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ANOTACE

V tomto příspěvku je popsán systém pro řízení asynchronního motoru bez použití mechanického čidla
polohy či otáček rotoru. Řídící systém je založen na principu tzv.přirozeného řízení (Natural Field
Orientation - NFO). Tato metoda umožňuje určit aktuální pozici prostorového vektoru magnetického
pole uvnitř motoru, což je předpoklad pro jeho vektorové řízení, pouze ze známých statorových napětí
a proudů. Všechny výpočty veličin nezbytných pro otáčkovou regulaci jsou prováděny na základě
matematického modelu asynchronního stroje. Dále jsou prezentovány výsledky simulace navrženého
systému a pokusné realizace na mikroprocesorově řízeném elektrickém pohonu s IGBT střídačem.

I. ÚVOD

Asynchronní motor s kotvou nakrátko (ASM) má v porovnání se stejnosměrným (DC) motorem mnoho
výrazných předností. Je robustnější, levnější, má vyšší účinnost, požadavky na jeho údržbu jsou téměř
zanedbatelné, apod. Jeho masovějšímu rozšíření v regulovaných pohonech však dlouho bránila
komplikovanost jeho řízení. Vztahy mezi jednotlivými veličinami ASM jsou totiž, narozdíl od DC
motoru, značně nelineární.

Radikální obrat však nastal s příchodem tzv.vektorového
řízení [1,2,3], jež umožňuje dosáhnout u ASM přesné
a dynamické regulace jak v ustálených, tak i v přechodných
stavech, jako je tomu u cize buzeného DC motoru. Základní
koncepce spočívá v rozdělení vektoru statorového proudu iS
na dvě kolmé složky (obr.1). Motorem produkovaný moment
je pak přímo úměrný tzv.momentotvorné složce statorového
proudu, stejně jako je magnetický tok lineárně závislý
na velikosti tzv.tokotvorné složky. Je zde tedy velice patrná
analogie s řízením momentu (M≈IbIa) a otáček (Ua≈Ibω) DC
motoru s cizím buzením. Na principu vektorového řízení
bylo vyvinuto mnoho regulačních struktur, jež se od sebe

navzájem liší v počtu a způsobu zpracování zpětnovazebních veličin, v požadavcích na výpočetní
výkon řídícího procesoru, a v citlivosti na změny vnitřních parametrů motoru.
Ve standardních vektorově řízených pohonech s ASM je pro přesnou otáčkovou, neřku-li polohovou,
regulaci vyžadován snímač rychlosti nebo polohy rotoru. K tomuto účelu se na hřídel motoru upevňují
většinou tachogenerátory, nebo optická čidla. Jejich použití však sebou přináší mnoho negativního:
zvyšují celkovou velikost a cenu pohonu, snižují jeho spolehlivost, robustnost a šumovou imunitu,
navíc je jejich montáž na hřídel mnohdy velmi obtížná. Proto se v posledních letech objevuje na trhu
stále více vektorově řízených frekvenčních měničů pro ASM (hlavně pro nižší výkony),
které nevyžadují zpětnovazební signál z mechanického čidla otáček.
Tento příspěvek naznačuje jeden z možných přístupů k “bezsenzorovému“ (v tomto případě bez
snímače otáček) řízení ASM.

Obr.1: Vektor statorového proudu is a jeho
složky ve stojícím (αβ) a v synchronně

rotujícím (dq) souřadném systému



II. POUŽITÝ MATEMATICKÝ MODEL ASM

Asynchronní motor lze matematicky popsat následujícími rovnicemi vyjádřenými v souřadném
referenčním systému dq rotujícím úhlovou rychlostí ωs, tedy synchronně s magnetickým polem uvnitř
motoru.
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Mechanické děje popisuje rovnice momentové rovnováhy
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Tyto základní rovnice lze snadno upravit na tvar vhodný pro konkrétní aplikaci.

Při řízení budeme udržovat amplitudu vektoru rotorového magnetického toku  konstantní (mimo oblast
odbuzování), a směr prostorového vektoru ΨR svážeme s reálnou osou d synchronně rotujícího
souřadného systému. Pro reálnou a imaginární složku rotorového toku potom platí
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Dále je pro další odvozování vhodné vycházet z modifikovaného náhradního obvodu ASM[2]

vykresleného na obr.2.
Ve schematu je uveden tzv.magnetizační proud imR,
jenž vytváří rotorové magnetické pole ΨR, a pro nějž
platí
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Jestliže tedy vyloučíme z rovnic (3) a (4) rotorový
proud dosazením z (7). Lze napěťové rovnice (1)
a (2) upravit, při platnosti (6), na tvar
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Za předpokladu (6) plyne pro moment z rovnice (5) vztah
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Rovnice (12) dokazuje, že je moment ASM, v případě, že je magnetický tok ΨR konstantní, určen
velikostí momentotvorné složky statorového proudu iSq. Podobnost s cize buzeným DC motorem je více
než jasná (M≈IbIa).
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Obr.2: Modifikovaný náhradní obvod ASM



III. PRINCIP “PŘIROZENÉHO“ ŘÍZENÍ

Metodu přirozeného řízení (z anglického Natural Field Orientation) vyvinul a v roce 1994 patentoval
švédský vědec Ragnar Jönsson pod názvem “Method and apparatus for controlling an AC induction
motor by indirect measurement of the airgap voltage“. Opírá se o základní principy vektorového řízení,
avšak její originalita spočívá v přístupu k získávání informace o poloze prostorového vektoru
magnetického pole uvnitř řízeného motoru. Pro řízení rychlosti se nevyžaduje mechanické čidlo polohy
či otáček, neboť jsou všechny potřebné údaje čerpány z měřených statorových proudů a napětí.
Hlavní idea metody vychází z analogie s řízením cize buzeného DC motoru, kde je buzení udržováno
na konstantní úrovni (Ib=konst), což umožňuje řídit nezávisle otáčky změnou
kotevního napětí (Ua≈Ibω) a moment změnou kotevního proudu (M≈IbIa).
Moment produkovaný ASM závisí podle rovnic (5) a (12) na interakci
prostorového vektoru statorového proudu iS (respektive jeho momentotvorné
složky iSq) a prostorového vektoru magnetického toku (v našem případě
rotorového ΨR). Pro maximální výsledný moment je třeba zajistit, aby byl
magnetický tok rotoru vždy kolmý k momentotvorné složce proudu (obr.3).
V případě NFO se nesnažíme identifikovat skutečnou pozici a amplitudu
vektoru magnetického pole, nýbrž se předpokládá, že motor sám, na základě
vhodných řídících signálů, vygeneruje točivé magnetické pole o správné
amplitudě a frekvenci[4].
Hlavním předpokladem správného řízení je udržování magnetického toku
(potažmo magnetizačního proudu, jenž tento tok vyvíjí) na konstantní
hodnotě (kromě oblasti odbuzování se předpokládá  jmenovitá hodnota). Pro
magnetizační proud ImR, produkující ΨR, platí v ustáleném stavu podle obr.2 vztah ve statorových
souřadnicích
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z něhož plyne, že pro udržování proudu ImR na konstantní hodnotě postačí udržovat konstantní poměr
Ui/ωs. Kde Ui je napětí indukované na příčné větvi náhradního obvodu z obr.2 a ωs je úhlová rychlost
točivého magnetického pole. Tato skutečnost je podstatou vektorového přirozeného řízení ASM.
Hodnotu úhlové rychlosti ωs odvodíme z (13)
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Úhel ϑ s, jež získáme integrací ωs, potom slouží při transformaci řídících signálů (ze synchronních
do statorových souřadnic), jenž zajistí správnou orientaci točivého magnetického pole uvnitř motoru.
Indukované napětí Ui lze snadno vypočítat z naměřených statorových napětí a proudů, přičemž platí
(podle obr.2), že
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Při zanedbání činitele rozptylu (σ=0) lze vztah upravit na

U U R Ii S S S= − (16)
Na obr.4 je uvedena struktura realizující výpočty na principu přirozeného řízení (NFO). Z měřených
napětí a proudů se ve statorových souřadnicích αβ vypočítávají podle rovnice (16) indukovaná napětí
Uiα a Uiβ, která jsou transformována do souřadnic dq rotujících synchronní úhlovou rychlostí ωs.
Výsledkem jsou dva stejnosměrné signály Uid a Uiq. Pro další výpočty se používá pouze imaginární
složka Uiq, neboť reálná část Uid by měla být při správném řízení a správných hodnotách parametrů
modelu ASM nulová (viz fázorový diagram na obr.3). Eventuální odchylku Uid od nulové hodnoty lze
použít pro kompenzaci vzniklé chyby (viz dále). Vypočtený úhel ϑ s se používá v blocích pro

Obr.3: Fázorový diagram
ASM vztahující se k obr.2



transformaci souřadných systémů[2].
Výstupem tohoto bloku je úhel ϑ s,
používaný pro transformaci souřadnic
a hodnota mechanické úhlové rychlosti ω.
Jak je patrné z rovnic (13-16), není při
výpočtech úhlu ϑ s používán parametr RR.
To znamená, ža řízení polohy
magnetického pole uvnitř motoru je
nezávislé na teplotních změnách
rotorového odporu, což je zjevnou
výhodou této metody.

Výpočet synchronní (ωωωωs) a mechanické (ωωωω) úhlové rychlosti
Doposud uvedené vztahy pro výpočet Ui se vztahují ke stacionárnímu souřadnému systému αβ.
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Při výpočtu ωs je však nutno pracovat se stejnosměrnými signály. Je tedy zapotřebí transformovat
vektor u u jui i iαβ α β= +  do synchronně rotujících souřadnic dq (obr.1), jež se vzhledem ke statoru
pohybují úhlovou rychlostí ωs ( u u juidq id iq= + ). Rovnici (17) tedy transformujeme vynásobením
členem e-jϑs, a po rozdělení na reálnou (d) a imaginární (q) část dostaneme
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Srovnáním rovnic (18),(19) s rovnicemi (8),(9) dostaneme vztahy
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Z rovnic (19) a (21) vyjádříme synchronní úhlovou rychlost
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Za předpokladu, že bude imR=konst z rovnice (10) vyplývá, že imR=iSd a rovnice (22) se zjednoduší na
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Následnou integrací ωs získáme úhel natočení ϑ s, tedy požadovanou pozici magnetického pole ASM
při daném magnetizačním proudu imR.

Vztah pro výpočet mechanických otáček ω odvodíme za určitých zjednodušujících předpokladů:
σ=0 (LS=LR=Lm) a dimR/dt=0. Napěťové rovnice (8 a 9) pak lze s použitím vztahů (11, 19 a 21) upravit
na
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Z rovnice (25) lze odvodit vztah pro mechanické otáčky
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Obr.4: Blokové schéma výpočtového jádra NFO



IV. STRUKTURA NAVRŽENÉHO SYSTÉMU

Na obr.5 je blokové sché-
ma navrženého systému
pro řízení ASM napájené-
ho napěťovým střídačem
metodou přirozeného říze-
ní. Blok označený NFO re-
prezentuje jakési jádro sys-
tému a provádí se v něm
výpočty úhlu natočení ϑ s
prostorového vektoru ma-
gnetického toku a výpočet
mechanické úhlové rychlo-
sti  ω (obr.4). Nadřazená
proudová a otáčková regu-
lace má obvyklou struktu-
ru. Magnetizační proud ImR
je zadáván jako konstanta.
Může však být i výstupem regulátoru magnetického toku, nebo bloku pro odbuzování. Schéma
neobsahuje regulaci tokotvorné složky proudu iSd.

V. SIMULACE A PRAKTICKÁ REALIZACE

Navržené řídící algoritmy jsem odzkoušel numerickou simulací na PC. Simulovaný systém měl
strukturu shodnou s obr.5, chyběl pouze PWM modulátor.
Na obr.6 jsou průběhy některých veličin ASM při jeho rozběhu na otáčky 314 rad/s, reverzaci
na otáčky opačné a při následném zatěžování jmenovitým momentem v kladném (4s až 5s) a záporném
smyslu otáčení (6s až 7s). Parametry ASM jsou uvedeny v tab.1.
Je vidět, že reálná složka indukovaného napětí Uid není hlavně v přechodových stavech nulová, což je
důsledkem špatné prostorové orientace synchronně rotujícího souřadného systému dq (obr.3).
Na základě odchylky Uid od nulové hodnoty lze kompenzovat chybu výpočtu ϑ s (např.úpravou hodnoty
proudu ImR, nebo statorového odporu RS).

Na naší katedře byly v rámci řešení diplomové práce[7] realizovány
algoritmy pro přirozené řízení pohonu s ASM. Byl použit napěťový
střídač osazený IGBT tranzistory a ASM s parametry uvedenými
v tab.1. Řídící algoritmy byly prováděny pomocí dvouprocesorového
systému firmy ŠKODA Plzeň. Procesory spolu komunikují
prostřednictvím sdílené paměti. Signálový procesor firmy Texas
Instruments TMS320C25 provádí veškeré řídící algoritmy,
A/D převody (40µs), úpravy měřených signálů, ochrany, apod. Mikroprocesor firmy Intel 80C196KR
je naprogramován jako PWM modulátor, navíc obstarává komunikaci s PC přes RS-232C. Realizovaný
systém neobsahuje regulační smyčky, pouze provádí výpočty pro odhad ϑ s a ω (obr.6). Řídící signály
USd a USq  a magnetizační proud ImR jsou zadávány z PC jako konstanty. Na obr.7 je zachycen průběh
obou složek statorového proudu iSd a iSq nezatíženého motoru, jehož otáčky dosahovaly asi 10%
jmenovitých. PWM modulátor pracoval s frekvencí 2kHz a magnetizační proud byl nastaven na třetinu
jmenovitého proudu ASM.

Ačkoliv byly průběhy z obr.7 snímány v ustáleném stavu, nejsou hodnoty proudů iSd a iSq konstantní.
Hlavním důvodem je nepřesné snímání modulovaného statorového napětí (pomocí napěťových
transformátorů), což vedlo ke zkreslení při výpočtu úhlu ϑ s. Proto je vhodnější rekonstruovat fázová
napětí z aktuálního sepnutí tranzistorů střídače, nebo ještě lépe - z měření šířky pulsů modulovaného
statorového napětí na svorkách motoru (výstupem bude logický signál) a napětí DC meziobvodu.

Obr.5: Regulační struktura pro řízení ASM metodou NFO

Asynchronní motor
4 kW / 220 V / 9.2 A

RS=1.25 Ω, RR=1.32 Ω
LS=0.136 H, LR=0.136 H, Lm=0.12 H

Mn=40 Nm, pp=3, n=960 ot/min
Tab.1: Parametry ASM



VI. ZÁVĚR

Výsledky simulací potvrdily platnost
principů na nichž staví metoda přirozeného
řízení ASM. Její největší výhodou je,
že odhad synchronní i mechanické úhlové
rychlosti není náročný na výpočetní výkon
řídícího procesoru. Důležitým předpokladem
pro přesnou identifikaci těchto veličin však
je dostatečně přesná informace o tvaru
statorového napětí.
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Obr.6: Výsledky simulace řízení ASM metodou přirozeného řízení
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Obr.7: Průběhy tokotvorné (iSd) a momentotvorné (iSq) složky

proudu nezatíženého ASM řízeného metodou NFO


