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Model elektrického vozidla s vektorově řízeným 
asynchronním motorem 

Cíl cvičení 

Cvičení seznamuje s aplikací pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem k trakčním 
účelům v elektrických vozidlech. Ve cvičení se vychází z modelu pohonu s vektorově řízeným 
asynchronním motorem vytvořeného v předchozích cvičeních předmětu Elektrické pohony a trakce. 
Tento model bude dále obohacen tak, aby bylo možné zjednodušeně nasimulovat chování elektrického 
vozidla a sledovat při tom jednak chování samotného elektrického pohonu, ale i trakční vlastnosti 
vozidla. 

Trakční pohon ve vozidle zajišťuje vykonávání trakce, tedy přenášení mechanické síly mezi 
hnanými koly a vozovkou/kolejí, a tím je umožněn řízený pohyb vozidla. V současnosti jsou 
asynchronní motory s kotvou nakrátko spolu se synchronními motory s permanentními magnety 
nejužívanějšími typy motorů pro trakci. Jako příklad elektrického vozidla je v tomto cvičení zvolen 
trolejbus Škoda 24Tr (Obr. 1). S parametry jeho trakčního motoru typu Škoda 20ML 3550 K/4 (Obr. 
2) bylo pracováno již v předchozích cvičeních. Pro snadnější vypracování úlohy byla vytvořena 
knihovna (Knihovna_trakce), v níž jsou připravené některé bloky (subsystémy) vytvářeného modelu.  

Obr. 1 Trolejbus Škoda 24Tr Obr. 2 Trakční motor trolejbusu 

Úprava původního modelu, účinnosti 

Z původního modelu se odstraní subsystém Mechanika a blok Gain pro výpočet otáček motoru. 
Subsystém Mechanika se nahradí dvěma bloky Účinnost zapojenými do série. První z nich zastupuje 
mechanickou účinnost trakčního motoru (uvažujte 98,8 %), což znamená, že na jeho výstupu je 
moment na hřídeli trakčního motoru Mtm, a druhý účinnost mechanické soustavy pro přenos výkonu 
(uvažujte 92 %). Tato soustava propojuje trakční motor s hnanými koly zadní nápravy přes kardanový 
hřídel, rozvodovku s kuželovým diferenciálem a boční redukční převody v zadní nápravě. Bloky 
Účinnost zajišťují, aby došlo ke správnému výpočtu v obou směrech toku energie. 
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Pohybová rovnice 

V trakčních aplikacích se často používá forma pohybové rovnice pro přímočarý pohyb soustavy:  

t z aF F F− =  (1) 

kde Ft je tažná síla, Fz zátěžná síla a Fa urychlovací síla. 

Tažná síla 

Pro výpočet tažné síly Ft (2), která působí na hnaných kolech, si je třeba uvědomit, že moment 
Mpkm vycházející z druhého bloku Účinnost je vztažený k trakčnímu motoru a také že moment 
vyjadřuje sílu působící na rameno o délce 1 metr. V mechanické soustavě dochází k dvojí redukci, 
kterou se snižují otáčky a narůstá moment. Celkový převod mechanické soustavy i je 9,82 a účinný 
poloměr kol (rkol) činí 0,473 m. 

t pkm
kol

i
F M

r
= ⋅  (2) 

Zátěžná síla 

Jízdními odpory jsou označovány síly podélné, tedy síly působící proti směru pohybu vozidla. 
Zátěžná síla Fz se určí jako součet tří významných jízdních odporů (3) – valivého odporu Frr, odporu 
vzduchu Fad a odporu stoupání Fhc. 

z rr ad hcF F F F= + +  (3) 

Čtvrtým vyskytujícím se jízdním odporem je síla urychlovací Fa, jež je v modelu uvažována 
samostatně jako důsledek pohybové rovnice. Další nevýznamné jízdní odpory (v oblouku, při jízdě 
tunelem) jsou zanedbány.  

Valivý odpor Frr (4) zahrnuje síly působící proti valení vznikající při deformaci pneumatiky a 
vozovky. Odpor vzduchu Fad (5) vyjadřuje sílu, jíž působí vzdušná masa proti směru pohybu vozidla. 
Velikost odporu stoupání Fhc (6) odpovídá síle, kterou je potřeba vyvinout pro překonání gravitace ve 
stoupáních. V klesáních, kdy síla gravitace působí ve směru pohybu vozidla, je odpor stoupání 
záporný a při překonání ostatních jízdních odporů způsobuje urychlování vozidla. Bloky pro výpočet 
jednotlivých jízdních odporů jsou již v knihovně připraveny. 

rr rrF m gµ= ⋅ ⋅  (4) 
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 (6) 

Popis veličin z rovnic (4) až (6): 

- µrr = koeficient valivého odporu (zvolen 0,015) 

- g = tíhové zrychlení (zvoleno 9,813 m/s2) 

- ρ = hustota vzduchu (zvolena 1,25 kg/m3) 

- A = čelní plocha (pro trolejbus 24Tr 8,12 m2) 

- Cd = koeficient odporu vzduchu (zvolen 0,7) 

- vms = rychlost trolejbusu v m/s (bude přivedena zpětnou vazbou) 

- ψ = úhel sklonu (mezi vodorovnou rovinou a stoupáním/klesáním úseku cesty) 
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- m = hmotnost trolejbusu (prázdný trolejbus 24Tr, varianta bez dieselagregátu, váží 11 900 kg, 
hmotnost řidiče uvažujte 80 kg, váhu jednoho cestujícího 70 kg a maximální obsazení 
trolejbusu 24Tr činí 99 cestujících)* 

- stoup = stoupání (o kolik stoupne/klesne cesta na jednotce vodorovné délky; u drah obvykle 

udáván v tisícinách, tedy v promile [‰]; doporučené nastavení od −50 do 50 ‰)* 

Urychlovací síla a její využití 

Urychlovací síla Fa se skládá ze dvou složek – lineární Fla a rotační Fra. 

a la raF F F= +  (7) 

Lineární složka Fla způsobuje změny rychlosti přímočarého pohybu vozidla a působení rotační 
složky Fra způsobuje změny rychlosti otáčení rotujících hmot ve vozidle (zejména trakční motor, 
mechanická soustava pro přenos výkonu a kola). Velikost rotační složky urychlovací síly lze zjistit 
z momentů setrvačnosti jednotlivých rotujících hmot ve vozidle. V této úloze je zvoleno zjednodušené 
řešení. Rotační urychlovací síla je uvažována o velikosti odpovídající 5 % lineární urychlovací síly 
(8). Tato hodnota přibližně platí pro silniční elektrická vozidla. 

ra0,05raF F≈ ⋅  (8) 

Z lineární urychlovací síly Fla lze jednoduše určit zrychlení a, rychlost trolejbusu vms a dráhu jím 
uraženou, tzn. ujetou vzdálenost s podle (9) až (11). Ujetou vzdálenost s převeďte na kilometry. 
Kromě rychlosti vms v m/s bude v modelu figurovat i rychlost trolejbusu v v km/h. 

laF
a

m
=  (9) 

ms dv a t= ∫  (10) 

msds v t= ∫  (11) 

Výpočet úhlové rychlosti 

Pro výpočet mechanické úhlové rychlosti hřídele trakčního motoru Ωtm a jeho mechanického 
úhlu ϑtm je již v knihovně připraven blok, na jehož vstup se připojí rychlost vms. Výstupy bloku se 
propojí s původním modelem (nezapomeňte správně přepočítat mechanickou rychlost a úhel). V bloku 
pro výpočet Ωtm a ϑtm se nejprve vypočítají otáčky kol nkol v ot/min, které se následně převedou na 
otáčky hřídele trakčního motoru a poté na úhlovou rychlost dle (12) až (15). 

ms
kol

kol
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⋅ ⋅
 (12) 

koltmn n i= ⋅  (13) 

tm tm
30

n
πΩ =  (14) 

                                                      
 

* do modelu zaveďte pomocí bloků Constant, nastavujte dle potřeby; na počátku nastavte rovinu (stoup = 0) a 
trolejbus bez cestujících, tj. jen hmotnost trolejbusu a řidiče (m = 11 980 kg) 
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tm tmdtϑ Ω= ∫  (15) 

Zadávání žádané rychlosti 

Žádaná rychlost v* do regulátoru rychlosti bude zadávána v km/h pomocí přednastavených 

hodnot z tabulky v závislosti na simulačním čase v* = f(t). Simulační čas získáte ze standardního bloku 
Clock.  

Každý si vytvoří vlastní jízdní cyklus (tabulku) o délce 30 až 90 sekund (dle výkonnosti 
počítače) tak, aby v něm bylo dosaženo rychlosti alespoň 35 km/h a ne vyšší než 70 km/h. Zrychlení 
by mělo být menší než ±1,5 m/s2. Žádaná rychlost nebude nikdy záporná a na počátku a konci jízdního 
cyklu bude nulová (na konci lepší nechat nulovou hodnotu po dobu několika sekund, aby došlo 
k zastavení trolejbusu, tedy aby dosáhla nulové hodnoty i rychlost skutečná).  

Sledované časové průběhy vybraných veličin 

Všechny sledované veličiny přiveďte do jednoho bloku Scope se čtyřmi vstupy, tak aby byl 
každý vstup vynesen v samostatných osách umístěných nad sebou. Do jednotlivých vstupů budou 
přivedeny následující veličiny: 

1) síly figurující v pohybové rovnici (Ft, Fz, Fa) převedené na kilonewtony 
2) žádaná a skutečná rychlost trolejbusu v* a v v km/h 
3) zrychlení a v m/s2 
4) příkon trakčního motoru Pptm, výkon trakčního motoru Ptm a výkon na hnaných kolech Pkol 

v kW  

Příkon a jednotlivé výkony se vypočítají podle (16) až (18). V případě příkonu trakčního motoru 
je již připraven pro jeho výpočet blok v knihovně. Výsledkem těchto rovnic jsou hodnoty ve wattech. 

( )ptm Sa Sa Sb Sb Sc Sc Sa Sa Sb Sb Sc Sa SbP u i u i u i u i u i u i i= ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ + − −  (16) 

tm tmtmP M Ω= ⋅  (17) 

kol t msP F v= ⋅  (18) 

Další sledované veličiny 

U dalších veličin nejsou významné jejich časové průběhy, nýbrž hodnoty na konci jízdního 
cyklu. Jedná se o: 

- ujetou vzdálenost s [km] 
- energii odebranou trakčním motorem Etmo [kWh] 
- měrnou energii odebranou trakčním motorem etmo [kWh/km] 
- energii dodanou trakčním motorem Etmd [kWh] 
- měrnou energii dodanou trakčním motorem etmd [kWh/km] 

Pro sledování hodnot během simulace a jejich odečtení po ukončení simulace užijte bloky 
Display. Pro výpočet všech uvedených energií (19) i měrných energií (20) byl vytvořen společný blok 
Výpočet energií a měrných energií. V tomto bloku dochází k výpočtu samostatně pro kladné a záporné 
hodnoty vstupujícího výkonu (v této úloze Pptm v kW). Tím pádem je samostatně uvažována energie 
odebraná (motorický chod trakčního motoru) a energie dodaná (generátorický chod trakčního motoru 
při brzdění). Zejména měrná energie, tedy energie vztažená na jednotku délky (zpravidla 1 km), 
je důležitou veličinou pro hodnocení spotřeby elektrických vozidel. 
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Nastavení parametrů simulace 

Pro provedení simulace použijte řešič ode2 (Heun) s pevným krokem 0,1 ms. 

Pro zkrácení doby potřebné pro provedení simulace lze použít „urychlovač“ (simulační mód 
Accelerator), jenž se aktivuje v nabídce napravo od okna pro zadávání délky simulace na hlavní liště. 
Jeho použitím je možné čas pro provedení simulace zkrátit přibližně o třetinu doby simulace 
ve standardním simulačním módu Normal. Při prvním běhu simulace v módu Accelerator se nejprve 
vytvoří tři soubory ve složce, kde je model uložen. Při následujících simulacích jsou tyto soubory 
využívány pro rychlejší vykonání simulace. (V nabídce lze zvolit ještě simulační mód Rapid 
Accelerator, který v tomto modelu není možné použít, jelikož se v subsystému Asynchronní motor 
nachází dvě algebraické smyčky. Simulace v tomto módu je vázána na nepřítomnost algebraických 
smyček v modelu.) 

Odbuzování asynchronního motoru 

Při spuštění simulace na dosud vytvořeném modelu dosáhne trolejbus nejvyšší rychlosti kolem 
30 km/h, přestože výrobce udává maximální rychlost vozidla 73,67 km/h. Důvodem je dosažení 
maximální hodnoty napájecího napětí trakčního motoru. Přesně by měla být uvažována maximální 
hodnota prostorového vektoru fázového napětí (369,7 V). V této úloze je pro zjednodušení řešena 
pouze momentotvorná složka uq tohoto vektoru, která je dominantní a dle nastavení z minulého 
cvičení může dosáhnout nejvýše 365 V.  

Přijde-li požadavek na zvýšení rychlosti otáčení trakčního motoru a zároveň již nelze zvýšit 
napájecí napětí, lze dosáhnout zvýšení rychlosti pouze odbuzováním motoru. Při něm dochází ke 
snižování rotorového spřaženého magnetického toku Ψ2 zmenšováním tokotvorné složky vektoru 
statorového proudu id (analogie s budícím proudem u cize buzeného ss motoru). Jelikož je v modelu 
asynchronního motoru zanedbáno sycení magnetických obvodů, pracujeme s lineární magnetizací, což 
znamená, že id je přímo úměrná Ψ2. 

Pro odbuzování vektorově řízených asynchronních motorů existuje celá řada algoritmů. V této 
úloze bude odbuzování řešeno PI regulátorem složky uq vektoru fázového napětí. Pro získání hodnoty 
uq je nutné vyvést tuto veličinu, jež tvoří skutečnou hodnotu při výpočtu regulační odchylky, ze 
subsystému s vektorovou regulací. Žádaná hodnota uq

* bude nastavena na hodnotu o jeden volt menší 
než maximální, tedy 364 V (bude zadávána v bloku Constant), aby bylo možné plynule regulovat 
(umožnění mírných překmitů). 

Jako regulátor uq se použije blok PI regulátor s nesymetrickými mezemi saturace z knihovny. 
Akční veličinou na výstupu regulátoru uq bude poměrná velikost buzení v procentech. Pro získání 
žádané hodnoty tokotvorné složky vektoru fázového proudu id

* je nutné hodnotu z regulátoru 
vynásobit hodnotou id pro plné (jmenovité) buzení (Idjm = 210,7 A) a odstranit procenta. Průběh id

* 
zobrazte společně s průběhy iq a iq

*. Parametry pro nastavení regulátoru jsou následující: 

- proporcionální konstanta Kp: 8 
- integrační konstanta Ti: 0,004 [s] 
- horní mez saturace: 100 [%] 
- dolní mez saturace: 40 [%] 



B1M14EPT, 2017/18   
 

- 6 - 

- počáteční podmínka integrátoru: 100 [%] 

Uvedené řešení zajistí, aby při hodnotách uq nižších než její žádaná hodnota uq
* byl trakční 

motor plně nabuzen (regulátor uq pracuje v horní mezi saturace). V okamžiku, kdy velikost uq dosáhne 
uq

*, začne docházet díky regulátoru uq ke snižování tokotvorné složky vektoru fázového proudu id (k 
odbuzování) takovým způsobem, aby bylo napětí uq udržováno na úrovni uq

*. 

Provedení simulací 

1) Pro vzájemnou kombinaci dvou libovolně zvolených obsazení (dle počtu cestujících 
vypočítat hmotnost trolejbusu m) a tří různých velikostí stoupání/klesání (stoup) 
proveďte simulace za využití zvoleného jízdního cyklu (tj. celkem 6 simulací; nevolte 
velmi podobné hodnoty počtu cestujících a stoupání). 

2) Předložte graf vámi navrženého jízdního cyklu. 

3) Z každé provedené simulace zaznamenejte ujetou vzdálenost (s) a hodnoty sledovaných 
energií/měrných energií (Etmo, Etmd, etmo, etmd). Získané hodnoty zpracujte do 
přehledných tabulek (doporučena je jedna pro energie a druhá pro měrné energie), 
z nichž bude jasně patrné, za jakých provozních podmínek bylo daných výsledků 
dosaženo, tzn. uvést počet cestujících, velikost stoupání. 

4) Z jedné vybrané simulace pořiďte oscilogramy vhodných veličin dokumentujících jízdu 
trolejbusu (podle předchozího textu). 

5) Získané výsledky vhodně okomentujte. 

 

 

Termíny: 

Hotové protokoly odevzdejte ke kontrole cvičícímu nejpozději na 14. cvičení, tj. 9.1.2018. 

 

 

18. prosince 2017 

 

Martin Klán, Pavel Kobrle 

 


