
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímá regulace momentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metoda přímé regulace momentu podle Depenbrocka 

- poprvé publikována M. Depenbrockem z TU Bochum v roce 1985  

- v aplikacích využívá firma ABB (lokomotivy, pohony všeobecného užití) 

 

Princip metody 

- reguluje se přímo moment ve zvoleném tolerančním pásmu  

a průběh prostorového vektoru magnetického toku  

- moment i magnetický tok jsou vypočteny z naměřených veličin  

využitím sestaveného matematického modelu asynchronního stroje 

- v případě trojfázového můstkového napěťového střídače lze pro zvětšení 

nebo menšení momentu a zajištění požadovaného pohybu vektoru toku 

vybrat ednu z osmi možností sepnutí ventilů střídače  

(6 stavů aktivních a 2 stavy pasivní) 

- v každé šestině periody (subperiodě) se tedy střídají stavy aktivní - "pulsy" 

(připnutí jedné  fáze k jednomu pólu filtračního kondenzátoru a zbývajících 

dvou fází k jeho druhému pólu) a stavy pasivní - "mezery" (všechny fáze 

připnuty k téže svorce filtračního kondenzátoru)  

- je-li použit vhodný aktivních stav (napěťový puls na svorkách asynchronního 

motoru), vnitřní elektromagnetický moment asynchronního stroje roste; 

při pasivním stavu (zkratované statorové svorky) nebo přivedení jiného vektoru 

napětí moment klesá  

- podmínkou přechodu do "mezery" je překročení zadané horní meze momentu 

a podmínkou pro zpětný přechod do "pulsu" pokles okamžité hodnoty 

momentu pod dolní mez zadaného tolerančního pásma momentu  

- minimální šířka tolerančního pásma je limitována dynamickými vlastnostmi 

střídače (spínací kmitočet) a rychlostí výpočtu (použitý řídicí mikropočítač)  

 

 



 

- koncový bod prostorového vektoru statorového magnetického toku opisuje 

šestiúhelník  

- změny skutečné velikosti magnetického toku lze teoreticky dosáhnout v každé 

subperiodě; ke zmenšení dojde přechodem z přímky p0 na přímku p1 blíže 

středu šestiúhelníka; zvětšení se dosáhne přechodem z přímky p0 na přímku p2 

nacházející se dále od středu šestiúhelníka, viz obrázek níže 

 

 

Charakteristické vlasnosti metody 

- vysoká dynamika regulace momentu  

- jednoduchá struktura regulace 

- koncový bod prostorového vektoru statorového magnetického toku 

se pohybuje po šestiúhelníku 

- okamžitá hodnota momentu je udržována v zadaném tolerančním pásmu 

 



 

Blokové schéma přímé regulace momentu podle Depenbrocka 

 

 

- regulace založena na matematickém modelu stroje  

- regulátor statorového toku i momentu je dvoupolohový 

- zařazen regulátor spínacího kmitočtu střídače,  

neboť při užším tolerančním pásmu je nutný vyšší spínací kmitočet; 

zadané toleranční pásmo momentu je modifikováno na základě odchylky 

skutečného a zadaného spínacího kmitočtu 

 



 

Metoda přímé regulace momentu podle Takahashiho 

- rozpracována v Japonsku; v aplikacích využívá firma ABB 

- rozdílem proti metodě přímé regulace momentu podle Depenbrocka 

je řízení průběhu magnetického toku po kružnici 

- v každé subperiodě se využívají čtyři směry vektoru a jeho zastavení 

(zkrat statorových svorek asynchronního motoru) 

- v každé subperiodě lze použít následující čtyři směry vektorů pohybující se  

a) ve směru toku vně kružnice  - moment stoupá, stroj se přibuzuje 

b) proti směru toku vně kružnice - moment rychle klesá, stroj se přibuzuje 

c) ve směru toku dovnitř kružnice - moment stoupá, stroj se odbuzuje 

d) proti směru toku dovnitř kružnice - moment rychle klesá, stroj se odbuzuje 

e) zastavení pohybu toku (zkrat) - moment pomalu klesá, buzení se nemění  

 

- v normálním režimu spínány převážně vektory ve směru toku a zastavení toku; 

zpětný vektor se užívá pouze v dynamických režimech 

- regulace momentu má vyšší prioritu 

 



 

Blokové schéma přímé regulace momentu podle Takahashiho 

 

 

- regulátor toku dvoupolohový s hysterezí  

- regulátor momentu trojpolohový s hysterezí 

- pro řízení střídače užity následující logické proměnné  

 subperioda  Θ:  1,  2,  3,  4,  5,  6 

 tok   Ψ:   0,  1 

 moment  M:  -1,  0,  +1 

 


