
 

Rozběh a reverzace asynchronního motoru 
řízeného metodou U/f  

 

Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa 
Božka. Měl by sloužit jako podkladový materiál po další vývoj v oblasti mikroprocesorového řízení 

asynchronních motorů. Uvedené výsledky jsou specifické pro vybudované výzkumné pracoviště v laboratoři H26 
katedry elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT Praha. 
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Úvod 
Asynchronní motor (ASM) je napájen napěťovým IGBT střídačem vyrobeným firmou Elcom. Regulační 
algoritmus je implementován na řídící desce se signálovým procesorem Motorola DSP56F805 od firmy 
BetaControl. Motor je řízen metodou U/f bez zpětné otáčkové vazby. ASM nebyl zatěžován, jeho hřídel je 
však spojena s dalšími rotačními stroji. Spínací PWM frekvence je 8kHz, vkládaná ochranná doba 
(deadtime) je 4.5 µs. DC meziobvod střídače je napájen z rotačního rekuperačního DC zdroje (dynamo). 
Nasnímané průběhy by měly sloužit pouze jako ukázka funkčnosti celého pohonu, proto nejsou uvedeny 
podrobné informace o programové realizaci řídícího algoritmu. Předpokládá se, že regulační struktura 
i uživatelské rozhraní dozná v nejbližších týdnech poměrně výrazných změn, a proto bude detailnější 
a komplexnější zpráva vypracována později. 

Skalární řízení motoru 
Na signálovém procesoru (DSP) je implementováno jednoduché skalární řízení bez zpětné otáčkové 
a proudové vazby. Ze zadávané synchronní frekvence je podle tabulky U/f  (obr.1) stanovena žádaná 
velikost amplitudy statorového napětí. Algoritmus obsahuje navíc blok pro eliminaci vlivu kolísání napětí 
DC meziobvodu a korekci vlivu ochranných dob. 
Následující vlastnosti a parametry charakterizují celý řídící algoritmus a jeho implementaci na DSP: 

• Spínací PWM frekvence: 8 kHz 
• Typ PWM modulace: sinusovka se superponovanou 3-tí harmonickou (zjednodušená varianta) 
• Frekvence obnovování referenční hodnoty PWM modulátoru: 8 kHz 
• Takt rychlé regulační smyčky: 125 µs 
• Frekvence vzorkování AD převodníku: 8 kHz (125 µs) 
• Snímané analogové veličiny: napětí DC meziobvodu (UDC), proud DC meziobvodu (IDC), proud 

fází A (IA) a fází B (IB) řízeného motoru 
• Vyhodnocení otáček motoru z pulsů inkrementálního čidla (1024 pulsů na otáčku) 
• Nastavení rozběhové rampy otáček: 200 ot/s (interní parametr SPEED_INC=250) 
• Velikost vkládané ochranné doby: 4.5 µs 
• Parametry pro korekci vlivu ochranné doby (deadtime): T_OFF = 2.4 µs (vypínací doba IGBT); 

T_ON = 1.0 µs (zapínací doba IGBT); DT_CURR_TRESH = 1.7 A (hranice hodnoty fázového 
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proudu, do které se velikost korekčního napětí zvyšuje lineárně); DT_CURR_ZERO = 0.1 A 
(hranice hodnoty fázového proudu, do které se korekce neprovádí); U_SAT = 0.5 V (konstantní 
napěťový úbytek na IGBT v sepnutém stavu); R_D = 0.033 Ω (dynamický odpor IGBT 
v sepnutém stavu) 

Pozn.: Tyto konkrétní hodnoty nejsou pro tuto studii zvlášť důležité. Jsou zde uvedeny hlavně 
kvůli eventuálnímu opakování stejného měření v budoucnosti. 

Převodní tabulka U/f 
Tabulka závislosti amplitudy statorového napětí na žádané synchronní frekvenci je tvořena pěti body, mezi 
nimiž je lineární aproximace – viz obr.1. 
Tvar lomené křivky lze samozřejmě přizpůsobit typu aplikace (zátěže) a konkrétnímu poháněnému 
motoru. 

 
Obr.1: Závislost amplitudy statorového napětí na synchronní frekvenci 

Ve výsledcích jsou uvedeny průběhy pro řízení s i bez korekce ochranných dob. Charakter tabulky U/f byl 
optimalizován pro případ, kdy je tato korekce zavedena. Je třeba poznamenat, že lze pro případ ignorování 
vlivu ochranné doby na výstupní napětí střídače upravit parametry tabulky U/f tak, aby byly regulační 
vlastnosti co nejlepší. Jedná se hlavně o oblast nízkých otáček (pod 500 ot/min), kdy je vliv ochranné doby 
nejmarkantnější. 

Korekce vlivu ochranné doby 
Ochranná doba vkládaná do řídících pulsů pro spínání IGBT tranzistorů s sebou přináší zkreslení 
výstupního napětí střídače ve srovnání s referenčními signály PWM modulátoru. Velikost ochranné doby 
bývá často doporučena výrobcem příslušného IGBT modulu, respektive signálového budiče. V našem 
případě doporučuje firma Mitsubishi (výrobce IGBT modulu s integrovanými budiči) hodnotu 3.5µs, 
a firma Elcom (výrobce celého střídače) hodnotu 5.5µs. 
Zkreslení výstupního napětí je při konstantní ochranné době (tDT) tím znatelnější, čím vyšší je spínací 
PWM frekvence (fPWM) a napětí DC meziobvodu (UDC). Během jedné spínací periody (TPWM=1/fPWM) lze 
vypočítat střední hodnotu “zkreslujícího“ napětí dle vztahu 

∆ = DT
DT DC

PWM

t
u U

T
  [1] 

V našem případě používáme spínací frekvenci fPWM=8kHz, takže TPWM=1/8000=125µs. Ochranná doba je 
nastavena na tDT=4.5µs. Pro napětí DC meziobvodu UDC=100V tedy vzniká vlivem ochranných dob 
chybové napětí ∆uDT=(4.5/125)*100=3.6V, a pro UDC=500V dokonce ∆uDT=(4.5/125)*500=18V. 
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Korekce tohoto negativního vlivu se v aplikaci provádí na základě snímání polarity fázových proudů 
přičtením vypočteného korekčního napětí ∆uDT k referenčním signálům PWM modulátoru. Podrobnější 
analýzu a zpracování eliminace vlivu ochranných dob na chování střídače přinesou další výzkumné zprávy. 

Časové průběhy rozběhu a reverzace ASM 
Chování ASM řízeného metodou U/f bez zpětné otáčkové vazby je přiblíženo pomocí následujících 
průběhů. Otáčky jsou zadávány po rampě 200 ot/s. Pro různá nastavení pohonu jsou programem 
PCMaster zaznamenány tyto veličiny: 

• žádané a skutečné otáčky [ot/min] 
• modul statorového proudu [A] 
• zadávaná amplituda statorového napětí [-] (po eliminaci poklesu napětí DC meziobvodu) 
• napětí DC meziobvodu [V] 
• proud DC meziobvodu [A] 

Jednotlivé průběhy jsou na následujících stránkách uspořádány tak, aby bylo možné jejich snadné 
vzájemné srovnání. 
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Rozběh ASM na jmenovité otáčky 
• Napětí DC meziobvodu: 500V DC 
• Žádaná frekvence: 0 → 50Hz (1500 ot/min) 

 
Bez korekce ochranné doby    S korekcí ochranné doby 

  
Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 

žádané (zelená) a skutečné (červená) otáčky motoru, modul statorového proudu (modrá) 

  
Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 

žádaná amplituda statorového napětí (modrá), napětí DC meziobvodu (zelená), proud DC meziobvodu (červená) 
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Reverzace otáček ASM 
• Napětí DC meziobvodu: 500V DC 
• Žádaná frekvence: -50Hz → +50Hz 

Bez korekce ochranné doby    S korekcí ochranné doby 

  

  
 

• Napětí DC meziobvodu: 500V DC 
• Žádaná frekvence: -15Hz → +15Hz 

Bez korekce ochranné doby    S korekcí ochranné doby 

  
Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 

žádané (zelená) a skutečné (červená) otáčky motoru, modul statorového proudu (modrá) 

  
Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 

žádaná amplituda statorového napětí (modrá), napětí DC meziobvodu (zelená), proud DC meziobvodu (červená) 



Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f 

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka                                                                                                                                       strana 6 / 8 

Reverzace otáček ASM 
• Napětí DC meziobvodu: 300V DC 
• Žádaná frekvence: -15Hz → +15Hz 

Bez korekce ochranné doby    S korekcí ochranné doby 

  

  
 

• Napětí DC meziobvodu: 100V DC 
• Žádaná frekvence: -15Hz → +15Hz 

Bez korekce ochranné doby    S korekcí ochranné doby 

  
Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 

žádané (zelená) a skutečné (červená) otáčky motoru, modul statorového proudu (modrá) 

  
Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 

žádaná amplituda statorového napětí (modrá), napětí DC meziobvodu (zelená), proud DC meziobvodu (červená) 
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Závěry a vyhodnocení 
V této zprávě je zachycen aktuální stav (srpen 2004) pracoviště pro řízení asynchronního motoru (ASM) 
pomocí signálového procesoru Motorola DSP56F805. Prostřednictvím implementace jednoduchého U/f 
řízení je demonstrována funkčnost celého pohonu, který se kromě řídící desky s DSP skládá z napěťového 
IGBT střídače firmy Elcom, měřícího rozhraní, asynchronního motoru a pomocných elektroinstalačních 
zařízení. Stejnosměrný meziobvod je napájen dynamem s možností rekuperace a volbou napětí v rozsahu 
od 50 do 550V DC. 
Předpokládá se další vylepšování způsobu řízení ASM. Uvedené výsledky tedy budou sloužit hlavně pro 
srovnání s pokročilejšími budoucími variantami. Z tohoto dokumentu lze rovněž vycházet při hledání 
nejlepšího způsobu záznamu veličin řízeného pohonu, a jejich kvalitní a relevantní prezentaci. 
Následující podkapitoly budou shrnovat poznámky a návrhy ke konkrétním problémům stávajícího 
pohonu. 

Rozběhová rampa 
V aplikaci byla pro zadávání otáček nastavena rampa s růstem 200 otáček za sekundu. Jmenovitých otáček 
1500 ot/min tedy motor dosáhne za 7.5s, což je poměrně dlouhá doba. To se nám však pro první pokusy 
hodí, neboť tím ochráníme motor před proudovým přetěžováním. Rychlejší rampu lze použít v případě 
nasazení kvalitního regulačního algoritmu, funkčnosti nezávislých nadproudových ochran a znalosti zátěže 
motoru. 

Korekce vlivu ochranných dob 
Uvedené průběhy umožňují srovnávat chování motoru při zavedení i nezavedení korekce vlivu ochranných 
dob. Z průběhů je evidentní, jak se korekce promítne do charakteru skutečných otáček (vzhledem 
k referenčním). Díky zavedení této korekce je v motoru udržován poměr U/f dle zvolené tabulky a regulace 
rychlosti je i při nízkých otáčkách (pod 500 ot/min) mnohem hladší. 

Volba velikosti ochranné doby 
Výrobce střídače, firma Elcom, doporučuje zavedení ochranné doby o velikosti 5.5µs. Výrobce IGBT 
modulu použitém ve střídači, firma Mitsubishi, doporučuje minimálně 3.5µs. 
Oba tyto údaje jsou pravděpodobně uvažovány při jmenovitém proudu IGBT modulu, tedy 300A. Na 
výzkumném pracovišti v laboratoři H26 se v prvních fázích výzkumu nepředpokládají proudy vyšší jak 
50A (i vzhledem k dimenzování ASM). Proto je celkem bezpečné a z hlediska kvality regulace i výhodné 
zavádět ochranné doby menší, než doporučené. Při zevrubných testech se střídač choval zcela standardně 
i s ochrannou dobou 2.5µs. 
Hodnota ochranné doby doporučená firmou Elcom (5.5µs) je úmyslně nadsazena pravděpodobně kvůli 
použití optočlenů pro galvanické oddělení PWM signálů pro spínání IGBT tranzistorů. 

Volba tabulky U/f 
Závislost amplitudy zadávaného statorového napětí na žádané synchronní frekvenci je dána převodní 
tabulkou U/f. V této aplikaci je její tvar zvolen za předpokladu použití korekce vlivu ochranných dob. 
Pokud bychom z nějakého důvodu nechtěli tuto korekci zavádět, pak by bylo nutné pro dosažení lepších 
regulačních vlastností tuto tabulku upravit. Jde hlavně o oblast nízkých otáček, kdy by bylo zapotřebí 
motor napěťově “nakopnout“. 
Vhodný poměr U/f pro celou pracovní oblast jsem volil experimentálně. Motor jsem řídil “naruku“ – 
zadával jsem frekvenci a napětí nezávisle na sobě – a pro nastavenou frekvenci jsem zvolil takové napětí, 
aby motorem protékal v ustáleném stavu asi třetinový jmenovitý proud. Tímto způsobem jsem získal 5 
bodů do U/f tabulky pro frekvence 0, 15, 33, 50 a 80 Hz. Tvar takto vzniklé lomené křivky lze 
samozřejmě optimalizovat dle různých kritérií. 
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Zapojení hvězda/trojúhelník 
Statorové vinutí použitého ASM bylo zapojeno do trojúhelníka. I v dalším výzkumu se předpokládá toto 
zapojení, neboť s ním lze motor plně výkonově využít i se sníženým napětím. 
Pro další vývoj doporučuji vypracovat detailní studii o závislosti velikosti referenčního signálu zadávaným 
do PWM modulátoru řídícího procesoru, a sdruženým napětím na svorkách motoru (respektive jeho první 
harmonické). K tomu bude ovšem zapotřebí důkladné měření s použitím adekvátní měřící techniky. Tyto 
informace budou velmi užitečné i při eventuální realizaci vektorového řízení, jenž vyžaduje znalost 
o parametrech náhradního obvodu ASM a někdy i informaci o svorkovém napětí motoru. 

Co dál? 
Uvedené výsledky a úvahy by měly posloužit jako podnět pro diskusi o dalším směřování vývoje aplikací 
pro mikroprocesorové řízení ASM s použitím stávajícího vybavení pracoviště. Nabízí se možnost 
implementace skalárního řízení s otáčkovou a proudovou regulací, vektorového řízení a moderních 
algoritmů pro identifikaci parametrů asynchronního motoru, případně diagnostiku jeho stavu. 


