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A – usměrňovač 
B – stejnosměrný měnič  
C – střídač 
D – střídavý měnič 



Měnič ATC210 pro distribuované napájení: vstup 36 až 72V DC, 
výstupy 12 V/17,5 A , 3,3 V/1,8 A , rozměry 58,9 × 46 × 21 mm 

Installation in vehicle SPECS: VXL3m ESC: Input Voltage: 6-12 cells NiMH, 
2S to 3S LiPo Motors:  
Sensorless Brushless Motor Limit: None Continuous Current: 52A Peak Current: 326A BEC Voltage: 6.0Volts DC Transistor Type: 
MOSFET On-Resistance: 0.0005 ohms PWM Frequency: 12,000Hz Weight: 38g (1.34oz) Motor: Type: Sensorless Brushless RPM/Volt: 
4000 (8-turn) Current Ratings: 25A constant/50A burst Max RPM: 50,000 Weight: 140g (4.94oz) Length: 48.15mm (1.9) Diameter: 
28mm (1.1) Shaft Diameter: 2.7mm (0.11) cnh 7/2/09 ir/jxs 



Měnič LUST VF1204S, G8, 
Vstup : 3230 VAC + 15%/-20%   50/60 Hz 
výstup  : 3 x 0-230 V    3.2 A     0.75kW  

linear voltage frequency characteristics 

quadratic voltage frequency characteristics 



Stejnosměrný tranzistorový servoměnič 8- 25A 
MINI MAESTRO 60 x  7 / 14 
stejnosměrné napájení 20 - 80 V 

• Čtyřkvadrantový stejnosměrný servoměnič   
• Výkonová část je tvořena tranzistory s vysokou spínací frekvencí 20 kHz pro zajištění 
vynikajících regulačních vlastnosti a snížení slyšitelného hluku a proudového zvlnění  
• Dvojí možnost zpětné otáčkové vazby:   zpětná vazba pouze od napětí kotvy   
   zpětná vazba pomocí tachogenerátoru  
• Momentové řízení nebo otáčkové řízení s momentovým omezením  
• 3 LED diody signalizující stav měniče (překročení It, ztráta signálu tacha, indikace poruchy)  
• Ochrana proti zkratu na výstupu měniče  
• Nastavení základních regulačních parametrů měniče pomocí 5 trimrů a 8 pevných rezistorů 
• Nastavení akcelerační a decelerační otáčkové rampy   

http://www.controltechniques.cz/Default.aspx 

http://www.controltechniques.cz/Default.aspx


http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=02nQXG 

  Simplified Block Diagram of Sinusoidal Controller for BLDC Motor  

  Simplified Block Diagram of Trapezoidal Controller for BLDC Motor  

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=02nQXG


Co je to měnič kmitočtu? 
Měniče kmitočtu jsou také známé jako invertory,  
 měniče s proměnlivou rychlostí (VSD), 
 měniče s proměnlivou frekvencí (VFD) 
 střídavé měniče. 
Měniče kmitočtu slouží k řízení asynchronních motorů, které jsou nejběžnějšími motory 
používanými v průmyslu. Tyto motory jsou robustní, vyžadují jen velmi malou údržbu, mají 
vysokou ochranu před vlivy okolního prostředí a lze je snadno vyrobit.  
Když se asynchronní motor připojí přímo k síťovému napájení, rychle se rozběhne a potom 
se otáčí konstantní rychlostí, která závisí na kmitočtu elektrického napájení a konstrukci 
motoru. 
U některých aplikací je konstantní rychlost přijatelná s tím, že požadované úrovně rychlosti 
lze dosáhnout pomocí vhodné převodovky. U mnoha aplikací však prudké zrychlení, 
nebrzděné zpomalení a nemožnost měnit rychlost, případně točivý moment, představují 
vážný problém. Měniče kmitočtu poskytují řešení: mění napětí a kmitočet přivedené na 
motor. Mohou pracovat ve dvou režimech a to buď v otevřené smyčce (bez zpětné vazby) 
nebo v uzavřené smyčce (se zpětnou vazbou). Obě tyto metody mají své výhody a nevýhody: 



Otevřená smyčka 
 

Režim otevřená smyčka představuje nejjednodušší způsob řízení asynchronních motorů. Jelikož 

rychlost motoru závisí na kmitočtu napájení, požadované rychlosti motoru lze jednoduše dosáhnout 

změnou napětí a kmitočtu. Tato metoda je známá jako řízení dle křivky U/f (skalární režim). Hlavními 

nevýhodami tohoto způsobu řízení je malá přesnost a slabý točivý moment při nízkých rychlostech. 

   

Proto byl podniknut rozsáhlý výzkum pro zlepšení vlastností měničů kmitočtu s otevřenou smyčkou. 

Technologie vektorového řízení s otevřenou smyčkou (pseudovektorový režim) a přímého řízení 

točivého momentu (DTC) pracují s náhradním modelem motoru v reálném čase, aby kompenzovaly 

širokou řadu faktorů, které ovlivňují rychlost a točivý moment na hřídeli. Výsledkem těchto metod je 

velké zlepšení výkonu a přesnosti, avšak při nízké rychlosti mohou být vlastnosti pro některé aplikace 

nedostačující. 

Regulace rotorového toku (RFC) je nová metoda řízení pro měniče s otevřenou smyčkou, která 

poskytuje zlepšenou stabilitu a větší dynamicku.  

 

Měniče s otevřenou smyčkou se používají v případech, kdy se od motoru nevyžaduje zatížení při 

nulové nebo nízké rychlosti a není důležitá přesnost točivého momentu a rychlosti. 

 

 Mezi typické aplikace patří: 

•čerpadla  

•ventilátory  

•dopravníky  

•mísicí stroje  

•odstředivky  

 



Řízení s uzavřenou smyčkou 

 
Řízení s uzavřenou smyčkou používá zpětnou vazbu a to prostřednictvím čidla rychlosti a polohy, 

připojeného k hřídeli motoru. 

   

Výsledkem je stabilní a přesné řízení rychlosti a točivého momentu s vysokou dynamikou a to z 

klidového stavu až po maximální rychlost.  

 

Mezi typické aplikace patří: 

•jeřáby a zvedáky  

•výtahy  

•navíjení  

•manipulace s materiálem  

•testování v automobilovém průmyslu  

•protlačování 



Inteligentní měniče 
Control Techniques je přední společnost na trhu s inteligentními měniči; tím jsou míněny 
měniče, které jsou standardně nebo volitelně vybaveny programovatelnými řídicími 
jednotkami pro automatizaci nebo řízení polohy. Inteligentní měniče přinášejí značné 
výhody: jelikož je řídicí jednotka umístěna přímo v měniči, eliminují se tím zpoždění při 
komunikaci, čímž se zvýší výkon v automatizačních i polohových aplikacích. Odpadá tak 
potřeba externích řídicích jednotek, čímž se ušetří místo na panelu. Všechny měniče 
Unidrive SP, Commander SK, Digitax ST a Mentor II jsou považovány za inteligentní. 
 
Úspora energie 
Efektivnějším provozem motorů lze podle odhadů dosáhnout až 20% úspory energie. 
Použití měničů kmitočtu v určitých aplikacích, jako jsou zejména ventilátory a čerpadla, 
může mít výrazný vliv na spotřebu energie. Jelikož motory spotřebovávají odhadem dvě 
třetiny elektrické energie v průmyslu, měniče kmitočtu tvoří klíčovou součást každého 
programu na snížení emisí vypouštěných elektrárnami do ovzduší. 



http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=b241659be2&ctxp=home 

Nízkonapěťové měniče SINAMICS G120 
Modulární standardní měniče vhodné pro náročnější pohony malého a středního výkonu 

Sinamics G120 má modulární strukturu a byl vyvinut s 
důrazem na nejčastěji používané funkce při regulaci 
asynchronních motorů. Vyzdvihnout lze hlavně vracení 
energie do sítě, řízení dle bezpečnostních standardů a 
schopnost komunikace v síti PROFINET. 

0,37 až 250kW / 400V - výkonová jednotka PM240 

http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=b241659be2&ctxp=home




PERMANENT MAGNETIC SYNCHRONOUS MOTOR CONTROL 

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC33927&nodeId=02nQXGrrlPY7r803B5


1-PH A.C. INDUCTION MOTOR CONTROL 

 

  

1-PH A.C. INDUCTION MOTOR CONTROL 



Multi-Phase Inverter 


