s přičteným 
napěťovým rozdílem mezi měřeným a estimovanými proudem (napětí s čárkou). Matematické 
vyjádření napětí pozorovatele včetně konstant K1 a K2 vidíme zde:   

'
,2

1'
,

( ) ( ) ( )( ) ( )
)

( ) ( ) ( )( ) ( )

R R RR R
d d d estd d

S R R RR R
q q q estd d

i t i t i tu t u t K
R K

i t i t i tsu t u t

   −     = − − −         −        
 (4.13) 



Bezsenzorové metody řízení synchronních motorů s permanentními magnety                                                                             

 

 

__________________________________________________________________________________ 

- 34 - 

 

Obr. 25.  Principiální simulační schéma pozorovatele magnetických toků. 

Složka q protinapětí nese informaci o velikosti i směru úhlové rychlosti. Právě tato veličina tvoří 
zpětnou vazbu bezsnímačového řízení. Z odchylky proudů je počítáno protinapětí, které je použito 
pouze pro zpětnou vazbu na vstup stavového prostoru. Hlavní rozdíl oproti jiným metodám spočívá 
v tom, že prvně je estimována rychlost a z ní je integrací počítán úhel. Výsledky simulací senzorového 
a bezsenzorového řízení s těmito principy jsou zobrazeny na Obr. 26. a Obr. 27. Z průběhů vidíme 
přesnou estimaci i během nízkých otáček. Při bezsnímačovém řízení a při skoku zatížení během velmi 
nízkých otáček začne pohon mírně kmitat. Během několika desítek ms je porucha vyregulována. Další 
odchylkou mezi senzorovým a bezsenzorovým řízením je překmit momentotvorného proudu při jeho 
poklesu na nulovou hodnotu.  

 

 

Obr. 26. Simulace senzorového řízení s pozorovatelem magnetických toků v rotorovém systému 
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Obr. 27. Simulace bezsenzorového řízení s pozorovatelem magnetických toků v rotorovém systému 

4.7. Zhodnocení simulací bezsenzorových metod 

Záměrně byly všechny metody simulovány v oblasti nízkých otáček, kde nastávají největší problémy. 
Všechny metody vyhověly, kromě redukovaného Luenbergova pozorovatele s derivací pro detekci 
směru. Ze zbývajících tří má nejhorší výsledky metoda poslední – pozorovatel toků se zpětnou 
vazbou, kvůli náchylnosti k nestabilnímu chování u velmi nízkých otáček. Estimátor magnetických 
toků trpí problémy s integrováním ofsetu, přestože by jeho přítomnost měla metoda potlačit. 
Luenbergerův pozorovatel s detekcí směru dle průchodu nulou se ukázal být pomyslným vítězem. 
Metoda rovněž jako jediná neodvozuje estimovanou rychlost z polohy nebo naopak, což je výhodou. 
Proto byl Luenbergerův pozorovatel vybrán pro praktické ověření na reálném pohonu.  

Nezapomínejme, že simulace jsou sice skvělý nástroj pro rychle seznámení s různými procesy a jejich 
reakcemi na různé podměty, ale zdaleka nepopisují realitu přesně. Reálný signálový procesor přesností 
použitou v simulaci disponovat nebude, proto experimentální výsledky pravděpodobně nebudou zcela 
v souladu se simulačními. 
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5. Řídicí mikropo čítačový systém 

V současné době je na trhu mnoho prostředků, které umožňují digitálně zpracovávat signály. Mezi 
nejvýznamnější společnosti, jejichž produkty jsou vhodné pro oblast řízení elektrických pohonů patří 
zejména společnosti Texas Instruments a Freescale. Řídicí systémy lze rozdělit na dva základní typy. 
Jsou to digitální signálové procesory (DSP) a mikrokontroléry (MCU). Výhodou DSP je vysoký 
výpočetní výkon při práci s instrukcemi typu Multiply-And-Accumulate (MAC). Naopak MCU 
disponují značným počtem periferií. Spojením výhodných vlastností obou zmíněných typů vzniká 
tzv. hybridní mikrokontrolér , někdy též označovaný jako digitální signálový kontrolér (DSC). 
Celou rodinu těchto řídicích systémů můžeme nalézt v produktech Freescale, jedná se o rodinu 
DSC 56800E.     

5.1. Digitální signálové procesory řady 56800E 

Rodina DSC 56800E nahrazuje předchozí 16 bitovou řadu 56800. Všechny členy této rodiny jsou 
koncipovány na aritmetice s pevnou řadovou čárkou a dvojité harvardské architektuře. Během 
výpočtů je využíván pipelining (zřetězení operací) disponující osmi stupni, který je realizován třemi 
výpočetními jednotkami pracujícími paralelně. Důležitou změnou u této řady je možnost zpracovat 
i 32 bitová data. Nízký příkon, optimalizovaný poměr cena/výkon, real-time ladění, bohatá instrukční 
sada, jednoduchý multitasking a vysoká přesnost výpočtu jsou některé další přednosti této řady. 
Výpočetní výkon dosahuje až 200 MIPS při frekvenci jádra 32 MHz. 

DSP jsou navrženy pro zpracování výpočtů s maticemi, naproti tomu MCU jsou určeny pro regulaci 
a jednoduché výpočty. Řada 56800E v sobě sdružuje funkce obou typů. Například  MCU funkce z této 
rodiny jsou: softwarový zásobník a ukazatel, 16 bitové datové slovo a 20 bitová adresa, instrukce typu 
načti-modifikuj-ulož a superrychlé přerušení. Naopak vlastnosti DSP jsou například: paralelní 
instrukce přesunů nebo podpora modulo, integer a fraction aritmetiky. Tento hybridní kontrolér má 
odlišnou strukturu zpracovávající výpočty jinak než klasický DSP (více akumulátorů a sběrnic).  

Jádro 56800E je navrženo tak, aby bylo slučitelné a umožňovalo embedded řešení a licencování. Tato 
technologie je schopna spolupráce s bohatými periferiemi Freescale, a proto poskytuje vysoce 
integrované embedded řešení s jednoduchým návrhem a výrobním cyklem. Architektura odpovídá 
typu 1X (tedy 1 instrukce za jeden hodinový cyklus) a při zpracování instrukcí je použito osmifázové 
zřetězení (umožňuje například současně provádět násobení, generování dvou adres a čtení navazující 
instrukce). Programová i datová paměť mají 16 bitovou délku slova a mezi datovou a programovou 
pamětí je sdílený prostor.  

Typické použití v praxi jsou mobilní komunikace, řízení el. strojů, snímání a zpracovávání obrazu, 
přenos dat a automobilová technika. Koncepce se často využívá pro tzv. embedded systém. Ten lze 
označit jako ucelený systém realizující určitou aplikaci bez další podpory, který samostatně 
komunikuje s bloky dané aplikace. Rodinu lze stručně charakterizovat v těchto bodech: velký 
adresový prostor, lepší podpora multitaskingu, optimalizované řízení spotřeby, podpora rychlých 
přerušení, výkonná sada registrů i stínových registrů, efektivní přístup k periferiím přes sběrnici 
Motorola IP-BUS a načtení dvou paměťových míst v jednom hodinovém cyklu [37,38]. 
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5.2. Jádro procesoru a jeho hlavní části 

Jádro je složeno z těchto funkčních jednotek: 

� programová řídicí jednotka PCU (Program Control Unit) 

� jednotka generace adres AGU (Address Generation Unit) 

� datová aritmeticko-logická jednotka DALU (Data Arithmetic-Logic Unit) 
 

První z těchto jednotek zajišťuje čtení a dekódování instrukce z programové paměti a pomocí řídicích 
signálů ovládá činnost signálového procesoru. Jednotka obsahuje programový čítač, v němž je uložena 
adresa následující instrukce. Jednotka generace adres AGU podporuje tři druhy adresování. Jsou to: 
lineární adresování (posun adresy o 1 nebo o N), modulo M adresování (adresa se kruhově pohybuje 
ve vymezeném úseků datové paměti) a bitově rezervované adresování (využívá se například u rychlé 
Fourierovy transformace). Poslední datová aritmeticko-logická jednotka pracuje při vlastním výpočtu 
a jeho potřebných operacích (např. zápis výsledků do střádače A, B, nebo do datových registrů 
DALU). Střádače mají 3 části: A0, A1, A2 a B0, B1, B2. Části s číslem 0 a 1 jsou 16 bitové a části 
s číslem 2 obsahují 4 bity, které se používají pouze ve střádači k vyjádření čísel v rozsahu -16 až +16. 
Saturační aritmetika neumožňuje uložit číslo mimo doplňkový tvar do paměti (rozsah -1 až +1). 
DALU pracuje se zlomkovou reprezentací čísel, ale v jiných částech procesoru jsou čísla brána jako 
celá. Registry s délkou 16 bitů lze spojit do 32 bitových registrů. Operace jsou prováděny 
v doplňkovém kódu, rozsah: 1-2-b až 1, kde b je počet bitů bez znaménkového bitu. Krom zmíněného 
DALU umožňuje: posuny operandů v kruhovém registru až o 15 bitů, zaokrouhlení čísla z 32 bitů 
na 16 a posun o jeden bit vlevo či vpravo (násobení nebo dělení výsledku dvěma) [37].  

5.3. Sběrnice 

Přenos dat, adres ale i řídicí signály jsou v celé popisované rodině přenášeny prostřednictvím několika 
sběrnic. Datová sběrnice má šířku 32 bitů. Adresových sběrnic je několik. Některé přenášejí adresu 
buněk z programové (2M 16 bitových slov, neboli 4MB), jiné z datové paměti (lze adresovat 16M 16 
bitových slov, neboli 32MB). DALU může zpracovávat data až ze čtyř 36 bitových akumulátorů 
A,B,C,D. Všechny sestávají ze 3 částí, z nichž dvě jsou 16 bitové, a jedna je 4 bitová. Do sběrnic lze 
zahrnout i 24 bitové adresové registry a registry posuvu zajišťující dva paralelní přesuny, dále dva 
16 bitové registry LC (Loop Counter), dva 24 bitové registry LA (Loop Address), dva 24 bitové 
registry HWS  (Hardware Stack), 21 bitový registr FIRA a 13 bitový registr FISR pro obsluhu 
rychlého přerušení. Navazující Tab. 1 přehledně shrnuje všechny sběrnice [37]. 
 

název typ směrovost šířka popis 
XAB1 adresová jednosměrná 24b Adresace datové paměti pro současné čtení 2 operandů 
XAB2 adresová jednosměrná 24b Adresace datové paměti pro současné čtení 2 operandů 
PAB adresová jednosměrná 21b Adresace programové paměti 
CDBR datová jednosměrná 32b Čtení dat z datové paměti  
CDBW datová jednosměrná 32b Zápis dat do datové paměti 
XDB2 datová jednosměrná 16b Přenos dat z datového prostoru do ALU 
PDB datová jednosměrná 16b Přenos dat a instrukcí z programové paměti 
IP-BUS datová obousměrná  Styk s periferiemi 

Tab. 1. Tabulka sběrnic v jádru 
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Obr. 28. Blokové znázornění hlavních částí jádra a sběrnic 

5.4. Paměti 

Řídicí systém obsahuje paměť RAM i FLASH. Druhá v pořadí slouží k ukládání programu, kdežto 
paměť s náhodným přístupem uchovává zpracovávané data. Pochopitelně jsou obě paměti typu RWM. 
Na čipu jsou pouze 4 kB vnitřní datové paměti, ale vnější paměťový prostor (kromě DSP 56F801) 
obsahuje až 64K 16 bitových slov. Programový a datový paměťový prostor sdílí určitou část 
adresového prostoru (viz. Obr. 28). Programová paměť disponuje pouze 16 bitovým přístupem, kdežto 
u datové lze najednou přistupovat k 8, 16 či 32 bitovým proměnným. V jednom cyklu je možné 
adresovat až 3 paměťové buňky, první dvě adresy jsou z datové paměti pro instrukce typu MAC 
a zbývající adresa je z programové paměti [37]. 

5.5. Přerušovací systém 

Přerušení se ukázalo být velmi výhodné kromě jiného i v oblasti řízení elektrických strojů při použití 
struktur s podřadnými regulačními smyčkami. U bezsnímačového řízení bude mít vysokou prioritu 
a tím i nejvyšší frekvenci zpracování estimační blok. Za ním následuje proudová regulace. Ještě nižší 
prioritu má regulace otáčková. Nezapomeňme na přerušení vyvolané poruchovým stavem, které musí 
mít prioritu nejvyšší. Naproti tomu nejmenší důležitost má tzv. zadní program obsahující komunikaci 
a různé jiné pomocné či nastavovací rutiny.  

U zde popisované rodiny s vektory přerušení, které se nacházejí na začátku programové paměti (lze 
přemístit) přísluší jednomu zdroji přerušení dvě slova této paměti. Zdrojů může být až 63 dle 
konkrétního typu procesoru. U každého přerušení lze nastavit jednu ze 3 priorit (speciální zdroje jako 
například JTAG mají dokonce priority 4) a v případě potřeby i maskování přerušení. Pro ukládání 
adres a stavů registrů jsou využívány dva zásobníky typu LIFO. První je softwarový a ukazuje 
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na místo v datové paměti, s kterým se aktuálně pracuje. Druhý je hardwarový, je tvořen dvěma 
registry (HWS0 a HWS1) a zpracovává hardwarový cyklus typu DO [37]. 

5.6. Typy operandů 

Typy operandů, s nimiž může datová-aritmeticko logická jednotka pracovat jsou následující: Integer8 
(celé číslo), Word16 (celé číslo nebo zlomek neboli fraction) a Long Word (pouze fraction). 
Akumulátor je 32 bitový a může vyjadřovat celé číslo i zlomek. Proměnné datového typu fraction jsou 
vyjádřeny dvojkovým doplňkem a datový typ word odpovídá celému číslu. Máme-li tedy číslo n 
s délkou b+1 bitů (zlomková část + znaménkový bit) pak jsou k dispozici čtyři možnosti, které 
zachycuje následující Tab. 2. 
 

typ vyjádření rozsah 
doplňkový kód se znaménkem   -1  ≤  n  ≤ 1-2-b 
doplňkový kód bez znaménka  0  ≤  n  ≤  2-2-b 
celé číslo se znaménkem -2b ≤  n  ≤  2b-1 
celé číslo bez znaménka  0   ≤  n  ≤  2b+1-1 

Tab. 2. Tabulka rozsahů vyjádření čísel 

5.7. Komunikace mezi počítačem a řídicím systémem 

Celá komunikace může být zprostředkována přes jediné rozhranní USB Tap. S PC komunikuje přes 
USB a s kontrolérem přes JTAG. Rozhranní je univerzální a nabízí kromě podpory všech důležitých 
platforem (Power PC, ARM, Cold Fire, Star Core, 56800/E, and RCF controllers) rovněž podporu 
mnoha operačních systémů (Windows NT/2000/XP, Linux). To vše při propojení s univerzálním 
rozhranním USB a při přenosových rychlostech vyšších než 12 MB/min z PC do JTAG.  

5.8. Periferie 

5.8.1. Pulsně šířkový modulátor 

Jednotka pulsně šířkové modulace (PWM) pracuje na základě komparace konstanty a pilového 
signálu. Modulační signál může být souměrný či nesouměrný. PWM modulátor lze provozovat 
ve dvou základních režimech. Jedná se o režim komplementárních a nezávislých výstupů. 
U komplementárních lze definovat mrtvou dobu pro nástupnou i sestupnou hranu a odděleně nastavit 
polaritu zapnutí i vypnutí PWM výstupu. Jednotka disponuje 15 bitovým rozlišením a možností 
přerušení pro aktualizaci střídy. To může být vyvoláno jednou za 16 period, ale i každou polovinu 
periody. PWM modulátor může reagovat na až 4 chybové vstupy vyvolané hardwarově i softwarově 
tak, že na určitou dobu vypne PWM výstupy předdefinované uživatelem. Pro pohonářské aplikace 
a zejména bezsnímačové metody je velmi užitečná synchronizace ADC a PWM jednotek. Ta při 
správném nastavení umožňuje přesně v okamžiku poloviny periody PWM měřit současně dva fázové 
proudy. Tímto způsobem je možné eliminovat rušení a přechodové děje během spínání či vypínání 
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výkonových tranzistorů střídače. Výrazně lepší přesnost měření a měření střední hodnoty proudů jsou 
přednosti synchronizace. Funkce je znázorněna na Obr. 29. 

 

Obr. 29. Princip synchronizace ADC a PWM a získání střední hodnoty měřených proudů 

 

PWM modul obsahuje speciální registry, které umí navýšit poměrnou dobu sepnutí tak, aby střední 
hodnota napětí odpovídala žádané hodnotě (střídě). Výpočet tohoto navýšení musí zajistit 
programátor  [38].  

5.8.2. Digitálně-analogový převodník  

Digitálně-analogový převodník (DAC) disponuje stejnou přesností jako AD a maximální rychlostí 
0,5 milionu převodů za sekundu. Lze ho synchronizovat s časovačem nebo s PWM modulem. Výstup 
může být interní sběrnicí propojen s ADC případně s komparátorem [38].  

5.8.3. Analogově-digitální převodník 

Analogově-digitální převodník (ADC) je důležitou částí řídicího systému. Připomeňme si pravidlo, 
že nikdy nelze regulovat přesněji, než měříme. Množství hodnot, které AD převodník rozliší a rychlost 
převodu jsou jeho nejdůležitějšími parametry. Výstupní slovo převodníku je 12 bitové a znamená, 
že rozliší 4096 hodnot. Maximální rychlost převodu je 1,78 milionu vzorků za sekundu. Pro správnou 
proudovou regulaci je nezbytné, aby byly proudy dvou fází snímány v jednom okamžiku. Paralelním 
režimem lze dosáhnout současného převodu obou AD převodníků. Další užitečnou vlastností AD 
převodníku jsou limit registry. Nejjednodušší softwarovou ochranu před vysokou hodnotou proudu lze 
uskutečnit právě pomocí nich. Ovšem správná funkce zmíněné ochrany i celého procesu měření je 
dána přesnou hodnotou offsetu v příslušném registru. AD převodník umožňuje vyvolat přerušení 
v okamžiku, kdy prochází měřený signál nulovou úrovní (stanovenou offset registrem) a to při 
sestupném i vzestupném průchodu. Následující obrázky ukazují převodní charakteristiku (Obr. 30) 
a blokové schéma převodníku (Obr. 31.) [38]. 
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Obr. 30. Převodní charakteristika AD převodníku 

 

 

Obr. 31. Blokové schéma AD převodníku 

5.8.4. Čítač a časovač 

Jednotka se skládá ze čtyř samostatně, nebo společně pracujících 16 bitových univerzálních 
čítačů/časovačů. Lze samostatně nastavit jejich režim čítání (jednou nebo opakovaně) i směr čítání 
(nahoru nebo dolů). Záchytný a komparační registr i registr počátečního stavu jsou součástí každého 
čítače/časovače, stejně jako předdělička, vstupní filtr a možnost definování chování během ladícího 
módu. Lze také propojit vstupy a výstupy jednotlivých čítačů a získat tak větší rozsah. Pro práci 
čítačů/časovačů musí být vybrán jeden z 12 možných režimů. Pro aplikace pohonů je důležitý zejména 
režim quadrate-counting zpracovávající impulsy z inkrementálního čidla. Číslo odpovídající aktuální 
hodnotě rotoru stroje se pak nachází registru čítače. Speciální variantou klasického čítače/časovače 
je tzv. PIT (periodic interval timer). Který má přednastavený režim jako časovač s možností nastavení 
přímo časového intervalu [38].  
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5.8.5. Vstupy, výstupy a ostatní periferie 

Každý pin (GPIO) může být nastaven jako periferie nebo vstupní či výstupní pin. U výstupního lze 
nastavit, jak se bude pin chovat navenek (push pull, otevřený kolektor, posílený výstup). U vstupního 
lze volit, jestli bude snímat hranu, nebo úroveň a zda vyvolá přerušení [38].  

Pro spolehlivý provoz obsahuje DSC speciální periferie zabraňující neočekávaným stavům. Jedná se 
o tzv. Watch doq, který resetuje systém v případě chyby algoritmu nebo jiné havárie. Periferie pracuje 
tak, že pokud přeteče speciální čítač, který je nulován příkazem umístěným například v nekonečné 
smyčče dojde k resetování DSC. Tento reset může být odlišný od klasického softwarového nebo 
hardwarového resetu. Jiné periferie zabezpečují resetování během doby, kdy je DSC napájen nízkým 
napětím.   

5.9. Základní technické údaje DSC 56F8037 

Pro implementaci bezsnímačových metod byl vybrán poslední a nejdokonalejší článek této rodiny 
(Obr. 32).  

 

Obr. 32. DSC 56F8037 na vývojovém kitu 

Spousta periferií, dostatečná paměť a výpočetní výkon pro aplikaci bezsenzorových metod jsou jeho 
přednostmi. Základní výčet vlastností 56F8037 je zde: [38] 

 

� výkon jádra do 32 MIPS při 32 MHz � 2 x Sériová linka (QSCI) 

� paměť flash programu 64 KB (32K x 16) � 2 x Periferní rozhranní (QSPI). 

� RAM pro data/program 8 KB (4K x 16) � 1 x Sběrnice CAN 2.0 A/B Moduly 

� 1 x 6 kanálový PWM modul � 1 x Modul I2C, 1 x Jednotka 

� 2 x Analogový komparátor � 1 x Jednotka Power-On Reset (POR) 

� 2 x 8 kanálový 12bit AD převodník � Modul Low-Voltage Interrupt (LVI) 

� 2 x 12bit DA převodník (DAC) 

� 3 x Programovatelný časovače intervalů 

� 1 x rozhranní JTAG/Enhanced On-Chip 
Emulation (OnCE™) pro real-time ladění 

� 2 x 4 16-bit čítač/časovač � až 53 GPIO linek 

� 2 x Sériová linka (QSCI),  
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5.10. Programátorské prostředky 

Integrované vývojové prostředí CodeWarrior , je softwarový produkt, který obsahuje: projektový 
manažer, editor, vyhledávač, prohlížeč zdrojového kódu, kompilátor, asemblerovou část, linker, 
debugger. Nabízí všechny funkce pro ladění a tvorbu kódu. DSC lze programovat v asembleru, 
v jazyce C nebo v obojím současně. FreeMaster je monitor veličin v reálném čase a grafický ovládací 
panel. QuickStart  je nadstavba vývojového prostředí CodeWarior určená pro snadné nastavování 
téměř všech funkcí kontroléru a jeho periferií včetně zobrazovaní hodnot registrů a paměťových míst.   

 

Obr. 33. Softwarové vybavení pro práci s DSC Freescale 



Laboratorní pracoviště                                                                              

 

 

__________________________________________________________________________________ 

- 44 - 

 

6. Laboratorní pracoviště  

Kvůli ověření simulačních modelů a principů vektorového i bezsnímačového řízení bylo vytvořeno 
experimentální pracoviště se SMPM napájeným malým napětím. Základní části, které pracoviště 
obsahuje, jsou soustrojí, měnič, řídicí systém, osobní počítač a potřebné měřící přístroje. Řídicímu 
systému, jeho periferiím a softwarovému vybavení byla věnována celá kapitola.  

 

 

Obr.  34. Pracoviště se SMPM. 

6.1. Soustrojí 

Jako laboratorní model stroje byl zakoupen SMPM od společnosti TG drives vyrobený dle 
požadovaných parametrů, neboť kromě ověření řídicích metod bude tento stroj složit jako pohon 
malého elektromobilu. Nejčastější konstrukční koncepce strojů s PM je připevnit PM na povrch 
rotoru. Zmíněný SMPM není výjimkou. Zajímavostí stroje je relativně malá elektrická i mechanická 
časová konstanta a malé napájecí napětí a velké proudy. Motor má vzhledem ke svému výkonu cca 
1,5 kW poměrně malé rozměry. Stroj je přírubový a disponuje cizím chlazením, pro případ 
přetěžování. Chlazení je konstrukčně provedeno plechovým boxem mechanický spojeným se zádí 
motoru u inkrementálního čidla. Box směruje proud chladícího vzduchu od ventilátoru na povrch 
stroje.  Inkrementální čidlo, které generuje 2048 impulsů na otáčku, tvoří s motorem jeden kompaktní 
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celek. SMPM je mechanicky spojen s rámem a dohromady tvoří soustrojí se zcela typickým 
asynchronním motorem vyrobeným firmou Siemens. Oba stroje jsou mechanicky propojeny pružnou 
spojkou TYRE-FLEX od společnosti RATHI. Asynchronní motor je používán jako mechanická zátěž.  

veličina  hodnota  jednotka veličina  hodnota  jednotka 

jmenovitá rychlost 3000 min-1 momentová konstanta 0,14 Nm/A 

maximální rychlost 12000 min-1 statorový odpor  0,05 Ω 

napětí meziobvodu 48,0 V statorová indukčnost 0,30 mH 

jmenovité napětí 30,0 V počet pólů 6  -  

jmenovitý moment 4,6 Nm elektrická časová konstanta 6,0 ms 

špičkový moment 21 Nm mechanická časová konstanta 1,1 ms 

jmenovitý proud 34,0 A tepelná časová konstanta 64 min 

špičkový proud 224 A moment setrvačnosti 2,7 Kgcm2 

napěťová konstanta 0,0086 V/min-1 
rozměry (bez hřídele a 
konektorů, d x š x v) 

176x98x9
8 

mm 

Tab. 3.  Parametry SMPM 

 

Celé soustrojí ukazuje Obr. 35, parametry SMPM jsou vypsány v Tab. 3. Parametry motoru byly 
zvoleny s ohledem na aplikaci v elektromobilu. Kvůli napájení z baterií je napětí v meziobvodu malé 
a s ohledem na potřebný výkon vycházejí proudy značné. Zjednodušený návrh konstrukčního řešení 
soustrojí je na Obr. 36. 

 

Obr. 35. Laboratorní soustrojí 
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Obr. 36. Konstrukční řešení laboratorního standu 

6.2. Výkonový polovodičový měnič 

Motor je napájen měničem kmitočtu vyrobeným na Katedře elektroniky. Měnič nebyl přímo navržen 
pro napájení strojů s malým napětím. Jelikož však spínací prvky IGBT a LEM čidla vyhovovala 
i vyšším proudovým nárokům tohoto stroje, byl měnič respektive jeho část – střídač po drobnějších 
úpravách použit. Zapojení kondenzátorů meziobvodu bylo změněno na paralelní s vyšší kapacitou 
a menším maximálním napětím. Stroj byl navržen tak, aby mohl být napájen napětím 48 V z baterie. 
Tu v laboratoři nahradí stejnosměrný zdroj stabilizovaného napětí. Proto není vstupní usměrňovač 
měniče použit, pouze výkonová usměrňovací dioda chrání napájecí zdroj před možným vyšším 
napětím meziobvodu z rekuperace.  

 

Obr. 37. Schéma výkonové části s čidly 
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Kvůli možnosti poruchy byl rovněž lehce modifikován i interface pro budiče, a to tak, aby nebylo 
možno sepnout současně oba tranzistory z jedné větve střídače. PWM modulátor pochopitelně 
nedovolí sepnout dva tranzistory z jedné větve střídače a přepnutí tranzistorů je možné až po uplynutí 
ochranné doby. Hardwarová ochrana v budiči je zvolena z důvodu možných chyb v řídicím softwaru 
během realizace řídicích metod. Interface budičů umožňuje vypnout budiče při poklesu napájecího 
napětí. Aktivace této ochrany může být signalizována LED diodou, nebo lze všechny ochrany vypnout 
na úkor nemožnosti resetovat budič. Rovněž lze nastavit způsob blokování budičů při poruchovém 
stavu. Odblokování je možné automaticky nebo manuálně dle volby [35].  

 

Obr. 38. Laboratorní měnič 

Měření potřebných proudů a napětí pro regulaci stroje je zprostředkováno měničem. K tomuto účelu 
disponuje měnič dvěma proudovými a jedním napěťovým čidlem od firmy LEM. Jak je z Obr. 37 
patrno jsou měřeny proudy dvou fází, proud zbývající fáze je počítán řídicím softwarem. Paralelně 
k meziobvodu je připojen vybíjecí rezistor. 

6.3. Rozhranní řídicího systému 

Problémem signálového zpracování u mechatronických systémů jako je regulovaný elektrický pohon 
je široká škála různých signálů. Řídicí systém pracuje s napěťovými úrovněmi 0 až 3,3 V, ale snese 
i TTL logické signály. Výstupní obvody GPIO (General Purpose Input/Output) mají na výstupu 
tranzistor s otevřeným kolektorem. Výstupy LEM čidel pro měření proudů dvou fází a napětí 
meziobvodu jsou proudové o hodnotách řádově ± desítky miliampérů. Budiče firmy Concept jsou 
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doplněny logikou pracují s napájecím napětím 15 V a MOS úrovněmi vstupů. Inkrementální čidlo 
obsahuje výstup s TTL logikou.  

Pro přizpůsobení všech těchto signálů bylo vytvořeno speciální rozhranní. Tento interface propojuje 
obvody a umožňuje přizpůsobit či převést úrovně jednotlivých signálů. Propojení PWM výstupů 
56F8037 (otevřený kolektor) se vstupy budičů je realizováno pomocí IO 7400, jenž se skládá z šestice 
převodníků z TTL na MOS (až do 30 V) napěťové úrovně. Ochrana vstupů AD převodníků je  ajištěna 
diodami s nízkým prahovým napětím BAT85. Převod napětí dvou polarit, které se zachytí na měřícím 
rezistoru z proudových výstupů LEM čidel, je realizován pomocí plovoucí země. Stabilizované napětí 
pro ni vytváří obvod TPS73201, který je přesně nastaven na napětí 1,65 V. Výstupní napětí 
inkrementálního čidla zpracovává velmi rychlý operační zesilovač s hysterezí. Kromě zmíněného 
rozhranní vytváří stabilizované napětí 5 V pro napájení potřebných obvodů a 3,3 V sloužící jako 
napěťová reference AD převodníků. Propojení signálů je zajištěno stíněnými kabely s konektory 
CAN9. Rozhranní navíc obsahuje další čtyři konektory s vyvedenými často používanými GPIO piny 
pro připojení dalších zařízení, což zvyšuje univerzálnost. Navazující obrázky ukazují realizované 
rozhranní s DSC 56F8037 a schéma signálového zpracování celého pohonu [32,33,36,38].  

 

Obr. 39. Blokové schéma signálového zpracování pohonu 

 

Obr. 40. Řídicí systém s DSC 56F8037 včetně zhotoveného rozhraní pro přizpůsobení signálů 
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7. Realizace vektorového řízení synchronního 
motoru s permanentními magnety 

Realizace vektorového řízení je prvním krokem k aplikaci bezsenzorových metod. Před tvorbou 
řídicího algoritmu bylo nutné zprovoznit a nanormovat signály ze všech vstupních čidel a výstupní 
PWM signály. Vlastní algoritmus byl sestaven na základě schématu z Obr. 9. Zjednodušenou strukturu 
zpracování algoritmu znázorňuje následující Obr. 41 a v Tab. 4 jsou uspořádány všechny přerušovací 
rutiny včetně jejich parametrů.  

 

Obr. 41. Schématické znázornění chodu řídicího algoritmu 

přerušovací rutina priorita kmito čet spouštění poznámka 

estimační smyčka 3 20 kHz pozorovatel + úpravy signálů 

proudová smyčka 3 10 kHz PI regul., transformace,odvazbení 

otáčková smyčka 2 250 Hz PI regul., změna param. dle ui  

nastavení parametrů 1 0,4 Hz změna souvisejících proměnných 

automat. změna param. 1 volitelná 0,062 až 4 Hz  aut. reverzace, změna n*  

obsluha tlačítek 1 dle stisku tlačítek zap./vyp. řízení, či reverzaci  

poruchová rutina 3 dle překročení limitů  vypne pwm modulátor 

Tab. 4.  Přerušovací rutiny řídicího algoritmu 
 

Po resetování DSC proběhne nejprve inicializační část algoritmu, která inicializuje periferie. Program 
pokračuje zápisem konstant regulace, měřením ofsetu AD převodníků, z něhož stanoví horní i dolní 
limitní hodnoty a vše zapíše do příslušných registrů. Na konci inicializace je připojen určitý vektor 
a po dostatečnou dobu je regulován statorový proud na konstantní hodnotu. Během tohoto časového 
intervalu se rotor natočí ve směru minimálního magnetického odporu a na konci je vynulován čítač 
polohy rotoru. Počáteční poloha rotoru je nastavena a inicializace ukončena.  

Pro tuto kapitolu ignorujme estimační smyčku, která není pro VC nutná. Většinu času pracuje DSC 
v nekonečné smyčce (zadní program). V případě, že nastane přerušení, může programový čítač opustit 
instrukce zadního programu. Nejčastěji je přerušení vyvoláno PWM modulátorem. V tomto případě se 
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jedná o smyčku zajištující proudovou regulaci. Přerušení rychlostní smyčky je vyvoláváno časovačem. 
Nejvyšší prioritu má přerušení, jenž vypíná PWM modulátor (poruchová rutina). Tento případ nastane, 
pokud jsou aktuální hodnoty fázových proudů nebo napětí meziobvodu vyšší než stanovená mez. 
Naopak nejnižší prioritu má rutina obsluhující stisk tlačítek, nebo přerušení měnící znaménko žádané 
rychlosti představující automatickou reverzaci (není zakresleno na obrázku, má stejnou prioritu jako 
obsluha tlačítek).  

Průběhy změřené osciloskopem ukazují okamžité hodnoty proudů měřených ve dvou fázích 
při dynamických i ustálených dějích. Z důvodu značného rušení vlivem komutace byla pro všechny 
kromě posledního průběhu použita filtrace průměrem z dvou vzorků. Za povšimnutí stojí, klesající 
zvlnění proudů s rostoucím zatížením (Obr. 42a,b). Příklad rušení při změně přepínání aktivního 
a nulového vektoru vektorové modulace, neboli komutační děj ukazuje Obr. 42d. Vidíme, že měření 
proudů v okamžiku komutace může způsobit značné chyby. Proto je měření prováděno v polovině 
doby, kdy je tranzistor sepnut či vypnut. Další průběhy již jsou změřeny pomocí softwaru FreeMaster. 
 

 
           a) naprázdno (1 dílek = 1,515A; 1d=50ms), 15 ot/min                b) při zatížení 90% IN (1 dílek =15,15A;1 dílek =50ms), 15ot/min 

 
          c) rozběh naprázdno (1 dílek = 6,06 A; 1 dílek =50 ms)              d) detail komutace (1 dílek = 1,515A; 1 dílek =20µs) 

Obr. 42. Průběhy statorových proudů ve fázích a,b (čidlo: 1A=33mV) 

7.1. Proudová regulace vektorového řízení 

Proudová smyčka zajišťuje regulaci proudů v jednotlivých fázích statoru. Využívá rotující souřadný 
systém orientovaný na tok PM, který současně rozdělí proudový vektor na složky ovlivňující tok 
a moment stroje. Následující naměřená data - Obr. 43 reprezentující činnost proudové smyčky a její 
schopnost regulovat proud. Dochází ke skoku žádané hodnoty proudu iq. Vidíme, že první průnik 
skutečné a žádané hodnoty nastává za cca 0,8 ms. K ustálení na žádanou hodnotu a k vyregulování 
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odchylky dochází ještě o asi 1 ms později. Z toho plyne, že reálná časová konstanta přibližně odpovídá 
teoretickým předpokladům. Neboť dle teorie udává el. časová konstanta dobu, za níž dosáhne veličina 
70,7 % (0,707 1/ 2= ) ustálené hodnoty. Pak by měla při uvažování lineárního nárůstu sdružená 
hodnota statorového proudu dosáhnout žádané hodnoty za 0,45 ms (7.1).  

* 348 6 10
0,45

32

0,05

q el
I nab

nap

s

i
t ms

U

R

τ −⋅ ⋅ ⋅= = =  (7.1)  

To je menší hodnota než ukazuje měření. Ve výpočtu nejsou uvažovány odpory spínacích prvků 
kabelů atd., tudíž reálná hodnota musí být vyšší.  Další bloky ukazují, jak kolísá napětí meziobvodu 
a průběhy proudu v systému αβ. Poslední část obsahuje skutečné otáčky a elektrickou polohu rotoru. 
Za povšimnutí stojí fakt, že soustrojí se uvede do pohybu se značným zpožděním po vzniku 
momentotvorného proudu (cca 4 ms).  

 
Obr. 43. Průběh proudové regulace 

Proudová smyčka může vytvářet konstantní moment, který stroj vyvíjí. Pokud je motor zatížen 
konstantním momentem narůstají jeho otáčky lineárně v čase dokud není dosaženo maximálního 
napájecího napětí. Otáčky mohou růst i nad maximální hodnotu napájecího napětí, uvažujeme-li 
odbuzování stroje. Při odbuzování ovšem účinnost motoru klesá. Činnost proudové smyčky bez 
odbuzování je zachycena na Obr. 44. Žádaný proud automaticky mění své znaménko s intervalem 
0,5 s, čemuž odpovídá kladný i záporný moment o velikosti přibližně 2,6 Nm. Protože motor v tomto 
režimu není zatížen bude strmost otáček dána jen momentotvorným proudem. Vidíme, že stroj 
reverzuje přibližně z -1050 na +1100 ot/min za cca 1,5 mechanické otáčky.   

Průběh Obr. 45 zobrazuje opět činnost proudové smyčky, tentokrát však při velmi malém vyvíjeném 
momentu síly. Na první pohled je zřejmé, že při konstantním proudu iq nejsou otáčky lineární funkcí 
času. Pohybová rovnice (1.5) pochopitelně platí, ale tím, že moment stroje je velmi malý uplatňuje 
se více moment tření v ložiskách a hlavně moment potřebný na otáčení ventilátoru ASM v soustrojí. 
Výsledkem působení těchto momentů je zachycený nárůst otáček. Tento reakční moment pomáhá 
stroji při brzdění, a proto bude výsledný moment větší. Po změně znaménka iq

* je soustrojí zejména 
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u vyšších rychlostí tímto zátěžovým momentem více zpomalováno. Protože odpor chladícího vzduchu 
roste přibližně s druhou mocninou rychlosti. Výsledkem jevů jsou různé strmosti při různých směrech 
otáčení. Dalším zajímavým úkazem je nekonstantní hodnota maxima napětí meziobvodu. 
Připomeňme, že maximum napětí udc-bus je úměrné energii rotujících hmot. Dále je zřejmé, 
že požadavek reverzace musí nastávat při různých okamžitých rychlostech. Na každém z průběhů  
(Obr. 44 a Obr. 45) je tato zvláštnost potvrzena, neboť aktuální velikost rychlosti, při níž nastává 
reverzace není stejná. Lze tvrdit, že z čím větší rychlosti se začíná reverzovat, tím bude mít maximum 
napětí meziobvodu větší hodnotu. 

 

Obr. 44. Činnost proudové smyčky vektorového řízení 

 

Obr. 45. Činnost proudové smyčky VC při malé hodnotě žádaného momentotvorného proudu 
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7.2. Rychlostní regulace vektorového řízení 

Průběh rozběhu, reverzace a zastavení laboratorního pohonu, který byl změřen pomocí softwaru 
FreeMaster ukazuje Obr. 46 sestávající ze tří částí. Na horní jsou skutečné a žádané mechanické 
otáčky za minutu. V dalším bloku jsou žádané a měřené proudy po Parkově transformaci, tedy 
v rotujícím systému a výstup (zatěžovatel) regulátoru iq (pravá strana). Poslední část ukazuje 
mechanický úhel rotoru a napětí meziobvodu (pravá strana). Při tomto měření byl stroj provozován 
na maximu otáček vzhledem k napájecímu zdroji. Kdybychom chtěli zvýšit proud či otáčky museli 
bychom zvětšit napájecí napětí či proud zdroje, nebo začít stroj odbuzovat.    

 
Obr. 46. Ukázka vektorového řízení SMPM při vyšších otáčkách 

Všimněme si vzrůstu napětí meziobvodu, který vykazuje maximum. Příčinnou tohoto napětí 
je výměna energie mezi mechanickou a elektrickou formou během reverzace. Mechanická forma 
odpovídá energii rotujících hmot a elektrická odpovídá energii polarizovaného dielektrika 
kondenzátorů (elektrické pole). Kvadrát napětí meziobvodu je úměrný energii uložené 
v kondenzátorech, podobně můžeme tvrdit, že energie rotačního pohybu je úměrná kvadrátu úhlové 
rychlosti. Dále je třeba si uvědomit, že během doby po níž je napětí udc-bus vyšší než napájecí napětí 
nedodává zdroj žádnou energii. Mohlo by se zdát, že napětí kondenzátorů meziobvodu by mělo růst či 
klesat lineárně je-li proud konstantní, ale není tomu tak. Konstantní velikost složky momentotvorného 
proudu vytváří konstantní moment, který způsobuje lineární pokles otáček. Ovšem z naměřených 
průběhů je zřejmé, že udc-bus není lineární funkcí času. Proto je logické, že kondenzátory nemůžou být 
nabíjeny či vybíjeny konstantním proudem. Z toho plyne, že buď, existuje nějaký prvek, který 
převezme část proudu kondenzátorů, nebo proud dodávaný či odebíraný střídačem není konstantní. 
Ve skutečnosti jsou pravdivé obě odpovědi, ale každá s různou mírou. Prvek, který přebírá část proudu 
je rezistor respektive, paralelní kombinace vstupního rezistoru napěťového čidla a vybíjecí rezistor 
kondenzátorů v meziobvodu (Obr. 37). Vliv paralelní kombinace rezistorů je malý, neboť jejich 
výsledná hodnota je cca 15 kΩ. Podstatně větší vliv má ovšem druhé zdůvodnění. Z rovnosti energií 
(při zanedbání ztrát střídače) v rotujícím souřadném systému plyne, že konstantní proud iq a lineární 
změna napájecího napětí (vlivem změny ui) způsobí lineární změnu dodávaného, nebo odebíraného 
výkonu kondenzátorů. A právě tohle je důvodem, proč se napětí udc-bus podobá polovině elipsy. 
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Zdůrazněme, že u jiných než elektrických pohonů nejsme schopni takové krásné ukázky vratného 
energetického děje dosáhnout. Proto je škoda, že tato fascinující vlastnost elektrických pohonů není 
příliš často využívána.  

Podobně zajímavé je zamyslet se nad tím, proč neodpovídá maximum napětí meziobvodu okamžiku, 
kdy je měněn směr rotace. Důvodem je fakt, že kvůli úbytku napětí na spínacích prvcích a odporech 
v proudové cestě, musí být smysl napájecího napětí uq v rotujícím systému změněn dříve než smysl 
otáčení stroje. Proto dochází k extrému udc-bus v okamžiku, kdy střída zq prochází nulou (Obr. 46). 
Časový průběh výstupu proudového regulátoru není lineární v dynamických stavech z důvodu 
proměnného napájecího napětí. To představuje chybu vstupující do proudové regulace, na níž 
regulátor proudu reaguje, tak jak vidíme. V intervalech konstantního napětí udc-bus změřený průběh 
lineární je (0,82-0,93 s). Z měření lze ještě vypozorovat, že v okamžicích rozkmitání napětí 
meziobvodu dochází i k zákmitům obou proudových složek. Takovou rychlost poruchy vstupující do 
proudové smyčky již regulátory nejsou schopny zcela potlačit.    

 
Obr. 47. Průběh vektorového řízení pro nízké otáčky 

Další změřený průběh (Obr. 47.) nám ukazuje chování pohonu při velmi nízkých otáčkách. 
Byl změřen rozběh na 30 ot/min, reverzace na stejnou rychlost otáčení a zastavení stroje. Na první 
pohled je viditelné vyšší zvlnění skutečného i žádaného proudu. Je to dáno aplikováním lineárního 
řízení na nelineární systém pohonu. Změnou vzhledem k předchozímu měření ve vyšších otáčkách je 
výrazně menší rozdíl mezi proudem q složky v ustáleném a dynamickém stavu.  

Reakci pohonu na rostoucí moment zátěže (poruchovou veličinu) zachycuje Obr. 48. Vrchol proudu iq 
je takřka v omezení což nasvědčuje skoro jmenovitému zatížení. Po uvolnění zatížení následuje 
překmit okamžitých otáček a vyregulování poruchy. V tomto průběhu je regulace proudu id 
zvýrazněna díky jinému měřítku na pravé ose.  
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Obr. 48. Reakce vektorového řízení na poruchovou veličinu 

Ukázku naměřených statorových proudů a napětí v pevném dvousložkovém souřadném systému si lze 
prohlédnout na následujícím Obr. 49. Tyto data budou sloužit pozorovateli k výpočtům estimovaných 
veličin jako jsou elektrické otáčky, poloha rotoru případně směr otáčení. Z průběhů lze předpokládat, 
že problémy s estimací nastanou v okamžicích, kdy měřené veličiny jsou téměř skokové. Jedná 
se zejména o přechodové děje, při nichž se nejvíce uplatňují nelineární jevy střídače.  

 
Obr. 49. Ukázka měřených veličin v systému αβ pro pozorovatel 

Poslední dvě tentokrát nečasové závislosti jsou zaznamenané pohyby statorových vektorů napětí 
a proudů, během reverzace. Statorové napětí je počítáno z měřeného napětí meziobvodu a okamžité 
spínací kombinace. Vidíme, že napětí je méně hladké oproti proudu. Hlavním důvodem je fakt, 
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že proud je regulován na určitou hodnotu danou výstupem regulátoru otáček. Naproti tomu napětí 
(akční veličina) zajišťuje, aby se proud co nejméně odchyloval od žádané hodnoty. Napětí není 
regulované, a proto může být méně hladké. Všimněme si zkreslení napájecího napětí přibližně do 
hodnoty 5 V, které připomíná šesti úhelník. Toto zkreslení je dáno jednak napěťovým úbytkem na 
spínacím prvku a jednak ochrannými dobami mezi přepnutím tranzistorů ve větvích. Tyto nelinearity 
musí být kompenzovány, kvůli problémům při bezsnímačovém řízení. Kompenzaci bude věnována 
samostatná podkapitola.   

 

 

Obr. 50. Průběh vektoru statorového proudu a napětí v souřadném systému αβ 
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8. Realizace bezsenzorové metody    

Ze simulací se nejlépe jeví metoda využívající redukovaný Luenbergerův pozorovatel s detekcí 
směru dle průchodu složek protinapětí nulou. V této kapitole bude vysvětlena práce s měřenými 
signály, jejich digitalizace a kompenzace nelinearit, které obsahují. Nebude opomenuta implementace 
metody do DSC a zpracování výstupů pozorovatele. Nakonec budou navrženy postupy pro odstranění 
problémů metody a zlepšení regulace. 

8.1. Měření elektrických veličin  

Vektorové řízení potřebuje znát informaci o elektrických i mechanických veličinách. Pro proces řízení 
je měření velice důležité, neboť udává maximální přesnost regulované veličiny. Vektorové řízení 
potřebuje znát minimálně proudy dvou fází. Měření napětí meziobvodu bývá použito k softwarové 
ochraně měniče. Jak uvidíme dále bezsnímačová metoda popisovaná v této práci je na kvalitu 
měřených dat náročnější a citlivější. Je rovněž možné tvrdit, že přesnost estimace je dána přesností 
měření, případně kvalitou kompenzace nelineárních jevů.  

Aby informace o měřených datech mohla být přivedena do DSC, je možné zrealizovat například 
uvedený postup. Nejprve se změří dva fázové proudy a napětí meziobvodu pomocí galvanicky 
oddělených čidel. Senzory produkují kladný i záporný proudový signál do velikosti ±55 mA. 
Proudový přenos analogové informace je mnohem méně náchylný na rušení než napěťový signál. 
Kvůli digitálnímu zpravování, v kterém je informace reprezentována datovým typem frack, musí být 
analogový signál vzorkován a kvantován. To vše zajistí dva AD převodníky s multiplexory 
na vstupech. AD převodníky převádějí napětí, proto je nutné přesným rezistorem transformovat 
proudové signály na napěťové o rozsahu 0 až 3,3 V. Vstupní napětí AD převodníků je jednopolaritní, 
proto je přizpůsobení signálů provedeno vytvořením umělé signálové země pro čidla a jejich napájecí 
zdroje. Virtuální signálová zem je posunuta o polovinu z maximálního napětí, které jsou AD 
převodníky schopné změřit. Z oboupolaritních signálů se tímto způsobem stanou jednopolaritní.   

Během normování měřených veličin do digitální podoby je nezbytné zohlednit tři převodní 
konstanty. Jedná se o převod čidla, rezistoru a AD převodníku. Cesta signálů včetně příslušných 
konstant během dílčích převodů je zakreslena na Obr. 51. 

 

Obr. 51. Převodní konstanty při převedení měřených veličin do digitální podoby 

Příslušné převodní konstanty lze určit dle následujících vztahů. Začněme převodní konstantou AD: 
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kterou použijeme pro převodní konstantu proudu a pak napětí: 
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 (8.2) 

Hodnota první konstanty napěťového KNI či proudového KNU čidla byla zjištěna z katalogového údaje, 
podobně jako vstupní měřící rezistor napěťového čidla RMUVST. Hodnoty rezistorů RMI, RMU byly 
navrženy tak, aby co nejlépe přizpůsobily proudové výstupy čidel napěťovým vstupům AD 
převodníků. Poslední převodní konstanta odpovídá relaci mezi analogovým napětím AD a výstupním 
datovým typem frack.  

Dále zbývá určit konstantu inkrementálního čidla pro zjištění aktuální rychlosti z počtu načítaných 
impulzů po dobu otáčkové smyčky. Počet těchto impulzů určíme podobně jako ve vztahu (3.12). 
Pak je konstanta rychlosti dána dle: 

3
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ω

N  ... počet impulsů IC na ot.4 4 2048 4 10 1
:

T  ... perioda smyčky otáček    60 60 32768 60000
IC ot

IC
X

N T
K kde

N
ω

−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅ ⋅

    (8.3) 

8.2. Zkreslení a nelinearity měřených veličin 

Předchozí kapitola ukázala, jakým způsobem je možno vhodně zajistit přesné digitalizování hodnot 
z naměřených dat, tak aby byly přesné a odolné proti rušení. Tím ovšem problémy zdaleka nekončí, 
neboť i přesně naměřená data mohou být problémem pro estimační algoritmus. U měření fázových 
proudů je situace jednodušší, neboť měříme přímo hodnotu, kterou potřebujeme a navíc to provádíme 
hardwarově. Střídačem vytvořené napájecí napětí způsobuje zvlnění fázových proudů. Pro regulaci 
není nutné znát průběh proudu během spínací periody. Je výhodné zprůměrňovat okamžité proudy 
během spínací periody PWM, neboli měřit přímo střední hodnotu za PWM periodu, nikoliv za periodu 
napájecího sdruženého proudu. Střední hodnotu můžeme snadno získat využitím synchronizace PWM 
modulu s AD převodníkem, popsanou dříve. Připomeňme i fakt, že proudy musí být snímány 
ve stejném časovém okamžiku, to odpovídá paralelnímu módu AD převodníků. Rovněž je z pohledu 
řízení vhodné měřit proudy těsně před začátkem vstupu algoritmu do proudové smyčky a mít tak 
k dispozici co nejaktuálnější data. V případě jednopolaritních AD převodníků je nutné správně zvolit 
nulovou úroveň pro AD převodníky. Hardwarově to lze nejjednodušeji uskutečnit posunutím 
signálové země čidel o ss úroveň, která je přesně rovna polovině napěťového rozsahu AD převodníků. 
Softwarovou hodnotu odpovídající tomuto napětí je důležité přesně určit měřením v počáteční rutině 
a odečíst od každé změřené hodnoty. Dnešní AD převodníky mnohdy odečet provádějí automaticky 
jako v případě DSC 56F8037.  

Statorové napětí můžeme změřit přímo či nepřímo. Přímá metoda je náročnější na počet čidel. 
Při nepřímém měření vystačíme s napěťovým čidlem připojeným k meziobvodu střídače. Statorové 
napětí je pak určeno výpočtem z aktuální spínací kombinace. Získáme přímo střední hodnotu napětí 
za spínací periodu, kterou potřebujeme. Ovšem musíme si uvědomit, že střídač respektive vztah mezi 
řídicím a napájecím napětím stroje není obecně lineární. Nelinearity jsou způsobeny zejména efektem 
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ochranné doby a reálnými vlastnostmi polovodičových spínacích prvků. Protože vektorové 
případně bezsenzorové řízení obsahuje proudovou smyčku, která udržuje proud na žádané hodnotě, 
objeví se nelinearity střídače v měřeném napětí. Měřený průběh napětí dokonce nebude ani odpovídat 
skutečné hodnotě napětí na výstupu střídače. Pozorovatel ovšem potřebuje nezkreslené svorkové 
napětí stroje, které lze získat z měřeného. Při sestavování matematického modelu stroje a celé 
regulační struktury zanedbáváme nelinearity, nebo je nahrazujeme linearizovanými dynamickými 
členy. Pak pozorovatel či estimátor, který je sestavený z těchto bloků bude lineární. Pokud přivedeme 
zkreslené napětí na vstup lineárního pozorovatele, nemohou být na jeho výstupech správné estimované 
informace. Po uzavření zpětnovazebních smyček bude chování pohonu značně nestabilní, pokud 
vůbec bude pohon běžet. Nejjednodušší cestou se proto jeví zmíněné nelineární efekty ještě před 
přivedením k pozorovateli kompenzovat či odfiltrovat. Navazující obrázek Obr. 52 ukazuje možný 
způsob.  

 

Obr. 52. Schéma zpracování a kompenzace měřených veličin pro pozorovatel 

8.2.1. Kompenzace úbytku napětí IGBT – linearizace střídače 

V současné době jsou nejčastějšími spínacími prvky střídače IGBT, nebo MOSFET tranzistory. Jejich 
voltampérová charakteristika se může podobat následujícímu Obr. 53.  
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Obr. 53. Příklad VA-charakteristiky IGBT a jejich linearizace 

Z křivek je vidět, že kolektorový proud není jen funkcí napětí ale například i teploty. Pracovní teplotu 
polovodičového přechodu známe z dimenzování chladiče. Pro linearizaci vybereme křivku 
odpovídající známé teplotě. Nahradíme ji lineární závislostí s prahovým napětím a diferenciálním 
odporem, který odpovídá strmosti. Linearizaci nemusíme provádět obsahuje-li datasheet od výrobce 
tyto informace. Aby napájecí napětí určené pro pozorovatel neobsahovalo napěťové úbytky způsobené 
střídačem, lze provést kompenzaci pomocí následujícího blokového schématu.  

 

Obr. 54. Princip potlačení prahového napětí střídače 

Bloková struktura na Obr. 54 vysvětluje princip odstranění napěťového zkreslení, které spočívá 
v prostém vektorovém součtu naměřeného vektoru napětí s dvěmi dalšími vektory. První z nich je 
konstantní pro každý sextant a odpovídá prahovému napětí spínacích prvků. Dvojnásobek prahového 
napětí vznikl z průchodu proudu dvěmi spínači. Druhý vektor má směr totožný s měřeným proudem 
a co do velikosti je úměrný velikosti proudu. Konstantou úměrnosti je pochopitelně diferenciální 
odpor. Diferenciální odpor lze přičíst ke statorovému odporu a odečet zpracovat v pozorovateli. 
Nekompenzované výstupní napětí střídače transformované do dvousložkového souřadného systému, 
jehož podélná složka odpovídá fázi L1, bude křivka s průběhem, který se opakuje s elektrickým úhlem 
60º. Jinými slovy: budeme-li modulovat výstupní napětí střídače dle průběhu na obrázku Obr. 55 bude 
vektor výstupního napětí opisovat kružnici. Průběh byl simulován při nízkém napájecím napětí stroje, 
při němž se nelineární jevy nejvíce uplatňují. Můžeme si všimnout rozdílných průběhů pro motorický 
(Obr. 55a) a generátorický režim (Obr. 55b). Dodejme, že popsaná nelinearita se projeví jako 
superponovaná šestá harmonická. U strojů napájených malým napětím se uplatňuje více, neboť 
prahové napětí je pro tranzistor konstanta, ale napájení je menší [29].  
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Obr. 55. Nelinearity měřeného napětí vlivem reálných parametrů IGBT střídače (simulace): 

 a) motorický režim, b) generátorický režim 

Experimentální výsledky před a po kompenzaci během reverzace ukazuje následující obrázek. Vidíme, 
že simulovaný efekt se skutečně uplatňuje a to zejména při napětím nižším než cca 4 V. Dále 
je zřejmé, že kompenzace není stoprocentní (náznak sestiúhleníku). V ideálním případě křivka 
po kompenzaci mít tvar spirály.  

 
Obr. 56. Experimentální výsledky kompenzace úbytků napětí (vlevo před, vpravo po kompenzaci) 

8.2.2. Korekce ochranné doby  

Ochranná doba je ochranný časový interval vkládaný při přepínání tranzistorů ve větvi. V dnešní době 
je ochranná doba automaticky generována PWM modulátorem mezi přepnutím spínacích prvků. 
Během časového intervalu jsou oba tranzistory ve větvi vypnuty, z důvodu potřeby určité zapínací 
a vypínací doby každého spínacího prvku. Je-li ochranná doba správně zvolena nemůže nastat při 
přepínání tranzistorů zkrat, neuvažujeme-li poruchy. Vkládání ochranných dob způsobí snížení střední 
hodnoty napětí, protože skutečný puls je kratší než požadovaný. Tento jev nabývá na významu 
zejména při úzkých pulsech, tedy nízkých středních napětích a v okolí hranic sextantů. Při výpočtu 
napájecího napětí jako součinu střídy a napětí meziobvodu způsobí činnost uzavřené proudové smyčky 
zkreslení napětí. Zobrazíme-li si napájecí napětí do souřadného systému αβ, bude vektor statorového 
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napětí opisovat místo kružnice šestiúhelník a to tím zřetelněji, čím velikost tohoto vektoru klesá. Jev 
je možné spatřit na Obr. 56 respektive jedná se o kombinaci ochranné doby a úbytků napětí střídače.  

Existuje mnoho způsobů, jak eliminovat zkreslení způsobené ochrannou dobou. Jedním z nich je 
možnost potlačit ochrannou dobu přímo řídicím systémem. PWM modulátor DSC 56F8037 obsahuje 
speciální registry, jejich hodnota může být automaticky přičtena k žádané střídě, čímž bude skutečný 
puls odpovídat žádanému s výjimkou hraničních hodnot pochopitelně. Výpočet a uložení hodnoty 
do tohoto registru musí zajistit programátor [38]. 

Jiné metody využívají například tabulku, která udává hodnotu, již je třeba přičíst nebo odečíst 
k okamžitému zatěžovateli podle aktuálního proudu, který musí být co nejpřesněji změřen. Z důvodů 
nepřesností v oblasti průchodů proudů nulou, bývají zaváděny určité úhlové hysterezní pásma kolem 
polohy jednotlivých fází ve stacionárním souřadném systému. Na podobném principu jsou založeny 
i jiné metody kompenzující ochrannou dobu. Například princip, který na základě rozboru 6. 
harmonické z výstupu regulátoru id stavový hodnoty, které je třeba přičíst či odečíst ke střídě PWM, 
aby byly nelineární efekty potlačeny. Nelinearity jsou zjišťovány v rotorovém souřadném systému, 
poté jsou integrovány a pomocí rovnic jsou stanoveny amplitudy 5. a 6. harmonické, které 
ovlivňují velikost zatěžovatele v pevných souřadnicích. Výhodou všech nastíněných metod je snadná 
implementace formou změny algoritmu [15,16].  

Poznatky a zkušenosti z průběhů signálů bezsnímačového řízení s Luenbergerovým pozorovatelem 
nabízejí, odstranění problému jinou cestou. Ta je velmi jednoduchá, nenáročná co se týče algoritmu 
a poskytuje zajímavé výsledky. Princip tkví v nahrazení části průběhů napětí, v nichž se projevuje 
efekt ochranné doby průběhem jiným – například směrnicí křivky (tečnou) v tomto bodě. Jako 
výhodné se proto jeví, provádět zmíněnou eliminaci na složkách normovaného estimovaného 
protinapětí z kterého je vyhodnocována poloha. Jedná se o sinusovou a kosinusovou časovou 
závislost. Funkce jsou vzájemnými derivacemi, neuvažujeme-li znaménko. Proto je takový algoritmu 
velice jednoduchý, neboť strmost jednoho signálu odpovídá velikosti druhého a obráceně. Praktická 
realizace dává takřka harmonické průběhy a menší zvlnění estimované polohy. Data ze skutečného 
pohonu si lze prohlédnout na Obr. 57. Z měřeného napětí (uα1, uβ1) je nejprve vytvořené normované 
napětí (uα1,norm, uβ1,norm) podělením aktuální velikostí získanou ze složek. Poté je v krátkých intervalech 
nahrazen průběh tečnou počítanou z kolmé složky. Zákmity během ochranné doby jsou účinně 
potlačovány (uα3, uβ3). Pro porovnaní obsahuje spodní blok kosinus  měřené polohy. Je potřeba dodat, 
že po kompenzaci ochranné doby je aplikován omezovač strmosti, u něhož strmost závisí na 
estimované rychlosti. Díky tomu je průběh normovaného napětí zejména v oblasti otáček kolem nuly 
daleko stabilnější a použitelný, přestože stále nesleduje měřené veličiny.  

 

Obr. 57. Experimentální výsledky kompenzace ochranné doby 
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Aplikováním předchozích napěťových korekcí bylo dosaženo stabilního chodu bezsenzorové metody 
řízení s Luenbergerovým pozorovatelem. Byly odstraněny problémy zejména během reverzace. 

8.3. Možnosti implementace pozorovatele do řídicího systému 

Luenbergerův pozorovatel je dynamický systém, který může být popsán maticovými diferenciálními 
rovnicemi ve stavovém prostoru. Výpočet pozorovatele musí být z hlediska řízení dostatečně rychlý 
a přesný. První podmínku můžeme zajistit nastavením vyšší priority pozorovatele, než priority 
proudové smyčky, která bývá nejrychlejší smyčkou řízení vektorového. Předpokladem je rovněž 
dostatečně výkonný řídicí systém a dostatečně jednoduchý řídicí algoritmus. Pro zajištění stabilního 
chování pohonu během bezsnímačového řízení musí být výpočet pozorovatele proveden několikrát 
vzhledem k rychlosti proudové smyčky.  

Splnění druhé podmínky může být obtížnější. Problémy s dostatečnou přesností mohou nastat zejména 
u procesorů s pevnou řadovou čárkou při násobení či dělení veličin měnících se v celém rozsahu.  
Uvědomme si, že prostředkem pro realizaci, který máme k dispozici je 16 bitový DSC. Ten může 
zpracovávat i některé instrukce s přesností 32 bitů, ale jeho omezením je pevná řadová čárka a typy 
operandů s ní související. Máme na výběr mezi reprezentací hodnot pomocí celých čísel (integer), 
nebo tzv. fraction  hodnotou (zlomkové vyjádření). Fraction hodnota vznikne podělením  integer 
hodnoty jejím rozsahem. Výsledkem je číslo z intervalu -1 až +1. Výhody i nevýhody obou typů jsou 
shrnuty v navazující tabulce Tab. 5  [43].  
 

integer fraction 
� znaménkové i neznaménkové vyjádření 
� možnost přetečení při násobení 
� snazší zápis v jazyce C 

� pouze znaménkový typ 
� nepřesnosti při násobení malých hodnot 
� datový typ většiny funkcí z  knihoven 

Tab. 5.  Srovnávací tabulka datových typů integer a fraction 
 

 

Oba datové typy lze poměrně snadno převádět mezi sebou. Při dodržení určitých podmínek lze 
například násobit veličiny v různých datových typech. Po zohlednění všech vlastností byl vybrán 
pro realizaci pozorovatele datový typ fraction, a to hlavně z důvodu lepší spolupráce s ostatními 
částmi a funkcemi algoritmu. Vyjádření konstant pozorovatele musí být vzhledem k zvolenému 
datovému typu provedeno pečlivě s přihlédnutím na možnou ztrátu vypočítané informace při násobení. 
Aby bylo dosaženo co nejrychlejšího výpočtu, obsahuje pozorovatel více konstant než maticové 
vyjádření (4.7). Nahradíme-li součin konstant jinou konstantou, získáme menší počet násobení, které 
přinese rychlejší zpracování. Za cenu většího počtu obsazených paměťových míst, získáme rychlejší 
estimační algoritmus. Pro další zrychlení výpočtu jsou použity bitové posuny místo násobení či dělení, 
všude tam, kde je to možné. Kvůli zpřesnění výpočtu bylo nutné některé veličiny před vstupem 
do pozorovatele nebo jiných výpočetních bloků uměle zesílit a po provedení operací je vrátit zpět 
(například při 12 bitech AD převodníku a 16 bitech datového typu). Jak již bylo řečeno počet 
desetinných míst zpracování je pevný, a proto předešlá úprava může zvětšit přesnost při práci 
s malými hodnotami. Naopak, jeli využíván celý rozsah proměnné toto řešení může generovat chyby. 
Diferenciální rovnice byly kvůli digitálnímu zpracování nahrazeny rovnicemi diferenčními. Digitální 
tvar rovnic aproximuje derivaci lineární průběhem, tedy rozdílem aktuální a předcházející hodnoty 
během konečně krátkého časového intervalu. Jelikož byl pozorovatel navržen, tak aby pracoval 
s veličinami datového typu fraction, bylo výhodné rovnice upravit vynásobením obou stran časovou 
konstantou TS. Konečný tvar vhodný pro implementaci do jazyka C následuje.   
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 (8.4) 

Podle těchto pravidel byl realizován redukovaný Luenbergerův pozorovatel, běžící paralelně s řídicí 
strukturou využívajíc podřadné smyčky. Výstupní signály nenavisle běžícího pozorovatele jsou 
stabilnější nežli je tomu v případě řízení bezsenzorového, tedy se zapojenými výstupy pozorovatele 
do zpětné vazby. Je tomu tak proto, že výstupy jsou pouze monitorovány a neovlivňují své vstupy. 
Estimované protinapětí není jako takové příliš vhodné pro bezsnímačové řízení. Jednoduchými 
výpočty jsme z něj schopni vhodné veličiny kalkulovat. Těmito veličinami jsou okamžitý úhel mezi 
složkami protinapětí, který bude reprezentovat elektrickou polohu rotoru, okamžitá velikost vektoru 
tvořeného složkami protinapětí odpovídající absolutní hodnotě rychlosti a směr otáčení. Jak již bylo 
zmíněno je možné vypočítat tyto veličiny různými způsoby.  

8.4. Zpracování estimovaných veličin bezsenzorového řízení 

Srovnáním informace o poloze rotoru s měřenou polohou lze posoudit kvalitu estimace a nalézt 
případné chyby. Polohu jako zpětnovazební veličinu je možné použít pro řízení ve dvou formách. 
První je úhel měřený mezi osou alfa statického systému souřadnic a vektorem protinapětí. Výhoda 
tohoto řešení tkví v tom, že pro přenos kompletní polohové informace vystačíme s jednou veličinou. 
Problémy mohou nastat při jejím výpočtu, kde jsme nuceni použít funkci arctg2. Ta nám převede podíl 
složek na úhlovou informaci. Dělení je nejproblematičtější částí, zejména při průchodu alfa souřadnice 
nulou. Předpokladem je samozřejmě použití ošetřeného dělení při nulovém jmenovateli zlomku. 
Uvážíme-li, že Parkrova transformace z knihovny Motor control library nepoužívá úhlovou hodnotu 
pro převod do rotorového systému souřadnic, ale hodnoty goniometrických funkcí tohoto úhlu, jeví 
se jako zbytečné provádět převod na úhel a z něj poté zpět kalkulovat hodnoty sinové a kosinové 
funkce. Dostali jsme se k druhé možnosti reprezentace polohy, tedy dvousložkové struktuře 
definující jednotkový vektor polohy. Chceme-li použít tuto variantu, čili vytvořit vektor normované 
velikosti jedna musíme spočítat okamžitou velikost protinapětí, kterou následně podělíme každou 
složku. Velikost vektoru bude jednak později využita pro aktuální rychlost rotoru a jednak se pohybuje 
v intervalu kladných hodnot, takže nenastane průchod nulou způsobující chyby estimace polohy. 
Zmíněné důvody jsou podkladem pro volbu právě této možnosti přivedení polohové informace 
do regulace.  

U přenosu rychlostní informace neexistuje více možností reprezentujících absolutní hodnotu rychlosti, 
nebereme-li na vědomí derivaci polohy. Velikost rychlosti není úplnou informací a objevuje se zde 
problém detekce směru otáčení. Určení okamžiku, kdy motor mění směr rychlostí otáčení, tedy 
průchod rychlosti nulou je velmi důležité pro kvalitní estimaci. Uvědomme si, že vektor indukovaného 
napětí při změně směru točení změní směr vektoru o 180º. Proto je nutné změnit znaménko u obou 
složek protinapětí z důvodu zachování správného určení úhlu. Informace o směru rovněž slouží 



Realizace bezsenzorové metody                                                                              

 

 

__________________________________________________________________________________ 

- 65 - 

 

k získání aktuální úhlové rychlosti z velikosti vektoru protinapětí. Existuje několik možností estimace 
respektive zjištění směru otáčení.  

Jako první nás pravděpodobně napadne určit směr ze znaménka derivace estimovaného elektrického 
úhlu. Tento princip ovšem může být zdrojem chyb a tudíž i nestabilního chování pohonu. Zejména 
při nízkých rychlostech je časová změna úhlu malá a i nepatrné chyby způsobené estimačním 
procesem, mohou způsobit nesprávně zjištěný směr. Jak již bylo ukázáno na simulacích je lepší 
variantou zjistit signál směru rychlosti z vzájemného průchodu obou složek protinapětí nulou. 
Počáteční směr je možné předpokládat z žádaného směru otáčení. V praxi se ovšem ani tento způsob 
neosvědčil, jelikož ne vždy procházejí obě složky nulou ve stejném čase, respektive ve stejném 
výpočetním cyklu. Ani po zavedení určité hystereze nepřinesl tento princip význačné zlepšení. Proto 
byl zvolen jiný přístup. Tím je nalezení minima z velikosti vektoru protinapětí po filtraci. 
Pochopitelně je zbytečné provádět takové hledání neustále. Stačí aktivovat hledací rutinu pouze 
po požadavku reverzace. Tímto způsobem se zároveň eliminují některé chybné určení směru.  

Algoritmus změní směr rychlosti v okamžiku, kdy začne filtrovaná velikost vektoru protinapětí 
narůstat. Ve skutečnosti je i tato softwarová část složitější a obsahuje imunitu proti špičce, jenž 
se vyskytne na průběhu velikosti protinapětí po reverzaci iq. Dále je v ní počítána rychlost změny 
úhlové rychlosti. Údaj je použit ihned po nalezení minima │ ui,est │pro náhradu estimované rychlosti 
jiným průběhem v krátkém intervalu po průchodu nulou. Korekce zajistí hladší a přesnější průběh 
momentotvorného proudu při reverzaci. 

8.5. Optimalizace a rozšíření bezsenzorové metody 

Většinou je třeba vynaložit značné úsilí a spoustu odpracovaných hodin mezi přípravou, prvním 
spuštěním a odladěním řídicího algoritmu. Během těchto vývojových etap vývojář nasbírá mnoho 
cenných zkušeností. Nebylo tomu jinak ani u aplikace bezsenzorového řízení s redukovaným 
Luenbergerovým pozorovatelem. Přestože průběhy pozorovatele běžícího paralelně s VC vypadaly 
velice uspokojivě, po připojení signálů do zpětných vazeb se motor neroztočil. Později bylo dosaženo 
chodu v ustáleném režimu, ale při reverzaci bezsnímačové řízení zkolabovalo. Bylo nutné aplikovat 
a nastavit mnoho filtračních a omezovacích členů a provést několik úprav než bylo dosaženo výsledků 
uváděných v této práci. Po již popsaných kompenzacích prahového napětí a ochranných dob bylo 
nutné filtrovat obě složky ui,est. K tomu slouží omezovače strmosti s proměnnou hodnotou podle 
okamžité estimované rychlosti. Omezovány jsou průběhy normovaných složek protinapětí z důvodu 
neměnné velikosti vektoru normovaného protinapětí, kdy postačuje 16 bitové zpracování. Nutnost 
filtrací plyne z faktu, že prvotně je regulován proud a akční veličinou je napětí. Soustava střídač – 
SMPM není v žádném případě lineární systém. Zatímco u střídače je problémem ochranná doba a 
prahové napětí u motoru je to malý rozdíl indukčností v příčném a podélném směru, který generuje u 
šesti pólového stroje 6. harmonickou složku.  

Velikost ui,est, z které je estimována rychlost je filtrována průměrem aplikovaným postupně dvakrát 
pokaždé s různým počtem vzorků. Po první filtraci je signál použit pro detekci směru, po druhé 
tentokrát z menšího počtu vzorků je z něj počítána okamžitá rychlost. Postup se osvědčil jako nejlepší, 
protože výstup rychlostní smyčky je nejméně zvlněný.  

Řídicí algoritmus obsahuje také části, které vývojáři usnadňují práci. Patří sem automatická reverzace 
pohonu, změna žádané rychlosti, zastavení a rozběh. Užitečná je rovněž rutina měnící více parametrů 
regulace na základě změny jednoho parametru. Výhodou zmíněného je jednodušší práce a úspora času 
při ladění.  
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Velkým problémem bezsnímačových metod založených na matematickém modelu jsou je rozběh 
a provoz při velmi nízkých otáčkách (v současné době se u metod s matematickým modelem 
minimální rychlost pohybuje kolem 50 ot/min, při níž lze reverzovat s plnou zátěží). 
Nejsofistikovanější metody zjištění počáteční polohy využívají injektování signálu do statorového 
vinutí. Ze znalosti odezvy a matematického popisu vyhodnotí aktuální pozici. Typickým příkladem je 
práce [31], kde se využívá injektovaného vysokofrekvenčního signálu pro určení pozice rotoru 
z chybových složek proudů v estimovaném souřadném systému. Ovšem tímto způsobem lze zjistit jen 
polohu severního nebo jižního pólu. Proto jsou na konci injektování vloženy dva pulzy odpovídající 
opačným prostorovým vektorům, čímž je určena jednoznačná poloha.    

V této práci je rozběh řešen jednoduše. Stroj je v prvních několika desetinách sekundy řízen u/f 
regulací při velmi malých rychlostech. Během této doby pozorovatel odhadne polohu i rychlost 
a synchronizuje tyto veličiny se skutečnými. Pak už nic nebrání automatickému přepnutí 
na bezsenzorové řízení a přepsání žádané rychlosti hodnotou požadovanou před startem. Změnu 
metody řízení během startu není možné okem pozorovat. Aby byl zajištěn rozběh i při počátečním 
zatížení, je při u/f regulaci proud řízen na jmenovitou hodnotu a rychlost změny pole je dána 
krátkodobě nízkou počáteční rychlostí.  

8.5.1. Zvětšení rozsahu provozních otáček a stabilizační rutina 

Rozsah žádaných otáček pohonu je shora i zdola omezen. Horní limit je dán napětím meziobvodu 
pro které je stroj dimenzován, neuvažujeme-li odbuzování. Minimum otáček je dané mezí stability 
bezsnímačového řízení. Pod touto hodnotou se systém stává nepozorovatelným. Experimentem byla 
zjištěna minimální hodnota otáček přibližně 70 ot/min. Při této hodnotě je pohon schopen reverzovat 
dokonce i pod zatížením (asi polovičním). Zdůrazněme, že SMPM je v tomto případě napájen menším 
napětím než 1 V. 

Jak bylo uvedeno pod hranicí asi 70 ot/min se bezsenzorový pohon stává nestabilním. Proto byl řídicí 
algoritmus doplněn o regulaci u/f v oblasti nízkých a nulových otáček. Velikost napájecího napětí 
je volena záměrně tak, aby měl neregulovaný proud jmenovitou hodnotu při různých rychlostech a bez 
ohledu na moment zátěže. To sice zhorší účinnost pohonu, ale na druhé straně sníží riziko výpadku 
stroje ze synchronizmu. Kvůli nízké účinnosti by měl být stroj provozován v tomto režimu jen krátce. 
Inkrementální čidlo není pro tento princip použito, neboť poloha je počítána integrací žádané rychlosti 
a předpokládá se, že se stroj rotuje žádanou rychlostí. Přepnutí mezi bezsnímačovým a u/f řízením je 
automatické a závisí na žádané i estimované rychlosti.      

Řízení u/f je rovněž využito ke stabilizaci pohonu. Zatížíme-li například stroj velkým momentem 
při nízkých otáčkách může dojít k nestabilnímu chování, které ukončí softwarová ochrana odstavením 
pohonu. Pro omezení tohoto jevu je použito krátkodobé přepnutí na skalární řízení. Kvůli velkým 
chybám estimované polohy při nestabilním chování není regulace schopna udržet proud id na nulové 
hodnotě. Proto tato proudová složka začne kmitat. Překročí-li absolutní hodnota id stanovenou mez 
je na zlomek sekundy přepnut řídicí algoritmus na u/f řízení, které stabilizuje pohon 
a po synchronizaci pozorovatele se automaticky přepne řízení zpět na řízení bezsnímačové.  
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9. Experimentální výsledky laboratorního pohonu 

Kvalita estimace a chování bezsenzorově řízeného pohonu s redukovaným Luenbergerovým 
pozorovatelem byly experimentálně testovány. Výsledky jsou zachyceny na následujících stránkách. 
Většinou jsou průběhy uspořádány do dvojic, z nich první měření je vektorové (senzorové) řízení 
s činností estimačního algoritmu. V druhém měření je stroj řízen bezsnímačově. V příslušné barvě 
svých veličin jsou zobrazeny estimované i měřené signály. V případě estimovaných veličin se jedná 
o rychlost, polohu a smysl otáčení (znaménko této veličiny znamená směr rotace). Měřené signály 
z IC jsou rychlost a poloha. Signály z proudových čidel jsou zobrazeny v ortogonálním systému 
souřadnic vázaným na tok PM. 

První měření (Obr. 58) je VC s ukázkou rozběhu, reverzace a zastavení. Všimněme si okamžiku, kdy 
dochází k synchronizaci (0,1 s) a výpadku pozorovatele z činnosti (1,23 s). Vidíme, že žádná 
z estimovaných veličin není po rozběhu odhadnuta správně. Pozorovatel začíná rychle konvergovat 
k měřeným hodnotám až po správně detekovaném směru. Trvá tedy několik desítek milisekund, než 
je výstup pozorovatele synchronizován s pozorovaným systémem. Největší chyba estimace rychlosti 
se objevuje po skoku momentotvorného proudu a poloha je nejhůře detekována kolem nulové 
rychlosti. Při zastavování stroje pozorovatel vypadne z činnosti, jakmile rychlost poklesne pod určitou 
mez. 

 

Obr. 58. Reverzace se zastavením při senzorovém řízení s pozorovatelem 
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Další dvojice obrázků (Obr. 59 a Obr. 60) zachycuje detailněji reverzace pohonu při vysokých 
otáčkách. První z nich lze popsat podobně jako v případě Obr. 58. V dalším je již stroj řízen 
bezsenzorově. Na první pohled to poznáme dle většího rozkmitu obou zobrazených proudových složek 
zejména ke konci přechodového děje. Důvodem by mohlo být téměř dosažení rychlostního limitu 
daného napájecím napětím střídače, neuvažujeme-li odbuzování stroje.    

 

Obr. 59. Reverzace při senzorovém řízení s pozorovatelem 

 

Obr. 60. Reverzace při bezsenzorovém řízení 
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Následující dva průběhy (Obr. 61 a Obr. 62) zachycují opět reverzaci tentokrát při skoku žádané 
rychlosti z -1500 na 1500 ot/min. U bezsenzorové varianty lze poukázat na stabilnější chování 
ve srovnání s reverzací při vyšších rychlostech. Nepřesnost určení otáček kolem nulové rychlosti 
se stává více patrnou podobně jako pozdě určený směru pohybu. Chyby estimace rychlosti během 
přechodového děje mají souvislost s nelineárním průběhem napětí uq z Obr. 46. 

 

Obr. 61. Reverzace při senzorovém řízení s pozorovatelem 

 

Obr. 62. Reverzace při bezsenzorovém řízení 
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Rozběh, reverzace při 1000 ot/min a zastavení je na Obr. 63 a Obr. 64. Senzorové řízení 
s pozorovatelem vykazuje opět podobné chování, jako tomu bylo u vyšších rychlostí. 
U bezsenzorového řízení je stroj nejprve rozbíhán u/f regulací, a pak je přepnuto na bezsenzorové 
řízení. To lze označit jako bezproblémové s hladkým a stabilním průběhem. Na konci děje 
je požadováno zastavení. Jakmile estimovaná rychlost poklesne pod hraniční je opět přepnuto na řízení 
u/f. Tato rozběhová a stabilizační rutina dokončí zastavení stroje. Otáčky při tomto algoritmu nejsou 
řízeny, proto mají otáčky poloha i proudy tlumeně kmitavý charakter.   

 

Obr. 63. Reverzace se zastavením při senzorovém řízení s pozorovatelem 

 

Obr. 64. Reverzace se zastavením při bezsenzorovém řízení 



Experimentální výsledky laboratorního pohonu                                                                              

 

 

__________________________________________________________________________________ 

- 71 - 

 

Zde můžeme vidět bezsenzorové reverzace při 1000 a 500 ot /min (Obr. 65 a Obr. 66).  

 

Obr. 65. Reverzace při bezsenzorovém řízení. 

 

Obr. 66. Reverzace při bezsenzorovém řízení 
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Nyní se dostáváme k nízkým otáčkám. Senzorově řízený pohon s pozorovatelem ukazuje kvalitu 
pozorovatele v tomto rychlostním rozsahu. Na první pohled vidíme, že přesnost estimace klesá 
a objevuje se kmitání, které je výraznější u počítaných otáček, ale je patrné i v estimované poloze. 
Tyto nepřesnosti jsou dány zejména měřenými signály napětí, z kterých je posléze rychlost zjišťována. 
Všimněme si, jak se po zapojení estimovaných veličin do zpětné vazby promítne kmitání do složky iq.  

 

Obr. 67. Reverzace při senzorovém řízení včetně zastavení s pozorovatelem 

 

Obr. 68. Reverzace při bezsenzorovém řízení 
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Problémy způsobuje proměnná impedance stroje, regulace proudu, nelinearity střídače (ochranná doba 
a úbytky napětí), proměnné napětí meziobvodu (proudové rázy) a mnoho dalších faktorů. Pro dosažení 
výsledků zde uváděných musely být vlivy kompenzovány, ovšem úplné potlačení není snadné. Nyní 
známe faktory omezující minimální otáčky pro tuto kategorii bezsenzorových metod. Bezsenzorová 
metoda uváděná v této práci má minimum, při kterém je motor schopen reverzace (ne s plným 
zatížením) asi 70  ot/min (Obr. 69). Bez reverzace lze dosáhnout asi 65 ot/min. Chování pohonu při 
nízkých rychlostech a při zatížení je na Obr. 70 a Obr. 71. 

 

Obr. 69. Reverzace při bezsenzorovém řízení 

 

Obr. 70. Reverzace při senzorovém řízení s pozorovatelem při zatížení 
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Obr. 71. Reverzace při bezsenzorovém řízení se zatížením 

Překmit otáček jako reakci na uvolnění zátěže při senzorovém řízení s pozorovatelem a při žádané 
hodnotě 100 ot/min lze pozorovat na následujícím obrázku (Obr. 72). Vzhledem k tomu, že stroj má 
nastavené proudové omezení obou složek na jmenovitou hodnotu může vyvíjet maximálně jmenovitý 
moment. Z průběhu je vidět, že zatížení bylo větší než jmenovité, protože motor nedosáhl 
požadovaných otáček.  

 

Obr. 72. Reakce senzorově řízeného pohonu s pozorovatelem při odpojení zátěže 
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Způsob jakým si poradí regulace se skokem poruchy, neboli zátěžného momentu ukazuje následující 
měření (Obr. 73). Vidíme, že přibližně konstantní a malá chyba zaváděná do regulační struktury je 
postupně integrována, což způsobuje zhruba lineární nárůst iq. Vše probíhá tak dlouho, dokud se buď 
nedosáhne proudového omezení, nebo není estimované rychlost na požadované hodnotě.  

 

Obr. 73. Chování bezsenzorového řízení při skoku zatížení 

Další tři měření (Obr. 74, Obr. 75, Obr. 76) zachycují odezvy na různé skoky žádané rychlosti 
bezsenzorového řízení bez reverzace.  

 

Obr. 74. Změna žádané rychlosti bezsenzorového řízení 
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Obr. 75. Změna žádané rychlosti bezsenzorového řízení 

 

Obr. 76. Změna žádané rychlosti bezsenzorového řízení 

 

U průběhu na Obr. 76 je již požadována rychlost (50 ot/min), při níž není bezsenzorové řízení stabilní, 
proto je automaticky přepnuto na regulaci u/f popsanou dříve. Vidíme, že tato změna algoritmu 
je plynulá a bezproblémová. Ovšem účinnost při nízkých rychlostech je malá, proto je vhodné 
používat tento režim jen krátkodobě.    

 



Experimentální výsledky laboratorního pohonu                                                                              

 

 

__________________________________________________________________________________ 

- 77 - 

 

Chod pohonu v ustáleném stavu byl změřen při různých rychlostech a průběhy jsou na dalších 
obrázcích (Obr. 77 až Obr. 80). První z nich je vhodný pro posouzení kvality estimace během 
vektorového řízení. Vidíme, že absolutní chyba má hodnotu asi 13 ot/min, což při 1500 ot/min 
odpovídá relativní chybě 0,86 %. Daleko horší hodnoty je dosahováno při nízkých otáčkách. Z dalšího 
obrázku vidíme, že chyba je kolem 5 %. 

 

Obr. 77. Chování senzorového řízení s pozorovatelem v ustáleném stavu 

 

Obr. 78. Chování senzorového řízení s pozorovatelem v ustáleném stavu 
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Další měření ukazuje ustálený stav senzorově řízeného pohonu při zatížení a při jmenovitém 
proudovém omezení. Na dalším průběhu je opět ustálený stav, tentokrát ale při bezsenzorovém řízení 
nezatíženého pohonu. Srovnáme-li tento průběh s Obr. 78 je patrný vyšší rozkmit momentotvorného 
proudu než u vektorového řízení.  

 

Obr. 79. Chování senzorového řízení s pozorovatelem v ustáleném stavu při zatížení 

 

Obr. 80. Chování bezsenzorového řízení v ustáleném stavu naprázdno 
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Poslední měření zaznamenává bezsenzorové řízení při asi polovičním zatížení. Je z něj zřejmé, 
že chyba estimace rychlosti roste se zatížením. Mezi měřenou a počítanou hodnou otáček je absolutní 
chyba cca 30 ot/min. Problém by teoreticky bylo možné řešit kompenzací založenou na rozdílu 
estimované rychlosti z velikosti ui a rychlosti kalkulované ze změny estimované polohy. Ta je totiž 
zjištěna poměrně přesně. Tento postup je využíván v práci [22]. 

 

Obr. 81. Chování bezsenzorového řízení v ustáleném stavu při zatížení 
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10. Aplikace v elektromobilu CityEl 

Součástí experimentální části této práce je i aplikace vektorového řízení v elektromobilu CityEl. Jako 
hnací jednotka je použit stejný SMPM tentokrát napájený z baterií LiFePo4. Jedná se o malé městské 
tříkolové vozidlo pro jednoho pasažéra disponující malým zavazadlovým prostorem. Vozidlo má 
pohotovostní hmotnost 280 kg, celkovou hmotnost 400 kg, délku 2741 mm, šířku 1060 a maximální 
rychlost 63 km/h. Zdrojem energie je sério-paralelní uspořádání moderních LiFePo4 článků, které mají 
v současné době jedny z nejlepších vlastností. Parametry jednoho článku jsou: jmenovitá kapacita 
40 Ah, napětí při nabíjení 4,25 V, jmenovité napětí je 3,2 V, minimální napětí 2,5 V, maximální 
nabíjecí i vybíjecí proud (konstantní) 3 CA, vybíjecí impulsní 10 CA, pracovní teplota -25 až 75º C, 
max. samovybíjení 3% a hmotnost 1,6±0,1 kg. Článků je celkem 48. Dva články jsou spojeny 
paralelně do dvojice a dvojice jsou poskládány sériově, čímž dostáváme baterii o napětí 80 V. Přestože 
je SMPM navržen pro meziobvodu 48 V v elektromobilu je stroj napájen značně tvrdým napájecím 
napětím 80 V. Z toho plyne menší nabíjecí i vybíjecí proud baterie. Střídač byl vyroben na naší 
katedře jako diplomová práce (Obr. 90). Jeho jádrem jsou tranzistory MOSFET. K měniči lze připojit 
výkonový rezistor pro maření přebytečné energie. Řídicím systémem je opět DSC 56F8037. Motor 
pohání zadní kola přes řemen s převodem 7,1. Řidič ovládá vozidlo prostřednictvím pedálu 
propojeného s řídicím systémem, který může zadávat požadovaný momentotvorný proud, nebo žádané 
otáčky (při tomto režimu vozidlo rekuperuje). Zpětný chod lze zadat pomocí přepínače. Vozidlo 
samozřejmě disponuje i mechanickou brzdou [13].  

10.1. Experimentální výsledky vozidla CityEl 

Měření bylo provedeno v laboratoři za použití automobilové brzdy, která měří rychlost vozidla 
a umožňuje zadat brzdnou sílu. Brzdění pracuje až po překročení rychlosti 10 km/h (Obr. 88), proto 
je růst otáček po této rychlosti pomalejší. Rychlost vozidla je počítána z úhlové rychlosti motoru. 
Začněme s řízením elektromobilu při proudové regulaci, kdy je zadáván moment vozidla.  

 

Obr. 82. Odezva proudu na skok žádané hodnoty při nezatíženém elektromobilu 
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První průběh (Obr. 82) ukazuje proudy motoru při skoku momentotvorného proudu na dvojnásobek 
jmenovité hodnoty. Všimněme si průběhu momentotvorného proudu bez překmitu a poklesu napětí 
meziobvodu. Totožná situace, ale měřená v jednotlivých fázích stroje je zachycena na Obr. 83.  

 

Obr. 83. Proudy jednotlivých fází stroje při rozběhu (1 dílek = 50 A, 1 dílek = 100 ms) 

Následující dvě měření zachycují rozběh nezatíženého vozidla (Obr. 82Obr. 84) a reakci na změnu iq
* 

při konstantním zatížení brzdnou silou 120 N (Obr. 85). U prvního vidíme stabilní chod s rostoucím 
rozkmitem proudu úměrný rychlostí vozidla. Z druhého průběhu je zřejmé, že tažná a brzdná síla jsou 
si rovny při iq

*=60 A. Při menším (větším) vozidlo zpomaluje (akceleruje) rovnoměrně zpomaleným 
(zrychleným) pohybem.  

 

Obr. 84. Rozběh nezatíženého vozidla při momentovém řízení 

 

Obr. 85. Jízda při zatížení a různém vyvíjeném momentu vozidla 
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Nyní se dostáváme k rychlostní regulaci vozidla. Rozběh na 1000 ot/min motoru a následné zastavení 
rekuperací ukazuje Obr. 86. 

 

Obr. 86. Rozběh vozidla na 13,5 km/h a rekuperační zastavení při rychlostním řízení 

Další měření ukazuje výsledky při zjišťování maximální tažné síly vozidla. Zatížení bylo zvyšováno 
tak dlouho, dokud se regulovaná rychlost vozidla nezačala snižovat. Maximální tažná síla při polovině 
jmenovitých otáček dosahuje 190 N. Odezva na skok brzdné síly (35 průběhu, hodnota 200 N) při níž 
již stroj nevyvine dostatečný moment pro vyrovnání poruchy je na Obr. 87. 

 

Obr. 87. Odezva vozidla na skok brzdné síly (ve 35 s je zvýšena brzdná síla na 200 N) 

Reakce elektromobilu na zvolený jízdní manévr je zachycena na následujících průbězích. Žádaná 
rychlost je měněna po 30 s, skokově na hodnoty 1000, 2500 a 500 ot/min. Po překročení rychlosti 
10 km/h je vozidlo je brzděno konstantní brzdnou sílou 100 N. Část manévru obsahující první dvě 
požadované rychlosti je na Obr. 88. Proud baterie a napětí meziobvodu (obr 90.) byly rovněž měřeny 
a jsou  zachyceny v průběhu celého manévru na Obr. 89.  
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Obr. 88. Jízda při zatížení a požadované rychlosti 1000 a 2500 ot/min 

 

Obr. 89. Proud z baterie a napětí meziobvodu (1 dílek = 10 A, 1 dílek = 10 s) 

10.2. Shrnutí aplikace v elektromobilu 

Parametry řídicího algoritmu musely být pozměněny z důvodů použití jiného měniče, většího napětí 
meziobvodu a jiného momentu setrvačnosti pohonu. Po zmíněných úpravách a odstranění nově 
nalezených problémů s rušením při měření řízení pracovalo správně. Z důvodu poměrně nízké 
dynamiky vozidla bylo proudové omezení navýšeno tak, aby jeho hodnota dosahovala dvojnásobku 
jmenovitého proudu stroje. I přes tuto skutečnost není vozidlo schopno se rozjet do kopce s větším 
stoupáním než cca 8 %, jelikož pohon nevyvine větší moment. Hodnota je dost nízká pro reálný 
provoz a mohla by být zvýšena změnou převodu třeba i na úkor maximální rychlosti vozidla, která 
dosahuje cca 45 km/h. Dále by bylo vhodné zlepšit ochranné prvky pohonu. Mohly by být měřeny 
teploty motoru i měniče a při jejich překročení by byl pohon vypnut. Celý systém by mohl být 
odolnější z hlediska možných poruch. Například při přerušení kabelu mezi proudovými čidly a řídicím 
systémem to systém vyhodnotí jako nulový proud a bude mylně zvyšovat střídu. Jako jednoduché 
řešení tohoto problému byl implementován automatický omezovač střídy dle rychlostí, pak by při 
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poruše měření proud neměl přesáhnout nebezpečnou mez. Vozidlo je rovněž vybaveno balančními 
jednotkami, které při nabíjení omezí proud články s menší než průměrnou kapacitou. Následuje 
fotodokumentace vozidla i měniče.     

 

Obr. 90. Měnič pro elektromobil CityEl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 92. Fotodokumentace vozidla CityEl 

Obr. 91. Fotodokumentace vozidla 
CityEl 
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11. Přínosy  

Hlavním přínosem této práce je rozvoj bezsnímačových metod řízení SMPM, které jsou napájené 
malým napětím. Dále budou přínosy rozděleny na teoretické a experimentální. 

 

Teoretické přínosy: 

� Zhotovení simulačních modelů vektorového řízení i několika metod bezsenzorového řízení 
pro SMPM napájených malým napětím v softwaru Matlab-Simulink. 

� Celá tato práce je teoretickým přínosem, neboť obsahuje shrnutí možností bezsnímačového 
řízení SMPM a získané zkušenosti během realizace a ladění řídicích algoritmů. 

 

 

Experimentální přínosy: 

� Zhotovení laboratorního pracoviště, které může být použito pro další vývojové práce, nebo 
výuku. 

� Řídicí algoritmus byl vytvořen komplexně tak, aby umožňoval přepínat mezi třemi metodami 
řízení (VC, bezsenzorové s redukovaným Luenbergerovým pozorovatelem a u/f řízení). 
Obsahuje mnoho bloků usnadňujících vývojové práce (automatická změna rychlosti, 
reverzace, ovládaní momentu, kompenzace ochranné doby a prahového napětí spínacích 
prvků, atd.).  

� Modernizace elektromobilu CityEl (modernizace zahrnuje opravu měniče a propojení jeho 
vstupů a výstupů s řídicím systémem, dále úpravu řídicího algoritmu pro tento měnič 
a ovládání pedálem, PC bude sloužit jen pro ladění a monitorování). 
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12. Závěr 

Práce se zabývá bezsnímačovým řízením synchronních strojů s permanentními magnety. Je zaměřena 
na bezsnímačové metody založené na matematickém modelu stroje. Pro simulace a jejich 
experimentální ověření byl zvolen synchronní motor s PM umístěnými na povrchu rotoru, který 
je vhodný svými parametry pro pohon menších elektromobilů.  

Po úvodní části následují kapitoly, které lze označit jako teoretické, neboť seznamují s konstrukcí 
a řízením SMPM. Druhá kapitola rozebírá synchronní stroje s permanentními magnety. V současné 
době jsou SMPM velmi moderní a populární pro jejich výhodné vlastnosti. Kapitola popisuje jejich 
konstrukci, vlastnosti a matematický popis. Malá část je věnována permanentním magnetům na bázi 
vzácných zemin, které urychlily vývoj těchto strojů. Kapitola tři seznamuje s možnostmi řízení SMPM 
a je zaměřena na vektorové řízení. To tvoří základ většiny bezsnímačových metod SMPM. Kapitola 
rovněž ukazuje možný návrh parametrů proudové a rychlostní regulační smyčky vektorového řízení. 
V závěru jsou výsledky simulací VC s navrženými parametry a s vhodně zvoleným průběhem 
požadovaných otáček a zátěžného momentu.  

Samostatné jádro práce je zakomponováno ve čtvrté kapitole, která seznamuje s technikami 
bezsnímačového řízení SMPM. Podrobněji jsou rozebrány metody založené na matematickém modelu, 
který často bývá reprezentován maticovým popisem případně stavovým prostorem. Kapitola obsahuje 
simulační výsledky celkem tří bezsenzorových metod, které byly vybrány tak, aby se vzájemně lišily 
a obsáhly co nejširší problematiku.  

Kapitola pět by mohla působit trochu nezajímavě. Poskytuje základní informace o jednom z řídicích 
systémů používaných na naší katedře. Jedná se o digitální signálový kontrolér 56F8037. Je to poslední 
člen rodiny 56800E od firmy Freescale. Předností tohoto systému není výpočetní výkon, nýbrž rychlé 
a optimalizované softwarové struktury pro řízení střídavých strojů vyvinuté stejnojmennou 
společností. Díky nim se signálový kontrolér chová jako dostatečně výkonný i pro poměrně složité 
bezsnímačové řízení. Hlavní výhodou tedy ani není rozumná cena jako spíše programátorsky poutavé 
prostředí a rychlá tvorba řídicích kódů.   

Následující části jsou již experimentální. Pracoviště se synchronním pohonem s permanentními 
magnety, kde byly testovány a laděny řídicí algoritmy, je popsáno v kapitole šest. Samostatně je 
popsáno soustrojí, měnič a realizovaný řídicí systém. V další velmi krátké sedmé kapitole nalezneme 
princip algoritmu vektorového řízení. Pomocí změřených průběhů je vysvětleno nejen chování 
vektorově regulovaného pohonu jako takového, ale i samostatná proudová smyčka. Nechybí ani 
ukázka měřených statorových veličin – vstupních dat pozorovatele. Kapitola osm přibližuje realizaci 
bezsenzorového řízení s redukovaným Luenbergerovým pozorovatelem. Seznamuje s možnostmi 
odstranění zkreslení napájecího napětí SMPM, implementací stavového prostoru do digitální podoby 
a zpracováním výstupů pozorovatele. Rozhodně nejdůležitější kapitola má číslo devět. Obsahuje 
experimentální výsledky pohonu řízeného bezsnímačově. Podobně jako tomu bylo u simulací lze 
srovnat běh pohonu řízeného bezsnímačově, s vektorově řízeným pohonem u kterého běží paralelně 
pozorovatel. Výstupy pozorovatele v druhém případě nevstupují do zpětné vazby, jsou pouze 
zobrazeny. Velice zajímavá je poslední kapitola, neboť pojednává o aplikaci vektorového řízení 
v malém elektromobilu. Popisuje vlastní elektrické vozidlo včetně měniče a celého elektrického 
pohonu. Fotodokumentace a chování elektromobilu formou naměřených dat je součástí této kapitoly.  

Vývoj různých bezsnímačových metod každým rokem pokračuje mílovými kroky. I přes tuto 
skutečnost dnes neexistuje jeden způsob bezsenzorového řízení, který by pokryl celý výkonový 
i otáčkový rozsah stroje. Pro nízké a nulové otáčky jsou vhodné různé metody na principu injektování 
signálu. Ty ovšem mají specifické neduhy jako zvlnění momentu, akustický hluk a vyžadují stoje 
s velkým rozdílem impedance v podélné a příčné složce. Naproti tomu metody postavené 
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na matematickém modelu tyto nevýhody nemají, ovšem minimální provozní otáčky jsou omezeny. 
V této práci byl realizován princip rozšíření možných žádaných otáček až k nule, daní je ale snížená 
účinnost a tudíž je doporučen spíše krátký provoz v této oblasti. Některá z hybridních metod 
bezsnímačového řízení kombinující matematický model a injektování signálu, nejlépe včetně 
kompenzace časové změny parametrů pohonu a regulace nelineárními regulátory, by mohla dle autora 
této práce stát na konci vývoje bezsenzorové regulace.     

Nejen z přecházejících odstavců je vidět, že i přes mnoho problémů zejména při realizaci byly všechny 
stanovené cíle splněny. Odměnou je nejenom značné množství získaných poznatku a zkušeností 
v oblasti el. pohonů, výkonové elektroniky a mikroprocesorové techniky, ale i fakt, že na práci lze 
navázat, nebo že může sloužit jako podklad pro jiné činnosti. Práce také ukazuje, že bezsnímačové 
řízení lze realizovat při 16 bitovém digitálním zpracování, měřením s přesností 12 bitů a výpočetním 
výkonem 32 MIPS, který ani nebyl zcela využit. Pro snadné a jednoduché ovládání pohonu lze použít 
rozhranní v programu FreeMaster. To umožňuje lehce přepínat mezi senzorovým, bezsnímačovým 
nebo u/f řízení, dále volit různé automatické módy, jako je reverzace, změna rychlosti, změna 
momentu, atd. Rozhraní umožňuje i měřit a lze jej tedy použít i pro výuku.   
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