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Anotace 

Tato práce se zabývá problematikou střídavých regulovaných pohonů s asynchronními 
motory. Hlavním cílem je aplikace moderních metod řízení asynchronního stroje bez využití 
čidla otáček. Práce je zaměřena do oblasti metod, využívajících pro určení polohy rotoru 
z elektrických veličin MRAS. Ten je, spolu s celou regulační strukturou vektorového řízení, 
realizován pomocí digitálního signálového procesoru 56F8037/E. 

V práci je proveden popis asynchronních strojů, pro účely simulace pohonu bylo 
provedeno sestavení modelu asynchronního stroje s respektováním nasycení magnetického 
obvodu. Následuje popis vektorového řízení asynchronních strojů a návrh experimentálního 
stanoviště pro ověření funkce bezsenzorových metod řízení. Dále je proveden rozbor 
možností bezsenzorového řízení asynchronních strojů za použití matematického modelu, 
detailní rozbor metody MRAS a simulace vybraných variant této metody. Následující kapitola 
popisuje experimentální výsledky, dosažené při realizaci bezsenzorových metod řízení za 
použití MRAS. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky a přínosy práce. 

 

Annotation 

This dissertation thesis is focused on controlled AC drives with induction machines. 
Main objective is application of modern sensorless methods of vector control for induction 
machine control. Main accent is given on estimation of rotor position by mathematical model 
using MRAS. Algorithms for rotor position estimation and regulation structure are 
implemented on 56F8037/E digital signal processor. 

The thesis contains description and mathematic equations of induction machine. 
Model which respects magnetic saliency is used for simulation of the drive. In the next 
chapter, description of vector control for induction machine and description of experimental 
laboratory stand is shown. Also, analysis of rotor position estimation methods is described. 
Analysis is oriented on methods using mathematical model. Then, analysis and simulation of 
several variants of MRAS is presented. Next chapter contains experimental results of vector 
control of induction machine with MRAS speed estimation. Results and benefits are 
summarized in conclusion.  
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   FMK(s)  [ - ]  přenos měniče kmitočtu 
   FoI(s) [ - ]  přenos otevřené smyčky regulace statorového proudu 
   Foω(s)  [ - ]  přenos otevřené smyčky regulace rychlosti 
   FoΨ(s)  [ - ]  přenos otevřené smyčky regulace magnetizačního proudu 
isa, isb, isc     [ A ] okamžité hodnoty fázových proudů v třísložkovém statorovém 

systému a, b, c 
isd, isq [ A ]  podélná a příčná složka statorového proudu v souřadném 

systému d-q 
isx, isy [ A ]  podélná a příčná složka statorového proudu v souřadném 

systému x-y 
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  KCB1,  [ - ]  koeficienty estimátoru proudu metody CB-MRAS 

   KCB3    
  KMRAS [ - ]  zesílení regulátoru MRAS 
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  KRω [ - ]  zesílení regulátoru rychlosti 
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  KČ  [ - ]  zesílení čidla proudu 
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REF
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    rnormΨ  [ Wb ]  normovaná hodnota rotorový toku, určená napěťovým 

modelem stroje 
γ  [ ° ]  úhel vektoru spřaženého magnetického toku 
θ  [ ° ]  úhel natočení rotoru 
σ   [ - ]  činitel rozptylu 
ω  [ rad/s ] úhlová rychlost ekvivalentního dvoupólového stroje 
ωm  [ rad/s ] mechanická úhlová rychlost rotoru 
ωs  [ rad/s ] úhlová rychlost vektoru statorových veličin  
ωim  [ rad/s ] úhlová rychlost vektoru orientovaných veličin 
ωest  [ rad/s ] estimované otáčky pohonu 
 
 

Seznam použitých zkratek 
A/D  analogově číslicový převodník 
AM  asynchronní motor 
BEMF  back electromotive force 
BVA  blok vektorové analýzy 
BVOV  blok vyhodnocení orientujících veličin 
CB  current based 
DSP  digital signal processor 
IRC inkrementální čidlo 
JTAG   rozhranní pro komunikaci řídicího systému s osobním počítačem v reálném 

čase 
MRAS  Model reference adaptive system 
MŘS  mikropočítačový řídicí systém 
OM  optimální modul 
PC  osobní počítač 
PWM  blok pulsně šířkové modulace   
RF  reference frame 
RP  reactive power 
SO  symetrické optimum 
T 2/3  Clarkova transformace 
T 3/2  zpětná Clarkova transformace 
USB  universal serial bus 
α - β  souřadný systém vázaný na polohu statoru 
d - q  souřadný systém vázaný na polohu rotoru 
x - y  souřadný systém vázaný na polohu spřaženého magnetického toku  
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CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je vývoj bezsnímačových metod pro řízení asynchronního 
stroje v oblasti nízkých otáček s využitím matematického modelu stroje. Pro dosažení cíle 
byly stanoveny následující dílčí úkoly: 

• Teoretický rozbor metod pro řízení asynchronního motoru v oblasti nízkých 
otáček bez využití snímače otáček. 

• Výběr vhodných metod pro odhad mechanické úhlové rychlosti asynchronního 
motoru s využitím matematického modelu motoru. 

• Vytvoření simulačních modelů a následná simulace regulovaných struktur 
pomocí programu Matlab/Simulink. 

• Návrh a realizace vhodného řídicího mikropočítačového systému se 
signálovým procesorem pro realizaci vybraných algoritmů řízení. 

• Návrh a realizace laboratorního modelu střídavého regulovaného pohonu s 
asynchronním motorem pro experimentální ověření vybraných algoritmů. 

• Experimentální ověření vlastností laboratorního modelu s asynchronním 
motorem. 

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

Rozšíření elektrických pohonů z průmyslu do oblasti celého života člověka se 
v posledních letech stalo nepřehlédnutelné. Bylo to způsobeno zejména výrazným poklesem 
ceny jak vlastních elektrických točivých strojů, tak zejména řídicích systémů určených pro 
tyto stroje. To spolu s mnoha dobrými vlastnostmi elektrických pohonů umožnilo náhradu 
lidské práce prací stroje v celé škále oborů a činností, kde to bylo dříve nepředstavitelné. 

Současný trend klade stále větší nároky na účinnost pohonu a minimalizaci jak 
počátečních nákladů při pořízení pohonu, tak zejména na snížení provozních nákladů, a to jak 
nákladů na údržbu, tak na spotřebovanou energii. Z tohoto důvodu neustále pokračuje 
vytlačování stejnosměrných pohonů střídavými regulovanými pohony, ať už se jedná o 
pohony s asynchronními motory nebo synchronními motory s permanentními magnety. 
Současně s tím jsou zachovány požadavky na vysokou dynamiku pohonu 

Díky stále vyšším požadavkům, které jsou kladeny na elektrické pohony, došlo i 
k vývoji koncepce řízení střídavých strojů. Jednoduché skalární řízení, které bylo v minulosti 
více využíváno, bylo téměř ve všech oblastech nahrazeno vektorovým řízením nebo přímým 
řízením momentu. Tyto způsoby řízení střídavých strojů umožňují stejné možnosti regulace 
pohonu, jaké jsou k dispozici pro stejnosměrný pohon. Zároveň je možné díky vyšší 
přetížitelnosti střídavých strojů ve srovnání se stejnosměrnými dosáhnout lepších 
dynamických parametrů pohonu.  

Pro regulaci otáček pohonu je nezbytná znalost polohy rotoru. Ta může být získána 
snímačem otáček, kterým může být buď resolver, inkrementální čidlo nebo čidlo s absolutním 
výstupem polohy. Snímač polohy je však ve srovnání s vlastním strojem podstatně méně 
robustní, a proto se jeho využitím snižuje spolehlivost pohonu, nehledě na nárůst ceny a 
rozměrů stroje s čidlem polohy. Proto se hledají stále nové způsoby, jak umožnit regulaci 
otáček bez využití čidla polohy rotoru.  

Výsledkem těchto snah bylo vytvoření mnoha metod tzv. bezsenzorového řízení. 
Slovo bezsenzorový znamená však pouze náhradu snímače otáček, snímače elektrických 
veličin musí být na pohonu zachovány. Bezsenzorové řízení umožnilo náhradu snímače 
otáček pomocí matematického modelu stroje, nebo pomocí analýzy proudů stroje a detekce 
zkreslení způsobeného nelinearitou magnetického obvodu stroje. Bezsenzorové metody řízení 
však kladou ještě vyšší nároky na výpočetní výkon použitého řídicího systému, proto bylo 
nezbytné začít pro řízení pohonů využívat digitální signálové procesory, vytvořené přímo pro 
nasazení v oblasti elektrických pohonů. Se stoupajícím výkonem těchto procesorů je možné 
využít stále komplexnější možnosti řízení, založené například na metodách umělé inteligence. 
Naopak klesající cena méně výkonnějších řídicích systémů umožnila široké rozšíření 
bezsenzorového řízení do mnoha oblastí, kde dříve nebylo vektorové řízení pohonů 
využíváno.     
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1.1 Moderní elektrický pohon 

Jak bylo zmíněno v úvodní části, moderní elektrický pohon musí splňovat velké 
množství požadavků. Při návrhu pohonu je však potřeba uvědomit si i nevýhody, které má 
elektrický pohon ve srovnání s jinými možnostmi řešení[19].   

1.1.1 Vlastnosti elektrických pohonů 

Výhody: 

• Elektrický pohon je možné konstruovat pro libovolný výkon, od hodnot 
jednotek mW až po 108 W.  

• Je možné ho konstruovat pro široký rozsah otáček a momentů.  

• Umožňuje snadnou regulaci požadovaných parametrů pohonu při zachování 
vysoké účinnosti. 

• Má jednoduchou obsluhu a údržbu. 

• Má nízkou úroveň hluku, při provozu není zdrojem zplodin. 

• Díky symetrickému rotoru nezpůsobuje pulzační momenty a vibrace. 

• Má dlouhou životnost. 

Nevýhody: 

• Elektrický pohon je závislý na připojení k elektrické rozvodné síti. Elektrickou 
energii je velmi obtížné a nákladné skladovat, využití chemických zdrojů 
elektrické energie, například baterií nebo akumulátorů, naráží na omezenou 
účinnost nabíjecího cyklu. Zároveň je nevýhodou chemických zdrojů nízký 
poměr uložené elektrické energie na jednotku hmotnosti.  

• Ve srovnání s hydraulickými pohony mají elektrické pohony nižší poměr 
výkonu na jednotku hmotnosti, což je způsobeno jak omezenými možnostmi 
využití magnetického obvodu vlivem nasycení, tak možnostmi chlazení pro 
zabránění znehodnocení izolace stroje.  

Výhody elektrických pohonů široce převyšují jejich nevýhody, proto se tyto pohony 
rozšířily do všech oblastí lidského života. Nevýhody elektrických pohonů omezují možnosti 
jejich nasazení zejména v mobilních aplikacích, jako jsou například elektromobily. Proto je 
důležité nalezením vhodného způsobu řízení co nejvíce zvýšit účinnost celého pohonu, aby 
bylo umožněno co nejvyšší využití energie.   

1.1.2 Srovnání stejnosměrných a střídavých pohonů 

V minulosti byly pro regulované pohony využívány převážně stejnosměrné stroje. Ty 
umožňovaly díky své konstrukci snadnou a nezávislou regulaci otáček a momentu stroje, kdy 
otáčky byly řízeny napětím na svorkách stroje a moment regulací proudu stroje.  
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Výhody stejnosměrných strojů: 

• Jednoduché provedení nezávislé regulace toku a momentu stroje.  

Nevýhody stejnosměrných pohonů ve srovnání se střídavými regulovanými 
pohony: 

• Stejnosměrné stroje mají nízkou proudovou, a tím i momentovou přetížitelnost. 
To je dáno maximálním dovoleným proudem kotvy stroje, který není možné 
překročit bez způsobení nepřípustného jiskření kartáčů.  

• Mají ve srovnání se střídavými stroji větší rozměry a hmotnost, což je dáno 
přítomností komutátoru u stejnosměrných strojů. Komutátor způsobuje také 
vyšší moment setrvačnosti. 

• Díky nutnosti pravidelné revize komutátoru jsou u stejnosměrných stojů vyšší 
nároky na údržbu a kratší servisní intervaly, což zvyšuje provozní náklady 
pohonu. 

• Jiskření kartáčů způsobuje také to, že stejnosměrné stroje není možné použít 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Nevýhodou střídavých strojů je složitější výkonový polovodičový měnič a potřeba 
podstatně výkonnějšího mikropočítačového řídicího systému pro dosažení stejných parametrů 
regulace jako při využití stejnosměrného pohonu. Vysoká sériovost výroby polovodičových 
měničů pro střídavé pohony však způsobila, že jejich cena se v současné době neliší od ceny 
polovodičového měniče pro stejnosměrný stroj. Také jsou již v současné době k dispozici 
mikroprocesorové řídicí systémy s dostatečným výpočetním výkonem a nízkou cenou, takže 
je možné docílit při nižších nákladech stejných nebo i lepších možností regulace u střídavého 
stroje. Z tohoto důvodu jsou k návrhu moderních pohonů využívány téměř výhradně střídavé 
stroje. 

1.1.3 Střídavé regulované pohony 

Střídavé regulované pohony pro nízké a střední výkony lze podle použitého stroje 
rozdělit na pohony s asynchronními stroji a na pohony se synchronními stroji 
s permanentními magnety.   

• Pohony se synchronními stroji s permanentními magnety se vyznačují 
vysokým poměrem výkonu na jednotku hmotnosti, a také vysokou účinností. 
Nevýhodou je jejich vyšší cena ve srovnání s asynchronními stroji. 

• Pohony s asynchronními stroji se ve srovnání se synchronními stroji 
s permanentními magnety vyznačují nižší účinností a většími rozměry, jejich 
výhodou je nízká cena a vysoká standardizace. 

Z provedeného rozboru je patrné, že volba stroje pro pohon není jednoznačná, a závisí 
vždy na zhodnocení všech požadavků kladených na zvolený pohon, aby bylo možné provést 
jednoznačnou volbu mezi asynchronním strojem a synchronním strojem s permanentními 
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magnety. Pohony a asynchronními stroji tvoří vzhledem ke své nízké ceně a vysoké 
spolehlivosti výraznou většinu pohonů využívaných v průmyslu v současné době, proto byl 
pohon s asynchronními stroji zvolen pro realizaci experimentálního stanoviště i v této práci.      

2 Asynchronní stroj 

Asynchronní stroj je v současné době nejrozšířenějším točivým strojem, využívaným 
v oblasti elektrických pohonů, jak pro neregulované, tak pro regulované pohony. Mezi velké 
výhody tohoto typu stroje patří: 

• Jednoduchá konstrukce a údržba. Moderní asynchronní stroje jsou prakticky 
bezúdržbové a jejich životnost je omezena pouze životností použitých ložisek. 

• Nízká cena a vysoká standardizace výroby, umožňující jednoduchou náhradu 
stroje při poruše strojem obdobných parametrů od jiného výrobce. 

• Vysoká proudová a momentová přetížitelnost, která umožňuje dosažení 
dobrých dynamických vlastnost pohonu s asynchronním strojem. 

• U neregulovaných pohonů možnost přímého připojení na síť, případně 
s jednoduchým omezením velikosti rozběhového proudu, například 
softstartérem. 

Mezi nevýhody tohoto elektrického stroje, zejména ve srovnání se synchronním 
motorem s permanentními magnety, lze uvést: 

• Vyšší hmotnost a rozměry. 

• Nižší účinnost vlivem nutnosti vytvářet magnetizační složku toku pomocí 
statorového napětí. 

Přes uvedené nevýhody je asynchronní stroj stále nejvíce využívaný v širokém spektru 
aplikací, jako jsou pohony válcovacích tratí, trakce, dopravníky a mnoho dalších. 
Nezanedbatelnou výhodou oproti synchronním strojům s permanentními magnety je i jejich 
vyšší odolnost vůči přetížení, kdy u synchronních strojů může dojít vlivem překročení 
dovoleného proudového zatížení nebo pracovní teploty k demagnetizaci permanentních 
magnetů, a tím k nevratnému poškození stroje. 

2.1 Konstrukce asynchronního stroje 

Konstrukce asynchronního stroje je složena ze statoru, který má v drážkách uloženo 
vinutí. Nejčastěji je používáno trojfázové vinutí, jehož osy spolu svírají elektrický úhel 120°. 
Rotor je složen ze svazku rotorových plechů a jeho vinutí je také uloženo v drážkách. Mezi 
rotorem a statorem je vzduchová mezera, která je ve srovnání se synchronními stroji poměrně 
malá. To je dáno snahou o omezení rozptylu magnetického toku a tím ke zvýšení účinnosti 
stroje. 
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Podle konstrukce rotoru je možné rozlišit dva typy asynchronních strojů: 

• Stroje s vinutým rotorem, které mají na rotoru vinutí vyvedené na kroužky. 

• Stroje s rotorovou klecí, které mají pevně spojené konce cívek. Pro nízké a 
střední výkony se rotorová klec vyrábí z hliníku odlitím do formy, což výrazně 
zvyšuje produktivitu a tím snižuje cenu asynchronního stroje s klecovým 
rotorem. Pouze pro oblast vysokých výkonů je rotorová klec sestavována 
z jednotlivých měděných tyčí. 

U asynchronních strojů s vinutým rotorem je možné pomocí externě připojených 
odporníků měnit velikost celkového rotorového odporu, a tím měnit momentovou 
charakteristiku stroje. Dříve se tento způsob regulace využíval například pro pohony jeřábů[]. 
Tento způsob regulace však neumožňuje regulaci otáček bez zatížení a také se vyznačuje 
nízkou účinností vlivem přeměny značné části proudu rotoru na teplo v připojených 
odpornících. Proto se pro moderní pohony a asynchronními motory využívají zejména 
asynchronní motory s klecovou kotvou, napájené z nepřímého měniče frekvence. Tento 
způsob řízení pohonu umožňuje jak regulaci otáček stroje i ve stavu bez zatížení, tak dosažení 
vysoké účinnosti v celém pracovním rozsahu otáček pohonu.     

2.2 Princip funkce asynchronního stroje 

Princip vytváření točivého pole ve vinutí statoru je ukázán na obrázku 2.1. Rozbor je 
pro zjednodušení proveden pro třífázový dvoupólový stroj. 

 

 Obr. 2.1. Točivé pole statoru 

Na statorové vinuté je přivedeno třífázové sinusové napětí, jehož fáze jsou vzájemně 
posunuty o 120°. Působením tohoto napětí vzniká ve stroji magnetomotorické napětí, jehož 
velikost je v každém okamžiku dána vektorovým součtem okamžitých hodnot působení 
jednotlivých fází. Na obrázku 2.1 jsou zobrazeny tři polohy vektoru magnetomotorického 
napětí, vzájemně posunuté o 120°. Při napájení stroje napětím o sinusovém průběhu dochází 
k rotaci vektoru magnetomotorického napětí, a tím k vytvoření točivého magnetického pole 
ve stroji. 

Točivého pole ve statoru lze dosáhnout i při napájení z měniče kmitočtu, a to za 
pomoci vhodného způsobu řízení spínacích prvků. 
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2.3 Rovnice stroje 

Asynchronní stroj je nelineární soustava s množstvím parametrů. Pro jeho popis jsou 
využity následující rovnice, které jsou odvozeny z matematického modelu obecného 
střídavého stroje[15]. 
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Následující obrázek ukazuje náhradní schéma jedné fáze asynchronního stroje. 

 

Obr. 2.2. Náhradní schéma AM 

Indukčnosti Ls a Lr jsou vyjádřeny vztahy (2.5, 2,6): 

( )shshs LLLL σσ +=+= 1       (2.5) 

( )rhrhr LLLL σσ +=+= 1       (2.6) 

Celkový činitel rozptylu je určen vztahem (2.7): 

rs

h

LL

L2

1−=σ         (2.7) 

 

 

2.3.1 Clarkova transformace 

Pro vyjádření veličin stroje jsou obvykle užívány prostorové vektory veličin. 
Prostorový vektor proudu stroje je dán vztahem (2.8). 
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Jednotlivé složky prostorového vektoru proudu lze pak vyjádřit vztahy (2.9, 2.10): 

( )scsbsas iiii −−= 2
3

1
α        (2.9) 

( )scsbs iii −=
3

3
β             (2.10) 

 

Obr. 2.3. Změna souřadného systému 

Tok stoje je možné vyjádřit pomocí vztahu (2.11, 2.12): 
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2.3.2 Parkova transformace 

Parkova transformace je využívána pro převod veličin v dvousložkovém systému do 
jiného systému souřadnic. Pro asynchronní stroj jsou obvykle definovány tyto souřadné 
systémy[15]: 

• Statorový souřadný systém α-β, jehož poloha os je svázána s polohou os 
statorového vinutí, jehož poloha je pro naprostou většinu případů využití 
asynchronních strojů neměnná. 

• Rotorový souřadný systém d-q, jehož poloha je svázána s polohou rotoru. 
Asynchronní stroj má symetrický rotor s velmi malými rozdíly mezi podélnou 
a příčnou složkou proto můžeme tyto rozdíly pro většinu případů zanedbat. To 
umožňuje volbu počáteční pozice os d-q systému bez nutnosti zjišťování 
počáteční polohy rotoru, tak jak je tomu u synchronních strojů 
s permanentními magnety. Toto zjednodušení nelze využít například při 
aplikaci injekčních metod, které využívají detekci rozdílu mez podélnou a 
příčnou složkou k detekci změn polohy rotoru. 
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• Systém orientovaných souřadnic x-y. Poloha os tohoto systému je spojena 
s polohou prostorového vektoru magnetického toku stroje. Vůči souřadnému 
systému d-q se systém x-y otáčí rychlostí danou skluzovou frekvencí stroje. 

Transformace napětí z α – β do d- q systému je dána rovnicemi: 

( ) ( )

( ) ( )θθ
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     (2.13, 2.14) 

Zpětná transformace z d – q systému do statorového α – β systému je dána 
rovnicemi:   
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     (2.15, 2.16) 

2.4 Model asynchronního stroje 

Pro ověření vlastností pohonu pomocí simulace je nezbytné sestavení modelu stroje. 
Byl zvolen model stroje respektující nasycení magnetického obvodu, který umožňuje lepší 
simulaci chování stroje, zejména při změnách zatížení.  

2.4.1 Parametry asynchronního stroje 

P = 1,5 kW 

pp = 2 

Rs = 5  

Rr = 6,8  

Lh = 0,27 H 

Lσs = Lσr = 0,008 H 

JAM = 0,0048 kgm2 

2.4.2 Sestavení modelu asynchronního stroje 

Na základě rovnic stroje byl sestaven model asynchronního motoru. Při sestavení 
modelu byly uvažovány tyto předpoklady:  

• Symetrický stroj s konstantní vzduchovou mezerou. Vinutí je rozloženo sinusově po 
obvodu stroje. 

• Jsou zanedbány ztráty v železe. 

• Odpory a indukčnosti ve všech fázích jsou stejné. Zanedbává se vliv skinefektu, vliv 
oteplení stroje na velikost odporu vinutí a hystereze magnetického obvodu.  
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Za těchto předpokladů je sestaven tokový model motoru, který je sice složitější na 
sestavení, má však jednodušší výpočet koeficientů matic modelu[7]. 

Rovnice (2.17, 2.18, 2.19, 2.20)určují na základě složek toku stroje složky statorového 
a rotorového proudu.  
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Laplaceovou transformací a úpravou rovnic do stavového tvaru je získán tento tvar: 

( )Ψ=

Ψ=

+Ψ=

fM

Ci

BUAp

e

ψ

                   (2.21, 2.22, 2.23) 

Koeficienty matic nejsou konstantní, ale jsou funkcí ωm a Lh. 

Stavová rovnice určující tok stroje má tvar: 
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Moment stroje je určen rovnicí: 
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Z následující rovnice je pak určena rychlost stroje: 

mpcLe pJMM ω=−            (2.29) 

Pro model s respektováním sycení stroje je nezbytné určit amplitudu magnetizačního 
proudu. To je provedeno pomocí rovnic (2.30 – 2.32): 

ααα rsm iii +=             (2.30) 

βββ rsm iii +=                        (2.31) 

22
βα mmm iiI +=             (2.32) 

Z hodnoty magnetizačního proudu je pak možné určit hodnotu indukčnosti stroje. Pro 
výpočet okamžité hodnoty indukčnosti byla použita rovnice (2.23), převzatá z [7]. Velikost 
součinitele K  nebyla pro daný stroj známa, proto byla její hodnota nastavena experimentálně, 
a to tak, aby velikost momentu zvratu simulovaného pohonu odpovídala štítkové hodnotě 
stroje.  

( ) 

















−+

=
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m

hnh

i

i
K

K
LL

11 µ

µ

      (2.33) 

Na následujícím obrázku je zobrazeno schéma modelu motoru sestaveného 
v programu Matlab/Simulink. 

 

Obr. 2.4. Model stroje s uvažováním sycení 
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V prvním bloku je prováděn výpočet koeficientů matic pro rovnice (2.17-2.20) a 
(2.24-2.27). Díky oddělení výpočtu koeficientů od vlastního modelu stroje je možná 
jednoduchá změna jeho parametrů. Následující blok obsahuje tokový model stroje, určující 
tok stroje pomocí rovnic (2.24-2.27). Z výsledných složek toku jsou pomocí rovnic (2.17-
2.12)určeny složky statorového a rotorového proudu. Pomocí rovnic (2.28-2.32) je určena 
amplituda magnetizačního proudu, která je přivedena do bloku výpočtu indukčnosti. Za 
použití rovnice (2.33) je určena indukčnost stroje Lh, která je přivedena do bloku výpočtu 
koeficientů pro určení parametrů stroje[7].   

2.4.3 Srovnání modelů asynchronního stroje 

Srovnání vlastností modelů, které jasně ukazuje nepřesnost zjednodušeného modelu se 
zanedbáním vlivu sycení stroje, je ukázáno na následujících průbězích. V čase t = 0,25 s je 
stroj zatížen momentem o hodnotě trojnásobku jmenovitého momentu. Hodnota momentu 
zvratu pro reálný stroj je Mzv = 2,7 Mn, hodnota zatěžovacího momentu je tedy vyšší než 
moment zvratu stroje a pohon by se měl zastavit. 

 

 

 

Obr. 2.5. Srovnání modelů stroje 

Při použití modelu bez respektování nasycení stroje je moment zvratu podstatně vyšší, 
než pro reálný stroj se stejnými parametry. Otáčky stroje sice výrazně poklesnou, u tohoto 
modelu se však i při překročení momentu zvratu reálného stroje ustálí.  

   Při využití modelu stroje s respektováním nasycení dojde při překročení momentu 
zvratu ke stejnému chování jako při přetížení reálného stroje, a dojde k zastavení pohonu. 

 

 

 

 

 

Otáčky 
stroje 

[min-1] 

 

 

→ čas [ s ] 
→ čas [ s ] 

Model bez uvažování sycení Model s uvažováním sycení   
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3 Řízení asynchronního stroje 

Pro řízení asynchronních strojů se v současné době využívají tři hlavní způsoby řízení: 

• Skalární řízení 

• Vektorové řízení 

• Přímé řízení momentu 

Skalární řízení 

Skalární řízení bylo v minulosti široce využívané pro řízení asynchronních strojů. Jeho 
výhodou je jednoduchá regulační struktura, a tím i nízké nároky na použitý řídicí systém. 
Struktura skalárního řízení je sestavena pro tyto předpoklady: 

• Stroj je popsán rovnicemi pro ustálený stav stroje 

• Je předpokládána konstantní velikost toku stroje  

 Značnou nevýhodou skalárního řízení je, že stroj je optimálně řízen pouze 
v ustálených stavech, Zároveň není možné nezávislé řízení tokotvorné a momentotvorné 
složky stroje, což neumožňuje použití skalárního řízení v oblasti velmi nízkých otáček[19].  

V současné době je skalární řízení využíváno pouze pro nejnižší cenovou hladinu 
elektrických pohonů s malými nároky na dynamiku[19].    

Vektorové řízení 

Snaha o dosažení stejné kvality regulace jako u stejnosměrných strojů vedla u 
střídavých strojů k zavedení vektorového řízení. To umožňuje nezávislou regulaci 
momentotvorné a tokotvorné složky proudu pomocí transformace statorových veličin do 
systému orientovaných souřadnic. Nevýhodou vektorového řízení je složitá regulační 
struktura a značná závislost správného regulační struktury na přesném určení parametrů 
stroje. Proto probíhají neustálé snahy o zdokonalení vektorového řízení, například pomocí 
metod, založených na využití umělé inteligence[34].      

Přímé řízení momentu 

Přímé řízení momentu představuje odlišný přístup k řízení asynchronních strojů. Na 
rozdíl vektorového řízení je při přímém řízení momentu prováděn výběr takové spínací 
kombinace výstupního vektoru napětí, aby bylo dosaženo žádané změny momentu stroje. 
Přepínání vektorů je dáno výpočetním algoritmem na základě zvolené trajektorie koncového 
bodu vektoru magnetického toku stroje. Výhodou přímého řízení momentu je rychlejší odezva 
na žádanou změnu momentu a jednodušší struktura řízení ve srovnání s vektorovým řízením. 
Nevýhodou přímého řízení momentu je proměnlivý spínací kmitočet a tím i vyšší možnost 
rušení okolních zařízení[15]. 
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Volba metody řízení 

 Volba mezi vektorovým řízením a přímým řízením momentu závisí vždy na 
konkrétních požadavcích na zvolený pohon, protože každá s těchto metod má jak své výhody, 
tak také nevýhody. Pro tuto práci bylo zvoleno řízení asynchronního stroje vektorovým 
řízením, které umožňuje lepší znázornění jednotlivých veličin stroje a při realizaci je možné 
využít velké množství již připravených knihovních funkcí, viz kapitola 8.5.     

3.1 Vektorové řízení asynchronního stroje 

Nezbytnou součástí regulovaného pohonu je způsob řízení umožňující optimální 
využití asynchronního stroje v širokém rozsahu otáček. Zároveň musí způsob řízení splňovat 
požadavek dosažení vysoké dynamiky pohonu a vysoké účinnosti. 

 Dosažení všech těchto požadavků umožňuje využití vektorového řízení střídavých 
strojů. Pomocí vektorového řízení je asynchronní stroj řízen v optimálním režimu jak 
v ustáleném stavu, tak i při změně požadovaných parametrů pohonu. Základním znakem 
vektorového řízení je oddělení regulace tokotvorné a momentotvorné složky proudu. 
Momentotvorná složka určuje moment stroje, tokotvorná pak velikost magnetického toku 
v magnetickém obvodu stroje. 

Pro popis veličin asynchronního stroje je využito tří souřadných systémů. Systém α-β 
je spojen se statorem a jeho poloha je konstantní. Systém d-q je spojen s polohou rotoru a vůči 
statorovému systému je natočen o úhel θ. Souřadný systém x-y je spojen s polohou 
prostorového vektoru toku stroje a je natočen oproti statorovému systému o úhel γ. Úhel θ je 
úhel natočení rotoru vůči statoru, je možné jej získat například pomocí inkrementálního čidla, 
nebo využitím estimace polohy rotoru. Pro určení velikosti úhlu γ je nezbytné využít model 
stroje.  

 

Obr. 3.1.: Souřadné systémy veličin stroje 

Pro asynchronní stroje je nezbytná transformace veličin do systému, který je spojen 
s tokem stroje. V tomto souřadném systému jsou regulované veličiny tokotvorné a 
momentotvorné složky proudu v ustáleném stavu stejnosměrnými veličinami. Tím je 
umožněna jejich jednoduchá a nezávislá regulace[15]. 
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3.2 Struktura vektorového řízení 

Struktura vektorového řízení, která je využita pro vývoj bezsenzorových metod řízení 
asynchronního stroje, je uvedena na obrázku 3.2[15]. 

 

Obr. 3.2.: Struktura vektorového řízení 

Princip vektorového řízení je následující. Měřené statorové proudy jsou převedeny do 
dvousložkového α-β systému. Tyto proudy jsou následně převedeny do souřadného systému 
x-y, kde je možná nezávislá regulace tokotvorné a momentotvorné složky proudu isx a isy. 
Nadřazenou regulační smyčkou regulace statorových proudů jsou regulace magnetizačního 
proudu im a regulační smyčka rychlosti. Pomocí bloku zrušení vazby je odstraněna vazba mezi 
podélnou a příčnou složkou toku. Výstupem regulační struktury je napětí v soustavě x-y, které 
je zpětnou transformací převedeno do dvouosého statorového systému a z něj následně do 
třífázového systému. Tato napětí jsou pak referenčními hodnotami pro blok pulzní šířkové 
modulace, jež vytváří řídicí impulsy pro střídač. Ve střídači je vytvářeno střídavé trojfázové 
napětí, jímž je napájen asynchronní motor. 

Pokud jsou požadovány vyšší otáčky, než jsou jmenovité otáčky stroje, je nutné 
provést snížení budícího proudu. To zajišťuje regulační smyčka odbuzení, která porovnává 
amplitudu statorového napětí s referenční hodnotou, nastavenou na 95% jmenovité hodnoty. 
Pokud amplituda statorového napětí překročí tuto hodnotu, provede regulační struktura 
odbuzení stroje, čímž je umožněn provoz při vyšších než jmenovitých otáčkách stroje. 

3.3 Blok vyhodnocení orientujících veličin 

Jednou z nejdůležitějších částí vektorového řízení je blok vyhodnocení toku, který 
provádí natočení souřadné soustavy statoru do souřadné soustavy x-y. V závislosti způsobu 
výpočtu toku stroje lze principiálně využít dvou odlišných způsobů určení orientujícího úhlu. 
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3.3.1 Napěťový model BVOV  

Napěťový model asynchronního stroje je založen na integraci statorového napětí. 
Struktura napěťového modelu je zobrazena na obrázku 3.3. 

 

Obr. 3.3.: Napěťový model stroje 

Rovnice napěťového modelu pro výpočet rotorového toku: 
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Napěťový model má jednoduchou strukturu, jeho nevýhodou je, že pro výpočet toku 
využívá přímou integrace napětí. Rozbor možností úprav napěťového modelu tak, aby byla 
tato nevýhoda odstraněna, je proveden v kapitole 9.2. Struktura vektorového řízení při použití 
napěťového modelu je pak odlišná od struktury pro proudový model a je zobrazena na 
obrázku 3.4. 

 

Obr. 3.4.: Struktura vektorového řízení s napěťovým modelem 
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3.3.2 Proudový model BVOV 

Struktura tohoto bloku je uvedena na obrázku 3. 5. 

 

Obr. 3.5.: Blok vyhodnocení orientujících veličin 

Proudy ve statorovém α-β systému jsou přivedeny do bloku vektorového natočení, jež 
je převede za pomoci známé polohy rotoru do rotorové soustavy d-q. Pomocí modelu rotoru 
(3.3, 3.4) jsou získány magnetizační složky imd a imq. Tyto složky jsou zpětnou transformací 
převedeny spět do statorového systému. 

dt

di
Tii

dt

di
Tii

mq

Rmqsq

md

Rmdsd

+=

+=

           (3.3,3.4)     

V bloku vektorového analyzátoru jsou ze složek magnetizačního proudu vypočtena 
amplituda a fáze vektoru magnetizačního proudu stroje (3.5, 3.6, 3.7). Úhel vektoru toku je 
využit pro vektorové natočení, amplituda je přivedena jako skutečná hodnota do bloku 
regulace magnetizačního proudu.  
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         (3.6,3.7) 

Nevýhodou tohoto způsobu určení orientujících veličin je závislost na přesné hodnotě 
rotorové časové konstanty. Časová konstanta rotorového vinutí se mění s oteplením stroje 
vlivem zatížení a její změna způsobuje nepřesné určení orientujících veličin. Pro zajištění 
správné funkce je vhodné rozšířit BVOV o blok adaptace časové konstanty, který zajistí 
přesné určení orientujících veličin[16].  

3.3.3 Srovnání modelů stroje 

Z předchozího rozboru způsobů určení orientujícího úhlu je patrné, že jak napěťový, 
tak proudový model stroje mají své výhody i nevýhody. Pro experimentální ověření funkce 
byly proto vybrány obě metody určení orientujícího úhlu. 
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3.4 Blok zrušení vazby 

Z rovnic asynchronního stroje je patrné, že vzájemná vazba mezi momentotvornou a 
tokotvornou složkou napětí nebyla zrušena ani při transformaci do orientovaného systému 
souřadnic. V systému orientovaných souřadnic je však možné tuto vazbu jednoduše odstranit, 
a to při dodržení podmínky konstantního magnetizačního proudu, což lze při správně 
nastavené regulační struktuře bez obtíží dosáhnout[15]. 
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Tyto signály se přičtou k výstupům regulátorů proudu isx a isy. Tím je provedeno 
zrušení vazby mezi x a y složkou statorového napětí, a regulovaná soustava má přenos: 
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3.5 Návrh parametrů regulační struktury 

Pro návrh parametrů jednotlivých prvků regulační struktury se obvykle využívá 
metoda standardních přenosů[19]. Nejčastější metodou návrhu je metoda optimálního modulu 
(OM) a symetrického optima (SO). Průběhy jsou zobrazeny na obrázku 3.4. 

   

Žádaná hodnota 
 Metoda SO 
Metoda OM 

Obr. 3.4.: Průběh regulace pro OM a SO 

Struktura navržená pomocí metody OM se vyznačuje překmitem při skoku žádané 
veličiny rovným 4% změny žádané veličiny. Nízký překmit a jednoduchý výsledný přenos 
soustavy navržené touto metodou jsou hlavními důvody, díky kterým je toto metoda návrhu 
regulátorů nejvíce využívána.  

Při návrhu regulační struktury metodou symetrického optima je získána rychlejší 
odezva na změnu žádané veličiny. Nevýhodou této metody návrhu je však vyšší překmit 
skutečné hodnoty, a to o 43%. Výhodou je však rychlejší reakce na působení poruchové 
veličiny, například změny momentu zátěže[19]. 
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Při návrhu parametrů regulační struktury jsou nejprve určeny parametry jednotlivých 
dílčích částí pohonu: 

3.5.1 Přenos čidla polohy 

Přenos čidla polohy je určen maximálním počtem impulsů Počet impulsů 
inkrementálního čidla za jednu otáčku NIRC = 4096, maximální otáčky pohonu nmax = 
1500.min-1, perioda vzorkování rychlosti TIRC = 1 ms. 
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Pro určení přenosu inkrementálního čidla byla uvažována jako průměrná doba 
zpoždění signálu z čidla polohy polovina periody vzorkování rychlosti[19]. 
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Přenos daný momentem setrvačnosti pohonu je dán vztahem: 
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3.5.2 Přenos A/D převodníku a čidla proudu 

Vzhledem k tomu, že použité čidlo proudu má velmi nízkou časovou konstantu, je 
možné zpoždění vzniklé vlivem měření proudu zanedbat, a přenos čidla proudu je dán pouze 
jeho zesílením. 

Maximální napětí na vstupu A/D převodníku je UA/Dmax = 1,65V, tomu odpovídá 

hodnota proudu Ai
S

s 10max = . Zesílení čidla proudu je pak:   
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Pro určení přenosu A/D převodníku byla jako průměrná doba zpoždění zvolena 
polovina vzorkovací frekvence A/D převodníku. Zpoždění vzniklé dobou převodu je 
vzhledem k době vzorkování možné zanedbat. Rozlišení A/D převodníku je 12b, čemuž 
odpovídá zesílení A/D převodníku KA/D = 2048.  

Přenos A/D převodníku je určen vztahem: 
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3.5.3 Přenos měniče kmitočtu 

Pro určení přenosu měniče kmitočtu byl zanedbán úbytek napětí na spínacích 
tranzistorech. Maximální napětí první harmonické je dáno vztahem: 
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Spínací frekvence měniče kmitočtu byla zvolena fs  = 10 kHz. Přenos měniče kmitočtu 
je pak: 
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3.5.4 Návrh parametrů regulační smyčky proudu 

Po určení přenosů jednotlivých členů regulační soustavy je možné přistoupit k návrhu 
regulátorů. Metodika návrhu regulační struktury vektorového řízení asynchronního stroje byla 
převzata podle metodiky uvedené v [15]. Struktura regulační smyčky proudu je znázorněna na 
obrázku 3.4.   

 

Obr. 3.4.: Struktura proudové regulace 

Přenos otevřené smyčky regulace jednotlivých složek proudu je dán vztahem: 
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Nekompenzovaná časová konstanta regulační smyčky proudu je dána součtem malých 
časových konstant a je určena vztahem: 
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Pro návrh regulátorů proudu byl zvolen PI regulátor navržený pomocí metody OM. 
Parametry regulátorů pak jsou: 
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3.5.5 Návrh parametrů regulační smyčky rychlosti 

Návrh regulační smyčky rychlosti vychází z pohybové rovnice stroje: 
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Struktura regulační smyčky rychlosti je znázorněna na obrázku 3.5.   

 

Obr. 3.5.: Struktura regulace rychlosti 

Přenos otevřené smyčky regulace rychlosti je dán vztahem: 
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Pro regulaci rychlosti byl použit PI regulátor navržený metodou OM: 
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Metoda OM byla využita z toho důvodu, že je předpokládáno zařazení regulační 
smyčky rychlosti jako podřízené regulační smyčky MRAS. Při použití regulátoru navrženého 
pomocí metody SO vykazuje regulační děj při bezsenzorovém řízení velký překmit skutečné 
hodnoty otáček.  Z tohoto důvodu byl zvolen regulátor s více tlumeným přechodovým dějem. 

3.5.6 Návrh parametrů regulační smyčky magnetizačního proudu 

Při návrhu regulátoru magnetizačního proudu lze vycházet z rovnice: 

sxm
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R ii
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Přenos otevřené smyčky regulace magnetizačního proudu je pak dán vztahem: 
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Pro tuto soustavu je pak metodou OM navržen PI regulátor s těmito parametry: 
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3.5.7 Návrh parametrů regulační smyčky pro odbuzení 

Pro činnost asynchronního motoru v oblasti odbuzení je nezbytné srovnání velikosti 
vektoru statorového napětí s referenční hodnotou napětí, která určuje počátek odbuzování 
stroje. Velikost vektoru napětí na statoru je dána vztahem: 

  22
sysxs uuu +=         (3.33) 

Velikost referenční hodnoty statorového napětí pro počátek odbuzení byla 
zvolena[19]:  

Vuu sodb 11095,0 max ==        (3.34) 

Pro zadávání referenční hodnoty magnetizačního proudu v regulační smyčce 
magnetizačního proudu byl použit I regulátor. Velikost jeho časové konstanty byla nastavena 
experimentálně tak, aby bylo dosaženo kompromisu mezi dynamikou přechodového děje při 
odbuzení a zvlněním žádané hodnoty magnetizačního proudu.  

 

4 Rozbor metod bezsenzorového řízení 

Informace o poloze rotoru je nezbytná nejen pro regulaci rychlosti pohonu, ale i pro 
samotnou funkci vektorového řízení, aby mohly být prováděny transformace veličin do 
systému orientovaných souřadnic. Informaci o poloze lze získat využitím snímače otáček, ten 
ale zvyšuje cenu, montážní rozměry a citlivost pohonu na nepříznivé vlivy prostředí. Proto 
jsou v moderních pohonech využívány algoritmy, které umožňují určit polohu rotoru bez 
snímače otáček[3].  

Metody určení změny polohy rotoru pouze na základě měřených napětí a proudů stroje 
lze podle principu rozdělit do dvou kategorií: 

• Metody využívající analýzu frekvenčního spektra statorových proudů 

• Metody využívající matematický model stroje 
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4.1 Analýza statorových proudů 

Vzhledem k výrobním tolerancím, drážkování statoru a dalším vlivům není možné 
vyrobit magnetický obvod stroje zcela symetrický. Nesymetrie magnetického obvodu 
způsobuje deformaci statorových proudů, její analýzou je pak možné určit změnu polohy 
rotoru.  

Velkou výhodou metod založených na principu analýzy statorových proudů je velmi 
malá závislost na změně parametrů stroje, například odporu vinutí vlivem ohřevu stroje. To 
činí tyto metody velmi robustní při nasazení v náročných podmínkách, kde dochází k velkým 
změnám parametrů stroje. Pro detekci změny polohy rotoru může být využito například těchto 
principů: 

4.1.1 Využití harmonických složek vzniklých drážkováním  

Vinutí statoru i rotoru asynchronního stroje je uloženo v drážkách. To způsobuje 
nestejnoměrné rozložení toku po obvodu rotoru stroje. Tyto nerovnoměrnosti způsobují 
deformaci statorových proudů, kterou je možné pomocí FFT analyzovat a získat tím informaci 
o změně polohy rotoru[9].  

Metoda je principiálně jednoduchá, její zásadní nevýhodou je velmi nízká amplituda 
harmonických složek vzniklých drážkováním. Proto je analýza těchto složek obtížně 
proveditelná i s využitím náročných filtračních algoritmů. 

4.1.2 Detekce kolísání polohy prostorového vektoru  

V literatuře je tato metoda obvykle nazývána Space vector angular fluctuation[2]. Pro 
detekci změn polohy rotoru je využívána, na místo harmonických složek vzniklých 
drážkováním, deformace statorových proudů způsobená excentricitou rotoru. 

 

Obr 4.1.: Schéma SVAF  

Statorové proudy nejdříve procházejí filtrací, která odstraňuje složky proudu vyšší než 
frekvence základní harmonické statorového proudu. Poté jsou převedeny do souřadného 
systému α-β. V bloku SVAF je určen rozdíl mezi skutečnou polohou vektoru statorového 
proudu a polohou, která odpovídá vektoru statorového napětí při symetrickém stroji. 
Frekvenční spektrum signálu SVAF však obsahuje také složku odpovídající základní 
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harmonické statorového proudu. Ta je odstraněna laditelnou pásmovou propustí. Po filtraci je 
provedena FFT signálu, z výsledků je pak určena frekvence otáčení rotoru.   

Metoda je použitelná pouze od určité minimální frekvence otáček, která je daná 
strmostí filtračních členů. Při nižší frekvenci není již možné oddělit harmonické složky 
vzniklé změnou polohy rotoru od základní harmonické statorového proudu. Při využití filtrace 
vysokého řádu je možné dosáhnout spolehlivé funkce při fs ≈2 Hz, pro nižší rozsah otáček je 
však metoda jen obtížně použitelná[2].  

4.1.3 Injekční metoda 

Injekční metoda odstraňuje nevýhodu minimální pracovní frekvence předchozí metody 
tím, že využívá pomocný modulační signál o vysoké frekvenci, řádově jednotky kHz. 
Modulační signál je superponován ke statorovému napětí a přiveden spolu s ním na svorky 
stroje. Následně je pomocí synchronního filtru získána složka statorového proudu 
odpovídající modulačnímu signálu. Analýzou modulační složky je získána změna indukčnosti 
stroje vlivem nasycení, která odpovídá změně polohy rotoru[1].  

Zásadní výhodou injekční metody je získání informace o poloze rotoru ze signálu o 
vysoké frekvenci, i když statorové veličiny mají velmi nízkou nebo i nulovou frekvenci. To 
umožňuje využití standardních algoritmů i pro oblast velmi nízkých nebo nulových otáček.  

Injekční metoda je výhodná pro stroje, které mají rotor s vyjádřenými póly, jako je 
například synchronní stroj a permanentními magnety. Její využití pro asynchronní stroje je 
však komplikované, protože rotor stroje je téměř symetrický a detekovaná změna indukčnosti 
je velmi nízká. Pro úspěšné nasazení injekční metody je nezbytné provést úpravy rotoru 
stroje, zvyšující změny indukčnosti v závislosti na poloze rotoru, což se obvykle provádí 
stupňovitým zeslabením drážek po obvodu rotoru stroje. Tato úprava pak činí injekční metodu 
velmi dobře použitelnou i pro asynchronní stroje. Nevýhodou je nutnost zásahu do konstrukce 
stroje, případně speciální konstrukce rotoru, což zvyšuje cenu celého pohonu a neumožňuje 
univerzální nasazení injekční metody[8].   

4.2 Využití matematického modelu stroje 

Druhou možností, jak určit změnu polohy rotoru asynchronního stroje, je využití 
matematického modelu. V závislosti na dostupném výpočetním výkonu DSP je možné využít 
různě složitých modelů stroje. Složitější model stroje umožňuje přesnější výpočet změny 
polohy rotoru a je také méně citlivý na změny parametrů stroje, nevýhodou jsou však vyšší 
nároky na paměť i výpočetní výkon. Podle principu funkce lze metody estimace změny 
polohy rotoru rozdělit do následujících skupin:    
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4.2.1 Přímý výpočet změny polohy 

Tyto metody využívají pro určení změny polohy rotoru přímo matematické rovnice 
asynchronního stroje a určují z nich například skluz stroje. 

Metody založené na tomto principu mají nízké nároky na výpočetní výkon, změna 
parametrů stroje má však značný vliv na přesnost výpočtu, neboť přímo ovlivňuje výsledné 
estimované otáčky[6]. 

4.2.2 Estimátor se zpětnou vazbou 

Tyto metody využívají pro určení rychlosti stroje model, jehož výstupní veličiny jsou 
využity opět jako vstupní proměnné modelu. Díky tomu je možné v určitém rozsahu omezit 
vliv změn parametrů stroje na přesnost výpočtu. Typickým zástupcem této kategorie je 
například MRAS[4,6]. 

Výhodou těchto metod je možnost určení nejen rychlosti stroje, ale díky zpětné vazbě 
jsou tyto metody schopny zároveň určit i změnu vybraných parametrů stroje, například změnu 
odporu statorového vinutí stroje. To umožňuje vytvořit systém, který je značně necitlivý na 
změnu parametrů stroje. 

4.2.3 Využití stavového popisu 

Využití stavového popisu systému umožňuje pro určení změny polohy rotoru využít 
pozorovatele stavových veličin. Díky tomu, že pozorovatel polohy ve stavovém prostoru 
nevyužívá přímo matematických rovnic stroje, je méně citlivý na změnu parametrů stroje. 
Matematický popis pozorovatele je však složitější než u předchozích popsaných metod.  

Pro pozorovatele polohy je obvykle využíván redukovaný Luenbergerův pozorovatel. 
Ten dosahuje dobrých vlastností a nemá takové požadavky na výpočetní výkon jako úplný 
Luenbergerův pozorovatel. Při využití pozorovatelem toku je možné využít stavový popis i 
pro určení toku stroje[10].  

4.3 Srovnání metod estimace 

Metody estimace změny polohy rotoru za pomocí analýzy statorových proudů mají 
mnoho výhod. Patří mezi ně velmi nízký vliv změn parametrů stroje a v případě injekční 
metody i možnost určení polohy rotoru při stojícím stroji. Jejich nevýhodou je však závislost 
na mechanickém provedení stroje, což nezaručuje jejich univerzální použitelnost, u injekčních 
metod k nim přistupují i zvýšené ztráty ve stroji vlivem injektace vysokofrekvenčního proudu. 

Metody založené na matematickém modelu jsou naproti tomu nezávislé na konkrétním 
mechanickém provedení stroje, jejich nevýhodou je obtížné použití v oblasti nízkých otáček a 
citlivost na změnu parametrů stroje. Řešením je možnost estimace vybraných parametrů 
zároveň s estimací rychlosti, čímž se tato nevýhoda výrazně zmenší. Pomocí kompenzačních 
algoritmů je možné rozšířit použitelnost matematického modelu i pro oblasti velmi nízkých 
otáček. 
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Vhodným kompromisem mezi přesností výpočtu a požadavky na výpočetní výkon je 
metoda MRAS, která byla vybrána pro realizaci bezsenzorového řízení a bude popsána 
v následující kapitole.  

5 MRAS 

Základní struktura estimároru MRAS je zobrazena na obrázku 5.1[6]. Metoda Model 
Reference Adaptive System je založena na využití dvou modelů, jejichž výstup je porovnáván 
v bloku adaptačního mechanismu. Referenční model je sestaven tak, aby jeho výstup byl 
nezávislý na otáčkách stroje. Adaptivní model využívá rovnice stroje, které obsahují jako 
jednu z proměnných rychlost otáčení statorových veličin, otáčky stroje jsou tedy jednou ze 
vstupních veličin tohoto modelu. Srovnání výstupu referenčního a adaptivního modelu 
umožňuje určit rozdíl pomocí vektorového součinu složek výstupních veličin. Rozdíl je 
následně přiveden jako chybová veličina na vstup P-I regulátoru.   

 

Obr 5.1.: Schéma MRAS  

Výstupem adaptačního mechanismu je úhlová rychlost stroje ωm, jež je přivedena zpět 
na vstup adaptivního modelu. Díky zpětné vazbě je estimátor schopen omezit vliv změn 
parametrů stroje na přesnost výpočtu.   

Důležitou součástí adaptačního mechanismu je P-I regulátor chybové veličiny, jehož 
správné nastavení má značný vliv na vlastnosti estimátoru. Vliv chybného nastavení zesílení a 
časové konstanty regulátoru na přesnost estimace je ukázán v kapitole 6.1[5]. 

V závislosti na výstupní veličině modelu je možné estimátory pracující na principu 
metody MRAS rozdělit do několika skupin. 

• RF-MRAS, který využívá jako výstupní veličinu rotorový tok stroje. 

• BEMF-MRAS, využívající vnitřní elektromotorické napětí stroje. 

• CB-MRAS, využívající jako výstupní veličiny referenčního modelu statorové 
proudy stroje. 

•  Metody využívající odlišnou veličinu. 
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5.1 RF-MRAS 

Reference Frame MRAS je nejjednodušší variantou estimátoru pracujícího na principu 
estimace otáček pomocí MRAS. Pro estimaci jsou využity rovnice určující tok stroje. 
Vypočtený tok je pak možné využít rovněž jako vstup skutečné hodnoty regulátoru toku stroje 
pro vektorové řízení[6].  

5.1.1 Rovnice RF-MRAS 

Referenční model pro výpočet toku je popsán rovnicemi: 
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Ve složkovém tvaru mají pak rovnice tvar: 
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Adaptivní model je popsán rovnicemi: 
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Chybová veličina na vstupu P-I regulátoru je dána vztahem: 
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Výstup P-I regulátoru je dán vztahem: 
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Z následujících rovnic je patrná základní nevýhoda modelu RF-MRAS. Tou je využití 
přímé integrace pro výpočet toku v referenčním modelu. Integrace přináší množství problémů 
zejména v oblasti nízkých otáček, kde je vzhledem k nižším amplitudám všech veličin vyšší 
vliv offsetu naměřených veličin. Zároveň při nízkých frekvencích dochází k integraci offsetu 
po dlouhou dobu, což způsobuje značnou chybu výpočtu referenční hodnoty toku. 

5.2 Modifikace RF-MRAS 

Pro využití v oblasti nízkých otáček je nezbytné provést modifikaci metody RF-
MRAS. Bez této modifikace není možné zajistit spolehlivou funkci a stabilitu estimace 
rychlosti v této oblasti.  

Zásadní nevýhodou metody RF-MRAS je citlivost přímé integrace na offset 
přivedených signálů, který způsobí po integraci chybu výpočtu rotorového toku. Působení 
offsetu je možné odstranit mnoha způsoby, rozbor a zhodnocení vybraných variant 
kompenzace vlivu offsetu je provedeno v této kapitole. 

5.2.1 Nahrazení integrace zpožďujícím členem 

Nejjednodušším řešením pro odstranění vlivu offsetu je nahrazení přímé zpožďujícím 
členem prvního řádu. Toto řešení je široce popsáno například v [6]. 

 

 

Obr. 5.2.: Amplitudová a fázová charakteristika zpožďujícího členu. 

Výhodou tohoto řešení je jednoduché zamezení integrace offsetu, při minimálních 
úpravách modelu. Nevýhodou tohoto řešení je však dolní mezní frekvence, při které se 
zpožďující člen chová s dostatečnou přesností jako integrátor. Mezní frekvence musí být 
zároveň dostatečně vysoká, aby byl omezen vliv stejnosměrné složky integrovaného signálu. 
Současně dochází vlivem offsetu k stejnosměrnému posunu výstupu zpožďujícího členu, což 
může způsobit další chyby výpočtu. 

Eliminace offsetu pomocí zpožďujících členů je tady možné použít pouze od určité 
minimální frekvence otáček, pro kterou je amplitudová i fázová charakteristika již dostatečně 
blízká charakteristice integračního článku.  

Amplitudová 

charakteristika 

[ dB ] 

→ frekvence [ Hz ] → frekvence [ Hz ] 

Fázová 

charakteristika 

[ ° ] 
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Praktická realizace [6] ukazuje, že minimální frekvence pro dosažení stabilních 
vlastností estimátoru je přibližně 3 Hz. Takováto frekvence je však příliš vysoká pro 
požadovaný rozsah estimace otáček. Metodu eliminace offsetu za pomocí nahrazení 
integračních členů zpožďujícími členy tedy nelze využít.  

5.2.2 Využití P-I regulátoru stejnosměrné složky 

Nevýhodu zpožďujícího členu spočívající v přítomnosti offsetu na výstupu článku je 
možné odstranit využitím P-I regulátoru stejnosměrné složky. Ten je zapojen ve zpětné vazbě 
integračního členu a reguluje výstup integračního členu tak, aby bylo dosaženo nulové 
stejnosměrné hodnoty výstupu. Nevýhoda daná tvarem charakteristiky zpožďujícího článku je 
však zachována i v tomto případě, proto jsou vlastnosti této metody kompenzace v oblasti 
nízkých otáček obdobné jako při využití zpožďujícího článku.       

5.2.3  Výpočet offsetu 

Podstatně lepších vlastností dosahují metody založené na přímém výpočtu offsetu 
toku[12]. Struktura kompenzovaného estimátoru toku je zobrazena na obrázku 5.3. Struktura 
obsahuje jak kompenzaci driftu toku, tak i kompenzaci stejnosměrného offsetu. 

 

Obr. 5.3.: Schéma kompenzace offsetu 

Offset je určen jako rozdíl mezi žádanou a estimovanou amplitudou toku. Po 
vektorovém natočení amplitudy offsetu do tokových souřadnic je offset odečten od signálu 
napětí, vstupujícího do modelu stroje. 

Drift je určen jako rozdíl maximální a minimální hodnoty amplitudy toku. K dosažení 
stability zpětnovazební struktury je nezbytný omezovač amplitudy toku na vstupu bloku pro 
výpočet driftu. Mez pro omezení signálu musí být zároveň dostatečně vysoká, aby byla 
zachována dostatečná kompenzace driftu. Vzhledem k tomu, že pro určení driftu není využita 
pásmová propust ani jiný frekvenčně závislý člen, je možné tuto metodu využít již od velmi 
nízkých otáček[12]. 

Nevýhodou tohoto způsobu kompenzace je jeho složitá struktura, proto byla hledána 
jednodušší možnost kompenzace offsetu.  
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5.2.4 Využití integrátoru s limitací 

Při realizaci bezsenzorového řízení pohonu byla ověřena funkčnost metody 
kompenzace offsetu založená na využití integračního článku s omezením výstupu. Tato 
metoda je založena na zjištění, že při předchozí hrubé kompenzaci offsetu pomocí jeho 
změření při spuštění programu je amplituda zbylého offsetu velmi nízká. Tato hodnota sice 
může při delší integraci ovlivnit výstup integrátoru, její přesný výpočet pro zpětnovazební 
kompenzaci však naráží na nepřesnost způsobenou nedostatečnou délkou slova použitého 
řídicího systému, a tím dochází k oscilaci signálu pro kompenzaci vlivem nepřesného výpočtu 
v předchozím kroku. 

Proto byl využit princip I regulátoru s omezením, kdy k integraci offsetu dochází 
pouze po dobu jedné periody signálu. Integrovaný offset je odstraněn výstupní limitací, 
vzhledem k jeho nízké hodnotě po předchozí hrubé kompenzaci je deformace vlivem omezení 
velmi malá.   

 Místo jednoduchého integračního členu je využit I regulátor. Omezení jeho výstupu 
bylo nastaveno tak, aby docházelo k mírnému omezení výstupní veličiny v maximech její 
amplitudy. Jak vyplývá z její struktury (viz obrázek 9.3), je tato metoda velmi jednoduchá a 
není při ní využito zpětné vazby. Ta může vést, vlivem fázového zpoždění signálu pro 
kompenzaci, k oscilacím zpětnovazební smyčky kompenzace offsetu.    

 

Obr. 5.4.: Schéma kompenzace offsetu 

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny průběhy vypočteného toku po kompenzaci 
pro otáčky 300 za minutu. V okamžiku t = 1s dochází k reverzaci z +300 na -300 otáček za 
minutu. První průběh zobrazuje výstup I-regulátoru, je na něm patrné mírné omezení záporné 
polarity výstupního průběhu. Druhý průběh zobrazuje tok normovaný pro vstup do 
porovnávacího členu MRAS. Na třetím průběhu je provedeno srovnání cosinu orientujícího 
úhlu získaného pomocí proudového modelu a napěťového modelu s kompenzací pomocí I-
regulátoru s limitací. Ze získaných průběhů je patrné, že chyba napěťového modelu je 
v ustálených otáčkách velmi malá. Chyba je vyšší pouze v okamžiku reverzace, a to vlivem 
nízké hodnoty napětí, která je integrována, což způsobuje nepřesnost výpočtu.       
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Obr. 5.5.: Průběhy toku po kompenzaci 

Na průběhu 5.6 je zobrazen vektor rotorového toku získaný pomocí napěťového 
modelu s tímto způsobem kompenzace. Po reverzaci, kdy dojde k omezení výstupu z I- 
regulátoru, se tok dostává vlivem kompenzace zpět na velmi nízkou hodnotu offsetu. Offset 
není přímo kompenzován, takže dochází k mírným změnám pro každou další periodu průběhu 
výstupního vektoru toku po žádané kruhové trajektorii.   

 

Obr. 5.6.: Vektor toku 

5.2.5 Srovnání metod kompenzace offsetu 

Pro možnost srovnání vybraných metod kompenzace offsetu byl vytvořen simulační 
model, který umožňuje porovnat vliv signálu s offsetem na výstup integrátorů. Pro srovnání 
byly vybrány metody nahrazení integrátoru zpožďujícím členem, kompenzace offsetu P-I 
regulátorem a využitím integrátoru s limitací. Průběhy získané simulací jsou zobrazeny na 
obrázku 5.7. 

 

 

Estimovaná hodnota toku Ψrα 

Estimovaná hodnota toku Ψrβ 

 

 

Normovaná velikost toku Ψrαnorm 

Normovaná velikost toku Ψrβnorm 
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úhlu určená proudovým modelem 

1 = 180° 

Hodnota cosinu orientujícího 
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toku Ψrnorm 



- 31 - 

 

Na vstup integrátoru a také jednotlivých bloků pro kompenzaci offsetu byl přiveden 
sinusový signál. Pro zvýraznění vlivu offsetu byla k tomuto signálu přičtena stejnosměrná 
složka rovná deseti procentům jeho amplitudy. V čase 0 až 2 s byla tato složka kladná, v čase 
2 až 4 s záporná. 

  

Využití zpožďujícího členu 
 Využití P-I regulátoru stejnosměrné složky 

Využití integrátoru s limitací 

Obr 5.7.: Vliv offsetu na výstup integrátoru 

Průběh signálu uint zobrazuje integraci vstupního signálu bez kompenzace. Na tomto 
průběhu je patrný výrazný vliv offsetu na výstup integrátoru. 

Průběhy signálu ukomp ukazují vlastnosti srovnávaných metod pro omezení vlivu 
offsetu. Offset přivedený na zpožďující článek způsobí značný posun integrované hodnoty, 
takovýto výsledek by nebylo možné bez úprav dále využít například pro výpočet orientujícího 
úhlu. Využitím P-I regulátoru je dosaženo v daném frekvenčním pásmu nulového 
stejnosměrného posunu výstupní veličiny, pouze při skoku offsetu dochází k překmitu 
výstupní hodnoty. Při využití I-regulátoru s limitací dochází při 10% stejnosměrné složce 
vstupního signálu ke znatelnému zkreslení výstupního signálu. 

Vyhodnocení metod ukázalo, že při nižších požadavcích na dolní mezní otáčky 
pohonu je nejvhodnější metodou využití P-I regulátoru. Při požadavku na činnost v oblasti 
velmi nízkých otáček je nejvhodnější metodou využití I-regulátoru s limitací, je však nezbytné 
zajistit nízkou hodnotu offsetu na vstupu integrátoru, aby nedocházelo k příliš velkému 
zkreslení výstupního průběhu.   

→ čas [ s ] 

↑ ukomp 

[ V ] 

 

↑ uint 

[ V ] 
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5.3 BEMF-MRAS 

Metoda BEMF(back electromotive force) MRAS je založena na srovnávání velikosti 
vnitřního elektromotorického napětí stroje. Toto napětí je možné určit dvěma způsoby, a to 
buď rozdílem napětí na svorkách stroje a úbytku na statorovém vinutí, nebo jako vnitřní 
indukované napětí vzniklé pohybem rotoru[18]. 

 

Obr 5.8.: Vnitřní elektromotorické napětí stroje 

5.3.1 Rovnice BEMF-MRAS 

Rovnice referenčního modelu pro výpočet vnitřního elektromotorického napětí je dána 
vztahem: 
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Ve složkové m tvaru mají rovnice tvar: 

dt

di
LiRuu

dt

di
LiRuu

s

ssss

REF

i

s
ssss

REF

i

β
σβαβ

α
σααα

−−=

−−=

       (5.10,5.11)

      

Adaptivní model je popsán rovnicemi: 
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Ve složkovém tvaru: 
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Chybová veličina na vstupu P-I regulátoru je dána vztahem: 
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Z rovnic modelu BEMF-MRAS je patrné, že základní nevýhoda RF-MRAS, tedy 
využití přímé integrace v referenčním modelu, byla odstraněna. Bylo toho ale dosaženo 
použitím derivace proudu, což může způsobit značné komplikace při následné realizaci 
metody. Důvodem je významný vliv šumu derivovaného signálu a zvlnění proudu způsobené 
například spínací frekvencí měniče. 

5.4 Current based MRAS 

Tato varianta modelu MRAS využívá srovnávání skutečné a estimované hodnoty 
proudů stroje[13]. Tato úprava podstatně snižuje citlivost modelu na změny parametrů, 
zejména indukčností stroje. Struktura RF-MRAS je rozšířena o další blok, kde dochází ke 
srovnávání skutečných hodnot proudu a proudů odpovídajících estimované rychlosti stroje. 
Vstupem do regulátoru je pak na místo odchylky toku rozdíl v estimované a skutečné hodnotě 
proudů stroje[4].  

5.4.1 Rovnice CB-MRAS 

Rovnice pro CB-MRAS vycházejí z rovnic pro RF-MRAS, ze kterých je však 
provedeno vyjádření proudů.  
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Pro vyjádření estimované hodnoty statorového proudu je použit index iCB. Výsledná 
rovnice estimátoru proudu má pak tvar: 
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Z této rovnice nelze přímo vyjádřit proud iCB, protože by to vedlo k využití 
derivačního článku a ve výsledku tedy ke stejným nevýhodám, jako má metoda BEMF-
MRAS. Proto byla tato rovnice řešena jako diferenciální s využitím Laplaceovy transformace, 
což vedlo ke struktuře estimátoru, která je uvedena na obrázku 5.8. 

Z tohoto schématu je patrné, že estimátor proudu obsahuje pouze algebraické rovnice 
a filtrační člen prvního řádu. Díky absenci integračního členu je tak model estimátoru proudu 
podstatně méně citlivý na offset vstupních proměnných.   
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Obr. 5.8.: Schéma estimátoru proudu 

Jednotlivé koeficienty estimátoru proudu jsou dány vztahy: 
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Velikost časové konstanty zpožďujícího článku je dána vztahem: 
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Adaptivní model je totožný s adaptivním modelem použitým pro metodu RF-MRAS, 
jeho rovnice jsou uvedeny v kapitole 5.1. 

Chybová veličina na vstupu P-I regulátoru je dána vztahem: 
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5.4.2 Struktura CB-MRAS 

Struktura tohoto modelu byla proti standardní topologii MRAS podstatně změněna, 
viz obrázek 5.9. 

 

Obr. 5.9.: Schéma estimátoru Current based MRAS 

Oba modely, jak estimátoru proudu, tak proudový model, jsou adaptivní, za referenční 
model je považován samotný asynchronní stroj. Rovnice tohoto modelu jsou složitější než 
rovnice RF-MRAS, díky adaptivnímu estimátoru proudu však model vykazuje podstatně 
menší citlivost na změnu parametrů stroje. 

5.5 Reactive power MRAS 

Jako příklad modelu MRAS, který využívá odlišné veličiny než dříve uvedené, byla 
zvolena metoda RP-MRAS. Tato úprava modelu MRAS využívá jako chybové veličiny 
jalovou energii stroje[11]. Rovnice referenčního a adaptivního modelu ukazují, že úprava 
modelu umožňuje použít v referenčním modelu pouze algebraické rovnice, nezávislé na 
změně parametrů stroje. 
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Tato metoda má však špatné dynamické vlastnosti, výsledky prezentované v [11] 
ukazují dobu ustálení estimované rychlosti na minimální odchylce přibližně 2s. Pro pohony 
s malými nároky na dynamiku je tato metoda vhodným řešením, protože odstraňuje všechny 
nevýhody RF-MRAS. Pro pohony s vysokými požadavky na dynamiku je však nevhodná. 
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5.6 Srovnání variant  MRAS 

Metoda RF-MRAS představuje jednoduchou možnost estimace otáček stroje. Ve své 
základní variantě je však použitelná pouze pro vyšší otáčky stroje, proto byla pro realizaci 
navržena metoda kompenzace offsetu založená na využití I regulátoru s limitací. Tato úprava 
umožňuje podstatně rozšířit možnosti nasazení této metody v oblasti nízkých otáček.  

 Jednoduchý způsob, jak realizovat estimátor otáček bez využití integrace napětí, 
představuje metoda BEMF-MRAS. Nevýhodou takto řešeného modelu je využití derivace a 
nelineární závislost koeficientů regulátoru na průběhu estimace otáček.  

Nejkomplexnější model stroje představuje metoda CB-MRAS. Tato metoda slibuje 
dosažení kvalitní estimace otáček i pro velmi nízkou frekvenci statorového napětí. Daní za to 
je složitý model stroje a obtížné počáteční nastavení modelu, vzhledem k závislosti 
koeficientů estimátoru proudu na více parametrech stroje současně.  

Tyto tři metody byly vybrány pro vytvoření simulačních modelů a další posouzení 
jejich vlastností.    

6 Simulace MRAS 

Pomocí programu Matlab-Simulink byly sestaveny simulační struktury vektorového 
řízení bez využití snímače otáček. V těchto simulačních modelech byla ověřena reakce 
jednotlivých modelů MRAS na skokovou změnu žádané rychlosti i zátěže.  

6.1 Simulace RF-MRAS 

Model RF-MRAS byl při simulaci využit jak pro estimaci otáček pohonu, tak díky 
použité veličině současně také pro určení orientujícího úhlu a amplitudy toku pro regulaci. 
Struktura takto upraveného vektorového řízení je zobrazena na obrázku 6.1. 

 

Obr. 6.1.: Struktura vektorového řízení pro RF-MRAS 
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Následující výsledky jsou uvedeny pro simulaci s využitím MRAS ve zpětné vazbě. 
Pro ověření vlastností modelu RF-MRAS byla zvolena simulace pro hodnotu žádaných otáček 
300 a 30.min-1. 

 

Obr 6.2.: Žádané otáčky 300/min 

 

Obr 6.3.: Žádané otáčky 30/min 

Na obrázku 6.2 je zobrazena reverzace z 300 otáček za minutu na -300 otáček za 
minutu. Ze získaných průběhů je patrné, že v oblasti vyšších otáček má RF-MRAS 
dostatečnou přesnost i dobu odezvy pro využití jako estimátoru rychlosti stroje.  
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Průběhů reverzace na obrázku 6.3 ukazuje dobré vlastnosti estimátoru i pro oblast 
nízkých otáček, i když zvlnění estimovaných i skutečných otáček se zvýšilo.  

Na následujících průbězích jsou ukázány výsledky simulací modelu RF-MRAS při 
zatížení stroje. Pro ověření chování regulační struktury při zatížení byl zvolen následující 
průběh momentu zátěže: 

  

Obr 6.4.: Průběh momentu zátěže 

Pro tento moment zátěže byly opět provedeny simulace pro žádanou hodnotu otáček 
300 a 30.min-1. 

 

Obr 6.5.: Žádané otáčky 300.min-1 
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Obr 6.6.: Žádané otáčky 30.min-1 

Na obrázku 10.3 je zobrazen vliv změny zatížení na přesnost estimace. Simulace 
ukázala, že působení momentu zátěže způsobuje chybu ustálené hodnoty estimovaných 
otáček. Tato chyba dosahuje pro jmenovité zatížení přibližně 3 otáček za minutu.  

6.1.1 Vliv chybného nastavení regulátoru 

Na správnou funkci estimace rychlosti má velký vliv správné nastavení regulátoru 
kompenzujícího odchylku referenčního a adaptivního modelu. Následující průběhy ukazují 
změnu chování estimátoru při nesprávném nastavení jednotlivých parametrů regulátoru. 
Stabilní průběh rozběhu při dodržení dobré dynamiky přechodového děje pro tyto hodnoty 
parametrů regulátoru MRAS: kMRAS = 0,4; TMRAS = 0,01.  

 

 

Obr 6.7.: Působení špatného nastavení zesílení regulátoru 
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Pokud je hodnota zesílení regulátoru MRAS příliš malá, estimátor není schopen 
sledovat dostatečně rychle změny skutečné hodnoty rychlosti. Dochází tím ke značné chybě 
estimace v okamžiku změny žádané hodnoty otáček. Pokud je zesílení regulátoru MRAS 
příliš vysoké, dochází vlivem zpětné vazby k oscilacím systému a estimátor není schopen 
stabilní funkce. 

 

 

Obr 6.8.: Působení špatného nastavení časové konstanty regulátoru 

Pokud je nastavena příliš nízká hodnota časové konstanty, dochází k oscilacím 
estimované hodnoty otáček a tím k nestabilnímu chodu pohonu. Charakter oscilací je však 
odlišný než v případě vysokého zesílení regulátoru, je tedy možné jednoduše určit příčinu 
oscilací. Pokud je nastavena příliš vysoká hodnota časové konstanty regulátoru, dochází 
k prodloužení regulačního děje a podstatně se prodlouží doba, než se chyba estimace otáček 
ustálí na minimální hodnotě. 

6.2 Simulace BEMF-MRAS 

Struktura vektorového řízení s estimací otáček pomocí metody BEMF-MRAS je 
uvedena na obrázku 10.6. Vnitřní elektromotorické napětí stroje není možné využít pro určení 
orientujícího úhlu, proto byl ve struktuře zachován proudový model BVOV, jehož vstupem je 
poloha rotoru integrovaná z estimované rychlosti.  

Skutečné 
otáčky 

[ min-1] 
Estimované 

otáčky 
[ min-1] 

 

 
Chyba 

estimace 
[ min-1] 

 

→ čas [ s ] TMRAS = 0,001 → čas [ s ] TMRAS = 0,1  
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Obr. 6.9.: Struktura vektorového řízení pro BEMF-MRAS 

Simulace metody BEMF-MRAS byla provedena pouze pro rozběh motoru, při 
reverzaci dochází vlivem derivace značného skoku v průbězích proudu k nestabilnímu 
chování estimátoru.  

Nezbytnou součástí estimátoru je omezovač hodnoty chybové veličiny na vstupu 
regulátoru. Omezovač zvyšuje stabilitu estimátoru díky omezení vlivu signálů s vysokou 
amplitudou vznikající derivací strmých změn amplitudy proudu. Negativní vlastností použití 
omezovače je prodloužení regulačního děje, proto je nezbytné volit mez omezení signálu 
dostatečně vysokou pro zachování dobré dynamiky estimátoru. Pro omezení vlivu derivace 
signálu je také nutné použít filtraci vstupních hodnot proudu a napětí. 

Na následujících průbězích jsou ukázány výsledky simulace modelu BEMF-MRAS 
v otevřené smyčce. Simulace byla provedena pro žádanou hodnotu otáček 300 a 100.min-1 
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Obr 6.10.: Průběhy BEMF-MRAS v otevřené smyčce 

Z průběhů získaných simulací je patrné, že metoda BEMF-MRAS pracující v otevřené 
smyčce má srovnatelné dynamické vlastnosti jako RF-MRAS, přechodový děj při změně 
otáček je ale více tlumený a dochází k výrazně rychlejšímu ustálení estimované  hodnoty 
rychlosti. Filtrace nutná pro funkci metody však zavádí velké zpoždění signálu estimované 
rychlosti, což při estimaci rychlosti v uzavřené smyčce způsobuje nestabilní chování 
estimátoru. Ve své základní formě je tedy estimátor založený na modelu BEMF-MRAS jen 
obtížně použitelný pro realizaci bezsenzorového řízení.   

 

6.3 Simulace CB-MRAS 

Struktura vektorového řízení při využití CB-MRAS se neliší od struktury využité pro 
BEMF-MRAS, pouze model estimátoru byl nahrazen estimátorem sestaveným podle metody 
CB-MRAS. 

Chyba estimace 

[min-1] 

→ čas [ s ] → čas [ s ] 

Žádané otáčky 

[min-1] 
Estimované 

otáčky 
[min-1] 

Skutečné otáčky 
[min-1] 
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Obr 6.11.: Struktura vektorového řízení pro CB-MRAS 

Na následujících průbězích jsou ukázány výsledky simulace modelu CB-MRAS 
v uzavřené smyčce. Simulace byla provedena pro žádanou hodnotu otáček 300, 30 a 3.min-1 

6.3.1 Simulace CB-MRAS bez zatížení 

 

Obr 6.12.: Žádané otáčky 300/min 
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→ čas [ s ] 
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Obr 6.13.: Žádané otáčky 30/min 

 

Obr 6.14.: Žádané otáčky 3/min 

Výsledky simulace modelu CB-MRAS bez vlivu momentu zátěže ukazují výbornou 
přesnost estimace rychlosti až do oblasti téměř nulových otáček stroje. Ve srovnání 
s modelem RF-MRAS je přechodový děj při skoku žádané hodnoty otáček více tlumen při 
zachování dynamiky pohonu, což vede k menšímu překmitu skutečné hodnoty otáček.  
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6.3.2 Simulace CB-MRAS s působením momentu zátěže 

Průběh momentu zátěže je totožný jako u simulace modelu RF-MRAS. 

 

Obr 6.15.: Žádané otáčky 300/min 

 

Obr 6.16.: Žádané otáčky 30/min 

Vliv působení momentu zátěže je výrazný pouze při estimaci rychlosti v oblasti velmi 
nízkých otáček. Metoda CB-MRAS vykazuje při simulaci ustálenou chybu estimace otáček. 
Při zatížení momentem rovným polovině jmenovitého momentu stroje tato odchylka činí 
přibližně 4 otáčky za minutu. V oblasti vyšších otáček je vliv momentu zátěže na přesnost 
estimace zanedbatelný. 

Výsledky získané simulací ukázaly, že pomocí modelu CB-MRAS je možné získat 
vysokou přesnost estimace otáček i při velmi nízkých otáčkách stroje, vliv působení zátěže na 
přesnost estimace je rovněž velmi malý. Celkově vykazuje tato metoda výborné výsledky.  
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6.4 Vyhodnocení výsledků simulací 

Simulační výsledky ukázaly, že metoda BEMF-MRAS je ve své základní podobě jen 
obtížně použitelná pro estimaci polohy rotoru. Jako prakticky použitelné se ukázaly metody 
RF-MRAS a CB-MRAS. 

Obě metody dosahují při simulaci dobrých výsledků pro estimaci rychlosti v oblasti 
vysokých i nízkých otáček. Model založený na metodě CB-MRAS vykazuje schopnost přesné 
estimace otáček ve stavu bez zatížení až do oblasti nulových otáček, metoda RF-MRAS 
vykazuje dostatečnou přesnost přibližně do hodnoty 20 otáček za minutu. 

Obě metody vykazují také ustálenou chybu otáček při zatížení stroje, která u metody 
RF-MRAS i CB-MRAS činí přibližně 5 otáček za minutu při zatížení jmenovitým 
momentem.     

Pro realizaci byla zvolena metoda RF-MRAS s kompenzací vlivu offsetu pomocí 
integrátoru s limitací.  Tato metoda umožňuje dosažení dobrých parametrů estimace rychlosti 
i při jednoduchém matematickém modelu stroje, což snižuje požadavky na výpočetní výkon 
použitého MŘS.  

7 Experimentální stanoviště 

Pro vývoj bezsenzorových metod řízení asynchronních strojů bylo navrženo 
experimentální pracoviště, které by umožňovalo jednoduchou změnu zátěže pro testovaný 
pohon s bezsenzorovým řízením. Na následujícím obrázku je znázorněno základní schéma 
tohoto experimentálního stanoviště.  

 

Obr. 7.1. Struktura pohonu 

Zatěžovací mechanismus 

Pohon s bezsenzorovým 
řízením 

Inkrementální čidlo  

Meziobvod měniče 
kmitočtu 
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Pro zatěžování pohonu byl zvolen asynchronní motor řízený měničem kmitočtu. Toto 
uspořádání umožňuje zatěžovat pohon momentem o definovaném průběhu. Asynchronní 
motory jsou spolu se snímačem otáček umístěny na společné hřídeli. Každý asynchronní 
motor je připojen na samostatný střídač a mikroprocesorový řídicí systém. Pro zvýšení 
účinnosti pohonu při zatěžování byla zvolena koncepce se společným meziobvodem, která 
umožňuje využít energii získanou rekuperací pro zatěžovaný pohon, aniž by bylo nutné 
využívat tranzistorový spínač a odpor v meziobvodu pro omezení nárůstu napětí na 
kondenzátoru v meziobvodu. 

7.1 Energetická bilance při zatěžování pohonu 

Při návrhu experimentálního stanoviště byla provedena energetická bilance energie 
odebírané z meziobvodu zatěžovaným pohonem (index 1) a dodávaná do meziobvodem ze 
stroje, který vytváří moment zátěže (index 2). Rozbor byl proveden v x-y souřadném systému. 
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Z těchto rovnic vyplývá, že i při zanedbání ztrát v motoru a střídači bude energie 
odebíraná energie z meziobvodu vždy vyšší než energie dodávaná do meziobvodu rekuperací 
při zatěžování pohonu. Nehrozí tedy nárůst napětí v meziobvodu vlivem rekuperace energie.  
Není tedy nutné žádné opatření pro omezení napětí v meziobvodu, například tranzistorový 
spínač s odporem umožňujícím přeměnu přebytečné energie v meziobvodu na teplo. 

7.2 Soustrojí 

 

Obr. 7.2. Soustrojí 

 

Provedení soustrojí je znázorněno na obrázku 7.2. Na rámu, svařeném z ocelových 
profilů, jsou upevněny oba asynchronní stroje. Stroje jsou spojeny pružnou spojkou, která 
umožňuje vyrovnání nesouososoti strojů vzniklé při montáži.  
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7.3 Měnič kmitočtu 

Pro navrhované experimentální stanoviště byl zvolen nepřímý měnič kmitočtu 
s napěťovým meziobvodem. Schéma výkonové části nepřímého měniče kmitočtu je uvedeno 
na obrázku 7.3. 

 

Obr. 7.3. Schéma měniče kmitočtu 

Při použití střídavého napájecího napětí je napájecí napětí pomocí třífázového 
diodového usměrňovače usměrněno a poté přivedeno na kondenzátor meziobvodu C1. Při 
použití stejnosměrného napájecího napětí je využita pouze jedna dioda usměrňovače, která 
slouží k ochraně stejnosměrného napájecího zdroje před působením vyššího napětí, než je 
v daném okamžiku na svorkách napájecího zdroje.  

7.3.1 Vektorová modulace 

Napětí meziobvodu UD je pomocí tranzistorových spínačů přiváděno na svorky stroje. 
Pro řízení amplitudy výstupního napětí je využita vektorová modulace, viz obr. 7.4. 

 

Obr. 7.4. Princip vektorové modulace 

Vektorová modulace je jednou z variant pulsně šířkové modulace, používané pro 
vytváření výstupního napětí měniče. Princip vektorové modulace spočívá ve využití vektorů, 
daných možnými spínacími kombinacemi měniče, pro vytvoření požadované hodnoty 
výstupního napětí. 
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Na obrázku 7.4 jsou zobrazeny vektory výstupního napětí nepřímého měniče kmitočtu 
se šesti spínacími prvky. Z možných osmi kombinací je šest vektorů aktivních ( u1 až u6) a 
dva vektory nulové ( u0 a u7). Velikost aktivních vektorů je 2/3 UD. Žádaná hodnota napětí je 
realizována tak, že je nejdříve určen sektor, ve kterém se žádaná hodnota napětí nachází. 
Hodnota napětí je pak dána vektorovým součtem krajních vektorů daného sektoru. Změna 
velikosti každého z aktivních vektorů je prováděna střídavým sepnutím s jedním z nulových 
vektorů. 

Pro případ, uvedený na obrázku 7.4, platí: 
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Výstupní napětí pro vektorovou modulaci je dáno vztahem (7.4)[15]. Vektorová 
modulace umožňuje dosáhnout přibližně o 15% vyšší amplitudy výstupního napětí 
meziobvodu než komparační pulsně šířková modulace, což zlepšuje napěťové využití 
meziobvodu. 

 

Obr. 7.5. Průběhy napětí při vektorové modulaci 

Průběhy výstupního napětí při realizaci vektorové modulace jsou ukázány na obrázku 
7.5. Je z nich patrné, že výstupní napětí není sinusové, ale obsahuje vysoký podíl 
harmonických kmitočtů zejména třetí harmonické. Vliv třetí harmonické je však možné 
odstranit zapojením stroje do trojúhelníka nebo do hvězdy bez vyvedeného středu vinutí[15]. 

7.3.2 Konstrukce měniče 

Provedení měniče kmitočtu je znázorněno na obrázku 7.6. Základním 
konstrukčním prvkem měniče je chladič výkonových modulů, na kterém jsou 
upevněny moduly výkonových tranzistorů a třífázový usměrňovač. Nad nimi jsou 
umístěny desky plošných spojů s čidly proudu a napětí. Vpravo od chladiče jsou 
umístěny konektory pro propojení měniče s MŘS a deska budičů, v levé části je pak 
umístěn pojistkový odpojovač, kondenzátorová baterie meziobvodu a obvody pro 
napájení čidel a budičů.  
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32768 = 200 V 

Hodnota napětí usb 

32768 = 200 V 

Hodnota napětí usc 
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Obr. 7.6. Realizace měniče kmitočtu 

7.3.3 Budiče výkonových tranzistorů 

Budiče výkonových tranzistorů v moderním měniči kmitočtu zajišťují několik 
důležitých činností: 

• Výstupní signál budičů musí mít dostatečnou napěťovou i proudovou intenzitu, 
aby došlo k rychlému a spolehlivému sepnutí výkonových spínacích prvků. 

• Budiče musí umožnit dosažení požadovaného spínacího kmitočtu.  

• Budiče musí zajistit ochranu tranzistorů před proudovým přetížením. 

• Budiče musí obsahovat blokovací obvody, které neumožní sepnutí obou 
tranzistorů v jedné větvi měniče. 

Pro spínání výkonových tranzistorů byly využity budiče Concept typu 6 SD 106EI. 
[25]. Tyto budiče mají nejvyšší povolenou spínací frekvenci 100kHz, což vysoce překračuje 
požadavky na spínací kmitočet použitý pro vektorové řízení pohonu. Budiče mají integrovánu 
nadproudovou ochranu tranzistorů, blokovací obvod je umístěn na podpůrné desce budičů. Na 
té jsou také umístěny ovládací prvky budičů umožňující spuštění nebo zablokování budičů, a 
dále led diody informující o provozním stavu budiče a aktivaci ochran výkonových 
tranzistorů. 

Provedení budičů včetně podpůrné desky je zobrazeno na obrázku 7.7. 
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Obr. 7.7. Provedení budičů 

7.4 Měření elektrických veličin 

Čidla použitá pro měření elektrických pohonu s vektorovým řízením musí splňovat 
několik základních požadavků: 

• Dostatečná přesnost měření. 

• Dobré dynamické parametry. 

• Odolnost výstupního signálu vůči rušení. 

 Požadavky na dostatečnou přesnost měření a dobré dynamické parametry pro měniče 
kmitočtu splňují čidla s kompenzovanou Hallovou sondou. Tyto čidla umožňují měření 
stejnosměrného i střídavého proudu, pro měření napětí je využit převod napětí na proud na 
sériově zapojených rezistorech.   

Pro měření napětí meziobvodu bylo využito čidlo LEM typu LV 25-600[22]. Toto 
čidlo má jmenovité vstupní napětí 600V, kterému odpovídá výstupní proud 25 mA.  

Pro měření proudu byla využita čidla proudu LEM typu LAH 25-P[21]. Jmenovitý 
proud těchto čidel je 25A, jejich provedení určené pro osazení přímo do desky plošných spojů 
zjednodušuje konstrukci měniče. 

 

Obr. 7.8. Provedení čidel napětí a proudu 
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7.5 Měření mechanických veličin 

Vektorové řízení vyžaduje pro bezchybnou funkci přesnou informaci o poloze rotoru. 
Proto je nezbytné využití takového čidla, které by umožňovalo s co nejnižším zpožděním 
měřit změnu polohy rotoru. Zároveň není vyžadována znalost absolutní polohy rotoru, proto 
je možné využít pro snímání čidlo s inkrementálním výstupem. 

Pro měření otáček soustrojí bylo využito inkrementální čidlo LARM IRC335 s 4096 
impulsy na otáčku[20]. Přenos signálu se provádí ve srovnání s aplikací v průmyslu na velmi 
malou vzdálenost, výstup čidla má současně velkou proudovou amplitudu. Proto nebyly 
stanoveny zvláštní požadavky na odolnost signálů čidla vůči rušení a bylo zvoleno čidlo 
s úrovněmi výstupního napětí, které odpovídají úrovním TTL. To umožňuje jednoduché 
propojení s integrovanými obvody bez nutnosti změny úrovní signálu z čidla.      

Vzhledem k rušení, způsobenému propojením zemí řídicích systémů, bylo nezbytné 
provést optické oddělení signálů z inkrementálního čidla přivedených do řídicího systému 
zatěžovacího pohonu od signálů pro zatěžovací pohon. Pro oddělení byly využity optočleny 
s TTL výstupem typu 6N137[33].  

 

Obr. 7.9. Provedení inkrementálního čidla 
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Vzhled sestaveného experimentálního stanoviště je uveden na obrázku 7.10. Nad 
soustrojím se nacházejí oba měniče kmitočtu, napájené ze stabilizovaných zdrojů umístěných 
v zadní části stanoviště. Mikroprocesorové řídicí systémy se nacházejí vpravo za měniči 
kmitočtu. 

 

Obr. 7.10. Experimentální stanoviště, celkový pohled 
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8 Mikropočítačový řídicí systém 

Jednou z nejdůležitějších částí celého experimentálního stanoviště je mikropočítačový 
řídicí systém. Ten musí zajistit veškeré výpočty a zpracování signálů nezbytné pro realizaci 
zvolené metody řízení. 

8.1 Požadavky na řídicí systém 

Na mikroprocesorový řídicí systém využitý pro řízení elektrických pohonů jsou 
kladeny následující požadavky: 

• Dostatečný výpočetní výkon pro provádění všech požadovaných operací. 

• Dostatečná velikost programové a datové paměti pro uložení jak programu, tak 
výsledků výpočetních algoritmů. 

• Dostatečný počet rychlých a přesných A/D převodníků pro přesný převod 
měřených signálů. 

• Hardwarová struktura obsahující bloky vhodné pro využití v oblasti 
elektrických pohonů, například pulsně šířkový modulátor, dekodér 
inkrementálního čidla, a další periferie. 

• Vybavení mikroprocesoru širokou podporou softwarových nástrojů a knihoven 
pro snadné programování a sestavení regulační struktury pohonu. 

Důležitým kritériem pro volbu řídicího systému je také jeho cena. V současné době je 
dispozici široká nabídka systémů s různým výpočetním výkonem, hardwarovým vybavením i 
softwarovými prostředky. Je nezbytné zvolit typ procesoru, který bude v dané aplikaci 
optimálně využit. 

Pro toto experimentální stanoviště byl zvolen mikroprocesorový řídicí systém z rodiny 
56F80xx/E firmy Freescale. Je to typová řada 16b DSP provádějících výpočty v pevné řadové 
čárce, které jsou určeny pro nasazení v embedded aplikacích. DSP mají optimalizovanou 
architekturu pro provádění zpracování signálů a rychlých výpočtů. Jsou vybaveny funkcí 
řetězení instrukci, která těmto DSP umožňuje provádět více operací současně. Tato a další 
funkce architektury jsou nezbytné pro dosažení vysokého výpočetního výkonu. 

Jednotlivé typy této řady se liší jak výpočetním výkonem, tak i velikostí paměti a 
dostupnými periferiemi. To umožňuje pro každou aplikaci zvolit typ procesoru, který bude 
mít výpočetní výkon odpovídající nárokům na řídicí systém. Po posouzení požadavků na 
MŘS byl zvolen nejvyšší typ mikroprocesoru z této řady, a to typ 56F8037/E.  
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8.2 Digitální signálový procesor 56F8037/E 

Pro toto experimentální stanoviště byl zvolen mikroprocesorový řídicí systém 
Freescale 56F8037/E. Systém je přímo určen pro využití v oblasti elektrických 
pohonů[26,27]. 

8.2.1 Parametry použitého procesoru 

Signálový procesor má tyto základní parametry: 

• Pracovní frekvence 32 MHz, až 32MIPS. Při požadavku vyššího výpočetního 
výkonu je možné frekvenci mikroprocesoru zvýšit až na 60 MHz. 

• 8 KB programové a datové paměti RAM, 64 KB flash programové paměti. 

• PWM jednotka 1 x 6 kanálů s vysokým rozlišením. 

• A/D převodník 2 x 8 kanálů, přesnost převodu 12b.  

• Dvoukanálový D/A převodník s přesností 12b. 

• 3 x časovače Period Interval Timer 

• Dvě jednotky 4 x univerzálních čítačů/časovačů Quad Timer 

• 2 x komunikační sběrnice SCI, 2 x SPI, 1 x I2C, sběrnice CAN 

• Rozhraní JTAG 

Použitý mikroprocesorový řídicí systém má dostatečný výkon pro použití ve středně 
náročných aplikacích, například pro bezsenzorové řízení asynchronního stroje. Nelze ho 
využít pouze pro velmi náročné aplikace, například algoritmy s využitím umělé 
inteligence[17]. 

8.2.2 Datové typy 

Při deklaraci proměnných jsou využívány zejména tyto dva datové typy 

• Int16: jedná se o celočíselný datový typ s délkou 16b, umožňuje vyjádřit číslo 
v rozsahu 0 až 65535. 

• Frac 16: Jedná se o datový typ, který umožňuje neceločíselné vyjádření hodnot 
proměnných. Jeho velikost je 16b, umožňuje vyjádřit číslo v rozsahu -1 až 
0,99996.    

Při sestavování programu je využíván zejména datový typ Frac16, neboť pro tento 
datový typ jsou optimalizovány veškeré knihovní funkce využívané pro vektorové řízení 
asynchronního stroje. Všechny proměnné jsou pak vyjádřeny v poměrných veličinách. 
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8.3 Zpracování vstupně výstupních signálů 

Pro propojení mikroprocesoru s dalšími částmi pohonu je nezbytný převod úrovní 
vstupních a výstupních veličin na takové úrovně napětí, jaké jsou schopny zpracovat vstupní 
obvody mikroprocesoru. To zajišťují podpůrné obvody, které jsou umístěny na desce 
rozhraní. Na následujícím obrázku je znázorněna struktura řídicího systému. Jsou zde 
uvedeny periferie mikroprocesoru využívané pro zpracování signálů nezbytných pro funkci 
celého systému. 

 

Obr. 8.1. Blokové schéma zpracování signálů 

8.3.1 Signály PWM 

Blok PWM provádí komparaci žádané hodnoty napětí s pilovitým signálem. Ten může 
být podle nastavení bloku PWM buď symetrický, nebo nesymetrický. Blok PWM umožňuje 
přímo nastavit velikosti ochranných doby výkonových spínacích prvků, takže není nutné 
vytvářet ochranné doby softwarově[27].  

Další výhodnou vlastností bloku PWM je, že umožňuje synchronizované spouštění 
převodu A/D převodníku. Synchronizace je prováděna tak, že A/D převodník provádí 
vzorkování vždy v polovině intervalu spínací periody. Tím je omezeno zkreslení 
vzorkovaného signálu vlivem zvlnění, které se vyskytuje vždy v okamžiku sepnutí 
výkonových spínacích prvků.   

Řídicí napětí pro spínání budičů je +15V. Toto napětí nelze získat na výstupu 
mikroprocesorového systému, proto byl využit oddělovací člen tvořený hradlem 74LS07. 
Toto hradlo je tvořeno šesticí invertorů s otevřeným kolektorem, díky čemuž umožňuje 
jednoduché propojení MŘS s budiči měniče. Zároveň zajišťuje také proudové zesílení signálů 
z MŘS díky čemuž je omezen vliv rušení na signály pro řízení měniče. 

 

Signály PWM 
Signály z čidla polohy 
Signály z čidel napětí a proudu 
Signály pro komunikaci s PC 
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8.3.2 Měření napětí a proudu 

Mikroprocesor 56F8037/E je vybaven dvěma nezávislými A/D převodníky. Každý 
z převodníků má osm multiplexovaných vstupů, přesnost převodu A/D převodníku je 12b. 
Blok A/D převodníků umožňuje současné měření dvou veličin. Toho je využito pro měření 
statorových proudů isa a isb, v druhém kroku měření je snímáno napětí meziobvodu UD. Díky 
tomu nevzniká zkreslení vzniklé měřením hodnot fázových proudů v různých okamžicích. 

 Na vstup A/D převodníku použitého mikroprocesoru je možné přivést pouze kladnou 
hodnotu napětí v rozsahu 0 až +3,3 V. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést úpravu úrovní 
signálů z čidel. 

Čidla použitá pro měření napětí a proudu mají proudový výstup, který nelze přímo 
připojit k MŘS. Převod z proudového na napěťový signál zajišťuje měřící rezistor Rm. 
Schéma obvodu pro úpravu úrovní je uvedeno na obrázku 8.2. 

 

Obr. 8.2. Schéma obvodu úpravy úrovní 

Dále bylo nezbytné provést napěťový posun signálu na měřícím rezistoru. Tento posun 
byl realizován přesným stabilizovaným zdrojem napětí, které je přivedeno na měřící rezistor. 
Další funkcí, kterou zajišťuje obvod úpravy signálu, je ochrana vstupu A/D převodníku proti 
přivedení vyšší než jmenovité hodnoty napětí. To je realizováno diodovou sítí, která omezuje 
napětí na vstupu na maximální povolenu hodnotu 3,3 V.     

Průběhy napětí na měřicím rezistoru a na vstupu A/D převodníku jsou uvedeny na 
obrázku 8.3.  
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Obr. 8.3. Průběhy napětí na vstupu a výstupu obvodu 

8.3.3 Měření rychlosti 

Pro dekódování signálů z inkrementálního čidla je využita dvojice čítačů, které čítají 
v obousměrném módu signály z čidla, zároveň je prováděno jejich dekódování na změnu 
polohy rotoru a směr otáčení. Čidlo otáček má výstupní signály o napěťových úrovních TTL, 
které je možné přímo připojit k MŘS. Průběh signálů na výstupu inkrementálního čidla je 
zobrazen na obrázku 8.4.  
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Obr. 8.4. Průběhy napětí na výstupu inkrementálního čidla 

Pro zvýšení odolnosti vůči rušení byla využita komparace symetrických signálů A+, 
A- a B+, B-. Toto zapojení omezuje vliv souhlasného rušení na přesnost měření polohy. 
Zapojení komparátoru je uvedeno na obrázku 8.5.  

 

Obr. 8.5. Schéma tvarovacího obvodu 

Nezbytnou součástí bloku určení rychlosti je také linearizace převodu úhlu natočení 
rotoru na rychlost. Pro výpočet rychlosti je využívána derivace velikosti úhlu natočení rotoru. 
Registr, v němž je uložena informace o poloze rotoru, má omezenou velikost. Při jeho 
naplnění dochází ke skokové změně úhlu a tím k chybnému určení rychlosti v okamžicích, 
kdy se mění polarita signálu θ.  

Z tohoto důvodu byla využita linearizace převodu úhlu θ na rychlost nahrazením 
okamžité hodnoty úhlu θ tečnou. V oblasti, kde dochází ke skoku polarity, je místo derivace 
pro určení rychlosti použita směrnice tečny z předchozího kroku výpočtu. Při návratu 
velikosti úhlu do oblasti mimo vymezené pásmo je k výpočtu opět použita derivace změny 
polohy rotoru. Tímto opatřením je odstraněn vliv konečné velikosti registru čítače na přesnost 
určení rychlosti.   

8.3.4 Komunikace s PC 

Pro komunikaci s nadřazeným řídicím systémem je využívána sériová sběrnice JTAG. 
Tato sběrnice je využívána jak pro programování mikroprocesoru, jak pro on-line komunikaci 
mezi MŘS a PC za běhu programu. K propojení sběrnice JTAG a PC slouží převodník USB 
TAP, který umožňuje programování mikroprocesoru pomocí rozhraní USB. 

Toto komunikační rozhraní umožňuje dosažení přenosové rychlosti až 115kbit/s. Je to 
dostatečná rychlost pro základní komunikaci s MŘS a pro vyčítání dat z mikroprocesoru za 
pomocí programu Freemaster. V případě požadavku na vyčítání většího objemu dat v reálním 
čase by bylo nezbytné využít jiné komunikační rozhraní, například sběrnici SPI, která 
umožňuje přenosovou rychlost až 2Mbit/s.  
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Provedení převodníku USB TAP je zobrazeno na obrázku 8.6. 

 

Obr. 8.6.  Komunikační rozhraní JTAG 

Značnou nevýhodou převodníku USB TAP je jeho nízká odolnost vůči působení 
vnějšího rušení. Z tohoto důvodu byla velikost napětí v meziobvodu omezena na 200V. Při 
vyšší hodnotě napětí UD neumožnilo rušení působené měničem kmitočtu navázání spolehlivé 
komunikace s MŘS. 

8.3.5 Normování veličin 

Pro zpracování veličin v MŘS bylo zvoleno toto normování pro jednotlivé vstupní 
veličiny: 

Veličina 
Vstupní rozsah 
hodnot 

Převodní 
poměr 

Napětí meziobvodu UD [ V ] 0 až 400  1:400 

Statorová napětí us [ V ] v 

 α – β, d-q a x-y souřadném 
systému 

0 až 200 1:200 

Statorová napětí us [ V ] v 

 αbc souřadném systému 
0 až 32768 164:1 

Statorový proud is [ A ] -33 až +33  1:33 

Úhel natočení rotoru θ[ ° ] -180 až 180 1:180 

Otáčky ωm [ min-1 ] -1500 až 1500 1:1500 

Tab. 8.1. Normování veličin 

Norma statorového napětí je stanovena pro zvolené napětí meziobvodu 200 V. 
Z tohoto důvodu je poměr mezi normou napětí meziobvodu a statorových napětí 1:2. Norma 
statorového proudu byla stanovena na sedminásobek jmenovité hodnoty proudu stroje.  
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Na následujícím obrázku je ukázána realizace řídicího systému s mikroprocesorem 
56F8037/E. Horní desku plošných spojů tvoří vývojový kit s mikroprocesorem 56F8037/E. 
Na desce vývojového kitu jsou na konektor vyvedeny veškeré vstupně výstupní piny 
mikroprocesoru, dále jsou na ní umístěny konektory pro připojení komunikačního rozhraní a 
napájení. 

Pod deskou vývojového kitu je umístěna deska rozhraní, na které je prováděno veškeré 
zpracování vstupních a výstupních signálů, tak jak bylo popsáno výše. V levé části desky 
rozhraní jsou umístěny vstupy A/D převodníku a výstupní obvody pro připojení řídicích 
signálů budičů výkonových spínacích prvků. Pod deskou vývojového kitu jsou pak umístěny 
stabilizátory, které vytvářejí všechny úrovně napětí potřebné pro zpracování signálů, a dále 
komparátory pro zpracování signálů z inkrementálního čidla.    

 

Obr. 8.7. Realizace řídicího systému 
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8.4 Struktura programu 

Algoritmus, který byl použit pro bezsenzorové vektorové řízení pohonu, je možné 
rozdělit do několika funkčních celků. Schematická struktura programu je ukázána na obrázku 
8.8.  

  

Obr. 8.8. Struktura použitého řídicího algoritmu 

 Po spuštění programu nebo resetu je nejdříve provedena inicializace všech periferií, 
které jsou využívány pro řízení pohonu. V následujícím kroku je provedeno měření offsetu, 
přítomného na vstupech A/D převodníků před spuštěním pohonu. Tyto hodnoty offsetu jsou 
zaznamenány do offsetových registrů, a při měření veličin jsou pak odečítány od hodnot 
napětí měřených A/D převodníkem. Díky tomu je výrazně potlačen vliv offsetu na přesnost 
výpočtu regulační struktury. 

 Po uložení hodnot offsetu následuje povolení přerušení časovačů přerušovacích 
smyček a bloku pulsně šířkové modulace. Program přechází do činnosti v nekonečné smyčce 
zadního programu, ze které jsou volány jednotlivé přerušení. 

8.4.1  Estimační smyčka 

Estimační smyčka je spouštěna přerušením signalizujícím ukončení převodu všech 
využívaných kanálů A/D převodníku. Nejdříve je provedeno uložení a normování měřených 
hodnot proudu a napětí. Následně je proveden výpočet toku v napěťovém a proudovém 
modelu stroje. Výsledky jsou využity pro výpočet estimované hodnoty rychlosti. Výstup 
z proudového modelu je využit pro určení orientujícího úhlu, následně je provedena regulace 
magnetizačního proudu, a dále regulace momentotvorné a tokotvorné složky proudu. 
V případě, že je žádaná rychlost stroje vyšší, než je jmenovitá rychlost stroje, je prováděna 
také regulace statorového napětí pomocí regulační smyčky pro odbuzení.      
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8.4.2 Regulační smyčka rychlosti 

V bloku otáčkové regulace je prováděn převod měřené změny polohy rotoru na 
rychlost, a následná regulace rychlosti. V programu je možné zvolit jako vstupní veličinu 
regulace rychlosti buď skutečnou, nebo estimovanou rychlost otáčení stroje. 

V tomto bloku je také prováděno vyčítání hodnot proměnných pro komunikační 
rozhraní programu Freemaster.  

8.4.3 Reverzační smyčka a obsluha tlačítek 

Smyčka obsluhy tlačítek je periodicky spouštěna v intervalu 500ms. Pokud je 
detekováno stlačení tlačítka, je provedena změna žádané hodnoty rychlosti, případně jiného 
parametru pohonu. V této smyčce je také prováděna změna žádané hodnoty otáček 
v závislosti na zadaném průběhu.   

8.4.4 Požadavky programu na výpočetní výkon mikroprocesoru 

Využití programové paměti: 8250B 

Využití datové paměti: 
480B  pro proměnné 
6KB pro ukládání dat 

Doba potřebná pro výpočet 
estimační smyčky: 

66 s 

Doba potřebná pro výpočet 
smyčky regulace rychlosti: 

6 s 

Tab. 8.2. Požadavky na výpočetní výkon 

Zjištěné nároky regulační struktury na MŘS ukazují, že použitý řídicí systém je využit 
na přibližně 70% jak své výpočetní kapacity, tak i využitím datové paměti. Programová 
paměť procesoru byla využita jen asi z 15%.   

 

8.5 Programové prostředky 

Pro mikroprocesory řady 56F80xx/E jsou je dispozici široká nabídka programových 
nástrojů, která je určena pro nasazení v oblasti elektrických pohonů. Tyto nástroje značně 
zjednodušují sestavení programu a umožňují jednoduché a přehledné nastavení všech 
potřebných parametrů.    
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8.5.1 CodeWarrior 

Základním prostředkem pro programování mikroprocesoru je vývojové prostředí 
CodeWarrior[28].  

 

Obr. 8.9. Vývojové prostředí CodeWarrior 

Toto prostředí obsahuje základní programové prostředky pro sestavení a ladění 
programu. Umožňuje programování mikroprocesoru v assembleru i v jazyce C. 

8.5.2 Quickstart 

Quickstart je nástavbou programovacího prostředí CodeWarrior. Je určen pro snadné 
nastavení jednotlivých periferií mikropočítače[29].  

 

Obr. 8.10. Vývojové prostředí Quickstart 

Program Quickstart umožňuje zejména jednoduché a přehledné nastavení jednotlivých 
parametrů vybrané periferie v grafickém rozhraní. Automaticky také kontroluje správné 
nastavení například vstupně výstupních pinů pro danou periferii. V případě nesprávného 
nastavení o tom informuje programátora, a to včetně návrhu správného nastavení. Výrazně je 
tak zkrácen čas nutný k nalezení chyby při nastavění periferií.  
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8.5.3 Freemaster 

Prostředí Freemaster umožňuje on-line komunikaci uživatele s mikroprocesorovým 
systémem. Samotné prostředí je rozděleno do několika oken, viz obrázek 5.10. Program 
Freemaster umožňuje sledování průběhů vybraných veličin, a tím nahrazení D/A převodníku 
a osciloskopu jinak nezbytného pro sledování průběhů vnitřních veličin řídicého systému. 

 

Obr. 8.11. Grafické rozhraní programu Freemaster 

V levém panelu je možné provádět volbu proměnných, jejichž průběhy jsou 
zobrazovány v hlavním okně programu Freemaster. Ve spodním okně se provádí změna 
vybraných parametrů a také sledování hodnot zvolených proměnných. V tomto okně je možné 
sledovat přesnou hodnotu zvolených proměnných. Perioda aktualizace hodnot proměnných, 
sledovaných v tomto okně, je typicky 1s. 

Na hlavním panelu jsou pak zobrazeny okamžité průběhy zvolených proměnných 
v závislosti na čase. Je možné zvolit sledování až osmi proměnných současně. Podle 
zvoleného režimu vyčítání je možný jeden z těchto způsobů vyčítání dat:  

• Kontinuální vyčítání dat, využívající funkci Freemaster_poll. Tento režim 
provozu nevyužívá vnitřní paměť procesoru, nevýhodou při měření rychlých 
průběhů je však nestálá synchronizace a s tím spojená nepřesnost získaných 
dat.   

• Výhodnější pro přesné měření průběhů je funkce Freemaster_recorder, která 
ukládá průběhy zvolených veličin do paměti procesoru nebo připojené externí 
paměti. Maximální velikost paměti, kterou lze použít pro ukládání vzorků, je 6 
kB. Je tedy možné uložit do paměti až 3000 vzorků 16b proměnných. Po 
zaplnění paměti je provedeno vyčtení všech naměřených dat. Tento režim 
činnosti má tu nevýhodu, že v okamžiku vyčítání dat není prováděno měření, 
není tedy možné spojité sledování průběhů zvolených veličin. 
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8.5.4 Knihovny funkcí 

Pro řadu mikroprocesorů 56F80xx/E jsou k dispozici knihovny funkcí, vytvořené 
přímo pro aplikaci v oblasti elektrických pohonů: 

• Motor Control Library, která obsahuje veškeré základní funkce pro sestavení 
vektorového řízení, například bloky transformací, regulátorů a blok vektorové 
modulace[30]. 

• General Functions library, která obsahuje základní matematické a 
goniometrické funkce, například výpočet sinu a cosinu, omezovače a funkci 
pro výpočet odmocniny[31]  

• General Digital Filters library, která obsahuje funkce pro vytvoření filtrů 
prvního a druhého řádu[32]. 

Tyto knihovny umožňují sestavit téměř celou strukturu vektorového řízení pouze za 
využití předdefinovaných knihovních funkcí a podstatně tím zjednodušují sestavení 
programu. Další velkou výhodou knihovních funkcí je jejich vysoký stupeň optimalizace pro 
daný typ mikroprocesoru, což snižuje nároky na výpočetní výkon celé regulační struktury. 
Nevyužitý výpočetní výkon je pak možno využít například pro realizaci bezsenzorových 
metod řízení.  

8.6 Zhodnocení vlastností použitého MŘS 

Z předchozího rozboru vlastností mikroprocesoru řady 56F80xx/E, včetně dostupných 
programových prostředků, je zřejmé, že tento typ DSP umožňuje snadné vytvoření MŘS pro 
zvolený elektrický pohon. Jeho výkon je pro zvolenou aplikaci dostačující a bohaté 
programové vybavení umožňuje jednoduché programování i obsluhu programu. Jediným 
omezením při využití tohoto typu mikroprocesoru pro náročnější aplikace je omezený 
výpočetní výkon jádra mikroprocesoru, který neumožňuje využití složitějších algoritmů.   

 

 

 

 

 

 

 

 



- 66 - 

 

9 Zatěžovací pohon 

Pro řízení momentu vytvářeného zatěžovacím systémem bylo využito zjednodušené 
struktury vektorového řízení, viz obrázek 9.1. 

 

Obr. 9.1. Schéma řízení zatěžovacího pohonu 

Pro regulační strukturu zatěžovacího pohonu není požadována činnost v režimu 
odbuzení, stroje, proto byla vypuštěna regulační smyčka pro odbuzení. Zadávaný moment po 
volbě charakteristiky zátěže přímo zadáván jako velikost momentotvorné složky statorového 
proudu isy. Výhodou tohoto řešení je zjednodušení vývoje řídicích algoritmů pro zatěžovací 
pohon, protože regulační struktura je téměř totožná s regulační strukturou, využitou pro 
bezsenzorové řízení pohonu. Blok přepočtu momentu umožňuje vytvořit libovolnou 
zatěžovací charakteristiku, kterou je možné definovat průběhem v čase nebo v závislosti na 
rychlosti stroje. Pro realizaci byly vybrány tyto tři charakteristiky momentu zátěže[19]. 

• Výtahová charakteristika. 

• Pasivní zatěžovací moment. 

• Ventilátorová charakteristika.  

9.1.1 Výtahová charakteristika zátěže 

Tato charakteristika je pro realizaci nejjednodušší. Žádaný moment je přímo zadáván 
ve formě žádané hodnoty momentotvorného proudu do regulátoru momentotvorné složky 
proudu. Průběh momentové charakteristiky je uveden na obrázku 9.2a). 
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9.1.2   Pasivní moment zátěže 

Pro tuto zatěžovací charakteristiku byla použita regulační smyčka rychlosti, kdy byla 
nastavena nulová žádaná rychlost pohonu. Změna žádaného momentu je provedena změnou 
omezení výstupu otáčkového regulátoru. Průběh momentové charakteristiky je uveden na 
obrázku 9.2b). 

 

9.1.3 Ventilátorová charakteristika zátěže 

Pro tuto charakteristiku byl využit přepočet mezi skutečnými otáčkami stroje a 
žádanou hodnotou momentotvorného proudu tak, aby byl vytvořen moment stroje přímo 
úměrný druhé mocnině jeho otáček. Průběh momentové charakteristiky je uveden na obrázku 
9.2c). 

 

a)      b)     c) 

Obr. 9.2. Zatěžovací charakteristiky pohonu 

9.2 Simulace zatěžování pohonu 

Na následujícím obrázku je zobrazena struktura pohonu pro simulaci v programu 
Matlab/Simulink.  

 

Obr. 9.3. Základní schéma simulace zatěžovacího pohonu 
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V levé části jsou umístěny bloky vektorového řízení a model asynchronního stroje 
zatěžovaného pohonu. V pravé části je pak umístěn zatěžovací systém. Oba pohony využívají 
pro určení polohy rotoru čidla otáček. Při simulaci bylo respektováno zpoždění vzniklé 
intervalem potřebným pro vyčtení impulzů inkrementálního čidla. Toto zpoždění vyjadřují 
zpožďující členy prvního řádu o časové konstantě TIRC = 1 ms.    

 

Pro ověření funkce zatěžovacího pohonu byla provedena simulace pro jednotlivé 
zatěžovací charakteristiky a žádané hodnoty otáček 300.min-1 a 10.min-1. Bylo zjištěno 
chování pohonu při reverzaci a při skoku momentu zátěže z nulové na polovinu jmenovité 
hodnoty. 

 

Obr. 9.4. Zatěžování pohonu, výtahová charakteristika 

Na obrázku 9.4 je v levé části zobrazen průběh zatěžování pro otáčky 300.min-1 při 
reverzaci a otáčkách -300.min-1, v pravé pak při reverzaci otáček z 10 a -10.min-1 pro 
výtahovou charakteristiku momentu zátěže. Vliv skoku zatížení na skutečnou rychlost pohonu 
je malý a chyba rychlosti je rychle vyregulována. Překmity při změně žádané hodnoty 
rychlosti jsou způsobeny zpožděním čidla otáček, bez zahrnutí tohoto zpoždění průběh 
přechodového děje odpovídá průběhu typickému pro regulátor nastavený metodou 
optimálního modulu. 
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Obr. 9.6. Zatěžování pohonu, pasivní moment zátěže 

Na obrázku 9.5 je v levé části zobrazen průběh zatěžování pro otáčky 300.min-1 při 
reverzaci a otáčkách -300.min-1, v pravé pak při reverzaci otáček z 10 a -10.min-1 pro 
zatěžování pasivním momentem zátěže. Pro otáčky 300.min-1 se odezva na skok zátěžného 
momentu téměř neliší od průběhů pro výtahovou charakteristiku. Pro otáčky 10.min-1 je 
patrná delší doba nutná pro dosažení žádaných otáček zatěžovaného pohonu. To je dáno 
nízkou odchylkou na vstupu rychlostního regulátoru, čímž dochází k prodloužení regulačního 
děje.   
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Obr. 9.6. Zatěžování pohonu, ventilátorová charakteristika zátěže 

Na obrázku 9.6 jsou zobrazeny průběhy pro zatěžování pohonu zátěží s ventilátorovou 
charakteristikou průběhu zatěžovacího momentu. Simulace je provedena pro změnu otáček 
ze 100 na 300.min-1, pro lepší znázornění kvadratické charakteristiky momentu zátěže byla 
snížena strmost změny žádané hodnoty otáček na 2000.s-1. Odezva zatěžovaného pohonu na 
změnu momentu vykazuje zvýšený překmit při regulaci otáček. To je dáno působením 
proměnlivého zatěžovacího momentu, kdy regulátor rychlosti není schopen okamžitě 
kompenzovat změny zátěže a tím zabránit vzniku překmitu.  

9.3 Vyhodnocení simulací zatěžovacího pohonu 

Simulace zatěžovacího pohonu ukázaly, že pomocí tohoto zařízení bude možné 
testovat změny zátěže v režimech, které klasické zatěžovací mechanismy, například 
dynamometry, neumožňují. Je to dáno rychlou odezvou vektorového řízení na změnu žádané 
hodnoty momentu, díky tomu je možné ověřit funkci testovaného pohonu například 
v podmínkách velmi rychlých skoků hodnoty momentu zátěže. 

Zároveň je možné vytvořit pro zatěžování pohonu zatěžovací charakteristiku 
omezenou pouze maximálním dovoleným proudem zatěžovacího pohonu, s průběhem 
momentu proměnlivým v čase, v závislosti na otáčkách stroje, nebo jiné zvolené veličině. To 
umožní v laboratorních podmínkách simulaci zvoleného zatěžovacího mechanismu a 
testování pohonu bez nutnosti připojení skutečného mechanismu o stejné zatěžovací 
charakteristice.  
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10 Realizace vektorového řízení 

Před realizaci bezsenzorové metody řízení asynchronního stroje byla nejdříve ověřena 
funkce regulační struktury vektorového řízení. Na obrázku 10.1 jsou zobrazeny průběhy 
veličin při výpočtu orientujícího úhlu pomocí proudového modelu stroje. 

 

Obr. 10.1. Průběhy veličin proudového modelu 

Na tomto obrázku jsou ukázány jednotlivé průběhy veličin bloku BVOV. Měření bylo 
provedeno ve stavu bez zatížení. Toto měření také ukazuje možnosti zobrazení průběhů 
veličin pomocí programu Freemaster, kdy je možné současně snímat až osm průběhů.       

10.1 Regulace rychlosti asynchronního stroje 

Pro kontrolu funkce vektorového řízení bylo ověřeno správné nastavení regulační 
smyčky rychlosti. Průběh žádaných otáček je zobrazen na obrázku 10.2. 

 

Obr 10.2.: Průběh žádané hodnoty rychlosti 
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Žádaná hodnota otáček 300 za minutu 

 

Obr. 10.3.: Průběhy rychlosti a veličin v x-y souřadném systému 

Průběhy získané pro žádanou hodnotu rychlosti 300.min-1 ukazují, že přechodový děj 
pro regulaci rychlosti odpovídá regulační smyčce navržené pomocí metody OM. Byla tedy 
ověřena správná činnost regulační smyčky rychlosti. 

Žádaná hodnota otáček 60 za minutu 

 

Obr. 10.4.: Průběhy rychlosti a veličin v x-y souřadném systému 
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 Průběhy veličin získané pro žádanou hodnotu otáček 60.min-1 ukazují, že regulace 
otáček pracuje správně i v pro nízkou rychlost stroje. Pro nízkou žádanou rychlost stroje 
dochází pouze k vyššímu zvlnění průběhu statorových proudů.  

10.2 Ověření funkce napěťového modelu 

Pro ověření správné funkce napěťového modelu, který je využíván jako referenční 
model metody RF-MRAS, bylo provedeno ověření činnosti vektorového řízení asynchronního 
motoru s využitím napěťového modelu pro určení velikosti orientujícího úhlu. Ověření bylo 
provedeno pro 300 a 60 otáček za minutu. 

Následující měření bylo provedeno pro žádanou hodnotu otáček 300.min-1 

 

Obr. 10.5.: Průběhy toku a odchylky orientujícího úhlu 

 

Obr. 10.6.: Průběhy rychlosti a veličin v x-y souřadném systému 
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Ověření funkce v oblasti vyšších otáček ukázalo, že vlastnosti napěťového modelu se 
v tomto rozsahu otáček téměř neliší od vlastností proudového modelu, pouze zvlnění 
statorových proudů je o něco vyšší. 

Žádané otáčky 60/min 

 

Obr. 10.7.: Průběhy toku a odchylky orientujícího úhlu 

 

Obr. 10.8.: Průběhy rychlosti a veličin v x-y souřadném systému 
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Průběhy získané pro žádanou hodnotu otáček 60.min-1 ukazují, že s klesající frekvencí 
statorového napětí se zvyšuje chyba určení orientujícího úhlu. Ta se projevuje fázovým 
posunem velikosti orientujícího úhlu oproti hodnotě určené proudovým modelem. Chyba 
určení orientujícího úhlu má výrazný vliv na průběh regulačních dějů celé struktury 
vektorového řízení, jek je ukázáno na obrázku 10.15. Projevuje se ustálenou chybou určení 
velikosti složek proudu v x-y souřadném systému, což vede k většímu zvlnění skutečných 
hodnot proudu při regulaci.  

Z tohoto důvodu byl také pro určení orientujícího úhlu při využití metody RF-MRAS, 
viz kapitola 5.1, použit pro určení orientujícího úhlu proudový model, který nevykazuje chybu 
určení orientujícího úhlu při nízkých otáčkách. 

 

10.3 Zatěžování pohonu s vektorovým řízením 

Vlastnosti regulační struktury vektorového řízení byly ověřeny za pomocí 
zatěžovacího mechanismu. Zatěžovací moment odpovídá momentotvornému proudu isy = 
3,3A, což odpovídá přibližně 80% jmenovité zátěže stroje. 

Zátěž s výtahovou charakteristikou momentu zátěže: 

Pro zatěžování pohonu momentem s výtahovou charakteristikou byl zvolen následující 
průběh momentu zátěže: 

 

Obr. 10.9.: Průběh momentu zátěže 

Pro tento moment zátěže byla provedena měření rychlosti a veličin v x-y souřadném 
systému pro žádané hodnoty otáček 300 a 50.min-1. 
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Obr. 10.10.: Žádaná hodnota otáček 300.min-1 

 

Obr. 10.11.: Žádaná hodnota otáček 50.min-1 
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Průběhy získané pro skokové změny momentu zátěže ukazují, že pro vyšší rozsah 
otáček dochází k rychlé regulaci odchylky rychlosti při skoku momentu zátěže. 

Pro nižší rozsah otáček dochází k velkému překmitu skutečné hodnoty otáček oproti 
žádané hodnotě v okamžiku počátku působení zátěže, tato odchylka je však regulační 
strukturou rychle odstraněna.  

Zatěžování pasivním momentem zátěže: 

Následující charakteristiky byly získány pro zátěž pohonu s pasivní charakteristikou. 
Hodnota momentotvorného proudu zatěžovacího pohonu byla zvolena isy2 =3,3 A. Pro tento 
moment zátěže byla opět provedena měření rychlosti a veličin v x-y souřadném systému pro 
žádané hodnoty otáček 300 a 50.min-1. 

 

Obr. 10.12.: Žádaná hodnota otáček 300.min-1 
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Obr. 10.13.: Žádaná hodnota otáček 50.min-1 

Průběhy veličin stroje při působení pasivního momentu zátěže ukazují, že došlo ke 
zhoršení dynamických vlastností pohonu oproti provozu bez zátěže. To je způsobeno 
omezením maximální možné hodnoty momentotvorného proudu, které vychází 
z maximálního dovoleného proudového zatížení stroje. Působením momentu zátěže tak dojde 
k poklesu velikosti momentotvorného proudu, která je k dispozici změnu dynamiky pohonu.   
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Zatěžování momentem s ventilátorovou zatěžovací charakteristikou: 

Pro zatěžování pohonu s vektorovým řízením byla zvolena kvadratická závislost 
momentu na otáčkách stroje, hodnotě otáček 300.min-1, otáčkám 300.min-1 odpovídá 
momentotvorný proud 3,3A. 

 

Obr. 10.14.: Zatěžování momentem s ventilátorovou charakteristikou 

Průběhy získané pro zatěžování stroje zátěží s ventilátorovou charakteristikou ukazují 
dobré dynamické parametry pohonu při plynulé změně momentu zátěže. 

10.4 Zhodnocení vlastností vektorového řízení 

Vektorové řízení umožňuje při správném nastavení regulační struktury dosažení 
požadovaných parametrů pohonu. Správnost nastavení všech prvků regulační struktury byla 
ověřena v předchozích měřeních.  

Byla také ověřena činnost vektorového řízení při využití napěťového modelu stroje.  
Ze získaných průběhů je zřejmé, že tato metoda určení orientujícího úhlu je zajišťuje dobré 
vlastnosti regulace pouze pro vyšší rozsah otáček, přibližně od 100/min.  

Při působení momentu zátěže vykazuje vektorové řízení rychlou odezvu na změnu 
zátěžného momentu, a dochází k rychlé regulaci odchylky od žádané hodnoty rychlosti. 
Struktura vektorového řízení tak prokázala dobré dynamické vlastnosti i při působení 
momentu zátěže. 
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11 Experimentální výsledky modelu RF-MRAS 

Pro ověření vlastností bezsenzorového řízenéí asynchronního stroje s využitím  
estimace otáček pomocí modifikovaného modelu MRAS bylo využito experimentální 
stanoviště, popsané v kapitole 7. Byla provedena měření estimace bez zpětné vazby, estimace 
ve zpětné vazbě a estimace otáček při působení momentu zátěže.  

11.1 Estimace otáček bez zpětné vazby 

Pro ověření správného nastavení P-I regulátoru v bloku adaptačního mechanismu bylo 
nejdříve provedeno měření chyby estimace v otevřené smyčce. Při tomto měření byla 
odstraněna ustálená chyby estimace, která vznikla odchylkou parametrů stroje od 
katalogových údajů. Měření bylo provedeno pro skok žádané rychlosti na hodnotu 300.min-1, 
150.min-1 a 50.min-1. Průběh žádané rychlosti je uveden na obrázku 11.1. Chyba estimace 
udává rozdíl mezi skutečnou a eximovanou rychlostí pohonu.  

 

Obr 11.1.: Průběh žádané hodnoty rychlosti 
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Obr 11.2.: Chyba estimace, žádané otáčky 300.min-1 

 

Obr 11.3.: Chyba estimace, žádané otáčky 150.min-1 
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Obr 11.4.: Chyba estimace, žádané otáčky 50.min-1 

Měření chyby estimace v otevřené smyčce ukázalo vliv velikosti žádané hodnoty 
otáček na přesnost výpočtu estimované rychlosti. S klesající frekvencí statorového napětí se 
zvyšuje zvlnění průběhu eximovaných otáček, dostatečné přesnosti estimace je dosaženo 
přibližně do 50 otáček za minutu.  

Při tomto měření se ukázala výhodná vlastnost modelu RF-MRAS, která spočívá 
v malém množství koeficientů modelu a jejich jednoduchém nastavení. Díky tomu bylo 
možné srovnáváním hodnot estimované a skutečné rychlosti minimalizovat odchylky 
jednotlivých konstant od typových parametrů stroje. Tím bylo docíleno minimální ustálené 
odchylky eximovaných otáček, která ve stavu naprázdno činí přibližně 0,5% jmenovitých 
otáček stroje.   

 

11.2 Estimace otáček ve zpětné vazbě 

Na následujících průbězích je ukázána činnost bloku estimace rychlosti ve zpětné 
vazbě. Pro toto měření byl využit stejný průběh žádané rychlosti, jako v kapitole 11.1. Měření 
bylo opět provedeno pro skok žádané rychlosti na hodnotu 300.min-1, 150.min-1 a 30.min-1. 
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Obr 11.5.: Chyba estimace, 300.min-1 

 

Obr 11.6: Chyba estimace, 150.min-1 
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Obr 11.6.: Chyba estimace, 50.min-1 

 Průběhy získané při měření chyby estimace ve zpětné vazbě ukazují, že bez zatížení 
dosahuje metoda RF-MRAS s kompenzací vlivu offsetu dobrou odezvu na skokovou změnu 
žádané rychlosti. Ustálená odchylka estimace rychlosti ve zpětné vazbě je velmi nízká, 
projevuje se pouze jako zvýšené zvlnění hodnoty estimované rychlosti.   

 V oblasti vyšších otáček je dosaženo regulačního děje s dobrou dynamikou a nízkým 
překmitem. V oblasti nízkých otáček je patrná zhoršená přesnost estimace, která se projevila 
zvýšeným zvlněním estimované hodnoty otáček a také vyšším překmitem při skokové změně 
zátěže. Amplituda zvlnění skutečných otáček stroje ve stavu bez zatížení je přibližně 8% 
žádaných otáček pro žádanou hodnotu otáček 50.min1.  

11.3 Estimace otáček při působení momentu zátěže 

Důležitým parametrem, nutným pro posouzení vlastností bezsenzorové metody řízení, 
je její chování při zatížení a případných změnách zátěže. Proto byla ověřena reakce estimátoru 
RF-MRAS na změnu momentu zátěže pro všechny tři charakteristiky zátěže, tak jak byly 
uvedeny v kapitole 9.   
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Obr 11.7.: Vliv působení zátěže na přesnost referenčního modelu 

Vliv působení momentu zátěže na přesnost estimace je ukázán na obrázku 11.7. 
Působení momentu zátěže od okamžiku t = 1,1s způsobilo chybu výpočtu toku v referenčním 
modelu, která se projevila fázovým posunem vypočtených hodnot toku oproti hodnotám 
získaným pomocí proudového modelu motoru. Tento fázový posun způsobuje zvlnění 
estimované hodnoty rychlosti, jak je ukázáno na následujících průbězích. 

11.3.1 Zatěžovací moment s výtahovou charakteristikou  

Pro zatěžování pohonu s bezsenzorovým řízením byl zvolen moment odpovídající 
momentotvornému proudu 3,3A. Průběh momentu zátěže pro výtahovou charakteristiku 
zátěže je uveden na obrázku 11.8. 

 

Obr 11.8.: Průběh momentu zátěže 

Estimovaná hodnota toku 
Ψrα 

Estimovaná hodnota toku 

Ψrβ 

 

Normovaná velikost toku 

Ψrαnorm 

Normovaná velikost toku 

Ψrβnorm 

 

Hodnota cosinu 

orientujícího úhlu určená 

proudovým modelem  

1 = 180° 

Hodnota cosinu 

orientujícího úhlu určená 

napěťovým modelem 

1 = 180° 
 

 

Průběh žádané hodnoty 

momentotvorného proudu 

zatěžovacího pohonu isy2 

1 = 33 A 

 



- 86 - 

 

Pro tento průběh byla provedena měření chyby estimace a důležitých veličin v x-y 
souřadném systému. Průběh žádané hodnoty otáček je stejný, jako při měření chyby estimace 
bez zatížení stroje. Měření bylo provedeno pro 150 a 50 otáček za minutu. 

 

Obr 11.9.: Průběhy veličin v x-y souřadném systému,  150.min-1 

 

Obr 11.10.: Žádaná hodnota otáček 150/min 
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Obr 11.11.: Chyba estimace, žádaná hodnota otáček 75/min 

 

Obr 11.12.: Průběhy veličin v x-y souřadném systému,  75.min-1 

Na průbězích získaných při zatěžování momentem zátěže s výtahovou charakteristikou 
byla zjištěna odezva estimace otáček na skokovou změnu zátěže. Pro oblast vyšších otáček 
dochází k rychlé regulaci odchylky rychlosti při skokové změně momentu zátěže. 
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S klesajícími otáčkami se však zvyšuje překmit skutečné hodnoty otáček, stejně jako doba 
ustálení otáček na žádané hodnotě. 

 Na průběhu 11.12 je patrná základní nevýhoda metod estimace otáček založených na 
matematickém modelu stroje. Pro oblast nulových žádaných otáček a skokovou změnu zátěže 
vykazuje tato metoda předpokládanou vysokou odchylku ustálené hodnoty rychlosti a vysoký 
překmit skutečné hodnoty otáček. Při nulových žádaných otáčkách a působení momentu 
zátěže byla zjištěna chyba estimace přibližně 12 otáček za minutu. Chyba estimace je dána 
zhoršenou přesností výpočtu toku, což je způsobeno nízkou amplitudou statorového napětí.    

11.3.2 Zatěžování pasivním momentem zátěže   

Pro zatěžování pasivním momentem zátěže byl zvolen moment zátěže odpovídající 
3,3A momentotvorného proudu. Bylo provedeno měření chyby estimace a důležitých veličin 
v x-y souřadném systému pro žádanou hodnotu otáček 300, 150 a 50.min-1. Průběh žádané 
hodnoty otáček je stejný, jako u předchozích měření.  

 

Obr 11.13.: Chyba estimace, žádaná hodnota otáček 300.min-1 
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Obr 11.14.: Průběhy veličin v x-y souřadném systému,  300.min-1 

 

Obr 11.15.: Chyba estimace, žádaná hodnota otáček 150.min-1 
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Obr 11.16.: Průběhy veličin v x-y souřadném systému,  150.min-1 

 

Obr 11.17.: Chyba estimace, žádaná hodnota otáček 50.min-1 
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Obr 11.18.: Průběhy veličin v x-y souřadném systému,  50.min-1 

Působení pasivního momentu zátěže se projevilo zvýšením překmitu hodnoty otáček 
stroje, a dále prodloužením doby trvání regulačního děje. To je způsobeno nižší přesností 
estimace otáček při působení momentu zátěže. Ustálená hodnota chyby estimovaných otáček 
pro daný moment zátěže činí přibližně 5 otáček za minutu. 

11.3.3 Zatěžovací moment s ventilátorovou charakteristikou  

Pro tento způsob zatěžování byl zvolen průběh žádaných otáček, uvedený na obrázku 
11.18. Žádané hodnoty otáček jsou 250 a 125.min-1 

 

Obr 11.18.: Průběh žádaných otáček 

Pro tento průběh otáček byla zvolena zatěžovací charakteristika s kvadratickou 
závislostí momentu zátěže na otáčkách stroje. Hodnotě 250 otáček odpovídá momentotvorná 
složka proudu isy2 = 3,3A. 
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Obr 11.19.: Chyba estimace   

 

Obr 11.20.: Průběhy veličin v x-y systému 
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11.4 Zhodnocení dosažených experimentálních výsledků 

Experimentálním ověřením vlastností bylo zjištěno, že použitá metoda estimace otáček 
vykazuje dostatečnou přesnost estimace do oblasti přibližně 50 otáček za minutu. Při provozu 
bez zatížení je dosahováno estimace otáček s velmi nízkou ustálenou chybou estimace a dobré 
odezvy na skokovou změnu žádané rychlosti. Při estimaci otáček ve zpětné vazbě se projevila 
v oblasti malých otáček snížená přesnost estimace a vyšší zvlnění ωm.   

Měření chyby estimace otáček při působení momentu zátěže okázalo, že pro pasivní 
zatěžovací moment a plynulou změnu momentu zátěže získány rovněž až do oblasti přibližně 
50 otáček za minutu.  

Jedinou oblastí, kde se ukázaly nepříliš vyhovující vlastnosti metody RF-MRAS 
s kompenzací offsetu, je špatná reakce této metody na skokové změny momentu zátěže 
v oblasti nízkých otáček. V tomto režimu zatěžování se projevuje nevýhoda metody estimace 
založené na matematickém modelu, kdy v oblasti velmi nízkých otáček klesá přesnost 
estimace vlivem snížené přesnosti výpočtu.  

S výjimkou tohoto pracovního režimu však realizovaná metoda estimace ukázala 
dobré vlastnosti pro bezsenzorové řízení asynchronního stroje. Výhodou takto řešené metody 
bezsenzorového řízení je také snadné počáteční nastavení a úprava hodnot koeficientů modelu 
v otevřené smyčce podle zjištěné chyby estimace.  
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12 Přínosy práce 

Hlavním přínosem disertační práce je vytvoření experimentálního pracoviště pro vývoj 
a testování bezsenzorových metod řízení asynchronních strojů.  Dílčími přínosy disertační 
práce jsou: 

• Zhotovení simulačních modelů vektorového řízení a vybraných metod 
bezsenzorového řízení s využitím estimace polohy rotoru pomocí MRAS 
v programu Matlab-Simulink. 

• Návrh a realizace řídicího mikropočítačového systému se signálovým 
procesorem Freescale 56F8037/E. 

• Vývoj a implementace řídicích algoritmů bezsenzorového řízení 
asynchronního motoru pro řídicí mikropočítačový systém se signálovým 
procesorem Freescale 56F8037/E. 

• Návrh a realizace bezsenzorové metody řízení asynchronního stroje pomocí 
metody RF-MRAS s využitím I-regulátoru s limitací pro kompenzaci offsetu.   

• Návrh a realizace regulační struktury zatěžovacího soustrojí umožňující volbu 
zátěže testovaného pohonu. 

• Experimentální ověření vlastností laboratorního modelu střídavého 
regulovaného pohonu s asynchronním motorem s bezsenzorovým řízením. 
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13 Závěr 

Práce je zaměřena na návrh a realizaci bezsenzorového řízení asynchronního stroje. 
Pro estimaci otáček byla zvolena metoda MRAS, která je založena na principu srovnávání 
výstupu dvou odlišných modelů stroje, porovnání výstupů pomocí adaptačního mechanismu a 
následné kompenzaci rozdílu pomocí zpětné vazby.  

V práci bylo provedeno sestavení modelu asynchronního stroje s respektováním vlivu 
nasycení. Tento model umožnil dosažení přesnějších výsledků simulace pohonu při vývoji 
experimentálního stanoviště. Dále byl proveden návrh regulační struktury vektorového řízení 
asynchronního stroje a určení parametrů regulační struktury. Vzhledem k zaměření práce do 
oblasti využití matematického modelu stroje byl proveden návrh vektorového řízení jak 
s proudovým, tak s napěťovým modelem stroje.  

Provedený rozbor metod estimace rychlosti asynchronního stroje ukazuje možnosti 
řešení bezsenzorového řízení pohonu. Následně byla provedena analýza jednotlivých variant 
modelu MRAS, pro model RF-MRAS byly popsány modifikace pro dosažení požadovaných 
parametrů pohonu v oblasti nízkých otáček. Pro zvolené varianty modelu MRAS bylo 
následně provedeno sestavení simulačních modelů v programu Matlab-Simulink. Simulace 
bezsenzorových metod řízení umožnila stanovit předpokládanou přesnost estimace 
v závislosti na otáčkách stroje, a také náročnost realizace jednotlivých metod. Po zhodnocení 
výsledků simulací byla k realizaci zvolena modifikovaná metoda RF-MRAS s kompenzací 
offsetu za pomocí I regulátoru s limitací. 

V rámci disertační práce byl proveden návrh a realizace experimentálního stanoviště 
pro vývoj bezsenzorových metod řízení asynchronních strojů. Pro experimentální stanoviště 
byla požadována možnost vytvoření zatěžovací charakteristiky testovaného pohonu, toho bylo 
dosaženo pomocí vektorového řízení zatěžovacího pohonu. Byla zvolena koncepce dvou 
střídačů se spojeným meziobvodem, která umožňuje zatěžování stroje bez nutnosti maření 
rekuperované energie v odporníku.  

Součástí návrhu experimentálního stanoviště byl i návrh řídicího systému, který je 
popsán v kapitole 8.  Byla provedena specifikace požadavků na mikroprocesorový systém 
nasazený v oblasti elektrických pohonů, a následně realizován řídicí systém za využití DSP 
typu 56F8037/E. V této kapitole je také popsáno zpracování vstupních a výstupních signálů, 
které je nezbytné k propojení řídicího systému s ostatními částmi experimentálního stanoviště. 
V závěru této kapitoly jsou ukázány programové prostředky, které jsou k dispozici pro 
programování a on-line komunikaci s řídicím systémem.    
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Vlastnosti bezsenzorového řízení asynchronního stroje pomocí modifikovaného 
modelu RF-MRAS byly poté ověřeny na experimentálním stanovišti. Při měření v otevřené 
smyčce byla ověřena možnost využití modelu RF-MRAS k estimaci parametrů stroje a 
následné kompenzaci odchylek parametrů stroje od katalogových údajů. Při estimaci otáček 
bez zatížení byly zjištěny uspokojivé vlastnosti modifikované metody přibližně do oblasti 50 
otáček za minutu. Estimace otáček při působení momentu zátěže ukázala, že modifikovaná 
metoda RF-MRAS je použitelná při plynulých změnách momentu zátěže ve stejném rozsahu 
jako při provozu bez zatížení. Při skokových změnách zátěže se ukázaly horší vlastnosti této 
metody v oblasti nízkých otáček, dostatečné přesnosti estimace bylo dosaženo až při přibližně 
75 otáčkách za minutu.   

Výsledkem práce je zejména vývoj modifikace modelu RF-MRAS pro estimaci otáček 
stroje za využití integrátoru s limitací pro kompenzaci offsetu. Důležitým přínosem je také 
vytvoření experimentálního stanoviště, na kterém je možné vytvářet zvolený průběh zátěže a 
testovat tak vlastnosti vyvíjené metody bezsenzorového řízení. To umožňuje využití 
experimentálního stanoviště v navazujících projektech. Bylo tak dosaženo všech cílů práce, 
které byla určeny při jejím zadání.  
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