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Abstrakt 

Tato práce se zabývá analýzou částí elektrického pohonu hybridního automobilu, jmenovitě 

synchronním motorem s buzením permanentními magnety uvnitř rotoru a měničem s řízením. 

V první části práce je uveden teoretický popis. Dále jsou představeny vytvořené modely motoru 

a měniče, na kterých jsou provedeny zadané simulace. Výsledky jsou porovnány s hodnotami 

měřenými na reálných částech z dostupných zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with analysis of electric drive parts from hybrid electric vehicle, namely 

interior permanent magnet synchronous motor and inverter with control. First part describes a 

basic theory. Further, motor and inverter computer models are shown, specified simulations are 

performed on this models. Results are compared with values measured on real machines from 

accessible literary sources.  
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ÚVOD 
V posledních letech lze, především v souvislosti se snižováním emisí skleníkových plynů 

či zvyšující se cenou fosilních paliv, pozorovat značný rozvoj v technologiích výroby automobilů 

s alternativním zdrojem energie. Jednou z možností, jak nahradit spalovací motor, je použití 

elektromotoru. Již běžně jsou na trhu vozidla kombinující spalovací motor s jedním či více 

elektromotory. Automobily bez spalovacího motoru nebo s elektrickým pohonem jako primárním 

zdrojem energie jsou vzácnější, ale lze předpokládat, že se budou dále vyvíjet. 

V souvislosti s konstrukcí takového automobilu je potřeba řešit řadu problémů z oblasti 

elektrických strojů a pohonů, např. volbu vhodného typu motoru a k němu navrženého měniče 

s řízením. V mnoha současných hybridních vozidlech se dnes setkáváme s pohonem využívajícím 

synchronní motor s permanentními magnety. Díky řízeným měničům jsou odstraněny problémy 

s rozběhem i s provozem v nadsynchronních otáčkách. Motor je možné správným řízením 

odbuzovat a tím snižovat velikost indukovaného napětí na nižší hodnotu než je výstupní napětí 

měniče. 

Možností jak zlepšit nebo zrychlit návrh, optimalizovat takový pohon nebo jeho části, je 

vytvoření počítačových modelů. Pomocí správně navrženého modelu můžeme například ušetřit 

náklady na výrobu prototypů, simulovat různé provozní režimy nebo pouze rychle zobrazovat 

průběhy žádaných veličin. 

Cílem práce je vytvoření modelu synchronního motoru s permanentními magnety uvnitř 

rotoru a měniče s řízením použité v hybridním automobilu. Na těchto modelech budou posléze 

provedeny zadané simulace a zobrazeny vybrané veličiny. 
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1 TEORETICKÝ POPIS ELEKTRICKÉHO POHONU 

1.1 Hybridní elektrická vozidla  

Automobil kombinující jeden nebo více zdrojů energie, např. právě spalovací a elektromotor, 

je označován jako hybridní (HEV – hybrid electric vehicle). Pojmem plug-in hybrid (PHEV) 

označujeme automobily schopné nabíjet se z běžné distribuční sítě. 

Výhoda hybridních automobilů je především v úspoře paliva a tím i omezení produkovaných 

emisí, v případě vozidel schopných provozu pouze s elektrickým pohonem pak jejich úplné 

odstranění. Dále v nižších provozních nákladech (filtry, olej aj.) a například tichém chodu. 

Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, vyšší složitost pohonného systému, přítomnost vysokého 

napětí aj. 

1.1.1 Volba motoru pro pohon v HEV 

V elektrické trakci mohou být využity různé druhy elektrických motorů, každý z nich má 

určité výhody a nevýhody. Například pohony využívající DC motoru se snadno řídí, nevýhodou 

je například komplikovaná údržba z důvodu složité konstrukce (kartáče, komutátor) a nižší 

účinnost (vinutí na rotoru).  

Rozvoj výkonové elektroniky umožnil také použití střídavých motorů (AM – asynchronní, 

SM – synchronní, RM – reluktanční). Výhodou použití asynchronního motoru (indukčních 

motorů) je jeho spolehlivost, také nižší cena, mezi hlavní nevýhody patří nižší výkon, účinnost a 

větší rozměry. Spolehlivý a levný je také motor reluktanční, vhodný též do horších provozních 

podmínek, jeho použití v trakci však omezují například zvlnění momentu, hluk a nízká účinnost. 

Jako nejvhodnější varianta pro použití v hybridních vozidlech se jeví synchronní motory 

s permanentními magnety. Z konstrukčního hlediska je výhodná absence kartáčů, komutátoru a 

vzhledem k použití PM k buzení motoru také vinutí na rotoru. Nevznikají tedy ztráty ve vinutí 

rotoru a motor má vyšší účinnost. Další výhodou je v porovnání s ostatními indukčními motory a 

RM vysoký točivý moment při menších rozměrech a nižší hmotnost, tzn. také nižší moment 

setrvačnosti. Nevýhodou takového motoru je nízký moment ve vysokých rychlostech, proto je 

pohon s tímto typem motoru vhodný pro vozidla pohybující se především v nízkých rychlostech 

nebo vozidla s častými rozjezdy. 

1.1.2 Struktury HEV 

Systém pohonu hybridního vozidla je složen z hlavních částí – spalovacího motoru, 

převodovky, jednoho, nebo více elektrických strojů (motor a generátor), měničů a baterií. HEV 

můžeme rozdělit podle jejich uspořádání podle Obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Struktury HEV – a) sériové b) paralelní c) sériově-paralelní  
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1.2 Synchronní motor s permanentními magnety 

Synchronní motor má na statoru v drážkách střídavé, symetrické trojfázové vinutí 

konstrukčně shodné s motorem asynchronním. Na rotoru stroje s vinutou kotvou se nachází 

budící vinutí napájené stejnosměrným proudem a může obsahovat také vinutí tlumící, nebo 

rozběhové. Rotor se otáčí synchronně s točivým magnetickým polem statoru, při zatěžování 

motoru roste vzdálenost vektorů rotorového a statorového toku, tzv. „zátěžný úhel“ β. Při 

dosažení maximálního zatěžovacího momentu je překročena maximální velikost zátěžného úhlu a 

motor se zastaví. 

Synchronní otáčky motoru se určí z frekvence napájecího napětí (f) a počtu pólu pólpárů (p) 

jako 

   
   

 
 [min

-1
] (1.1) 

K buzení motoru se mohou místo stejnosměrného vinutí použít permanentní magnety na 

rotoru, pak hovoříme o synchronním motoru s permanentními magnety, zkráceně PMSM 

(Permanent Magnet Synchronous Motor). 

1.2.1 Synchronní motor s permanentními magnety uvnitř rotoru 

Existují různá provedení PMSM, liší se od sebe materiálem použitých permanentních 

magnetů (např. materiály ze vzácných zemin samarium-kobalt SmCo, neodym-železo-bor 

NeFeB, feritové PM, slitiny AlNiCo aj.) a také konstrukčním provedením rotoru. Jednou 

z možností jsou motory s permanentními magnety na povrchu rotoru SMPMSM (Surface 

Mounted PMSM) nebo zkráceně SPM (Obrázek 2a). Takový motor má určité rychlostní omezení, 

protože magnety musí při vysokých otáčkách odolávat velkým odstředivým silám.  

Další možností jsou motory s permanentními magnety uvnitř rotoru, zkráceně IPMSM 

(Interior Permanent Magnet Synchronous Motor). Magnety jsou zabudovány uvnitř otvorů 

v rotoru, takže lépe odolávají vysokým rychlostem. Vzhledem k tomu, že poměrná permeabilita 

permanentních magnetů je jen mírně vyšší než permeabilita vzduchu, magnetický tok v takto 

konstruovaném rotoru prochází „cestami“ s různou magnetickou vodivostí. Na Obrázku 2b-d jsou 

vyznačeny polohy příčné q (q – quadrature axis) a podélné osy d(d – direct axis) stroje. Je 

patrné, že vodivost v ose d je nižší než v ose q, jedná se tak o motory s rozdílnou příčnou a 

podélnou indukčností.  

      [H] (1.2) 

Díky tomu je výsledný moment motoru tvořen momentem vytvořeným magnety a 

momentem reluktanční (Obrázek 3). Pro navýšení celkového momentu motoru se často záměrně 

zvyšuje rozdíl mezi příčnou a podélnou indukčností (poměr Lq/Ld) např. úpravou tvaru otvorů pro 

magnety, nebo změnou tvaru této drážky (Obrázek 2d). 
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Obrázek 2: Několik možností provedení PMSM a) rotor s magnety na povrchu (SMPMSM); 

Konstrukce rotoru IPMSM: b) jednovrstvý, c)vícevrstvý, d) modifikovaný jednovrstvý, e) jiná 

orientace magnetů 

V uspořádání rotoru podle Obrázku 2e je magnetický tok jednotlivých pólů tvořen 

součtem toků dvou magnetů, součet dvou ploch PM je vyšší než plocha pólu ve vzduchové 

mezeře a motor má vyšší indukci ve vzduchové mezeře. V uspořádání například podle Obrázku 

2d je plocha magnetů menší než plocha pólu, indukce v mezeře je tedy nižší než indukce PM. 

[17] 

 

Obrázek 3: Celkový moment IPMSM, tvořený složkou PM a reluktanční [14] 

 

  

    PM 
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1.2.2 Transformace souřadnic 

Před uvedením matematického popisu IPMSM budou popsány potřebné transformace 

souřadných systémů. 

Pro potřeby simulací provozních stavů se často používá lineární transformace rovnic motoru. 

Touto transformací se třífázové rovnice převedou do tvaru pro dvoufázový obecný elektrický 

stroj a řešení se zjednoduší odstraněním periodických koeficientů. [4] Existuje více možností jak 

třífázový systém transformovat na dvoufázový. Zde budou uvedeny základní vztahy (v souladu se 

zdrojem [6]) pro výpočet tzv. Clarkovy (αβ) transformace, jejíž dvoufázový systém je pevně spjat 

se statorem a dále tzv. Parkovy (dq) transformace do dvoufázového systému, který je spjat 

s rotorem a otáčí se synchronní rychlostí. Podrobně jsou transformace a přepočty mezi nimi 

popsány a odvozeny mimo jiné např. v literatuře [1],[4],[6] nebo [5]. Princip konstrukce 

prostorového vektoru a jeho popis v souřadných systémech je zobrazen také graficky v Příloze A.  

1.2.2.1 Clarkova transformace – a, b, c do α, β 

Pro složky proudu ve statorovém souřadném systému platí 

         
 
     

 

 
   

 

 
      

[A] (1.3) 

         
 
  

  

 
   

  

 
   

kde iabc – souměrné harmonické proudy třífázové soustavy, a    
 
– vektor proudu statoru ve 

statorovém souřadném systému, který lze vyjádřit jako 

   
 

            
 
 
        

 
 
  

 

  [A] (1.4) 

K [-] je transformační koeficient. 

Přepočet ze statorových zpět do třífázových souřadnic se provede podle 

         
 
      

         
 

    
 
 
    

 

 
   

  

 
   [A] (1.5) 

         
 

   
 
 
    

 

 
   

  

 
    

1.2.2.2 Parkova transformace – α, β do d, q 

Transformaci do rotorového systému lze provést buď přímo z třífázového systému (uvedeno 

například v [6]), nebo sytém převést z hodnot pro dvoufázový statorový systém. V této práci je 

využita druhá možnost, proto bude uveden pouze tento postup.  

Ze známé polohy vektoru statorového proudu    
 
určíme polohu v rotorovém souřadném 

systému jako 

   
 

                         
    

     
                     [A] (1.6) 
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kde    je úhel mezi statorovým a rotorovým vinutím ve statorových a   v rotorových 

souřadnicích, Ismax maximální hodnota statorového proudu. 

Hledané složky rotorového systému jsou reálná a imaginární část ze složkového vyjádření 

rovnice (1.10) tzn.: 

         
 
                     

[A] (1.7) 

         
 
                     

Pro zpětnou transformaci je postup opačný. To znamená, že ze znalosti polohy prostorového 

vektoru v rotorovém systému určíme polohu vektoru ve statorovém systému, následně se použijí 

rovnice (1.14) a (1.15) pro vyjádření složek proudů α, β. 

   
 

     
 

     
 
                    [A] (1.8) 

         
 
                     

[A] (1.9) 

         
 
                     

 
Obrázek 4: Geometrické vyjádření prostorového vektoru a jeho popis ve statorových 

souřadnicích α, β a rotorových souřadnicích d, q 

1.2.3 Matematický popis IPMSM 

Pro potřeby modelování motoru je třeba znát jeho matematický popis. Úplný popis by 

obsahoval vztahy pro vlastní a vzájemné indukčnosti vinutí statoru a rotoru, napěťové rovnice, 

rovnice pro spřažené toky a pohybovou rovnici motoru, viz např. [6]. Dále v textu jsou uvedeny 

základní vztahy pro motor s PM. 

Pro vinutí synchronního stroje platí obecné napěťové rovnice: 

        
   

  
 pro k = a,b,c [V]   (1.10) 

R je odpor statorového vinutí, uk je napětí na vinutí, ik proud vinutím,    je spřažený magnetický 

tok. Rovnice pro spřažené magnetické toky obecného synchronního stroje, viz například [6]. 

ω 
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V případě motoru s permanentními magnety na rotoru (žádná vinutí na rotoru) platí pro spřažené 

magnetické toky rovnice: 

                             

                         
 
 
    [Wb]   (1.11) 

                        
 
 
     

kde Lxx – vlastní, Lxy – vzájmné indukčnosti statorových vinutí, ψm – spřažený magnetický tok 

permanentních magnetů a υe – elektrický úhel natočení rotoru vůči statoru.  

Třífázové napěťové rovnice motoru mají tvar: 

        
   

  
 

 

        
   

  
 

[V]   (1.12) 

        
   

  
 

 

Aplikací transformace souřadnic popsaných v předchozí kapitole získáme napěťové rovnice 

v rotorovém souřadném systému: 

          

   
  

        

[V]   (1.13) 

          

   

  
             

kde Rs je odpor statorového vinutí,    je úhlová rychlost rotoru. 

Jak bylo popsáno v kapitole 1.1, IPMSM je charakteristický anizotropním rotorem, moment 

je tedy tvořen dvěma složkami (Obrázek 2) a je určen podle vztahu: 

   
 

 
                       

[Nm] (1.14) 

kde    je počet pólpárů motoru,    tok PM, id/q proud v podélné resp. příčné ose, Ld/q 

indukčnosti v podélné resp. příčné ose. 

Mechanická rovnice má tvar: 

 
   

  
       [Nm]  (1.15) 

kde J – moment setrvačnosti, Mi – vnitřní moment motoru, Mz – mechanický zátěžný moment. 
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1.2.4 Limity a provozní režimy IPMSM 

Maximální velikost momentu motoru závisí na velikosti proudu, maximální rychlost motoru 

na napájecím napětí. Proudové a napěťové limity jsou dány vlastnostmi stroje (např. izolace - 

teplotní omezení) a napájecího systému (výstupní napětí měniče). Pro vyjádření těchto omezení 

budeme uvažovat zjednodušující předpoklady jako ustálený chod, sinusové průběhy napětí a 

proudů s konstantní amplitudou, konstantní frekvenci a rychlost. 

Následující podkapitoly jsou vypracovány v souladu se zdroji [12], [25] a [26]. 

1.2.4.1 Proudové a napěťové limity 

Proudový limit definovaný přímo v rotorových souřadnicích: 

   
    

        [A] (1.16) 

kde Id/q – amplituda proudu v d resp. q ose, Ismax – maximální hodnota vektoru statorového 

proudu. Podobně pro napěťový limit platí: 

   
    

        [V] (1.17) 

Ud/q – amplitudy napětí v d resp. q ose, Usmax – maximální hodnota napětí. 

Za předpokladu konstantních hodnot napětí a proudů můžeme napěťové rovnice motoru v dq 

osách (1.13) přepsat do tvaru pro ustálený stav jako: 

               

[V] (1.18) 

                    

Dosazením do podmínky (1.17) a zanedbáním úbytku napětí vlivem odporu statorového vinutí 

dostaneme: 

                              
  [V] (1.19) 

Matematickou úpravou můžeme rovnici (1.19) přepsat do tvaru: 

 
  

  
   

 

     
  

  
 

 

 
     

 

      
  [-] (1.20) 

Rovnice (1.20) udává napěťový limit motoru. Je to rovnice elipsy, jejíž velikost se snižuje 

s rostoucí úhlovou rychlostí   . Střed elipsy (označen jako bod E) určíme jako: 

       
  

  
            [A] (1.21) 

Situaci v d-q rovině znázorňuje diagram na Obrázku 5. Červenou barvou je zobrazen proudový 

limit daný podmínkou (1.16), je to kružnice s poloměrem odpovídajícím maximálnímu proudu. 

V bodě A (tečna hyperboly momentu a kružnice proudového limitu) pracuje motor s největším 

momentem při daném maximálním proudu. Snižováním maximální hodnoty proudu 

(zmenšováním poloměru kružnice proudu) se bude bod A přesouvat po vyznačené černé křivce 

směrem k bodu 0. Ta je označována jako křivka MTPA (Maximum Torque Per Amper). 
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Motor je vždy limitován proudem i napětím, z Obrázku 5 je vidět, že při nízkých 

rychlostech otáčení (tj.        , rychlost    bude definována v kapitole 1.3.1) leží kružnice 

proudového omezení uvnitř napěťové elipsy a pohon je omezen pouze maximální hodnotou 

proudu. Řízením vektoru proudu po křivce MTPA docílíme nejvyššího momentu pro daný proud. 

 

Obrázek 5: Provozní limity IPMSM  

Provozu ve vyšších otáčkách, tj.             a při stejné hodnotě maximálního 

proudu, odpovídá v Obrázku 5 např. bod B. Je to průsečík elipsy napětí a kružnice proudu a 

udává maximální moment v daném pracovním bodě (rychlosti). Zvyšováním rychlosti se snižuje 

moment až na nulovou hodnotu při dosažení maximálních otáček      (bod C). Hodnotu 

maximálních otáček motoru (bodu C) určíme jako: 

     
     

          
 [rad.s

-1
] (1.22) 

Závislost momentu na otáčkách je zobrazena na Obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Závislost momentu na otáčkách IPMSM 
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1.2.4.2 Provozní režimy IPMSM 

Dosažení maximálního momentu motoru v celém spektru otáček je dosaženo správným 

řízením vektoru proudu s ohledem na provozní limity popsané v předchozí kapitole. Na Obrázku 

7 a v textu níže, jsou popsány dva základní režimy chodu motoru.  

 

Obrázek 7: Provozní režimy IPMSM v závislosti na proudovém a napěťovém omezení 

Provoz v nízkých otáčkách – křivka MTPA 

V rychlostech nižších než    je maximálního momentu dosaženo řízením vektoru proudu po 

křivce MTPA (viz Obrázek 7, bod A pro IMTPA=ISMAX), jak bylo popsáno v předchozí kapitole. 

Velikost indukovaného napětí je nižší než velikost napájecího napětí: 

           [V] (1.23) 

Provoz ve vysokých otáčkách – režim odbuzování FW 

Při překročení rychlosti    je proudový vektor řízen po oranžové křivce (Obrázek 7) směrem 

od bodu A k bodu C. Vektor sleduje vždy průsečík kružnice proudu a elipsy napětí pro danou 

rychlost otáčení rotoru. Toho je docíleno vytvářením tzv. demagnetizační složky proudu v ose d. 

Proud id roste směrem do záporných hodnot, zatímco proud v ose q klesá. V limitním případě, tj. 

při id = - ISMAX a iq = 0, je dosaženo maximální rychlosti (bod C). Složka proudu v podélné ose 

působí dočasně proti toku permanentních magnetů – dochází k odbuzování motoru, používaná 

zkratka FW (field-weakening). Odbuzování snižuje velikost indukovaného napětí, což umožňuje 

nadále zvyšovat rychlost motoru. 

V literatuře, např. [25], [26], je dále popsán rozdíl mezi stroji s rozdílným tzv. 

charakteristickým proudem 

      
  

  
  a        

  

  
  [A] (1.24) 

který určuje polohu středu elipsy napěťového omezení, tzn. i schopnost dosáhnout maximální 

rychlosti.  
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1.2.5 Výpočet podélné a příčné indukčnosti  

V následujících podkapitolách jsou uvedeny vztahy pro analytický výpočet indukčností 

v podélné a příčné ose. Vztahy i označení jsou převzaty z literatury [27]. Popsány jsou základní 

rovnice. Dílčí výpočty, hodnoty členů jednotlivých rovnic a další parametry stroje potřebné pro 

výpočet jsou uvedeny v tabulce v Příloze B. 

1.2.5.1 Magnetizační indukčnost v d, q osách stroje 

Magnetizační indukčnost pro 3 fázový stroj Lmd se určí ze vztahu: 

      

    

       
         

  [H] (1.25) 

kde m – počet fází,    – pólová rozteč,      – efektivní délka vzduchové mezery v podélné 

ose,   – efektivní délka železa,     –činitel vinutí, Ns – počet závitů fáze. Magnetizační 

indukčnost v ose q Lmq se určí stejným způsobem, ale za použití     , která se může určit podle 

[30] jako: 

             [H] (1.26) 

kde    – carterův činitel,     – satrurační činitel, g – délka vzduchové mezery. 

1.2.5.2 Rozptylové indukčnosti stroje 

Rozptylová indukčnost je dána součtem 

                [H] (1.27) 

kde    – rozptyl na okrajích vzduchové mezery,    – vliv drážkování,     – rozptyl na 

„zubech“ statoru,    – rozptylová indukčnost čel cívek. V případě natočených drážek bude 

v rovnici (1.27) navíc člen     – rozptyl vlivem natočení drážek.  

Rozptyl na okrajích vzduchové mezery Lδ 

Podle [27] lze vypočítat podle následujícího součinu: 

          [H] (1.28) 

kde     – činitel rozptylu (určen graficky nebo analyticky),     – magnetizační indučnost. 

Rozptyl vlivem drážkování statoru Lu 

   
  

 
   

      
[H] (1.29) 

kde m – počet fází,   – počet drážek statoru,    – efektivní délka železa, N – počet závitů 

fáze,    – koeficient permeance. 
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Rozptyl mezi zuby statoru Lσd 

Vyjadřuje velikost rozptylu kolem „otevření drážky“  určí se podle vztahu: 

    
  

 
   

       
[H] (1.30) 

Rozptyl způsobený konci vinutí Lw 

Je způsoben proudem protékajícím čely cívek. V reálném stroji je obtížné získat přesné 

rozměry jednotlivých konců cívek, u vícefázových strojů se navíc rozptyly jednotlivý fází 

ovlivňují navzájem. Vzhledem k tomu, že jsou konce cívek relativně daleko od železa, jsou 

rozptyly malé a mohou se použít empirické vztahy k výpočtu činitelů      a   . [27] Výpočet 

indukčnosti se provede podle vztahu 

   
  

 
          

[H] (1.31) 

kde činitele      a    jsou určeny z tabulky v [27] podle druhu stroje a průřezu (tvaru) konce 

vinutí. 

1.2.5.3 Celková indukčnost v d, q osách 

Celková indukčnost v d resp. q ose je určena součtem velikostí magnetizační a rozptylové 

indukčnosti podle: 

               a              [H] (1.32) 

I když délka vzduchové mezery ovlivňuje celkový rozptylový tok, jsou rozptylové toky 

v podélné a příčné ose obvykle považovány za shodné. [27] 

1.2.6 Porovnání hodnot indukčností 

Hodnoty indukčností získané analogickým výpočtem jsou porovnány v následující tabulce, 

jako referenční hodnoty slouží indukčnosti uvedené v dostupné dokumentaci motoru [9]. 

Tabulka 1: Porovnání získaných hodnot indukčností Ld, Lq 

 Analyticky Referenční 

Ld [mH] 1,97 1,92 

Lq [mH] 6 5 

 

Rozdíl hodnot může být způsoben nepřesnostmi v analytickém výpočtu. Velikost (délka) 

efektivní hodnoty vzduchové mezery u výpočtu magnetizační indukčnosti v podélné ose musela 

být pro nedostatek podkladů odhadnuta. Taktéž rozměry a přesný tvar čel cívek nebyl znám, 

proto byly použity příslušné koeficienty získané z tabulek v literatuře [27]. Závislosti a další 

použitá data jsou přiložena v Příloze B. 
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1.3 Vektorové řízení  

Vektorové řízení je vhodné v dynamicky náročných aplikacích s nutností velké přesnosti 

regulace nebo polohování pohonu. Jedná se o oddělené řízení spřaženého magnetického toku a 

vnitřního momentu stroje. Prostorový vektor statorového proudu je rozložen na dvě složky 

rotorového souřadného systému id, iq (kapitola 1.1.2). 

Jedná se o zpětnovazební řízení, je nutné snímat stavové veličiny stroje včetně mechanických 

(úhel natočení a otáčky rotoru) [28]. Řízení je tvořeno vhodnou kombinací PI regulátorů, např. 

podle Obrázku 8.  

 

Obrázek 8: Blokové schéma vektorového řízení synchronního motoru 

V blokovém schématu na Obrázku 8 je výstupem z nadřazeného PI regulátoru otáček (PI ω) 

referenční hodnota proudu iq. Proud id je zde řízen na nulovou hodnotu. Toho se využívá 

k dosažení maximálního momentu u motorů se shodnými indukčnostmi Ld=Lq (křivky 

napěťového omezení mají v takovém motoru tvar kružnic, bod maximálního momentu leží v ose 

iq jako průsečík s limitní kružnicí proudu, viz např. [26], [25], [36]). V pohonu s motorem 

IPMSM je nutno vypočítat polohu bodu maximálního momentu, tzn. doplnit schéma na Obrázku 

8 o blok výpočtu referenčních hodnot id a  iq v závislosti na aktuálním provozním režimu 

(1.2.4.2). 

Blok BZV je blok zrušení vazby, který ruší vzájemné ovlivňování mezi osami d a q, tzv. 

efekt zkřížených vazeb (cross-coupling), viz např. [16]. 

Další možností je použití bezsenzorového řízení synchronního motoru, kde je snímání 

mechanické polohy rotoru nahrazeno výpočtovým blokem. Poloha může být vypočtena na 

základě měření statorových proudů a napětí, pomocí umělé inteligence nebo např. kalmanova 

filtru ([28], [13]). 
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1.3.1 Výpočet referenčních hodnot statorových proudů 

V této kapitole bude uveden výpočet složek proudu pro jednotlivé režimy provozu 

v návaznosti na kapitolu 1.2.4. Struktura řízení bude navržena podle [15], využity jsou také 

poznatky z literatury [16], [25]. 

1.3.1.1 Provoz v nízkých otáčkách – křivka MTPA  

Horní index r označuje veličiny v rotorovém souřadném systému. Z rovnice (1.14) a 

proudového limitu (1.17) lze vypočítat složku proudu v ose d jako: 

   
  

      
             

  

        
 

[A] (1.33) 

kde   
  je výstup otáčkového regulátoru, viz Obrázek 10. Proud v ose q je následně určen podle: 

   
         

       
      

  
 

[A] (1.34) kde   
           

     

  
           

      

1.3.1.2 Odbuzování motoru 

V režimu odbuzování je hodnota proudu id určena jako: 

   
  

                 
    

     
                    

  
    

  
[A] (1.35) 

kde Uf se vypočítá podle: 

                 [V] (1.36) 

Proud v příčné ose se učí obdobně jako při chodu po křivce MTPA, ale z proudu id podle vztahu 

(1.35): 

   
         

       
      

  
 

[A] (1.37) kde   
           

     

  
           

      

1.3.1.3 Přechod z MTPA do provozu odbuzování 

Ke správné funkci řízení je třeba určit okamžik přechodu z režimu MTPA do FW. 

V kapitole (1.2.4) byla označena jako mezní rychlost   , při jejím překročení indukované napětí 

převyšuje napětí napájecí a k dosažení vyšších otáček je třeba motor odbuzovat. Podle [15] se 

hodnota otáček    určí jako: 
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[rad.s
-1

] (1.38) kde 

 

        
          

      
           

               
    

          
  

    
     

  
    

         
  

1.3.2 Blokové schéma regulace 

Na Obrázku 9 je zobrazeno možné provedení řízení pohonu s IPMSM [15].  

 

Obrázek 9:Blokové schéma regulace pohonu s IPMSM 

Ze schématu jsou patrné významy veličin z předchozí kapitoly. Výstup otáčkového 

regulátoru   
  je zpracován v části A podle vztahů uvedených výše. Na jejím výstupu jsou veličiny 

   
  a    

  v závislosti na aktuální rychlosti (1.3.1). V případě odbuzování motoru jsou aktivní části 

B a C. Při zvyšování rychlosti roste napětí na výstupu proudových regulátorů (PI d,q), blok B tak 

sníží hodnotu referenčního proudu v ose d (zvýší do záporných hodnot). Na základě tohoto 

zásahu je aktivován blok C, který naopak sníží proud v ose q o velikost podle: 

          
      

      
  

 [A] (1.39) 

V případě, že je pohon provozován v otáčkách nižších než   (výstupy bloku A viz 1.3.1.1) blok 

B a C není aktivní.  
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1.4 Měnič kmitočtu 

1.4.1 Trojfázový střídač 

Na Obrázku 10 je zobrazeno zapojení trojfázového střídače, jehož zátěž představuje 

motor zapojený do hvězdy. Zapojení je vytvořeno ze tří větví A, B, C. Každá dvojice větví A-B, 

B-C, C-A vytváří tři samostatné čtyřkvadrantové měniče, které spolu určitým způsobem 

spolupracují. [3] 

Střídač je sestaven ze šesti vypínatelných součástek, například tranzistorů IGBT, ke každému 

z nich je antiparalelně připojena zpětná dioda. Diody tvoří tzv. zpětný usměrňovač, který 

umožňuje odběr výkonu ze zátěže. Princip činnosti střídače spočívá v uzavírání proudu při 

současném sepnutí horního a dolního tranzistoru dvou různých větví. Ze zapojení je patrné, že 

není možné současné sepnutí tranzistorů jedné větve, došlo by tím ke zkratu zdroje. 

 

Obrázek 10: Trojfázový střídač zatížený motorem [3] 

Spínání tanzistorů je například řešeno pomocí pulsně šířkové modulace, tj. porovnávání 

vysokofrekvenčního nosného trojúhelníkového signálu s modulačním nízkofrekvenčním 

signálem. V okamžiku rovnosti obou signálů dochází k přepínání spouštěcích impulsů, viz 

Obrázek 11. 

 

Obrázek 11: Princip PWM 
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Pulsně šířkový modulátor je proveden např. pomocí komparátorů. Na jeden vstup se přivádí 

nosný signál o kmitočtu f, na druhý pak modulační signál o kmitočtu f1, z výstupu odebíráme 

vysokofrekvenční modulační produkt v podobě pulsního šířkově modulovaného obdélníkového 

signálu. [3] Další možností je např. tzv. prostorová modulace vektoru (SVM – space vector 

modulation). Princip spočívá ve vytvoření spínacího vektoru [a,b,c]
T
, který numericky definuje 

všechny možné přepínací stavy tranzistorů.  
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1.5 Mechanika pohonu HEV 

V následujícím textu je uveden postup výpočtu odporu vozidla a popis působících sil. 

Kapitola a vztahy v ní jsou v souladu s literaturou [21] a [22]. 

1.5.1 Odpor vozidla 

 

Obrázek 12: Orientace sil působících na vozidlo 

1.5.1.1 Vliv stoupání 

Při překonávání stoupání a klesání produkuje váha vozidla sílu, která vždy směřuje směrem dolů. 

Při stoupání tato síla působí proti směru jízdy, nebo urychluje směr jízdy při klesání.  

             [N] (1.40) 

1.5.1.2 Vliv valivého odporu 

Valivý odpor Fv je způsoben především třením mezi vozovkou a pneumatikami vozidla je 

vyjádřen jako: 

          [N] (1.41) 

kde Fg je zátěž působící na střed kola a frr je koeficient valivého odporu, který je funkcí 

materiálu, struktury (dezén), teploty a tlaku pneumatik a také např. na materiálu, drsnosti a 

vlhkosti vozovky apod. Pro běžné pneumatiky na betonu nebo asfaltu uvažujeme frr=0,013. 

Hodnoty koeficientu valivého odporu pro jiné typy vozidel a povrchů, viz např. [22]. 

1.5.1.3 Vliv aerodynamického odporu 

Tření mezi vozidlem a vzduchem vyvolává tzv. aerodynamický odpor, závislý na druhé 

mocnině rychlosti vozidla v, hustotě vzduchu  , čelní ploše vozidla S, koeficientu 

aerodynamického odporu    a je popsán vztahem: 

   
 

 
               

  [N] (1.42) 

Koeficient cx je definován tvarem karoserie (pro osobní automobil 0,3–0,4 [22]), vvz je 

komponenta rychlosti vzduchu ve směru jízdy. 
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1.5.2 Přepočet odporu vozidla na hřídel motoru  

Pro motor se zátěžným momentem redukovaným na hřídel motoru můžeme napsat 

pohybovou rovnici: 

    

   

  
          [Nm]  (1.43) 

kde      je redukovaný moment setrvačnosti a       redukovaný zátěžný moment. Mezi 

úhlovou rychlostí   a obvodovou rychlostí v platí vztah: 

        [m.s
-1

] (1.44) 

kde rp je poloměr pneumatiky. Výkon, který musí vozidlo produkovat je roven výkonu 

odebíranému na hřídeli: 

             [W] (1.45) 

Rovnici (1.45) přepíšeme do tvaru pro momenty, tzn.: 

                     [Nm] (1.46) 

kde    je mechanická úhlová rychlost a    je účinnost přenosové cesty.  Dosazením (1.44) 

do (1.46) dostaneme: 

                         [Nm] (1.47) 

Úpravou předchozí rovnice dostaneme rovnici pro redukovaný moment zátěže: 

      
 

  
             [Nm] (1.48) 

Z podmínky zachování energie: 

 

 
     

 

 
      

  [J] (1.48) 

kde mv je hmotnost vozidla a v rychlost, dostaneme vztah pro redukovaný moment setrvačnosti: 

        
 

  
 

 

 [kg.m
2
]  (1.50) 

[23] 
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2 MODEL ELEKTRICKÉHO POHONU 

2.1 Model synchronního motoru 

Elektrický motor použitý v simulovaném pohonu je osmipólový IPMSM, jedná se o motor 

s rotorem uspořádaným podle Obrázku 1d, tj. modifikované jednovrstvé uložení PM. Materiál 

magnetů je neodym-bor-železo. V následujících podkapitolách jsou uvedeny parametry stroje a 

popsáno vytvořený model. 

Tabulka 2: Geometrické rozměry a parametry motoru 

Stator  

Průměr vnější 269 mm 

Průměr vnitřní 161,93 mm 

Délka 84 mm 

Počet drážek 48 

Rotor  

Průměr vnější 160,47 mm 

Délka 83,6 mm 

Tloušťka plechů 0,33 mm 

Vzduchová mezera 0,73 mm 

PM  

Materiál NdFeB 

Rozměry v x š x d 83,1x18,9 x6,5 mm 

Odpor vinutí 0,05 Ω 

Indukčnost v ose d 1,92 mH 

Indukčnost v ose q 5 mH 

Počet pólů 8 

Moment setrvačnosti 0,0386 kg.m
2
 

Typ vinutí Sériové 

Počet závitů cívky 9 

Magnetický tok magnetů 0,8 Wb 

Maximální výkon 50 kW 

Maximální moment 400 Nm 

Maximální otáčky 6000 min
-1

 

2.1.1 Použitý software, model motoru 

Model motoru byl vytvořen pomocí programu Ansoft Maxwell. K jeho vytvoření byl použit 

nástroj RMxprt pro rychlý návrh točivých elektrických strojů (Obrázek 13). Byl vytvořen 3D 

model, ze kterého byl, pro potřeby analýz a zkrácení simulačních časů, odvozen model ve 2D. 

Pro některé simulace byla velikost dále redukována pouze na jednu osminu stroje (Obrázek 14). 
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Obrázek 13: 3D model motoru, 2D řez 

2.1.2 Měření  

Cílem simulací bylo zobrazit průběhy závislosti momentu na zátěžném úhlu a průběhy 

indukovaného napětí stroje. Výsledné závislosti byly porovnány s výsledky měření na reálném 

motoru získané z literatury [9].  

 

 
 

Obrázek 14: Redukce velikosti modelu. Statická 3D analýza rozložení magnetické indukce 

(vlevo), dynamická analýza (vpravo) 
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2.2 Model měniče 

Trojfázový střídač je složen ze šesti tranzistorů IGBT a zpětných diod. Stejnosměrný 

meziobvod je v modelu pro zjednodušení vytvořen zdrojem konstantního napětí, v reálném 

pohonu je před střídačem zapojen tzv. buck-boost měnič, který v případě napájení z baterií 

zvyšuje jejich napětí z 200 na 600 V. 

2.2.1 Použitý software, model měniče 

Měnič a jeho řízení bylo vytvořeno pomocí programu Ansoft Simplorer. Je to multi-

doménový simulační program, který se používá pro návrh, analýzu, optimalizaci a zvýšení 

spolehlivosti komplexních elektrických, elektromechanických, elektromagnetických, teplotních a 

hydraulických systémů. Jedinečnost programu spočívá v schopnosti integrovat konečnoprvkové 

modely komponent do systémové simulace. Řada komponent (senzory, motory, pohony, 

generátory, výkonové měniče aj.) vykazuje nelineární dynamické chování, které musí být 

modelováno metodou konečných prvků. Simplorer obousměrně komunikuje např. s programy 

Maxwell, Rmxprt, ANSYS a umožňuje uživateli vkládat do komplexních systémových modelů 

detailní modely komponent, které jsou generované těmito programy. [31] 

Model trojfázového střídače je na Obrázku 15. Spínání tranzistorů je řešeno pomocí 

komparátorů. Nosný signál je produkován zdrojem trojúhelníkového signálu s frekvencí 2 kHz, 

modulační signály jsou, pro ověření funkce, zdroje sinusových signálu o frekvenci 50 Hz. 

Stejnosměrná strana je zde představována zdrojem napětí Ud= 500V. 

 

Obrázek 15: Základní model měniče a ověření jeho funkce měniče, RL zátěž 

Správnost zapojení byla ověřena při zatížení měniče obecnou RL zátěží zapojenou do hvězdy. 

Pro průběhy napětí a proudů viz následující Obrázek 16. 
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Obrázek 16: Průběhy napětí a proudů na indukčnostech zátěže 

2.2.2 Model řízení motoru 

Pro návrh řízení je použit blok představující synchronní stroj bez tlumícího vinutí. Blok je 

popsán v d, q souřadném systému. Zadáním patřičných hodnot příčné a podélné indukčnosti 

určíme, jestli se jedná o stroj s hladkým rotorem nebo vyniklými póly. Orientací momentu zátěže 

pak volíme mezi motorem a generátorem. Situaci zobrazuje Obrázek 17. 

  

Obrázek 17: Blok představující synchronní motor, nastavení rozdílných indukčností 

Struktura řízení je navržena podle blokového schématu na Obrázku 10 a kapitoly 1.3. Na 

Obrázku 18 je pro přehlednost zobrazeno zjednodušené schéma řízení. Úplné schéma z programu 

Simplorer je vloženo v Příloze D. 
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Obrázek 18: Zjednodušené schéma řízení motoru, blok ωr – otáčkový regulátor; blok A – výpočet 

složek id, iq; Blok B odbuzování motoru; blok C – omezení proudu iq v závislosti na snižování id 

Na Obrázku 19 je zobrazeno vytvořené zapojení PI regulátoru proudu id.  

 
Obrázek 19: PI regulátor proudu 

 Pulsní šířková modulace může být v prostředí Simplorer provedena více způsoby, pro 

ověření funkce byly použity komparátory a logické bloky podle Obrázku 16. Při provozu 

s blokem motoru a následných simulací byly komparátory upraveny a použit byl blok deadtime, 

zajišťující ochrannou dobu (t0=5μs) mezi vypnutím jednoho a zapnutím druhého tranzistoru 

(Obrázek 20). Pro otáčkový regulátor byla využita další možnost provedení PI regulátoru, a to 

samostatným blokem. 

 

 
 

Obrázek 20: Generátor ochranné doby (vlevo), regulace otáček PI regulátorem (vpravo) 
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3 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH SIMULACÍ 

3.1 Měření na synchronním motoru 

3.1.1 Závislosti momentu na zátěžném úhlu 

 

Obrázek 21: Závislosti momentu na zátěžném úhlu 

 

 

Obrázek 22: Porovnání maximálních hodnot momentů při jednotlivých proudech 
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3.1.2 Měření indukovaného napětí motoru 

 

Obrázek 23: Průběhy okamžitých hodnot indukovaných napětí pro dvě zvolené rychlosti 

 

 

Obrázek 24: Porovnání měřených a simulovaných efektivních hodnot indukovaných napětí 
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3.1.3 Ostatní průběhy 

 

Obrázek 25: Závislost momentu na zátěžném úhlu při nulovém proudu 

 

Obrázek 26: Průběh magnetické indukce ve vzduchové mezeře 
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3.2 Měření na měniči 

3.2.1 Velikost odebíraného proudu při konstantních otáčkách a momentu 

Obrázek 27 zachycuje soustavu bodů, ve kterých probíhalo měření na reálném motoru. Pro 

jednotlivé hodnoty otáček byl nastavován moment a zaznamenány hodnoty statorových proudů, 

napětí, výkonů, teplot vinutí apod., viz [9]. V modelu měniče byly shodně s vybranými body 

nastaveny hodnoty otáček i momentu a porovnány výstupní proudy. 

 

Obrázek 27: Body závislosti momentu na otáčkách, ve kterých proběhlo měření veličin 

referenčního zdroje dat [9] 

 

Obrázek 28: Porovnání odebíraných proudů při různých otáčkách a konstantním momentu 

Na obrázku 28 jsou pak vyneseny závislosti odebíraných proudů pro konstantní moment 100 a 

200Nm.  
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Tabulka 3: Porovnání hodnot odebíraných proudů pro zvolené body (viz Obrázek 27) 

n[rpm] M[Nm] Iref[A] Imod[A]i δ[%] n[rpm] M[Nm] Iref[A] Imod[A]i δ[%] 

303 20,2 14,8 18,81 27,1% 1501 99,1 50,5 47,34 -6,3% 

304 98,1 46,1 39,30 -14,8% 1503 188,9 91,4 85,69 -6,3% 

303 150,2 73,0 65,88 -9,8% 1504 295,8 153,5 139,55 -9,1% 

303 219,4 105,9 96,00 -9,3% 2104 40,4 25,8 22,76 -11,8% 

503 30,2 20,0 15,00 -25,0% 2104 99,7 50,8 43,54 -14,3% 

503 108,9 54,7 48,00 -12,2% 2105 158,7 77,3 68,21 -11,8% 

503 258,9 128,7 111,91 -13,0% 2106 208,4 106,3 87,80 -17,4% 

503 337,3 171,9 149,90 -12,8% 3004 50,0 32,7 31,44 -3,8% 

903 20,2 15,0 13,90 -7,3% 3004 119,5 84,7 73,65 -13,0% 

903 178,4 87,3 86,50 -0,9% 3005 139,0 106,6 86,43 -18,9% 

903 269,9 135,4 110,00 -18,8% 3804 49,8 44,7 33,69 -24,6% 

904 325,9 165,4 163,00 -1,5% 3804 98,6 95,6 71,90 -24,8% 

1105 99,2 50,4 43,65 -13,4% 4604 30,0 37,1 27,83 -25,0% 

1105 219,2 110,1 104,90 -4,7% 4606 79,7 87,5 60,76 -30,6% 

1102 307,2 154,1 149,13 -3,2% 5404 30,3 35,0 23,33 -33,3% 

1100 359,7 188,4 182,32 -3,2% 5406 59,9 77,5 77,50 0,0% 

 

 

Obrázek 29: Průběh odebíraného proudu při skokové změně zatížení 
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3.2.2 Průběhy při chodu ve vysokých otáčkách 

Na následujících obrázcích jsou průběhy veličin při rozběhu motoru. V Obrázku 31 je 

vyznačen okamžik začátku odbuzování motoru. 

 

Obrázek 30: Průběh otáček IPMSM 

 

Obrázek 31: Průběhy proudu v podélné a příčné ose, okamžik přechodu z MTPA do FW 

 

Obrázek 32: Detail odebíraných proudů 
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4 ZÁVĚR 
V úvodních kapitolách práce je uveden teoretický popis synchronního motoru 

s permanentními magnety uvnitř rotoru, jsou zde popsány proudové a napěťové limity stroje a 

z nich vyplývající možnosti režimů provozu. Dále je popsán trojfázový měnič a představena 

možná struktura řízení umožňující provoz motoru v širším spektru otáček. Krátce jsou 

představeny také vytvořené modely motoru i měniče. 

Na vytvořeném modelu motoru je provedeno několik typů analýz. Jsou získány závislosti 

momentu na zátěžném úhlu a průběhy indukovaných napětí. Z výsledků je vidět jasná odchylka 

změřených momentů od hodnot na reálném stroji. Rozdíl může být způsoben např. odlišným 

nastavením materiálových vlastností, zanedbáním vlivu natočení drážek, popř. chybou výpočetní 

metody. Odchylky maximálních hodnot indukovaných napětí jsou pouze nižší a shodují se 

s hodnotami z měření. Dále byly porovnány velikosti indukčností v podélné a příčné ose učené 

analytickým výpočtem ze známých hodnot a parametrů motoru s hodnotami v dokumentaci. 

Z porovnání je vidět, že výpočet je zatížen relativně malou chybou, způsobenou zejména 

odhadem některých veličin potřebných k výpočtu (rozměry čel, efektivní délka mezery, grafické 

určování koeficientů apod.). 

Na modelu měniče byla ověřena funkce zvolené struktury řízení pro provoz v režimu 

odbuzování. Byly zobrazeny průběhy proudů při různých otáčkách motoru a proměnném zatížení. 

Tyto hodnoty byly taktéž porovnány s dostupnými zdroji, chyba změřených hodnot se pohybuje 

v rozmezí cca 0–30%. Odchylka může být způsobena především použitím lineárního modelu 

motoru, ideálního zdroje stejnosměrného meziobvodu, či nestejným nastavením parametrů 

obvodu. Zpřesnit se dá metoda např. zadáním přesnějších hodnot obvodu i motoru, použitím 

nelineárního modelu motoru s definicí ztrát aj. 
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PŘÍLOHA A 
Konstrukce prostorového vektoru: 

 

Popis prostorového vektoru v a) statorových souřadnicích α, β, b) v rotorových souřadnicích d, q 

 
a)  b) 

Časové průběhy veličin popsaných v αβ a dq. 

 
Poznámka: 

Použitý prostorový vektor je označen jako vektor statorového proudu, obdobně lze popsat i další 

veličiny – napětí, magnetické toky, vektor maxima magnetické indukce aj. 

 

 

  

  s 
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PŘÍLOHA B 
Analytický výpočet indukčností motoru. Doplňující obrázky jsou uvedeny na konci přílohy. 

VELIČINA 
Počet 

drážek 

Počet 

vodičů v 

drážce 

Vnitřní 

průměr 

statoru 

Délka 

železa 

Počet 

drážek na 

pól a fázi 

Počet 

pólpárů 

Počet 

fází 

Počet 

paralelních 

větví 

OZNAČENÍ Q[-] N[-] D[m] lfe[m] q[-] 2p[-] m[-] a[-] 

HODNOTA 48 9 0,1693 0,08 2 4 3 0 

DRÁŽKY[m]1) h1[mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] b1 [mm] b4 [mm]   

HODNOTA 1,03 10 10 29,5 1,93 5   

1) Rozměry drážky statoru (Obrázek B1) 

Permeabilita vakua 

                           (B.1) 

Pólová rozteč: 

   
  

    
 

         

   
          (B.2) 

Drážková rozteč: 

   
  

 
 

         

  
          (B.3) 

Činitel vinutí: 

    
       

 
     

       
 

    

 
          

  
  

 
       

 
  

 
        

 
    

  
         

 
   

        (B.4) 

Magnetizační indukčnost stroje v ose d 

      

    

       
         

   

           
          

           
                         

 (B.5) 

Rozptyl na okrajích vzduchové mezery Lδ 

Činitel rozptylu     určen graficky podle [27] (Obrázek B2) jako: 

          (B.6) 

Výsledný rozptyl vzduchové mezery: 

                                   (B.7) 
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Rozptyl vlivem drážkování statoru Lu 

Pro použitou drážku (Obrázek B1) můžeme psát: 

   
  

   
 

  

  
 

  

  
     

    

   
 

  

 
 

    

    
            (B.8) 

kde          určen graficky podle [27] viz Obrázek B3. 

Rozptyl vlivem drážkování pak: 

   
  

 
   

      
   

  
                               (B.9) 

Rozptyl mezi zuby statoru Lσd 

    
  

 
  

   
 
  

 
  

    
    

   
    
    

      (B.10) 

    
  

 
   

       
   

  
                                    (B.11) 

Čela cívek Lw 

Koeficient      a       z tabulky [27]. 

           a          

                                                    (B.12) 

kde     je výška konce vinutí a    délka 

   
  

 
          

  

  
                               

 

(B.13) 

Celková rozptylová indukčnost  

               = 

                                                    
 (B.14) 

Magnetizační indukčnost stroje v ose q 

      

    

       
         

   

           
          

             
                        

 

(B.15) 

Celková indukčnost v podélné a příčné ose 

                            (B.16) 

                       (B.17) 
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Obrázek B1 

 

Obrázek B2 [27] 

 

Obrázek B3 [27] 

 

 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
52 

PŘÍLOHA C 
Konstanty a hodnoty veličin Simplorer. 

f]Hz] Imax[A] UDC[V] t0[μs] 

4000 250 500 5 

Blok motoru. 

Ld[mH] Lq[mH] J[kg.m
2
] ψpm[Wb] Rs[Ω] 2p[-] 

1,92 5 0,0386 0,8 0,05 4 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA D 
Úplné schéma zapojení řízení měniče napájecího IPMSM v programu Ansoft simplorer. 

 


