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Összefoglaló
Manapság, a szervo- és robothajtások területén az egyik leggyakrabban alkalmazott
motortípus az állandómágneses forgórészű szinuszmezős szinkron motor. Ennek oka,
hogy

ezeknek

a

motoroknak

kiemelkedő

a

teljesítménysűrűsége,

illetve

konstrukciójukból adódóan kiválóan alkalmasak magas minőségi követelményeket
támasztó szabályozott mozgások precíziós megvalósítására.
Az állandómágneses forgórészű szinuszmezős szinkron motorok esetében jelenleg az
egyik legígéretesebbnek tűnő nyomatékszabályozási módszer az úgynevezett közvetlen
nyomatékszabályozás térvektor-modulációval (angolul röviden: DTC-SVM).
A disszertációm keretében egy eddig még nem vizsgált problémakört tárgyalok,
nevezetesen a DTC-SVM túlterheléses állapotbeli viselkedését. Kutatásaim során
bebizonyítottam, hogy:
1. a DTC-SVM alacsony maximális terhelhetőséggel rendelkezik,
2. a DTC-SVM túlterheléses állapotban instabilitásra hajlamos,
3. egy DTC-SVM-et használó állandómágneses forgórészű szinkron motoros hajtás
maximális terhelhetősége nagymértékben függ a motor fordulatszámától.
Ezen problémák okaira sikerült fényt derítenem.
Az eredeti DTC-SVM módszer túlterheléses állapotbeli problémáinak megoldása
céljából újfajta DTC-SVM módszereket dolgoztam ki, amelyek:
1. maximális terhelhetőség tekintetében nagymértékben meghaladják az eredeti
DTC-SVM módszert,
2. túlterheléses állapotban stabilak,
3. az eredeti DTC-SVM-mel gyakorlatilag megegyező dinamikával szabályozzák a
motor elektromágneses nyomatékát,
4. nyomatéklüktetés tekintetében is lényegében ekvivalensnek tekinthetőek az
eredeti DTC-SVM módszerrel.
A disszertáció célja az előbb felsorolt kutatási eredményeim bemutatása és
összefoglalása, illetve az új eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek
megjelölése.

Abstract
Nowadays permanent magnet synchronous motors with sinusoidal field-distribution are
one of the most commonly used types of motors in the field of servo- and robot drives.
This can be contributed to the fact that these motors have a very high power-density and
from the point of view of the construction they are perfectly suitable for motion control
applications requiring high-precision.

One the most promising methods for controlling the electromagnetic torque of permanent
magnet synchronous motors is called the direct torque control with space vector
modulation (shortly: DTC-SVM).

In my dissertation the overload-capabilities of the DTC-SVM method are examined
which is an issue that has not been investigated yet. During my research I have proven
the followings:
1. The DTC-SVM has poor overload-capabilities.
2. The DTC-SVM has severe instability-problems during overloading.
3. The overload-capabilities of the DTC-SVM are heavily dependent on the speed.
Also, I have managed to find out the reasons for these problems.

In order to eliminate the overload-capability problems of the DTC-SVM I have developed
new DTC-SVM methods which have the following features:
1. The new methods have far more superior overload-capabilities compared to those
of the original method.
2. The new methods are stable during overloading.
3. The new methods are capable of practically the same excellent torque-control
dynamic performance as the original method.
4. The torque-ripples produced by the new methods are practically identical to those
of the original method.

In the dissertation the aforementioned research results are presented and summarized. The
fields of applications for each method are also given.
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1. Bevezetés, célkitűzések
Manapság, egy izgalmas forradalomnak lehetünk a tanúi. A folyamatos technikai
fejlődésnek köszönhetően a közeljövőben olyan eszközök fognak minket körbevenni,
amelyek nagymértékben megkönnyítik

mindennapi

életünket, és

amelyeknek

köszönhetően előreláthatóan minden eddiginél magasabb lesz az életszínvonal és a
várható élettartam. Csak néhány példa ezek közül: önvezető járművek, villamos hajtású
autók, háztartási robotok, illetve egyéb mobilis robotok. Az ipari robotokat is vélhetően
egyre szélesebb körben fogják alkalmazni, ezáltal gyakorlatilag megkímélve az
embereket a viszontagságos ipari környezetben történő munkavégzéstől. Az imént
említett területeken jelenleg is intenzív kutatások és fejlesztések folynak, az innovációs
folyamatokban minden bizonnyal jelentős szerepet fog betölteni a villamos hajtások
szabályozástechnikájának fejlődése.
Hasonló forradalom figyelhető meg a villamos hajtásokban alkalmazott motortípusok
esetében is: a továbbra is széleskörűen alkalmazott aszinkron motoros hajtások mellett
egyre elterjedtebben alkalmazzák a szinkron-típusú motorokra épülő hajtásokat, ezen
belül is elsősorban az állandómágneses forgórészű szinkron motoros hajtásokat, a
szinkron reluktancia motoros hajtásokat, illetve a kapcsolt reluktancia motoros
hajtásokat. Ezen hajtások tulajdonságainak javítása érdekében komoly fejlesztések
történtek már az elmúlt időszakban is. Számíthatunk az előbb felsorolt hajtásrendszerek
egyre szélesebb körű alkalmazásara is.

Jelenleg

a

szervo-alkalmazások

területén

–

eltekintve

az

elektrohidraulikus

szervomechanizmusoktól és az egyéb különleges megoldásoktól – különösen
széleskörűen alkalmaznak villamos motorokat. A szervo- és robothajtások körében az
egyik

leggyakrabban

alkalmazott

motortípus

az

állandómágneses

forgórészű

szinuszmezős szinkron motor. Ennek oka, hogy ezeknek a motoroknak kiemelkedő a
teljesítménysűrűségük, kitűnő a hatásfokuk, illetve konstrukciójukból adódóan kiválóan
alkalmasak magas minőségi követelményeket támasztó szabályozott mozgások precíziós
megvalósítására. Az említett előnyös tulajdonságok miatt az állandómágneses forgórészű
szinkron motorokat a szervo- és robothajtásokon kívül más területeken is elterjedten
alkalmazzák, így például az autóiparban, a nagyfordulatszámú villamos hajtások
területén, illetve a tisztán villamos- és a hibrid-üzemű autók hajtómotorjaiként.
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Bár az állandómágneses forgórészű szinkron motorok felépítésükből adódóan kiválóan
alkalmasak precíziós szabályozott mozgások megvalósítására, azonban egy hajtás
minőségi jellemzői nem csak a felhasznált motor paramétereitől függenek, hanem az
alkalmazott szabályozási módszerektől is. Jelenleg az egyik legígéretesebbnek tűnő
nyomatékszabályozási módszer az úgynevezett közvetlen nyomatékszabályozás
(angolul: Direct Torque Control, röviden: DTC). Ez a módszer számos előnyös
tulajdonsága mellett kitűnő dinamikával képes a motor elektromágneses nyomatékát
szabályozni. A módszer rendelkezik néhány jelentősebb hátránnyal is, köztük az egyik
legsúlyosabb a nagymértékű nyomatéklüktetés. Ez a probléma különösen nagy
jelentőséggel bír szervo- és robothajtások esetében, mivel megnehezítheti, vagy akár
lehetetlenné is teheti a pontos pozícionálást.
Az előbb felsorolt problémák miatt a kutatók számos egyéb módszert is kidolgoztak a
közvetlen nyomatékszabályozás problémáinak orvoslása érdekében. Ezek közül az egyik
legjelentősebb az úgynevezett közvetlen nyomatékszabályozás térvektor-modulációval
(angolul: Direct Torque Control with Space Vector Modulation, röviden: DTC-SVM). Ez
a módszer képes kiküszöbölni a DTC legfőbb hátrányait (pl. a DTC esetében a kapcsolási
frekvencia folyamatosan és széles tartományban változik, míg a DTC-SVM esetében a
kapcsolási frekvencia fix), köztük a nagymértékű nyomatéklüktetést is. Mindezeknek
köszönhetően a DTC-SVM már lényegesen jobban alkalmazható szervo- és robothajtások
esetében, mint a DTC.
Az összefoglalóban említettek szerint a disszertációmban részletesen vizsgálom a DTCSVM túlterheléses állapotbeli viselkedését, valamint az ezzel kapcsolatos problémák
megoldása céljából újfajta DTC-SVM módszereket dolgoztam ki, melyeket a disszertáció
keretében részletesen bemutatok.
Az új módszereket Matlab-Simulink környezetben végzett szimulációs vizsgálatok
segítségével validáltam. A szimulációs vizsgálatok a motor Park-vektoros egyenletein,
illetve a hajtást leíró differenciálegyenleteken alapultak.
Az új módszereknek köszönhetően nagymértékben megnőtt a hajtásrendszer maximális
terhelhetősége, ami jelentős költségcsökkentést, illetve jóval helytakarékosabb
mechanikai kialakítást tesz lehetővé. Ezen felül, a nagyobb terhelhetőség miatt
2

nagymértékben megnőtt a szervo-rendszerben rendelkezésre álló maximális dinamikai
nyomaték, ami jóval gyorsabb működést, többek között jóval gyorsabb pozícionálást
eredményez.
Az eddigieknek megfelelően a disszertáció felépítése a következő.
1. Az állandómágneses forgórészű szinkron motoros hajtások és a DTC rövid
bemutatása.
2. A DTC-SVM bemutatása, illetve az azzal kapcsolatos szakirodalom áttekintése.
3. A DTC-SVM-mel kapcsolatos saját kutatási eredményeim bemutatása, az eddig
még nem tárgyalt problémakör, azaz a DTC-SVM túlterheléses állapotbeli
viselkedésének ismertetése és elemzése.
4. Az általam kifejlesztett újfajta DTC-SVM módszerek ismertetése és elemzése.
5. Az általam elért új tudományos eredmények összefoglalása, az általam
kifejlesztett újfajta DTC-SVM módszerek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek
megjelölése, illetve a további kutatási és fejlesztési lehetőségek számbavétele.
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2. Állandómágneses forgórészű szinkron motoros hajtások
közvetlen nyomatékszabályozási módszerei
Ebben a fejezetben röviden összefoglalom az állandómágneses forgórészű szinkron
motoros (angolul: permanent magnet synchronous motor, mostantól röviden: PMSM)
hajtások

alapösszefüggéseit,

valamint

a

PMSM

hajtások

közvetlen

nyomatékszabályozásával, illetve a PMSM hajtások DTC-SVM szabályozásával
kapcsolatos legfontosabb ismerteket. Ezt követi a szakirodalom áttekintése és elemzése.

2.1 A PMSM hajtások alapösszefüggései
A PMSM hajtások alapösszefüggéseinek egyik alapjául az állórészre vonatkozó Parkvektoros (röviden: vektoros) feszültségegyenlet szolgál. Ez a következő:

𝑣̅ = 𝑅𝑖̅ +

̅
𝑑𝜓
𝑑𝑡

+ 𝑗𝜔𝑐 𝜓̅

(2.1.1)

Ahol:
𝑣̅ : az állórészre kapcsolt feszültség vektora
𝑅: az állórész ellenállása
𝑖̅: az állórész áramvektora
𝜓̅: az állórész fluxusvektora
𝜔𝑐 : a közös koordináta-rendszer villamos szögsebessége („c”: „common”)
A következő egyenlet a gép elektromágneses nyomatékát írja le:
3
𝑚
̅ = 𝑝𝜓̅ × 𝑖̅
2

(2.1.2)

Ahol:
𝑝: a póluspárszám
Pólusmezőhöz rögzített koordináta-rendszerben (ún. d-q koordináta-rendszer) a
fluxusegyenletek alakja a következő:

𝜓𝑑 = 𝜓𝑝 + 𝐿𝑑 𝑖𝑑

(2.1.3)

𝜓𝑞 = 𝐿𝑞 𝑖𝑞

(2.1.4)

𝜓𝑑 , 𝜓𝑞 : az állórész fluxusvektorának a hossz- és a keresztirányú komponensei
𝜓𝑝 : a pólusfluxus-vektor amplitúdója
𝐿𝑑 , 𝐿𝑞 : a hossz- és a keresztirányú szinkron induktivitások
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𝑖𝑑 , 𝑖𝑞 : az állórész áramvektorának a hossz- és a keresztirányú komponensei
A (2.1.3) és a (2.1.4) összefüggéseket a (2.1.1) összefüggésbe helyettesítve adódik az
állórészre kapcsolt feszültségvektor és az állórész áramvektora közötti összefüggés a d-q
koordináta-rendszerben felírva:
𝑣𝑑
𝑅
𝑣𝑞
𝑅

+ 𝜔𝑒 𝑇𝑞 𝑖𝑞 = 𝑖𝑑 + 𝑇𝑑

− 𝜔𝑒 𝑇𝑑 𝑖𝑑 −

𝜔𝑒 𝜓𝑝

𝑑𝑖𝑑

= 𝑖𝑞 + 𝑇𝑞

𝑅

(2.1.5)

𝑑𝑡
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡

(2.1.6)

𝑣𝑑 , 𝑣𝑞 : az állórész feszültségvektorának a hossz- és a keresztirányú komponensei
𝜔𝑒 : a forgórész villamos szögsebessége („e”: „electrical”)
𝑇𝑑 , 𝑇𝑞 : az állórész hossz- és keresztirányú villamos időállandói
A 𝑇𝑑 és a 𝑇𝑞 időállandók a következőképpen fejezhetőek ki:

𝑇𝑑 =
𝑇𝑞 =

𝐿𝑑

(2.1.7)

𝑅
𝐿𝑞

(2.1.8)

𝑅

A (2.1.3) és a (2.1.4) összefügéseket a (2.1.2) összefüggésbe helyettesítve a következő
kifejezés adódik a nyomaték abszolút értékére vonatkozóan:
3

𝑚 = 𝑝 (𝜓𝑝 𝑖 sin(𝜗𝑝 ) +
2

𝐿𝑑 −𝐿𝑞 2
𝑖
2

sin(2𝜗𝑝 ))

(2.1.9)

Ahol:
𝑖: az állórész áramvektorának amplitúdója
𝜗𝑝 : az ún. nyomatékszög (az áramvektornak a pólusfluxus-vektorral bezárt szöge)
A (2.1.9) összefüggés első tagját gerjesztési nyomatéknak, a második tagját reluktancia
nyomatéknak nevezik. A PMSM szervomotorok nagy részének esetében az
állandómágnesek a forgórész felületére vannak rögzítve (angolul ún. surface-mounted
permanent magnet synchronous motor, röviden: SM PMSM). Ilyenkor az 𝐿𝑑 = 𝐿𝑞
összefüggés az esetek jelentős részében nagyon jó közelítéssel fennáll, melyből
következően a reluktancia nyomaték elhanyagolható. A disszertáció tárgyát kizárólag
az olyan SM PMSM szervomotorok képezik, amelyek esetében az 𝑳𝒅 = 𝑳𝒒
összefüggés nagyon jó közelítéssel fennáll.

5

Newton második törvénye forgó mozgásra vonatkozóan a következő:
1

𝜏

𝜔 = ∫0 (𝑚(𝑡) − 𝑚𝑙 (𝑡)) 𝑑𝑡 + 𝜔0
𝐽

(2.1.10)

Ahol:
𝜔: a forgórész mechanikai szögsebessége
𝐽: a forgórész tehetetlenségi nyomatéka
𝑚(𝑡): a motor elektromágneses nyomatékának időfüggvénye
𝑚𝑙 (𝑡): a terhelőnyomaték időfüggvénye
𝜔0 : a forgórész kezdeti (mechanikai) szögsebessége
A modellben az állórész vasveszteségét elhanyagoltam. A (2.1.5), a (2.1.6), a (2.1.9) és a
(2.1.10) egyenletek együttesen alkotják a PMSM hajtás differenciál-egyenlet rendszerét.
A PMSM hajtásokkal kapcsolatos alapösszefüggések részletesen megtalálhatóak a [2.1.12.1.2] irodalmakban.
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2.2 Koordináta-transzformációk
A váltakozó áramú hajtások esetében gyakran transzformálják át az egyes mennyiségeket
egyik koordináta-rendszerből a másikba. Éppen ezért szükséges ezeknek a
transzformációknak a rövid áttekintése. A fejezet keretében csak a leggyakrabban
alkalmazott

koordináta-transzformációkat

fogom

ismertetni.

A

koordináta-

transzformációkkal kapcsolatos részletek megtalálhatóak a [2.1.1-2.1.2, 2.2.1-2.2.2, F1]
irodalmakban.
A 2.2.1 ábra mutatja a leggyakrabban alkalmazott koordináta-rendszereket. Ezek a
következők: az abc koordináta-rendszer, az x-y koordináta-rendszer, illetve a korábban
már említett d-q koordináta-rendszer. Az első két koordináta-rendszer állórészbeli, míg a
harmadik valós tengelye a pólusfluxus-vektorhoz van rögzítve (tehát forog az állórészhez
képest). Az x-y és a d-q koordináta-rendszerek Descartes-koordinátákat használnak, míg
az abc koordináta-rendszer fázismennyiségekkel dolgozik.

2.2.1 ábra: Koordináta-rendszerek [F1]
Az „abc/xy” koordináta-transzformáció (az abc koordináta-rendszerből az x-y
koordináta-rendszerbe történő transzformáció) összefüggései az áramvektorra felírva a
következők:
𝑖𝑥 = 𝑖𝑎

(2.2.1)

𝑖𝑦 = (𝑖𝑎 + 2𝑖𝑏 )/√3

(2.2.2)

Az „xy/dq” koordináta-transzformáció (az x-y koordináta-rendszerből a d-q koordinátarendszerbe történő transzformáció) összefüggései az áramvektorra felírva a következők:
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𝑖𝑑 = 𝑖𝑥 cos 𝜃 + 𝑖𝑦 sin 𝜃

(2.2.3)

𝑖𝑞 = −𝑖𝑥 sin 𝜃 + 𝑖𝑦 cos 𝜃

(2.2.4)

Itt 𝜃 a forgórész szöghelyzetét jelöli, villamos szögekben megadva. Hasonlóan, a „dq/xy”
koordináta-transzformáció összefüggései az áramvektorra felírva a következők:
𝑖𝑥 = 𝑖𝑑 cos 𝜃 − 𝑖𝑞 sin 𝜃

(2.2.5)

𝑖𝑦 = 𝑖𝑑 sin 𝜃 + 𝑖𝑞 cos 𝜃

(2.2.6)

Ezek után az „xy/abc” koordináta-transzformáció összefüggései az áramvektorra felírva
a következők:
𝑖𝑎 = 𝑖𝑥

(2.2.7)

𝑖𝑏 = (−𝑖𝑥 + √3𝑖𝑦 )/2

(2.2.8)

𝑖𝑐 = (−𝑖𝑥 − √3𝑖𝑦 )/2

(2.2.9)

A továbbiakban a koordináta-transzformációkat a 2.2.2 ábrán látható módon fogom
jelölni az egyes blokkvázlatokban. A 2.2.2 ábra két transzformációt szemléltet az
áramvektorra vonatkozóan. A bal oldali ábra az abc koordináta-rendszerből az x-y
koordináta-rendszerbe történő transzformálást jelképezi, míg a jobb oldali ábrán az x-y
koordináta-rendszerből a d-q koordináta-rendszerbe történő transzformálás szimbóluma
látható. A bal oldali ábrán a harmadik fázisáramot (𝑖𝑐 -t) külön nem jelöltem, mivel az
Kirchhoff csomóponti törvényéből kiszámítható.

2.2.2 ábra: Koordináta-transzformációs blokkok [2.1.1-2.1.2, F1]
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2.3 A PMSM hajtások közvetlen nyomatékszabályozása
A (2.1.2) összefüggést átalakítva a következő kifejezés adódik az elektromágneses
nyomaték vektorára vonatkozóan:
3
3
3
̅̅̅̅𝑝 + 𝐿𝑑 𝑖̅) × 𝑖̅ = 3 𝑝𝜓
̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝑚
̅ = 𝑝𝜓̅ × 𝑖̅ = 𝑝(𝜓
𝑝 × 𝑖̅ = 𝑝𝜓𝑝 ×
2

×

̅ −𝜓
̅̅̅̅
𝜓
𝑝
𝐿𝑑

2

3

̅̅̅̅
̅
𝜓𝑝 ×𝜓

2

𝐿𝑑

= 𝑝

2

2

(2.3.1)

Ebből a nyomaték abszolút értéke:
3

𝜓𝑝 𝜓 sin 𝛿

2

𝐿𝑑

𝑚= 𝑝

(2.3.2)

Ahol:
𝜓: az állórész fluxusvektorának amplitúdója
𝛿: az ún. terhelési szög, azaz az állórész fluxusvektorának a pólusfluxus-vektorral bezárt
szöge (ld. 2.3.1 ábra)

2.3.1 ábra: Koordináta-rendszerek [F1]
A (2.3.2) egyenlet alapján az elektromágneses nyomaték befolyásolására két lehetőség
van: az állórész fluxusvektor amplitúdójának változtatása, illetve a terhelési szög
változtatása. Ez az elve valamennyi közvetlen nyomatékszabályozási módszernek. A
módszer részletes leírása megtalálható a [2.1.1-2.1.2, 2.3.1-2.3.16] irodalmakban, itt csak
a későbbi vizsgálatok szemszögéből nézve lényeges részeket ismertetem. Megjegyzendő
azonban, hogy a közvetlen nyomatékszabályozást nemcsak PMSM hajtások esetében
alkalmazzák, hanem más motortípusok, illetve hálózati áramirányítók esetében is [2.3.32.3.16]. Ez utóbbi esetben a nyomaték helyett a hálózati hatásos teljesítményt
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szabályozzák (angolul „direct power control”, röviden: DPC). A 2.3.2 ábra mutatja a
közvetlen nyomatékszabályozás (DTC) blokkvázlatát PMSM hajtásokra.

2.3.2 ábra: A közvetlen nyomatékszabályozás (DTC) blokkvázlata
A 2.3.2 ábrának megfelelően a nyomaték- és az állórész fluxusamplitúdó szabályozására
hiszterézises szabályozókat (𝐻𝑠𝑦𝑡 𝑐𝑡𝑟𝑙 a 2.3.2 ábrán) használnak, amelyek közül az
állórész-fluxusamplitúdó tartása kétpont-szabályozó segítségével történik, viszont a
nyomatékszabályozó lehet kétpont-szabályozó is [2.3.1], illetve hárompont-szabályozó is
[2.3.2]. A becslő (angolul: „estimator”, 𝐸𝑠𝑡 a 2.3.2 ábrán) a mért állórész feszültségek és
áramok felhasználásával becsli a nyomatékot (𝑚) és az állórész fluxusamplitúdót (𝜓),
illetve az állórész fluxusvektorának szektorszámát (𝑁). A hiszterézises szabályozók
kimenete (1-1 bit, név szerint 𝜓𝑏𝑖𝑡 és 𝑚𝑏𝑖𝑡 ), illetve a becsült szektorszám alapján egy
kapcsolótábla (𝑆𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 a 2.3.2 ábrán) felhasználásával kerül kiválasztásra az
aktuális mintavételi periódusban a motorra kapcsolandó feszültségvektor. Eszerint a DTC
nem használ impulzusszélesség-modulátort (röviden: PWM-modulátort), a kétszintű
feszültséginverter (𝐼𝑁𝑉 a 2.3.2 ábrán) vezérlése közvetlenül történik (az inverter egyes
hídágait vezérlő jeleket 𝑆𝑎 , 𝑆𝑏 és 𝑆𝑐 jelöli a 2.3.2 ábrán).
Érdemes megemlíteni, hogy a becslő egyik lehetséges megvalósításának esetében hogyan
történik a módszer működéséhez szükséges mennyiségek kiszámítása [2.1.1-2.1.2, 2.3.12.3.2]. Ebben az esetben az állórész fluxusvektor x-y koordináta-rendszerbeli
komponensei a következőképpen kerülnek kiszámításra:
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𝜓𝑥 = ∫ 𝑣𝑥 − 𝑅𝑖𝑥 𝑑𝑡

(2.3.3)

𝜓𝑦 = ∫ 𝑣𝑦 − 𝑅𝑖𝑦 𝑑𝑡

(2.3.4)

Ebből az állórész fluxusamplitúdó:

𝜓 = √𝜓𝑥2 + 𝜓𝑦2

(2.3.5)

A szektorszám meghatározása pedig a következőképpen történik:

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝜓𝑦
𝜓𝑥

(2.3.6)

Ha -30° ≤ 𝛾 < 30°, akkor 𝑁 = 1, ha 30° ≤ 𝛾 < 90°, akkor 𝑁 = 2, stb., ld. 2.3.3 ábra.
A 2.3.3 ábrán zöld színnel vannak jelölve az inverter egyes kapcsolási állapotaihoz
tartozó feszültségvektorok, az ábrán a 2 db null-feszültségvektor (𝑣̅ (7) és (𝑣̅ (8))
egységesen 𝑣̅ (0)-lal van jelölve a jobb láthatóság érdekében. A 2.3.3 ábrán barna színnel
vannak jelölve a szektorszámok. Megjegyzendő, hogy az itt megadott szektorszámok nem
egyeznek meg a 2.4 alfejezetben ismertetett térvektor-moduláció szektorszámaival. A
2.3.3 ábrán az állórész fluxusvektora a 2. szektorban tartózkodik.

2.3.3 ábra: Szektorszámok és feszültségvektorok DTC esetén [2.1.1-2.1.2]
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A nyomaték becslésére az alábbi összefüggés használható:
3

𝑚 = 𝑝(𝜓𝑥 𝑖𝑦 − 𝜓𝑦 𝑖𝑥 )
2

(2.3.7)

A DTC számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, melyek közül a leglényegesebbek:
-

kitűnő dinamikával képes szabályozni a nyomatékot és a fluxust

-

a módszer egyszerű, nem igényel túl sok számítást

-

nincs szükség az állórész fluxusvektor szöghelyzetének pontos ismeretére,
elegendő annak csak a szektorszámát ismerni. Ez azt jelenti, hogy a fluxusvektor
szöghelyzetét elegendő csak 60°-os villamos szögnek megfelelő pontossággal
ismerni.

-

a hiszterézises szabályozók beállítása egyszerű, a viselkedésük robusztus, mivel
a rendszer állapotának függvényében avatkoznak be

-

amennyiben a becslő megvalósítása a fenti módon történik, akkor a használat
során a gépparaméterek közül csak az állórész ellenállásának ismeretére van
szükség

Az eddigiek alapján a DTC egy egyszerű, robusztus, viszonylag kevés számítást igénylő
megoldás, amely képes a motor nyomatékának kitűnő dinamikával történő
szabályozására. Ugyanakkor, a DTC-nek vannak hátrányos tulajdonságai is, melyek
közül a legfontosabbak:
-

a módszer alkalmazása során nagymértékű nyomatéklüktetés jelentkezik

-

a kapcsolási frekvencia változó

-

a szabályozás igényes megvalósításához nagy mintavételi frekvenciára és így
gyors processzorra van szükség

-

amennyiben a becslő megvalósítása a (2.3.3) és a (2.3.4) képletek felhasználásával
történik, akkor a nyílthurkú integrálás folyamán a becslési hibák kumulálódnak,
és ez szabályozási hibához vezethet

Szervo- és robothajtások szemszögéből nézve különösen súlyosnak minősül az első
hátrány, ugyanis a nagymértékű nyomatéklüktetés jelentős mértékben megnehezítheti,
vagy akár el is lehetetlenítheti a pontos pozícionálást, illetve a pontos fordulatszámszabályozást. Éppen ezért a DTC szervo- és robothajtások esetében csak körültekintéssel,
korlátozásokkal alkalmazható.
A nagymértékű nyomatéklüktetés problematikáját a 2.3.4 és a 2.3.5 ábrákon mutatom be.
Az ábrák vízszintes tengelyén az idő ms-os egységben van megadva. A két ábra egy olyan
folyamatot ábrázol, ahol egy indítást követően 3000 rpm-es fordulatszám mellett 100 ms12

nál a motor névleges nyomatékának megfelelő terhelés (1.3 Nm) jelenik meg a motor
tengelyén. A 2.3.4 ábra és a 2.3.5 ábra között az a különbség, hogy az előbbi esetben a
nyomaték-szabályozási kör mintavételi ideje 100 𝜇𝑠, míg az utóbbi esetben ez az idő
10 𝜇𝑠. Az ábrák alapján jól látható, hogy még 10 𝜇𝑠-os mintavételi idő mellett is
nagymértékű a nyomatéklüktetés.

2.3.4 ábra: A nyomaték időfüggvénye 𝟏𝟎𝟎 𝝁𝒔-os DTC mintavételi idő esetén

2.3.5 ábra: A nyomaték időfüggvénye 𝟏𝟎 𝝁𝒔-os DTC mintavételi idő esetén
Az elmúlt időszakban az állandómágneses forgórészű szinkron motoros hajtások
közvetlen nyomatékszabályozásának területén jelentős mértékű fejlődés történt. A
kutatások jelentős része a DTC hátrányos tulajdonságainak javítását, problémáinak
orvoslását tűzte ki céljául. A fejlesztéseknek – nagyvonalakban jellemezve – két fő
irányzata van. Az első irányzat esetében bizonyos mértékben megtartják a módszer
alapvető jellegzetességeit, pl. továbbra is közvetlenül történik a feszültséginverter
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vezérlése (tehát PWM-modulátor nélkül), kapcsolótáblázatot használnak, vagy a
szabályozók továbbra is hiszterézisesek [2.3.17-2.3.36]. A második irányzat szakít a DTC
előbb felsorolt jellegzetességeivel, tehát PWM-modulátort alkalmaz, így a kapcsolási
frekvencia állandó, valamint a szabályozók folytonos kimenettel rendelkeznek (pl. PIDtípusúak). Ezen irányzat módszereit szokás DTC-SVM (vagy SVM-DTC) névvel illetni.
Ezek a módszerek – hasonlóan az eredeti DTC-hez – a motor nyomatékát és az állórész
fluxusvektorának amplitúdóját szabályozzák. A disszertáció tárgyát kizárólag a DTCSVM módszerek képezik.
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2.4 A PMSM hajtások DTC-SVM szabályozása
A 2.4.1 ábra mutatja az eredeti DTC-SVM módszer blokkvázlatát [2.4.1-2.4.4, F1]. A
2.4.1 ábrának megfelelően a nyomaték-hibajel (𝑚𝑒𝑟𝑟 ) és a fluxusamplitúdó-referencia
(𝜓𝑟𝑒𝑓 ) egy prediktív szabályozó (𝑃𝐶 a 2.4.1 ábrán) bemeneti jelei. A prediktív szabályozó
további bemeneti jelei: az állórész fluxusvektorának x-y koordináta-rendszerben
kifejezett szöghelyzete (𝛾), az állórész fluxusamplitúdó (𝜓), illetve az állórész
áramvektorának x- és y-irányú komponensei. Az előbbi két jelet a becslő (𝐸𝑆𝑇 a 2.4.1
ábrán) állítja elő, amely a becslést az áramvektor-komponensek és a forgórész villamos
szögekben kifejezett szöghelyzete (𝜃) alapján végzi. A prediktív szabályozó kimenete az
állórészre kapcsolandó referencia-feszültségvektor, melynek amplitúdóját 𝑢1 , az x-y
koordináta-rendszerben kifejezett szöghelyzetét pedig 𝛼1 jelöli. A referenciafeszültségvektor előállítása térvektor-modulációval (angolul: „space vector modulation”,
𝑆𝑉𝑀 a 2.4.1 ábrán) történik.

2.4.1 ábra: Az eredeti DTC-SVM módszer blokkvázlata [2.4.1-2.4.4, F1]
A 2.4.2 ábrán látható a becslő blokkvázlata. Ennek alapján az állórész áramvektorának xy koordináta-rendszerből d-q koordináta-rendszerbe történő transzformálása után az
állórész fluxusvektor előállítása a (2.1.3) és a (2.1.4) képletek segítségével történik. Ezt
követi az állórész fluxusvektor x-y koordináta-rendszerbe történő áttranszformálása,
majd a fluxusvektor amplitúdójának és szöghelyzetének meghatározása a (2.3.5) és a
(2.3.6) képletek segítségével. A nyomaték becslése a (2.1.9) képlet alapján történik (𝐿𝑑 =
𝐿𝑞 ).
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2.4.2 ábra: A becslő blokkvázlata [2.4.1-2.4.2, F1]
A 2.4.3 ábra mutatja a prediktív szabályozó blokkvázlatát. A prediktív szabályozó
tartalmaz egy terhelési szög szabályozót (𝛿 𝑐𝑡𝑟𝑙 a 2.4.3 ábrán) és egy feszültségvektor
kalkulátort (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 a 2.4.3 ábrán, mostantól röviden: 𝑉𝑉𝐶). A
terhelési szög szabályozó a nyomaték-hibajel alapján állítja elő a terhelési szög inkremens
jelet (Δ𝛿 a 2.4.3 ábrán, valójában fluxus szöghelyzet inkremens jelnek kellene hívni, de
ez az eredeti terminológia, és emiatt ezt használom [2.4.1-2.4.2]), amelyhez hozzáadásra
kerül az állórész fluxusvektor 𝛾 szöghelyzete, ezáltal képezve az állórész fluxusvektor
szöghelyzetére vonatkozó referencia jelet (𝛾𝑟𝑒𝑓 ).

2.4.3 ábra: A prediktív szabályozó blokkvázlata [2.4.1-2.4.4, F1]
A feszültségvektor kalkulátor feladata a referencia-feszültségvektor előállítása, amelyhez
az alábbi képleteket használja (𝑇𝑠 a nyomaték-szabályozási kör mintavételi ideje):
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𝑣𝑥,𝑟𝑒𝑓 =
𝑣𝑦,𝑟𝑒𝑓 =

𝜓𝑟𝑒𝑓 cos(𝛾+Δ𝛿)−𝜓 cos 𝛾
𝑇𝑠
𝜓𝑟𝑒𝑓 sin(𝛾+Δ𝛿) −𝜓 sin 𝛾
𝑇𝑠

+ 𝑅𝑖𝑥

(2.4.1)

+ 𝑅𝑖𝑦

(2.4.2)

2
2
𝑣1 = √𝑣𝑥,𝑟𝑒𝑓
+ 𝑣𝑦,𝑟𝑒𝑓

𝛼1 = arctan

𝑣𝑦,𝑟𝑒𝑓
𝑣𝑥,𝑟𝑒𝑓

(2.4.3)

(2.4.4)

Végezetül, röviden összefoglalom a térvektor-moduláció (angolul: „space vector
modulation”) alapelvét. A disszertáció keretében kétszintű feszültséginvertert tételezek
fel teljesítményelektronikai beavatkozó szervként. A térvektor-moduláció részletes
leírása, valamint az inverterekkel és az impulzusszélesség-modulációs technikákkal
kapcsolatos fontos ismeretek olvashatóak a [2.1.1-2.1.2, 2.4.5-2.4.18] irodalmakban.
A 2.4.4 ábra mutatja zöld színnel kiemelve a kétszintű feszültséginverter egyes kapcsolási
állapotaihoz tartozó feszültségvektorokat. Ezeket röviden inverter-vektoroknak fogom
nevezni.

2.4.4 ábra: A térvektor-moduláció szemléltetése [2.1.1-2.1.2, F1]
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Mivel az inverternek három ága van, ezért a kapcsolási állapotok és így az invertervektorok száma 23 = 8. Ezek közül 6 db aktív (nem-null) vektor (𝑣̅ (1), …, 𝑣̅ (6)) és 2
db null-vektor (𝑣̅ (7) és 𝑣̅ (8), de őket egységesen 𝑣̅ (0)-lal jelöltem a 2.4.4 ábrán a jobb
láthatóság érdekében).
Az aktív inverter-vektorok a következők:
2

𝑣̅ (𝑘) = 𝑣𝑑𝑐 𝑒 𝑗(𝑘−1)60°
3

(2.4.5)

Itt 𝑘 = 1, … , 6 és 𝑣𝑑𝑐 a DC-busz feszültségét jelöli.
Az 𝑛. mintavételi periódusbeli referencia-feszültségvektor (𝑣̅1 (𝑛)) előállítása a 𝑣̅1 (𝑛)
aktuális szektorát határoló inverter-vektorok lineáris kombinációjaként történik. A
szektorszámokat pirossal jelöltem a 2.4.4 ábrán. A két null-vektor mindegyik szektor
határához hozzátartozik, ezek közül mindig azt célszerű kiválasztani, amelyik az adott
PWM-periódusban a legkisebb kapcsolási számhoz vezet.
Példaképpen bemutatom azt az esetet, amikor a referencia-feszültségvektor a 2.4.4
ábrának megfelelő helyzetben tartózkodik. Mivel az 1. szektort az 𝑣̅ (1), 𝑣̅ (2) és 𝑣̅ (0)
vektorok határolják, ezért ezek kerülnek kiválasztásra a referencia-feszültségvektor
előállítása során (a két null-vektor közötti választás az itt nem részletezett kapcsolási
szám optimalizálásnak megfelelően történik [2.1.1-2.1.2]). Ekkor belátható, hogy az
egyes inverter-vektorok relatív bekapcsolási időtartamainak megválasztására a következő
összefüggések érvényesek [2.1.1-2.1.2]:

𝑑1 =

√3𝑣1 (𝑛)
sin(60°
𝑣𝑑𝑐

𝑑2 =

− 𝛼1 (𝑛))

√3𝑣1 (𝑛)
sin 𝛼1 (𝑛)
𝑣𝑑𝑐

𝑑0 = 1 − 𝑑1 − 𝑑2

(2.4.6)

(2.4.7)
(2.4.8)

Ahol:
𝑑1 , 𝑑2 , 𝑑0 : az 𝑣̅ (1), 𝑣̅ (2), illetve az 𝑣̅ (0) inverter-vektorokra vonatkozó relatív
bekapcsolási időtartamok
𝑣1 (𝑛): a referencia-feszültségvektor amplitúdója az 𝑛. mintavételi periódusban
𝛼1 (𝑛): a referencia-feszültségvektor x-y koordináta-rendszerben kifejezett szöge az 𝑛.
mintavételi periódusban
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A DTC-SVM jelentős mértékben képes csökkenteni a nyomatéklüktetéseket a DTC-hez
képest. Ennek demonstrálásaként mutatom a 2.4.5 ábrát. A folyamat ugyanaz, mint a
2.3.4 ábra és a 2.3.5 ábra esetében, csak itt most a DTC-SVM-et vizsgálom. A 2.4.5 ábra
esetében a nyomaték-szabályozási kör mintavételi ideje 100 𝜇𝑠 és a PWM-frekvencia 10
kHz-es (a PWM-frekvencia jelen esetben a térvektor-modulációs algoritmus végrehajtási
frekvenciáját jelenti). A 2.3.4, a 2.3.5 és a 2.4.5 ábrák alapján megállapítható, hogy a
DTC-SVM még 100 𝜇𝑠-os nyomaték-szabályozási mintavételi idő és PWM-periódusidő
mellett is jobban teljesít nyomatéklüktetés tekintetében, mint a DTC akár 10 𝜇𝑠-os
nyomaték-szabályozási mintavételi idő mellett. Ugyanakkor, a nyomatékszabályozás
dinamikája a két módszer esetében gyakorlatilag megegyezik. Tehát a DTC-SVM
lényegesen kisebb nyomaték-szabályozási mintavételi frekvencia és lényegesen kisebb
kapcsolási frekvencia mellett is jobban teljesít nyomatéklüktetés tekintetében, mint a
DTC, mindamellett, hogy a nyomatékszabályozás dinamikája a két módszer esetében
gyakorlatilag ekvivalensnek tekinthető. Ez a szakirodalomban közismert tény [2.4.12.4.4]. Többek között az előbbiek indokolják a DTC-SVM-mel kapcsolatos kutatásokat.
A következőkben ezeket a kutatásokat fogom röviden áttekinteni.

2.4.5 ábra: A nyomaték időfüggvénye 𝟏𝟎𝟎 𝝁𝒔-os DTC-SVM mintavételi idő és 10
kHz-es PWM-frekvencia mellett
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2.5 A

PMSM

hajtások

DTC-SVM-ével

kapcsolatos

szakirodalom áttekintése
Az állandómágneses forgórészű szinkron motoros hajtások DTC-SVM szabályozása a
[2.4.1-2.4.2] cikkekben jelent meg először. Ezek és egyéb korai cikkek, mint pl. a [2.4.32.4.4, 2.5.1] cikkek bemutatták a DTC-SVM legfőbb előnyeit, nevezetesen a módszer
gyakorlatilag az eredeti DTC-vel megegyező kiváló dinamikával szabályozza a motor
elektromágneses nyomatékát, miközben a nyomatéklüktetéseket jelentős mértékben
mérsékli, mindezt kisebb és állandó kapcsolási frekvencia mellett. Fontos megemlíteni,
hogy a módszert alkalmazzák más motortípusok [2.3.11-2.3.12, 2.5.2-2.5.6], illetve
hálózati inverterek esetében is [2.5.7-2.5.11]. Ez utóbbi esetben a módszert DPC-SVMnek („direct power control with space vector modulation”) nevezik, ami magyarra
lefordítva a következő: közvetlen teljesítményszabályozás térvektor-modulációval. Tehát
ez esetben a motor elektromágneses nyomatéka helyett a hálózati hatásos teljesítményt
szabályozzák.
Azóta az állandómágneses forgórészű szinkron motoros hajtások DTC-SVM
szabályozásán

rengeteg

vizsgálatot,

illetve

fejlesztést

végeztek,

azonban

a

szakirodalomból hiányoznak a módszer terhelhetőségével kapcsolatos részletes
vizsgálatok. A következőkben az eddig vizsgált területeket fogom röviden áttekinteni.
A kutatások egyik fő irányzata a nyomatékszabályozás minőségi jellemzőinek
(nyomatéklüktetések, dinamika, robusztusság, stb.) vizsgálatával, illetve fejlesztésével
foglalkozik [2.5.12-2.5.43]. A különböző megoldások között megtalálhatóak a fuzzyszabályozást, a csúszómód-szabályozást, a neurális hálózatokat, valamint az előbbiek
valamilyen ötvözetét alkalmazó módszerek [2.5.12-2.5.25]. Születtek olyan megoldások
is, amelyek a deadbeat-szabályozásra [2.5.26-2.5.28], illetve a különféle prediktív
szabályozók [2.5.29-2.5.34] használatára alapozzák működésüket. Léteznek különleges
megoldások is, mint pl. a [2.5.39] cikkben részletezett ún. felhő-modell alapú szabályozót
használó megoldás vagy pl. a [2.5.40-2.5.43] cikkek keretében az eredeti DTC-hez
hasonlóan hiszterézises nyomaték- és fluxus-szabályozókat használnak, azonban a
referencia-feszültségvektor előállítása továbbra is térvektor-modulációval történik. Az
előbb felsorolt cikkek, azaz a [2.5.12-2.5.43] cikkek nem foglalkoznak a maximális
terhelhetőség részletes vizsgálatával, illetve növelésével.
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A kutatások egy másik irányzata a fordulatszám-, illetve pozíció-érzékelő nélküli DTCSVM hajtások kidolgozásával foglakozik [2.5.44-2.5.64]. Ebben az esetben is
elmondható, hogy számtalan különféle megoldás létezik. Például, létezik olyan megoldás,
ahol negyedrendű csúszómód-megfigyelőt és kiterjesztett Kálmán-szűrőt alkalmaznak a
fordulatszám-, illetve a forgórész pozíciójának becslésére [2.5.44]. Létezik olyan „hibrid”
megoldás is, amelyik adaptív csúszómód-szabályozást alkalmaz a motor elektromágneses
nyomatékának és az állórész fluxusvektorának szabályozására, és ezt kombinálják egy
egyszerű fordulatszám-becsléssel [2.5.45]. Ez a megoldás ötfázisú motorra vonatkozik.
Ezen felül, létezik olyan megoldás is, ahol modell-referenciás adaptív identifikációt
alkalmaznak a fordulatszám becslésére [2.5.46]. Háromszintű invertert alkalmazó
hajtásra is dolgoztak már ki csúszómód-megfigyelő alapú fordulatszám-becslési
algoritmust [2.5.47]. A [2.5.48-2.5.49] cikkek mátrix-konvertert alkalmazó PMSM hajtás
DTC-SVM szabályozását mutatják be (ebben az esetben ún. indirekt térvektormodulációt alkalmaznak), ahol a fordulatszám becslésére adaptív csúszómódmegfigyelőt alkalmaznak. A [2.5.44-2.5.64] irodalmak áttanulmányozása alapján
összességében elmondható, hogy rengeteg különféle fordulatszám-, illetve pozícióérzékelő nélküli DTC-SVM hajtásmegoldás létezik, amelyek között különösen
gyakorinak tekinthetőek a csúszómód- és az adaptív megfigyelőkre, illetve ezek elegyeire
épülő megoldások, valamint a kiterjesztett Kálmán-szűrőt használó megoldások.
Újabb csoportot alkotnak a különleges motort vagy teljesítményelektronikát alkalmazó
hajtásokkal kapcsolatos kutatások [2.5.65-2.5.74, 2.5.45]. Ezek között megtalálhatóak az
öt-és a hatfázisú motorokkal kapcsolatos kutatások [2.5.65-2.5.70] is, ahol adott esetben
a hatfázisú motor még aszimmetrikus is [2.5.66-2.5.67, 2.5.69]. Létezik megoldás
aszimmetrikus háromfázisú motorra vonatkozóan is [2.5.71]. Ezen felül, háromszintű
invertert alkalmazó PMSM hajtásokra is dolgoztak ki különleges megoldásokat [2.5.72,
2.5.47]. Létezik megoldás mátrix konverterekre [2.5.73, 2.5.48-2.5.49], illetve egyéb
különleges teljesítményelektronikára vonatkozóan is [2.5.74]. A különleges motorral,
illetve teljesítményelektronikával kapcsolatos kutatások célja sok esetben a DTC-SVMet alkalmazó hajtás hibatűrővé tétele [2.5.66, 2.5.69], más esetekben pedig, mint pl. a
kaszkád háromszintű inverterek esetében a nyomatéklüktetések csökkentése a cél
[2.5.72].
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A DTC-SVM-mel kapcsolatos kutatások negyedik csoportját az alkalmazás-specifikus
kutatások alkotják. A hagyományos szervo-alkalmazásokon [2.5.28, 2.5.35, 2.5.13,
2.5.31] túlmenően végeztek már vizsgálatokat katonai célú tüzérségi szervoalkalmazással kapcsolatban is [2.5.75], tisztán villamos hajtású és hibrid járművekkel
kapcsolatban is [2.5.41, 2.5.25, 2.5.62], illetve szélgenerátorokkal kapcsolatban is
[2.5.56, 2.5.64, 2.5.76-2.5.78]. Ezeknek a kutatásoknak általában két fő célja van. Az első
cél az, hogy meghatározzák, hogy a módszer mennyire felel meg a vizsgált alkalmazás
által támasztott követelményeknek. A második cél a módszer továbbfejlesztése azon
célból, hogy minél jobban megfeleljen a vizsgált alkalmazás követelményeinek.
Az eddigiekben röviden összefoglaltam az állandómágneses forgórészű szinkron motoros
hajtások DTC-SVM szabályozásával kapcsolatos főbb kutatásokat. Jól látható, hogy a
szakirodalomból hiányoznak a módszer terhelhetőségével kapcsolatos részletes
vizsgálatok. Ennek megfelelően a disszertáció célja ezeknek a vizsgálatoknak az
elvégzése, a DTC-SVM maximális terhelhetőségével kapcsolatos problémák tisztázása,
és olyan új DTC-SVM módszerek kidolgozása, amelyek maximális terhelhetőség
tekintetében jelentős mértékben meghaladják az eredeti DTC-SVM módszert. A
disszertáció keretében bizonyos szemszögből nézve alkalmazás-specifikus kutatási
munka kerül bemutatásra, mivel a dolgozat keretében kizárólag szervo- és
robothajtásokkal foglalkozok. Ugyanakkor, a megnövekedett maximális terhelhetőség
más alkalmazások esetében is előnyös tulajdonság, így a disszertáció keretében
bemutatott új megoldások más alkalmazások esetében is hasznosak lehetnek.
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3. Új módszer a DTC-SVM maximális terhelhetőségének
növelésére és stabillá tételére
Ebben a fejezetben bemutatom az eredeti DTC-SVM módszer túlterheléssel- és
stabilitással kapcsolatos problémáit. A problémák megoldása érekében egy új DTC-SVM
módszer kerül bemutatásra, amely módszer a Módosított DTC-SVM (angolul: „Modified
DTC-SVM”, röviden: MDTC-SVM) nevet kapta. Ez a módszer stabil erős túlterhelések
mellett is, és maximális terhelhetőség tekintetében jelentős mértékben felülmúlja az
eredeti DTC-SVM módszert. Ezen felül, az új módszer maximális terhelhetősége
lényegesen kisebb mértékben függ a fordulatszámtól, mint az eredeti DTC-SVM módszer
maximális terhelhetősége. Ráadásul, az MDTC-SVM az eredeti DTC-SVM módszerrel
gyakorlatilag megegyező dinamikával szabályozza a motor elektromágneses nyomatékát,
illetve nyomatéklüktetés tekintetében is gyakorlatilag ekvivalensnek tekinthető az eredeti
DTC-SVM módszerrel.

3.1 A DTC-SVM terhelhetőségi és stabilitási problémái
A DTC-SVM terhelhetőségével és stabilitásával kapcsolatos problémákat a következő
folyamaton keresztül fogom bemutatni. A folyamat kezdetén, azaz 0 ms-nál kiadok egy
3000 rpm-es fordulatszámra való gyorsítási parancsot, majd 100 ms-nál egy 5 Nm értékű
terhelésugrást kapcsolok a motor tengelyére. A folyamat kezdetén, még 100 ms előtt a
fordulatszám-szabályozó által kiadott nyomaték-alapjelet 3 Nm-re korlátozom, hogy a
3000 rpm-re való felgyorsulás mindenképpen megvalósulhasson. A vizsgálatok
végrehajtása Matlab-Simulink környezetben történt, melynek főbb paraméterei a 3.1.1
táblázatban olvashatóak. A későbbi vizsgálatok is ezekkel a paraméterekkel kerültek
megvalósításra.
A disszertáció keretében a vizsgálatok folyamán a következő feltételezésekkel, illetve
egyszerűsítésekkel fogok élni. A mechanikai súrlódást elhanyagolom, mivel az
elektromágneses nyomaték kialakításának folyamatában a mechanikai súrlódásnak
nincsen szerepe. A teljesítményelektronikai kapcsolóelemeket ideálisnak fogom
tekinteni, a motorparamétereket pedig ismertnek veszem. Utóbbi nem okoz problémát,
mivel a motorparaméterek megmérésére és üzem közbeni változásuk monitorozására a
mai gyakorlatban kiforrott módszerek állnak rendelkezésre, pl. az állórész-ellenállás
melegedésből adódó növekedése a motorba helyezett termisztor segítségével jól
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becsülhető, illetve annak hiányában hőmérsékletbecslési algoritmus is alkalmazható. A
vizsgálatok keretében olyan SM PMSM szervomotort feltételezek, amelyre az 𝐿𝑑 = 𝐿𝑞
összefüggés nagyon jó közelítéssel fennáll minden munkapontban. Ezen felül,
feltételezem, hogy a motor effektív légrése elegendően nagy ahhoz, hogy a vasmag
telítődése a vizsgált áramok mellett is elhanyagolható legyen. Az SM PMSM motorok
esetében az effektív légrés gyakran igen nagy [3.1.1-3.1.3], ami azzal magyarázható,
hogy az állandómágnesekre 𝜇𝑟 ~1.05, ezért az állandómágnesek mágneses szemszögből
nézve gyakorlatilag légrésként viselkednek [3.1.1-3.1.3].
A vizsgálatok keretében a térvektor-moduláció a [2.1.1-2.1.2] irodalmakban részletezett
optimális kapcsolási stratégia szerint lett megvalósítva. Az áramkorlátozás a
következőképpen került kivitelezésre: amennyiben az állórész áramvektorának
amplitúdója eléri a beállított limitet, az áramkorlátozó null-feszültségvektort kapcsol a
motor kapcsaira. Az előbb említett limit a névleges áram amplitúdójának 600%-ára lett
beállítva. Az állórész fluxusamplitúdó referencia (𝜓𝑟𝑒𝑓 ) a névleges értékre lett beállítva,
a terhelési szög szabályozó kimenetének korlátozója pedig ±𝜋/2-re.
Motor névleges fordulatszáma

3000 rpm

Motor póluspárjainak száma

3

Motor névleges nyomatéka

1.3 Nm

Motor névleges árama

1.4 ARMS

Állórész ellenállása

9.9 Ω

Állórész szinkron induktivitása

18.6 mH

Pólusfluxus-vektor amplitúdója

0.1481 Wb

DC-busz feszültsége

530 V

A teljes rendszer tehetetlenségi nyomatéka a motor
tengelyére redukálva

2.36 kgcm2

PWM-frekvencia

10 kHz

A nyomaték-szabályozási kör mintavételi ideje

100 µs

A fordulatszám-szabályozási kör mintavételi ideje

200 µs

A szimuláció mintavételi ideje

1 µs

3.1.1 táblázat: A főbb szimulációs paraméterek
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A 3.1.1-3.1.6 ábrák mutatják a korábban említett folyamatot. Ahogy az a 3.1.1 ábrán
látható a DTC-SVM nem képes kompenzálni az 5 Nm-es terhelésugrást, ami a névleges
nyomaték 385%-a. A 3.1.2 ábrán jól látszik, hogy a terhelésugrás után a nyomaték
megpróbálja követni a nyomaték-referenciajelet, azonban a szabályozás egyszer csak
összeomlik (kb. a 4 Nm-es nyomaték elérése környékén). Ennek a jelenségnek az oka az,
hogy a terhelési szög az optimális értéken túlcsordul (ez az érték ±90°, ld. a (2.3.2)
képletet). Ez látható a 3.1.3 ábrán. Ez egyben az egyik oka a DTC-SVM gyenge
túlterhelhetőségi tulajdonságainak (ld. 6.1.1 táblázat).
A gyenge túlterhelhetőség második oka, hogy a DTC-SVM nem szabályozza az állórész
fluxusamplitúdót, azaz nem zárt hurkú irányítást alkalmaz a fluxusamplitúdó állandó
értéken való tartására, hanem csak vezérelten tartja azt, tehát az irányítás az állórész
fluxusamplitúdóra nézve nyílt hurkú. A 3.1.4 ábrán jól látszik, hogy az állórészfluxusamplitúdó tartása összeomlik a túlterhelési tranziens alatt. A 3.1.5 ábrán látható,
hogy a 100 ms-nál bekövetkező terhelésugrás után a terhelési szög szabályozó
gyakorlatilag telítésbe kerül, mivel próbálja kompenzálni a terhelésugrást.
A 3.6.1 ábrán jól látszik, hogy a hajtás a tranziens alatt nem kerül áramkorlátba (az
áramkorlát 6 ∗ 1.4 𝐴𝑅𝑀𝑆 ∗ √2 = 11.88 𝐴). Ezzel szemben a 3.1.7 ábra alapján látható,
hogy a túlterhelési tranziens alatt a hajtás beleütközik a feszültségkorlátba (ez
530 𝑉 /√3 = 306 𝑉).

3.1.1 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 5 Nm-es terhelésugrás esetén
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3.1.2 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 5 Nm-es
terhelésugrás esetén

3.1.3 ábra: A terhelési szög időfüggvénye 5 Nm-es terhelésugrás esetén

3.1.4 ábra: Az állórész fluxusamplitúdó időfüggvénye 5 Nm-es terhelésugrás esetén
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3.1.5 ábra: 𝚫𝜹 időfüggvénye 5 Nm-es terhelésugrás esetén

3.1.6 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 5 Nm-es terhelésugrás
esetén

3.1.7 ábra: A 𝑽𝑽𝑪 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának időfüggvénye 5
Nm-es terhelésugrás esetén
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3.2 A Módosított DTC-SVM (MDTC-SVM)
Az eredeti DTC-SVM módszer túlterhelési- és stabilitási problémáinak megoldása
érdekében egy új DTC-SVM módszert fejlesztettem ki. Ez a módszer a Módosított DTCSVM (angolul: „Modified DTC-SVM”, röviden: MDTC-SVM) nevet kapta. A 3.2.1 ábra
mutatja az MDTC-SVM blokkvázlatát. Az ábrán jól látható, hogy a becslő és a prediktív
szabályozó lett módosítva (a módosított prediktív szabályozót 𝑀𝑃𝐶, a módosított becslőt
pedig 𝑀𝐸𝑆𝑇 jelöli).

3.2.1 ábra: Az MDTC-SVM módszer blokkvázlata
A 3.2.2 ábra mutatja a módosított becslő blokkvázlatát. A módosított becslő – ellentétben
az eredeti DTC-SVM becslőjével – nem becsli a motor elektromágneses nyomatékát,
helyette a terhelési szöget becsli, a következő képlet felhasználásával:

𝛿 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝜓𝑞

(3.2.1)

𝜓𝑑

A módosított prediktív szabályozó blokkvázlata a 3.2.3 ábrán látható. Ellentétben az
eredeti DTC-SVM prediktív szabályozójával a módosított prediktív szabályozó esetében
nem a nyomaték-hibajel alapján történik a Δ𝛿 képzése, hanem a terhelési szög hibajel
alapján. A terhelési szög referenciajel kiszámítása a következőképpen történik:

𝛿𝑟𝑒𝑓 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

2𝑚𝑟𝑒𝑓 𝐿𝑑
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3𝑝𝜓𝜓𝑝

)

(3.2.2)

Ezt a műveletet a 𝛿𝑟𝑒𝑓 () függvény végzi a 3.2.3 ábrán. A másik különbség az eredeti
DTC-SVM prediktív szabályozójához képest, hogy a módosított prediktív szabályozó
tartalmaz egy állórész-fluxusamplitúdó szabályozót (𝜓 𝑐𝑡𝑟𝑙 a 3.2.3 ábrán). A
fluxusamplitúdó szabályozó kimenete a fluxus-inkremens jel (Δ𝜓). Δ𝜓 és a tényleges
fluxusamplitúdó összegeként képződik a feszültségvektor kalkulátor (𝑉𝑉𝐶 a 3.2.3 ábrán)
bementére adott fluxusamplitúdó-referenciajel (𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑉𝑉𝐶 ).
A feszültségvektor kalkulátor a (3.2.3), a (3.2.4), a (2.4.3) és a (2.4.4) képleteket használja
a referencia-feszültségvektor kiszámítására.

𝑣𝑥,𝑟𝑒𝑓 =
𝑣𝑦,𝑟𝑒𝑓 =

𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑉𝑉𝐶 cos(𝛾+Δ𝛿)−𝜓 cos 𝛾
𝑇𝑠
𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑉𝑉𝐶 sin(𝛾+Δ𝛿) −𝜓 sin 𝛾
𝑇𝑠

+ 𝑅𝑖𝑥

(3.2.3)

+ 𝑅𝑖𝑦

(3.2.4)

3.2.2 ábra: A módosított becslő blokkvázlata

3.2.3 ábra: A módosított prediktív szabályozó blokkvázlata
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Amint az látható lesz az MDTC-SVM terhelhetősége jelentős mértékben felülmúlja az
eredeti („klasszikus”) DTC-SVM terhelhetőségét. Ez a következőkkel magyarázható:
-

az MDTC-SVM esetében a terhelési szög szabályozót nem a nyomaték-hibajel
vezérli, hanem a terhelési szög hibajel. Ez két okból is előnyös. Az első, hogy így
ki lett iktatva a nyomaték és a terhelési szög között fennálló nemlineáris
függvénykapcsolat (ld. (3.2.2) képlet) a terhelési szög szabályozó bemenetén. A
másik előnyös vonatkozása ennek a megoldásnak, hogy a (3.2.2) képlet
alkalmazása miatt a nyomaték-referenciajelből képzett terhelési szög referenciajel
(𝛿𝑟𝑒𝑓 ) rejtett (implicit) módon korlátozva van az 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 művelet miatt. Ez azt
jelenti, hogy a terhelési szög referenciajel értéke csak a [−90°, 90°] tartományba
eshet, így a 3.1.3 ábrán látható terhelési szög „oszcilláció” elkerülhető. Az eredeti
DTC-SVM módszer egyik fő problémája, hogy a terhelési szög szabályozó
vezérlése nem a terhelési szög hibajel, hanem a nyomaték-hibajel alapján történik.
Ebből következően nincs korlátozás a terhelési szög értékére vonatkozóan. Ezt a
problémát az általam kidolgozott megoldás orvosolja, hiszen a nyomatékreferenciajel alapján történik egy terhelési szög referenciajel képzés, aminek
köszönhetően a terhelési szög referenciajel az optimális tartományon belülre van
szorítva.

-

az MDTC-SVM – szemben az eredeti DTC-SVM-mel – tartalmaz egy állórészfluxusamplitúdó szabályozót. Ennek köszönhetően a fluxusamplitúdó állandó
értéken való tartása zárt hurkú irányítás, azaz szabályozás segítségével történik,
szemben az eredeti DTC-SVM-mel, ahol a fluxusamplitúdó csak vezérelten van
tartva. Erre a megoldásra azért van szükség, mert az eredeti DTC-SVM esetében
nincsen fluxusamplitúdó szabályozás, ami túlterheléskor „kisegítené” a terhelési
szög szabályozót.
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3.3 Az MDTC-SVM túlterheléses állapotbeli viselkedése
Az MDTC-SVM túlterheléses állapotbeli viselkedését a következő folyamaton keresztül
fogom vizsgálni. A folyamat kezdetén, azaz 0 ms-nál kiadok egy 3000 rpm-es
fordulatszámra való gyorsítási parancsot, majd 100 ms-nál egy 5 Nm értékű
terhelésugrást kapcsolok a motor tengelyére. Ezt követi egy forgásirány-váltási parancs
kiadása 300 ms-nál, majd az 5 Nm-es terhelés elvétele 400 ms-nál. Végezetül, 500 msnál egy megállási parancsot adok ki. A 3.3.1-3.3.9 ábrák mutatják az eredményeket erre
a folyamatra vonatkozóan. Az időfüggvények egy részét a teljes folyamatra ábrázolom, a
többi időfüggvényt a jobb láthatóság érdekében csak a szabályozás működésének
illusztrálása szemszögéből nézve lényeges részekre mutatom. Az ábrák vízszintes
tengelyén az idő ms-ban van megadva. A szimuláció paraméterei megegyeznek a 3.1
alfejezetben felsoroltakkal (tehát ugyanúgy a 3.1.1 táblázat paraméterei lettek
felhasználva, ugyanúgy az áramkorlát a névleges áram amplitúdójának 600%-ára lett
beállítva, stb.).
A 3.3.1 ábra alapján megállapítható, hogy az MDTC-SVM – szemben az eredeti DTCSVM-mel – képes kompenzálni az 5 Nm-es terhelésugrást, és mindemellett még a
forgásirányváltás sem okoz neki problémát, illetve a terhelésugrás elvételekor sem válik
instabillá.
A 3.3.2 ábrán jól látszik, hogy ugyan a nyomaték a tranziensek alatt nem képes követni a
7 Nm abszolút értékű nyomaték-referenciajelet, de abszolút értékben kis mértékben
meghaladja az 5 Nm-t, és a szabályozás képes a terhelésugrás kompenzálására is. A
terhelésugrás kompenzálásnak folyamata látható kinagyítva a 3.3.3 ábrán. Ezen az ábrán
jól látszik, hogy a terhelésugrás kompenzálása után a nyomaték beáll az 5 Nm-es
állandósult értékre. Ekkor a nyomaték-referenciajel és a tényleges nyomaték értéke
megegyezik.
A 3.3.4 ábrán jól látszik, hogy a terhelésugrási-tranziens alatt a terhelési szög
referenciajel maximális értéke 90°, vagyis a terhelési szög referenciajel korlátozása
működik. Ugyan a tranziens alatt a tényleges terhelési szög kis mértékben meghaladja a
90°-ot, a szabályozás mégsem válik instabillá, mivel az állórész-fluxusamplitúdó
szabályozó „besegít” a terhelési szög szabályozónak (ld. 3.3.6 ábra).
A 3.3.5 ábrán látható, hogy az állórész-fluxusamplitúdó tartása is sikeres – szemben az
eredeti DTC-SVM-mel – ami részint az állórész-fluxusamplitúdó szabályozónak
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köszönhető, részint pedig annak, hogy a terhelési szög lényegében a [−90°, 90°]
tartományon belül marad.
A 3.3.6 ábrán megfigyelhető, ahogy a terhelési szög szabályozó és az állórészfluxusamplitúdó szabályozó kisegítik egymást a terhelésugrás kompenzációja alatt. A
terhelésugrás kompenzálása után a két szabályozó kimenete beáll az állandósult értékre.
A 3.3.7 és a 3.3.8 ábrák alapján megállapítható, hogy az áramkorlátozó gyakorlatilag csak
indulásokor, illetve az 5 Nm-es terhelésugrás bekövetkeztekor avatkozik be a folyamatba.
A 3.3.9 ábrán látszik, hogy a hajtás a feszültségkorlátot csak a tranziensek alatt éri el és
csak nagyon rövid időre, egyébiránt a hajtás állandósult állapotban a feszültségkorláton
belül üzemel.

3.3.1 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 5 Nm-es terhelés esetén

3.3.2 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 5 Nm-es terhelés
esetén
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3.3.3 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye az 5 Nm-es
terhelésugrás idejére kinagyítva

3.3.4 ábra: A terhelési szög referenciajel és a terhelési szög időfüggvénye az 5 Nmes terhelésugrás idejére kinagyítva

3.3.5 ábra: Az állórész-fluxusamplitúdó időfüggvénye az 5 Nm-es terhelésugrás
idejére kinagyítva
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3.3.6 ábra: 𝚫𝜹 és 𝚫𝝍 időfüggvénye az 5 Nm-es terhelésugrás idejére kinagyítva

3.3.7 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 5 Nm-es terhelés esetén

3.3.8 ábra: Az áramkorlátozó bit időfüggvénye 5 Nm-es terhelés esetén
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3.3.9 ábra: A 𝑽𝑽𝑪 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának időfüggvénye 5
Nm-es terhelés esetén
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3.4 Az MDTC-SVM stabilitása
Az előző alfejezetben demonstráltam, hogy az MDTC-SVM terhelhetőség tekintetében
felülmúlja az eredeti DTC-SVM módszert. Ebben az alfejezetben azt vizsgálom meg,
hogyan viselkedik a szabályozás egy olyan terhelésugrás esetén, amit a szabályozás már
nem képes kompenzálni. Ennek megfelelően a vizsgált folyamat a következő. A folyamat
kezdetén, azaz 0 ms-nál kiadok egy 3000 rpm-es fordulatszámra való gyorsítási
parancsot, majd 100 ms-nál egy 6 Nm értékű terhelésugrást kapcsolok a motor tengelyére.
Ez kb. 10%-kal nagyobb, mint a 3000 rpm-en maximálisan kompenzálható terhelésugrás,
ami 5.5 Nm (ld. 6.1.1 táblázat).
A 3.4.1 ábrán látható, hogy az MDTC-SVM már nem képes kompenzálni a 6 Nm-es
terhelésugrást. Ugyanakkor, ahogy az a 3.4.2, a 3.4.3 és a 3.4.4 ábrákon látszik, a
szabályozás nem omlik össze, hanem megpróbál ellen tartani a 6 Nm-es
terhelőnyomatéknak. A terhelési szög szabályozó – szemben az eredeti DTC-SVM
terhelési szög szabályozójával – nem válik instabillá, a terhelési szög értéke a folyamat
alatt még mindig jól követi a 90°-os terhelési szög referenciajelet.
Hasonló megállapítások tehetők az állórész-fluxusamplitúdó szabályozóval kapcsolatban
is. Az állórész-fluxusamplitúdó tartása az erős túlterhelés ellenére is sikeres, szemben az
eredeti DTC-SVM esetével, ahol a fluxusamplitúdó tartása összeomlik. Ez részben az
állórész-fluxusamplitúdó szabályozónak köszönhető, részben pedig annak, hogy a
terhelési szög lényegében a [−90°, 90°] tartományon belül marad.

3.4.1 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 6 Nm-es terhelésugrás esetén
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3.4.2 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 6 Nm-es
terhelésugrás esetén

3.4.3 ábra: 𝜹𝒓𝒆𝒇 és 𝜹 időfüggvénye 6 Nm-es terhelésugrás esetén

3.4.4 ábra: Az állórész-fluxusamplitúdó időfüggvénye 6 Nm-es terhelésugrás esetén
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3.4.5 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 6 Nm-es terhelésugrás
esetén

3.4.6 ábra: Az áramkorlátozó bit időfüggvénye 6 Nm-es terhelésugrás esetén

3.4.7 ábra: A 𝑽𝑽𝑪 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának időfüggvénye 6
Nm-es terhelésugrás esetén
38

Megjegyzendő, hogy bár az MDTC-SVM stabilitásában a fő szerepet a terhelési szög
szabályozó számára megfelelő módon képzett referenciajel játssza, azonban az állórészfluxusamplitúdó szabályozó is segítséget nyújt a stabilitás megőrzésében. Most ezt a
kérdéskört fogom részletesebben megvizsgálni. A vizsgált folyamat és annak paraméterei
ugyanazok lesznek, mint eddig ebben az alfejezetben, azzal a különbséggel, hogy a
terhelőnyomaték értéke 5.5 Nm lesz, valamint a DC-busz feszültsége a korábbi
vizsgálatoknak csak 70%-a lesz, azaz 371 V. Megjegyzendő, hogy az 5.5 Nm-es
terhelésugrás az a maximális terhelésugrás, amit az MDTC-SVM 3000 rpm-en még ki
tud kompenzálni 530 V-os buszfeszültség mellett (ld. 6.1.1 táblázat).
Kétféle vizsgálatot fogok végezni. Az első vizsgálat keretében az MDTC-SVM-et
vizsgálom meg. A második vizsgálat keretében a terhelési szög szabályozó számára a
referenciajel képzése ugyanúgy történik, mint az MDTC-SVM esetében, azonban az
állórész-fluxusamplitúdó szabályozót elhagyom, tehát a fluxusamplitúdót csak vezérleten
tartom (ugyanúgy, mint az eredeti DTC-SVM esetében). Ezt a vizsgálatot mostantól csak
röviden második esetnek fogom nevezni ennek az alfejezetnek a keretében. A 3.4.83.4.14 ábrák mutatják a folyamatot MDTC-SVM-re, míg a 3.4.15-3.4.21 ábrák a második
eset eredményeit ábrázolják.
Az ábrák alapján megállapítható, hogy egyik módszer sem képes kompenzálni az 5.5 Nmes terhelésugrást. Azonban, az MDTC-SVM esetében a motor nem lassul tovább, mint
amennyire szükséges ahhoz, hogy a terhelésugrás kompenzálható legyen. Ezzel szemben,
a második esetben a lassulás nem áll meg, tovább folytatódik. A jelenség oka a következő:
az MDTC-SVM esetében az állórész-fluxusamplitúdó szabályozó besegít a terhelésugrás
kompenzációjában, és „felhúzza” a 𝑉𝑉𝐶 által kiadott feszültségvektor amplitúdóját,
egészen a telítésig (ld. 3.4.14 ábra). Ezzel szemben, a második esetben az állórészfluxusamplitúdó szabályozó hiánya miatt a 𝑉𝑉𝐶 által kiadott feszültségvektor
amplitúdója nem nő meg (ld. 3.4.21 ábra), és emiatt a motor fordulatszáma és így ezzel
együtt a 𝑉𝑉𝐶 által kiadott feszültségvektor amplitúdója csökkenni kezd. Megállapítható,
hogy az áramkorlátozó nem avatkozik be a terhelésugrási tranziens alatt (ld. 3.4.12-3.4.13
és 3.4.19-3.4.20 ábrák). Az is észrevehető, hogy az MDTC-SVM esetében a
terhelésugrási tranziens kezdetén a terhelési szög nem lendül túl 90°-on, szemben a
második esettel, illetve az MDTC-SVM esetében az állórész-fluxusamplitúdó alullövése
is valamivel kisebb, mint a második esetben. Ez a jelenség szintén az állórészfluxusamplitúdó szabályozó jelenlétével magyarázható.
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Észrevehető a 3.4.10 és a 3.4.14 ábrákon, hogy az MDTC-SVM esetében mind a terhelési
szög szabályozó, mind a 𝑉𝑉𝐶 által kiadott feszültségvektor amplitúdója telítésbe kerül.
Felvetődik a kérdés, hogy mi történne akkor, hogy ha a terhelési szög referenciajel
képzést hagynám el az MDTC-SVM-ből és az állórész-fluxusamplitúdó szabályozót
tartanám meg. Ebben az esetben a szabályozás a terhelési szög ±90°-on való
túlcsordulása miatt hasonló módon összeomlana, mint az eredeti DTC-SVM esetében.
Éppen ezért erre az esetre külön ábrákat nem közlök.

3.4.8 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 5.5 Nm-es terhelésugrásra MDTC-SVM
esetén

3.4.9 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 5.5 Nm-es
terhelésugrásra MDTC-SVM esetén
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3.4.10 ábra: 𝜹𝒓𝒆𝒇 és 𝜹 időfüggvénye 5.5 Nm-es terhelésugrásra MDTC-SVM esetén

3.4.11 ábra: Az állórész-fluxusamplitúdó időfüggvénye 5.5 Nm-es terhelésugrásra
MDTC-SVM esetén

3.4.12 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 5.5 Nm-es
terhelésugrásra MDTC-SVM esetén
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3.4.13 ábra: Az áramkorlátozó bit időfüggvénye 5.5 Nm-es terhelésugrásra
MDTC-SVM esetén

3.4.14 ábra: A 𝑽𝑽𝑪 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának időfüggvénye 5.5
Nm-es terhelésugrásra MDTC-SVM esetén

3.4.15 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 5.5 Nm-es terhelésugrásra a második
vizsgálat esetén
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3.4.16 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 5.5 Nm-es
terhelésugrásra a második vizsgálat esetén

3.4.17 ábra: 𝜹𝒓𝒆𝒇 és 𝜹 időfüggvénye 5.5 Nm-es terhelésugrásra a második vizsgálat
esetén

3.4.18 ábra: Az állórész-fluxusamplitúdó időfüggvénye 5.5 Nm-es terhelésugrásra a
második vizsgálat esetén
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3.4.19 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 5.5 Nm-es
terhelésugrásra a második vizsgálat esetén

3.4.20 ábra: Az áramkorlátozó bit időfüggvénye 5.5 Nm-es terhelésugrásra a
második vizsgálat esetén

3.4.21 ábra: A 𝑽𝑽𝑪 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának időfüggvénye 5.5
Nm-es terhelésugrásra a második vizsgálat esetén
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Összességében elmondható, hogy az MDTC-SVM még a szabályozás által már nem
kompenzálható terhelések mellett is stabil marad, és még a szabályozás minőségi
jellemzői is viszonylag jók maradnak. Az MDTC-SVM ezen tulajdonságai a 3.2 alfejezet
végén elmondottakkal magyarázhatóak meg.
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4.

A

maximális

terhelhetőség

tovább

fokozása:

a

Továbbfejlesztett Módosított DTC-SVM
Ebben a fejezetben bemutatom, hogy a hajtásrendszer maximális terhelhetősége jelentős
mértékben tovább növelhető még az MDTC-SVM-hez képest is egy új módszer
segítségével. Ez az új módszer a Továbbfejlesztett Módosított DTC-SVM (angolul:
„Improved Modified DTC-SVM”, röviden: IMDTC-SVM) nevet kapta. Az IMDTCSVM – hasonlóan az MDTC-SVM-hez – stabil erős túlterhelések mellett is, a maximális
terhelhetőségét lényegesen meghaladó terhelések sem okoznak nála instabilitást.
Mindezen tulajdonságok mellett az IMDTC-SVM az eredeti DTC-SVM-mel és az
MDTC-SVM-mel gyakorlatilag megegyező dinamikával szabályozza a motor
elektromágneses nyomatékát, illetve nyomatéklüktetés tekintetében is ekvivalensnek
tekinthető a másik két módszerrel. Ugyanakkor, az IMDTC-SVM maximális
terhelhetőség tekintetében messzemenőkig felülmúlja mind az MDTC-SVM-et, mind az
eredeti DTC-SVM-et.

4.1 A Továbbfejlesztett Módosított DTC-SVM (IMDTCSVM)
Az IMDTC-SVM működésének értelmezését segíti a 4.1.1 ábra.

4.1.1 ábra: Fluxusvektorok
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Az ábra alapján az állórész fluxusvektora:

𝜓 = ̅̅̅̅
𝜓𝑑 + ̅̅̅̅
𝜓𝑞

(4.1.1)

𝜓𝑞 = 𝜓 sin 𝛿

(4.1.2)

Mivel az ábra alapján:

ezért a (2.3.2) nyomatékképlet átalakítható a következőre:
3

𝜓𝑝 𝜓𝑞

2

𝐿𝑑

𝑚= 𝑝

(4.1.3)

Ebből 𝜓𝑞 :

𝜓𝑞 =

2𝑚𝐿𝑑
3𝑝𝜓𝑝

(4.1.4)

A (4.1.4) képlet fontos szerepet fog játszani az IMDTC-SVM működésében.
A 4.1.2 ábra mutatja az IMDTC-SVM blokkvázlatát. A 4.1.2 ábrán jól látható, hogy a
becslő és a prediktív szabályozó tovább lett fejlesztve az MDTC-SVM-hez képest. A
továbbfejlesztett prediktív szabályozót 𝐼𝑃𝐶 (angolul: „improved predictive controller”),
a továbbfejlesztett becslőt pedig 𝐼𝐸𝑆𝑇 (angolul: „improved estimator”) jelöli a 4.1.2
ábrán.

4.1.2 ábra: Az IMDTC-SVM blokkvázlata
A 4.1.3 ábra mutatja a továbbfejlesztett becslő blokkvázlatát. A 4.1.3, a 3.2.2 és a 2.4.2
ábrák alapján megállapítható, hogy a továbbfejlesztett becslő lényegében az MDTC-SVM
módosított becslőjének és az eredeti DTC-SVM becslőjének a kombinációja, mivel mind
a terhelési szöget, mind a motor elektromágneses nyomatékát számítja.
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4.1.3 ábra: A továbbfejlesztett becslő blokkvázlata
A 4.1.4 ábra mutatja a továbbfejlesztett prediktív szabályozó blokkvázlatát.

4.1.4 ábra: A továbbfejlesztett prediktív szabályozó blokkvázlata
A továbbfejlesztett prediktív szabályozó 5 részegységből tevődik össze. Ezek a
következők:
-

az állórész-fluxusamplitúdó referencia szabályozó (röviden: 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó,
𝜓𝑟𝑒𝑓 𝑐𝑡𝑟𝑙-lel van jelölve a 4.1.4 ábrán)

-

a referencia-képző (𝑅𝑒𝑓 𝑐𝑡𝑟𝑙 a 4.1.4 ábrán)
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-

az állórész-fluxusamplitúdó szabályozó (röviden: 𝜓-szabályozó, 𝜓 𝑐𝑡𝑟𝑙-lel van
jelölve a 4.1.4 ábrán)

-

a terhelési szög szabályozó (röviden: 𝛿-szabályozó, 𝛿 𝑐𝑡𝑟𝑙-lel van jelölve a 4.1.4
ábrán)

-

az adaptív feszültségvektor kalkulátor (röviden: 𝐴𝑉𝑉𝐶, ezzel van jelölve a 4.1.4
ábrán)

A 4.1.5 ábra mutatja a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó blokkvázlatát. A 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó a nyomatékreferenciajel és az elektromágneses nyomaték alapján előállítja az állórészfluxusamplitúdó referenciajelet (𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚 ). A 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó egy különleges P-típusú
szabályozó. A szabályozót vezérlő hibajel (𝑚𝑒𝑟𝑟,𝑎𝑏𝑠 ) képlete a következő:

𝑚𝑒𝑟𝑟,𝑎𝑏𝑠 = |𝑚𝑟𝑒𝑓 | − |𝑚|

(4.1.5)

A P-típusú szabályozó erősítését 𝐴𝑝 jelöli a 4.1.5 ábrán. A 4.1.5 ábrán látható 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 jel
feladata a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó aktiválása/deaktiválása. Amennyiben a szabályozó inaktív, a
„függvény és limit” nevű blokk (𝑓𝑐𝑛( ) 𝑎𝑛𝑑 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 a 4.1.5 ábrán) kimenete a névleges
állórész-fluxusamplitúdó, azaz 𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚 = 𝜓𝑛𝑜𝑚 .
A 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó akkor és csak akkor aktív, ha:

𝑚𝑟𝑒𝑓 > 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 é𝑠 𝑚 > 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

(4.1.6)

𝑚𝑟𝑒𝑓 < (−1) ∗ 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 é𝑠 𝑚 < (−1) ∗ 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

(4.1.7)

vagy

4.1.5 ábra: A 𝝍𝒓𝒆𝒇 -szabályozó blokkvázlata
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Amennyiben a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó aktív, a korlátozás nélküli kimenet:

𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚 = 𝐴𝑝 (|𝑚𝑟𝑒𝑓 | − |𝑚|) + 𝜓𝑛𝑜𝑚

(4.1.8)

A „függvény és limit” nevű blokk korlátozza a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó kimenetét. Az alsó korlát
𝜓𝑛𝑜𝑚 , a felső korlát pedig a maximális állórész-fluxusamplitúdó, ami – az állórész
ellenállásának elhanyagolásával – a következő:

𝜓𝑚𝑎𝑥 =

𝑣1,𝑚𝑎𝑥
𝜔𝑛𝑜𝑚

(4.1.9)

Ahol:
𝑣1,𝑚𝑎𝑥 : az állórészre kapcsolt feszültségvektor alapharmonikusának maximális
amplitúdója, 𝑣1,𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑑𝑐 /√3 (𝑣𝑑𝑐 a DC-busz feszültsége)
𝜔𝑛𝑜𝑚 : a névleges körfrekvencia, 𝜔𝑛𝑜𝑚 = 2𝜋𝑓𝑛𝑜𝑚 ahol 𝑓𝑛𝑜𝑚 a névleges frekvencia
Az abszolút érték képzésre azért van szükség a szabályozás megvalósítása folyamán, mert
a nyomaték-referenciajel és a nyomaték egyaránt lehet pozitív, illetve negatív, míg az
állórész-fluxusamplitúdó referenciajel (𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚 ) csak pozitív lehet. Az aktiváló/deaktiváló
mechanizmusnak köszönhetően az irányítási rendszer beállítása nagymértékben
megkönnyíthető, mivel az alsó szabályozó szintek (𝜓-szabályozó, 𝛿-szabályozó)
beállításának idejére a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó kikapcsolható.
A 4.1.6 ábra mutatja a referencia-képző blokkvázlatát. A referencia-képző bementén a
nyomaték-referenciajelből kiszámításra kerül a 𝜓𝑞 -referenciajel (𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 ) a (4.1.4) képlet
felhasználásával. Ezt a referenciajel-képzést az 𝑓𝑐( ) blokk jelöli a 4.1.6 ábrán.

4.1.6 ábra: A referencia-képző blokkvázlata
Ezt követi 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 -ből és 𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚 -ből 𝜓𝑑,𝑟𝑒𝑓 kiszámítása. Ez a következő képlet alapján
történik:
2
2
𝜓𝑑,𝑟𝑒𝑓 = √|𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚
− 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓
|
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(4.1.10)

2
2
Az abszolút érték képzésre azért van szükség, mert a 𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚
− 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓
kifejezés negatív is

lehet. Ennek oka, hogy 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 𝑚𝑟𝑒𝑓 -ből kerül kiszámításra, mely utóbbit a fordulatszámszabályozó állítja elő, míg 𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚 -et a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó állítja elő, azaz 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 és 𝜓𝑟𝑒𝑓,𝑚
két különböző szabályozó kimeneteként áll elő. Megjegyzendő, hogy a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó
számára a referenciajelet úgyszintén a fordulatszám-szabályozó állítja elő.
𝜓𝑑,𝑟𝑒𝑓 és 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 alapján az állórész fluxusvektor referencia képzése a következőképpen
történik:
2
2
𝜓𝑟𝑒𝑓 = √𝜓𝑑,𝑟𝑒𝑓
+ 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓

𝛿𝑟𝑒𝑓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓
𝜓𝑑,𝑟𝑒𝑓

(4.1.11)

(4.1.12)

Mind 𝜓𝑟𝑒𝑓 , mind 𝛿𝑟𝑒𝑓 korlátozva van a referencia-képző kimenetén. 𝜓𝑟𝑒𝑓 -re
vonatkozóan az alsó korlát 𝜓𝑛𝑜𝑚 , a felső korlát pedig 𝜓𝑚𝑎𝑥 . 𝛿𝑟𝑒𝑓 -re vonatkozóan az alsó
korlát −90°, a felső korlát pedig 90°. Ez a korlátozás az 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 műveletnek
köszönhetően természetes módon megvalósul.
A 4.1.7 ábra mutatja a 𝛿-szabályozó blokkvázlatát. A 𝛿-szabályozó bemenete – hasonlóan
az MDTC-SVM esetéhez – a terhelési szög hibajel. Hasonlóan az MDTC-SVM-hez és az
eredeti DTC-SVM-hez a 𝛿-szabályozó egy PI-típusú szabályozót alkalmaz, melynek
kimenete a terhelési szög inkremens jel (Δ𝛿).
Azonban, ellentétben az MDTC-SVM és az eredeti DTC-SVM 𝛿-szabályozójával a
korlátozást nem Δ𝛿 értékére alkalmazom, hanem a terhelési szög referenciajel értékére
vonatkozóan. Ennek oka a (2.3.2) képlet alapján nyilvánvaló. A terhelési szög
referenciajel értékére vonatkozó alsó korlát −90°, a felső korlát pedig 90°. Ezt a
korlátozást a 4.1.7 ábrán a „𝐿𝑖𝑚.” nevű blokk végzi. A „𝐿𝑖𝑚.” blokk egyik kimenete a
„𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑏𝑖𝑡” nevet viseli, ez arra használatos, hogy leállítsa az integrálást, amennyiben a
terhelési szög referenciajel korlátozás nélküli értéke (𝛿𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶,𝑢𝑙 , „𝑢𝑙”: „unlimited”)
elérte valamelyik korlátot.
A 𝛿-szabályozó kimenetén a korlátozott terhelési szög referenciajelhez (𝛿𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 )
hozzáadásra kerül az állórész fluxusvektor tényleges szöghelyzete (𝛾), ezáltal létrehozva
az állórész fluxusvektor szöghelyzetére vonatkozó referenciajelet (𝛾𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 ). Ezt a
szöghelyzetre vonatkozó referenciajelet kapja meg az adaptív feszültségvektor
kalkulátor.
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4.1.7 ábra: A 𝜹-szabályozó blokkvázlata
A 4.1.8 ábra mutatja a 𝜓-szabályozó blokkvázlatát. Az elv hasonló, mint a 𝛿-szabályozó
esetében. Egy PI-típusú szabályozót használok a fluxus-inkremens (Δ𝜓) jel előállítására,
azonban a korlátozást nem Δ𝜓-re, hanem az adaptív feszültségvektor kalkulátor számára
előállított állórész-fluxusamplitúdó referenciajelre (𝜓𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶,𝑢𝑙 , „𝑢𝑙”: „unlimited”)
vonatkozóan alkalmazom. A 𝜓𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶,𝑢𝑙 -re vonatkozó alsó korlát 𝜓𝑛𝑜𝑚 , a felső korlát
pedig 𝜓𝑚𝑎𝑥 . Hasonlóan a 𝛿-szabályozó esetéhez, itt is van egy „𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑏𝑖𝑡”, amelyet arra
használok, hogy leállítsa az integrálást, amennyiben a 𝜓𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶,𝑢𝑙 értéke elérte
valamelyik korlátot.

4.1.8 ábra: A 𝝍-szabályozó blokkvázlata
A 4.1.4 ábra alapján megállapítható, hogy az előbb tárgyalt 𝛿-szabályozó és 𝜓-szabályozó
kimenetei az adaptív feszültségvektor kalkulátor bemeneteiül szolgálnak. Jelölje a
forgórész mechanikai szögsebességét 𝜔 és egy előírt fix pozitív mechanikai szögsebesség
korlátot 𝜔𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 .
Ha

|𝜔| < 𝜔𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
akkor a referencia feszültségvektor egyes komponenseinek kiszámítására az alábbi
képletek használatosak:

𝑣𝑥,𝑟𝑒𝑓 =
𝑣𝑦,𝑟𝑒𝑓 =

𝜓𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 cos(𝛾𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 )−𝜓 cos 𝛾
𝑇𝑠
𝜓𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 sin(𝛾𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 ) −𝜓 sin 𝛾
𝑇𝑠
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+ 𝑅𝑖𝑥

(4.1.13)

+ 𝑅𝑖𝑦

(4.1.14)

Ha

|𝜔| ≥ 𝜔𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
akkor a referencia feszültségvektor egyes komponenseinek kiszámítására az alábbi
képletek alkalmazandóak:

𝑣𝑥,𝑟𝑒𝑓 =
𝑣𝑦,𝑟𝑒𝑓 =

𝜓𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 cos(𝛾𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 )−𝜓 cos 𝛾
𝑇𝑠
𝜓𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 sin(𝛾𝑟𝑒𝑓,𝐴𝑉𝑉𝐶 ) −𝜓 sin 𝛾
𝑇𝑠

(4.1.15)

(4.1.16)

Ez azt jelenti, hogy a feszültségvektor kalkulátor változtatja a felépítését a szögsebesség
/ fordulatszám függvényében. Ez indokolja az „adaptív” elnevezést. A szögsebesség /
fordulatszám korlátot a nagyfordulatszámú tartományba érdemes beállítani, közel a
névleges fordulatszámhoz.
A referencia feszültségvektor kiszámításához továbbra is használatosak a (2.4.3) és a
(2.4.4) képletek.
Az adaptív feszültségvektor kalkulátor hasznosnak bizonyult a maximális terhelhetőség
növelése érdekében. Azonban, a működési mechanizmusát egy külön alfejezetben fogom
részletezni, mivel a leírás hosszadalmas.
Amint az a szimulációs eredményekből látható lesz, az IMDTC-SVM maximális
terhelhetőség tekintetében messzemenőkig felülmúlja mind az MDTC-SVM-et, mind az
eredeti DTC-SVM-et. Ez az alábbiakkal magyarázható:
-

Az állórész-fluxusamplitúdó referenciajel (𝜓𝑟𝑒𝑓 ) képzése az IMDTC-SVM
esetében függ a nyomaték-referenciajeltől (𝑚𝑟𝑒𝑓 ) is. Az MDTC-SVM és az
eredeti DTC-SVM esetében ez a két referenciajel független egymástól.

-

Az IMDTC-SVM esetében rendelkezésre áll egy állórész-fluxusamplitúdó
referencia szabályozó (𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó), amely megnöveli az állórészfluxusamplitúdó referenciát, ha szükséges. Ilyen lehetőség nem áll rendelkezésre
az MDTC-SVM és az eredeti DTC-SVM esetében.

-

𝜓𝑟𝑒𝑓 és 𝛿𝑟𝑒𝑓 korlátozása az IMDTC-SVM esetében hatékonyan van
megvalósítva. Ugyan 𝜓𝑟𝑒𝑓 korlátozása az MDTC-SVM és az eredeti DTC-SVM
esetében nem szükséges (mivel 𝜓𝑟𝑒𝑓 állandó), de 𝛿𝑟𝑒𝑓 nincs korlátozva az eredeti
DTC-SVM esetében.
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-

Az IMDTC-SVM esetében – hasonlóan az MDTC-SVM-hez – az állórészfluxusamplitúdó tartása zárt hurkúan történik, szemben az eredeti DTC-SVMmel. Ezt a feladatot a 𝜓-szabályozó látja el.

-

Az IMDTC-SVM esetében a 𝛿-szabályozó korlátozása hatékonyabban van
megoldva, mint akár az MDTC-SVM, akár az eredeti DTC-SVM esetében. A 𝜓szabályozó korlátozása is hatékonyabban van megoldva az IMDTC-SVM
esetében, mint az MDTC-SVM esetében.

-

A feszültségvektor kalkulátor az IMDTC-SVM esetében adaptív, azaz a
fordulatszám függvényében változtatja a felépítését. Ezzel szemben az MDTCSVM és az eredeti DTC-SVM hagyományos feszültségvektor kalkulátort
használnak.
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4.2 Az IMDTC-SVM túlterheléses állapotbeli viselkedése
Az IMDTC-SVM túlterheléses állapotbeli viselkedését először a következő folyamaton
keresztül fogom bemutatni. A folyamat kezdetén, azaz 0 ms-nál kiadok egy 3000 rpm-es
fordulatszámra való gyorsítási parancsot, majd 100 ms-nál egy 5 Nm értékű
terhelésugrást kapcsolok a motor tengelyére. A szimuláció paraméterei megegyeznek a
3.1 alfejezetben felsoroltakkal (tehát ugyanúgy a 3.1.1 táblázat paraméterei lettek
felhasználva, ugyanúgy az áramkorlát a névleges áram amplitúdójának 600%-ára lett
beállítva, stb.). 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 5.5 Nm-re lett beállítva. Az ábrák vízszintes tengelyén az idő msban van megadva.
A 4.2.1 ábra alapján megállapítható, hogy az IMDTC-SVM könnyedén képes
kompenzálni az 5 Nm-es terhelésugrást. A 4.2.2-4.2.4 ábrákon jól látszik, hogy a
nyomaték-, az állórész-fluxusamplitúdó-, illetve a terhelési szög jól követik a rájuk
vonatkozó referenciajelet. Úgyszintén jól látszik a 4.2.2-4.2.4 ábrákon, hogy a 𝜓𝑟𝑒𝑓 szabályozó a terhelésugrási-tranziens alatt rövid időre aktivizálódik. Ennek az az oka,
hogy a terhelés 5 Nm-es, 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 pedig 5.5 Nm és a terhelésugrás kompenzálásának idejére
a nyomaték egy nagyon rövid időre 5.5 Nm fölé lendül (ha egy 5 Nm-es terhelésugrást
kell kompenzálni, akkor Newton II. törvénye értelmében a kompenzálás befejeződéséig
5 Nm-nél nagyobb nyomatékra van szükség). A 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó aktivizálódási pontja
ott van, ahol a nyomaték időfüggvény felfutási meredeksége megváltozik. Ez a 4.2.2 ábra
alapján kb. 5.5 Nm, ami összhangban van azzal a ténnyel, hogy 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 5.5 Nm-re van
beállítva. A 4.2.3 és a 4.2.4 ábrák alapján megállapítható, hogy 𝜓𝑟𝑒𝑓 és 𝛿𝑟𝑒𝑓 követése
megfelelő.

4.2.1 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 5 Nm-es terhelésugrás esetén
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4.2.2 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 5 Nm-es
terhelésugrás esetén

4.2.3 ábra: 𝝍𝒓𝒆𝒇 és 𝝍 időfüggvénye 5 Nm-es terhelésugrás esetén

4.2.4 ábra: 𝜹𝒓𝒆𝒇 és 𝜹 időfüggvénye 5 Nm-es terhelésugrás esetén
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Most a következő folyamat vizsgálatára kerül sor. A folyamat kezdetén, azaz 0 ms-nál
kiadok egy 3000 rpm-es fordulatszámra való gyorsítási parancsot, majd 100 ms-nál egy
7 Nm értékű terhelésugrást kapcsolok a motor tengelyére. Ezt követi egy forgásirányváltási parancs kiadása 300 ms-nál, majd a 7 Nm-es terhelés elvétele 400 ms-nál.
Végezetül, 500 ms-nál egy megállási parancsot adok ki. A 4.2.5-4.2.12 ábrák mutatják az
eredményeket erre a folyamatra vonatkozóan. Az időfüggvények egy részét a teljes
folyamatra ábrázolom, a többi időfüggvényt a jobb láthatóság érdekében csak a
szabályozás működésének illusztrálása szemszögéből nézve lényeges részekre mutatom.
A 4.2.5 ábra alapján megállapítható, hogy az IMDTC-SVM – szemben az eredeti DTCSVM-mel és az MDTC-SVM-mel – képes kompenzálni akár egy 7 Nm-es terhelésugrást
is, és mindemellett még a forgásirányváltás sem okoz neki problémát, illetve a
terhelésugrás elvételekor sem válik instabillá.
A 4.2.6 és a 4.2.7 ábrákon jól látszik, hogy állandósult állapotban 7 Nm-es terhelés mellett
a nyomaték-referenciajel lényegesen nagyobb, mint a tényleges nyomaték értéke. Ez az
aktív 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozóval magyarázható (a terhelés 7 Nm-es, míg 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 5.5 Nm). Mivel
a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó P-típusú szabályozót használ, ezért a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó kimenete csak
akkor lehet nullától eltérő, ha a bemenete is nullától eltérő. Éppen ezért, a fordulatszámszabályozó (ami egy PI-típusú szabályozó) megemeli a nyomaték-referenciajelet,
egészen addig, amíg a tényleges nyomaték el nem éri a kompenzációhoz szükséges
értéket (ez állandósult állapotban 7 Nm). A 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó aktivizálódása ugyancsak
megfigyelhető a 4.2.6 és a 4.2.7 ábrákon. Az aktivizálódási pont ott van, ahol a nyomaték
időfüggvény felfutási meredeksége megváltozik. Ez a 4.2.6 és a 4.2.7 ábrák alapján kb.
5.5 Nm, ami összhangban van azzal a ténnyel, hogy 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 5.5 Nm-re van beállítva.
A 4.2.8 ábra alapján megállapítható, hogy a terhelési szög hibamentesen követi a terhelési
szög referenciajelet. Ezzel szemben a 4.2.9. ábra alapján látható, hogy az állórészfluxusamplitúdó referenciajel követése már nem hibamentes. Ez részint az erős
túlterheléssel magyarázható, mivel a 7 Nm-es terhelés már közel van a 3000 rpm-en
kompenzálható maximális terheléshez, ami 7.2 Nm (ld. 6.1.1 táblázat), illetve, hogy a
hajtás a feszültségkorlát közelében tartózkodik.
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A 4.2.10 és a 4.2.11 ábrákon látható, hogy az áramkorlátozó csak induláskor, a
forgásirány-váltáskor, illetve a megálláskor aktivizálódik, egyébként a terhelésváltozások
alatt, illetve állandósult állapotban inaktív.
A 4.2.12 ábrán látható, hogy a hajtás a tranziensek alkalmával többször is rövid időre a
feszültségkorlátba ütközik. A 100-300 ms-ig tartó időintervallumon belül a terhelésugrási
tranziens alatt a hajtás a feszültségkorláton üzemel, majd a terhelésugrás kiszabályozása
után a feszültségkorlát közelében marad.

4.2.5 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 7 Nm-es terhelés esetén

4.2.6 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 7 Nm-es terhelés
esetén
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4.2.7 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye a 7 Nm-es
terhelésugrás idejére kinagyítva

4.2.8 ábra: 𝜹𝒓𝒆𝒇 és 𝜹 időfüggvénye a 7 Nm-es terhelésugrás idejére kinagyítva

4.2.9 ábra: 𝝍𝒓𝒆𝒇 és 𝝍 időfüggvénye a 7 Nm-es terhelésugrás idejére kinagyítva
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4.2.10 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 7 Nm-es terhelés esetén

4.2.11 ábra: Az áramkorlátozó bit időfüggvénye 7 Nm-es terhelés esetén

4.2.12 ábra: Az 𝑨𝑽𝑽𝑪 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának időfüggvénye
7 Nm-es terhelés esetén
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4.3 Az IMDTC-SVM stabilitása
Az előző alfejezetben demonstráltam, hogy az IMDTC-SVM terhelhetőség tekintetében
felülmúlja az eredeti DTC-SVM módszert és még az MDTC-SVM-et is. Ebben az
alfejezetben azt vizsgálom meg, hogy hogyan viselkedik a szabályozás egy olyan
terhelésugrás esetén, amelyet már nem képes kompenzálni. Ennek megfelelően a vizsgált
folyamat a következő. A folyamat kezdetén, azaz 0 ms-nál kiadok egy 3000 rpm-es
fordulatszámra való gyorsítási parancsot, majd 100 ms-nál egy 8 Nm értékű
terhelésugrást kapcsolok a motor tengelyére.
A 4.3.1 ábrán látható, hogy az IMDTC-SVM már nem képes kompenzálni a 8 Nm-es
terhelésugrást. Ugyanakkor, ahogy az a 4.3.2, a 4.3.3 és a 4.3.4 ábrákon látszik, a
szabályozás nem omlik össze, hanem megpróbál ellen tartani a 8 Nm-es
terhelőnyomatéknak.
A 4.3.3 ábra alapján megállapítható, hogy a terhelési szög szabályozás a
kompenzálhatatlan terhelés ellenére is gyakorlatilag hibamentesen működik. Ezen felül,
a terhelési szög referenciajel és a terhelési szög nem haladja meg a 90°-ot a folyamat
során, ami jól illusztrálja a terhelési szög szabályozás stabilitását.
A 4.3.4 ábrán látható, hogy a fluxusamplitúdó-szabályozás – hasonlóan a 4.2 alfejezetben
a 7 Nm-es terhelés mellett tapasztaltakhoz – az erős túlterhelés miatt nem hibamentes, és
emiatt a szabályozási hiba miatt a nyomatékszabályozás sem hibamentes, a nyomaték
nem tudja elérni a 8 Nm-es értéket. A 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó aktivizálódása is megfigyelhető a
4.3.2 ábrán.
A 4.3.5 és a 4.3.6 ábrán látható, hogy a terhelésugrási tranziens alatt az áramkorlátozó
folyamatosan ki/be kapcsol, a hajtás a tranziens alatt végig áramkorláton üzemel. Az
áramkorlátozó ki/be kapcsolgatásai megfigyelhetőek a 4.3.7 ábrán is (az áramkorlát
elérése esetén az áramkorlátozó null-feszültségvektort kapcsol a motor kapcsaira).
Megállapítható, hogy a terhelésugrási tranziens alatt az aktív áramkorlátozást leszámítva
a hajtás feszültségkorláton üzemel.
Összességében elmondható, hogy az IMDTC-SVM még a szabályozás által már nem
kompenzálható terhelések mellett is stabil marad, és még a szabályozás minőségi
jellemzői is viszonylag jók maradnak.
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4.3.1 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 8 Nm-es terhelésugrás esetén

4.3.2 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 8 Nm-es
terhelésugrás esetén

4.3.3 ábra: 𝜹𝒓𝒆𝒇 és 𝜹 időfüggvénye 8 Nm-es terhelésugrás esetén
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4.3.4 ábra: 𝝍𝒓𝒆𝒇 és 𝝍 időfüggvénye 8 Nm-es terhelésugrás esetén

4.3.5 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 8 Nm-es terhelésugrás
esetén

4.3.6 ábra: Az áramkorlátozó bit időfüggvénye 8 Nm-es terhelésugrás esetén
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4.3.7 ábra: Az 𝑨𝑽𝑽𝑪 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának időfüggvénye 8
Nm-es terhelésugrás esetén
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4.4 Az adaptív feszültségvektor kalkulátor
A 4.1 alfejezet végén említettem, hogy az adaptív feszültségvektor kalkulátor hasznosnak
bizonyult a maximális terhelhetőség növelése érdekében. Ebben az alfejezetben
részletezem az adaptív feszültségvektor kalkulátor működési mechanizmusát. Ennek
érdekében bemutatom a 4.2 alfejezet második folyamatát (amikor a terhelőnyomaték
értéke 7 Nm) úgy, hogy adaptív feszültségvektor kalkulátor helyett hagyományos
feszültségvektor kalkulátort használok. A 4.4.1-4.4.5 ábrák mutatják az eredményeket
erre a folyamatra vonatkozóan.
Ahogy az a 4.4.2 ábrán is látszik, a hagyományos 𝑉𝑉𝐶 esetében forgásirány-váltáskor
nagyméretű tüskék jelentkeznek a motor nyomatékában, amelyek ellehetetlenítik a
kompenzációt. A jelenség szinte kizárólag magas fordulatszámon és ezzel együtt erős
túlterhelések mellett jelentkezik. A 4.4.3, a 4.4.4 és a 4.4.5 ábrák alapján megállapítható,
hogy a tüskék keletkezésének forrása az áramkorlátozó működésbe lépésében keresendő.
A tüskék keletkezésének mechanizmusa a következő.
Magas fordulatszámon a pólusfeszültség amplitúdója nagy. Ha még emellett a túlterhelés
is nagymértékű, akkor könnyedén előfordulhat, hogy egy tranziens során az
áramkorlátozó aktivizálódni fog. Amennyiben magas fordulatszámon az áramkorlátozó
aktivizálódik, akkor az az áramvektor amplitúdójának hirtelen változását idézi elő. Ennek
az az oka, hogy az áramkorlátozó a null-feszültségvektort kapcsolja a motor kapcsaira,
ami a pólusfeszültség segítségével az áramvektor-amplitúdójának hirtelen csökkenését
idézi elő. Amennyiben az áramkorlátozó kellő ideig és kellő rendszerességgel aktív,
akkor ez észrevehető zavarokhoz, illetve adott esetben akár tüskék kialakulásához is
vezethet az áramvektor amplitúdójában, illetve a nyomatékban. Azonban, amennyiben
hagyományos 𝑉𝑉𝐶 kerül használatra, akkor az áramvektor amplitúdójában ily módon
keletkező zavarok a (4.1.13) és a (4.1.14) képletekben az 𝑅𝑖-tagokon keresztül
visszahatnak a referencia feszültségvektor számítására, abban zavarjeleket előidézve.
Ezek, a referencia feszültségvektorban létrejövő zavarjelek aztán újabb zavarokat
okoznak az áramvektor amplitúdójában, amelyek aztán ismét visszacsatolásra kerülnek,
és így tovább.
A mechanizmus tehát röviden összefoglalva a következő: az áramkorlátozó által okozott
áram-zavarjelek a (4.1.13) és a (4.1.14) képletekben az 𝑅𝑖-tagokon keresztül
visszacsatolódnak az 𝑉𝑉𝐶-be és megzavarják a referencia feszültségvektor számítását,
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visszacsatolódnak az 𝑉𝑉𝐶-be, és így tovább.
Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a hagyományos 𝑉𝑉𝐶 az áramkorlátozó által okozott
áram-zavarjelekre nézve egy zárt hurkú struktúra. Ennek fényében nyilvánvaló, hogy a
megoldás a 𝑉𝑉𝐶 nyílt hurkúvá tétele. Azonban, nem mindegy, hogy ez milyen
körülmények mellett kerül megvalósításra. Alacsonyabb fordulatszámokon ugyanis a
pólusfeszültség kisebb, és emiatt az áramkorlátozó által létrehozott áramváltozás
meredeksége kisebb, ezért az áramkorlátozó által okozott áram-zavarjelek nem
jelentősek. Mindemellett, amennyiben alacsonyabb fordulatszámokon is a (4.1.15) és a
(4.1.16) képletek által megvalósított nyílt hurkú struktúrát használom a referencia
feszültségvektor kiszámítására, akkor az 𝑅𝑖-tagok elhanyagolása szabályozási hibához
vezet, ezáltal csökkentve a maximális terhelhetőséget. Éppen ezért csak magas
fordulatszámokon célszerű a (4.1.15) és a (4.1.16) képletek által megvalósított nyílt hurkú
struktúrát alkalmazni, mivel ilyenkor a pólusfeszültség nagy, és emiatt az áramkorlátozó
jelentős áram-zavarjeleket képes előidézni.
Megjegyzendő, hogy az előbbiekben részletezett jelenség szinte kizárólag magas
fordulatszámon és ezzel együtt erős túlterhelések mellett jelentkezik. Pl. a 4.4.1.-4.4.5
ábrákon az 500 ms-nál kiadott megállási parancsnál is működésbe lép az áramkorlátozó,
de mivel a motor terheletlen, ezért a fordulatszáma, és ezzel együtt a pólusfeszültség
amplitúdója is gyorsan tud csökkenni, ezért a tüskéknek nincs elég idejük a kialakulásra,
csupán kismértékű zavar jelentkezik az áramvektor amplitúdójában, és így a
nyomatékban.

4.4.1 ábra: A fordulatszám időfüggvénye hagyományos 𝑽𝑽𝑪-vel
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4.4.2 ábra: A nyomaték időfüggvénye hagyományos 𝑽𝑽𝑪-vel

4.4.3 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye hagyományos 𝑽𝑽𝑪-vel

4.4.4 ábra: Az áramkorlátozó bit időfüggvénye hagyományos 𝑽𝑽𝑪-vel
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4.4.5 ábra: A 𝑽𝑽𝑪 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának időfüggvénye
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5. Az IMDTC-SVM egyszerűsített változatai
Az előző fejezetben bemutatott IMDTC-SVM módszer kiemelkedő maximális
terhelhetőséggel rendelkezik, ebben a tekintetben nagymértékben felülmúlja még az
MDTC-SVM-et is. Ugyanakkor, az IMDTC-SVM-nek a következő hátrányos
tulajdonságai vannak: az irányítási rendszer felépítése bonyolult, nehezen áttekinthető, a
módszer sok számítást igényel, illetve a szabályozók beállítása is nehézkes, időigényes.
Az előbb felsoroltak indokolják annak vizsgálatát, hogy hogyan lehet a két
feltételrendszer között egy ésszerű kompromisszumot kötni. Ennek megfelelően ebben a
fejezetben bemutatok két új módszert, amelyek az IMDTC-SVM egyszerűsített változatai
és mind a maximális terhelhetőség, mind az „egyszerűség” tekintetében „jól teljesítenek”.

5.1 Az egyszerűsített változatok elve
Az 5.1.1 ábra mutatja az IMDTC-SVM egyszerűsített változatainak általános
blokkvázlatát. Az 5.1.1 ábra alapján látható, hogy a becslő és a prediktív szabályozó is
egyszerűsítésre került. Az egyszerűsített továbbfejlesztett prediktív szabályozót 𝐼𝑃𝐶 −
𝑆𝐹 (angolul: „improved predictive controller – simplified form”) jelöli az 5.1.1 ábrán,
míg az egyszerűsített továbbfejlesztett becslőt 𝐼𝐸𝑆𝑇 − 𝑆𝐹 (angolul: „improved estimator
– simplified form”).

5.1.1 ábra: Az egyszerűsített változatok általános blokkvázlata
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Az egyszerűsített változatok közül az egyik az x-y koordináta-rendszer használatára
alapozza működését, míg a másik a d-q koordináta-rendszer használatára. Az előbbit
Egyszerűsített Változat XY-nak (angolul: „Simplified Form XY”, röviden: SFXY), míg
az utóbbit Egyszerűsített Változat DQ-nak (angolul: „Simplified Form DQ”, röviden:
SFDQ) fogom nevezni. Az 5.1.2 és az 5.1.3 ábrák mutatják az egyszerűsített becslő
blokkvázlatát SFXY-ra, illetve SFDQ-ra. Az ábrák alapján megállapítható, hogy a
korábbi becslőkkel ellentétben az egyszerűsített becslők nem számítják a terhelési szöget
(𝛿), illetve az állórész fluxusvektorának amplitúdóját (𝜓) és szögét (𝛾). Az állórész
fluxusvektorának becsült komponensei SFXY esetében 𝜓𝑥 és 𝜓𝑦 , míg SFDQ esetében
𝜓𝑑 és 𝜓𝑞 .

5.1.2 ábra: Az egyszerűsített becslő blokkvázlata SFXY esetében

5.1.3 ábra: Az egyszerűsített becslő blokkvázlata SFDQ esetében
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Az 5.1.4 ábra mutatja az egyszerűsített továbbfejlesztett prediktív szabályozót. Az ábra
alapján megállapítható, hogy a referencia-képző és az adaptív feszültségvektor kalkulátor
egyszerűsítve lettek. Előbbit a 𝑅𝑒𝑓 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑆𝐹 (angolul: „reference controller – simplified
form”), utóbbit az 𝐴𝑉𝑉𝐶 𝑆𝐹 (angolul: „adaptive voltage vector calculator – simplified
form”) jelöli az 5.1.4 ábrán. Ezen felül, az 𝐼𝑃𝐶 − 𝑆𝐹 egy fluxusvektor-szabályozót
használ (𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑡𝑟𝑙 az 5.1.4 ábrán), külön 𝜓-szabályozó és 𝛿-szabályozó helyett.
A fluxusvektor-szabályozó bemenetei az állórész fluxusvektorának becsült komponensei
(𝜓𝑐1 és 𝜓𝑐2 az 5.1.4 ábrán). SFXY esetében 𝜓𝑐1 = 𝜓𝑥 és 𝜓𝑐2 = 𝜓𝑦 , míg SFDQ esetében
𝜓𝑐1 = 𝜓𝑑 és 𝜓𝑐2 = 𝜓𝑞 . A 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó mindkét esetben megegyezik az eredeti
IMDTC-SVM 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozójával.
Az 5.1.5 ábra mutatja az egyszerűsített referencia-képzőt. Ez lényegében megegyezik az
eredeti IMDTC-SVM referencia-képzőjével, mindössze az állórész-fluxusvektor
referencia amplitúdójának (𝜓𝑟𝑒𝑓 ) és szögének (𝛿𝑟𝑒𝑓 ) kiszámítása, illetve a korlátozás
került elhagyásra az eredeti referencia-képzőhöz képest.

5.1.4 ábra: Az egyszerűsített továbbfejlesztett prediktív szabályozó általános
blokkvázlata

5.1.5 ábra: Az egyszerűsített referencia-képző blokkvázlata
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Az 5.1.6 és 5.1.7 ábrák mutatják a fluxusvektor-szabályozó blokkvázlatát SFXY-ra,
illetve SFDQ-ra.
SFXY esetében az állórész-fluxusvektor egyes komponenseinek szabályozása egy-egy Ptípusú szabályozó segítségével történik. Mivel 𝜓𝑥 és 𝜓𝑦 állandósult állapotban
szinuszosak, ezért az integráló-tag alkalmazása hátrányos. A két P-típusú szabályozó
erősítését azonos értékűre kell állítani, különben a táplálás aszimmetrikussá válik. Az
eddigiekből következően – eltekintve a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozótól – SFXY esetében mindössze
1 db szabályozó paramétert kell beállítani, míg az eredeti IMDTC-SVM esetében 4 db
szabályozó paramétert (mind a 𝜓-szabályozó, mind a 𝛿-szabályozó PI-típusú). Ezen felül,
az SFXY esetében a fluxusvektor-szabályozó nem használ korlátozást, az egyetlen
beépített korlátozás a feszültségvektor kalkulátorban van, a referencia feszültségvektor
alapharmonikusának amplitúdójára vonatkozóan (ezt a korlátozást a többi DTC-SVM
módszer is használja). Az eddigiekből következően az SFXY esetében lényegesen
egyszerűbb a szabályozó-beállítás, mint az eredeti IMDTC-SVM esetében. A
fluxusvektor-szabályozó 𝑣𝑥,𝑟 és 𝑣𝑦,𝑟 kimenetei az egyszerűsített adaptív feszültségvektor
kalkulátor bemeneteiül szolgálnak.

5.1.6 ábra: A fluxusvektor-szabályozó blokkvázlata SFXY esetében
Az SFDQ fluxusvektor-szabályozója – az SFXY-nal szemben – PI-típusú szabályozókat
használ az állórész-fluxusvektor 𝜓𝑑 és 𝜓𝑞 komponenseinek szabályozására. A
fluxusvektor-szabályozó 𝑣𝑥,𝑟 és 𝑣𝑦,𝑟 kimenetei ebben az esetben is az egyszerűsített
adaptív feszültségvektor kalkulátor bemeneteiül szolgálnak. A PI-szabályozók
integrátorainak korlátozását a „𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑏𝑖𝑡” jelöli az 5.1.7 ábrán, a korlátozás a referencia
feszültségvektor alapharmonikusának amplitúdója alapján történik.
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5.1.7 ábra: A fluxusvektor-szabályozó blokkvázlata SFDQ esetében
Az egyszerűsített adaptív feszültségvektor kalkulátor működése lényegében megegyezik
az eredeti adaptív feszültségvektor kalkulátor működésével. Az adaptív feszültségvektor
kalkulátor alkalmazásának oka ugyanaz, mint az eredeti IMDTC-SVM esetében.
Ha |𝜔| < 𝜔𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 , akkor a referencia feszültségvektor egyes komponenseinek
kiszámítására az alábbi képletek használatosak:

𝑣𝑥,𝑟𝑒𝑓 = 𝑣𝑥,𝑟 + 𝑅𝑖𝑥

(5.1.1)

𝑣𝑦,𝑟𝑒𝑓 = 𝑣𝑦,𝑟 + 𝑅𝑖𝑦

(5.1.2)

Amennyiben |𝜔| ≥ 𝜔𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 , akkor a referencia feszültségvektor egyes komponenseinek
kiszámítása az alábbi módon történik:

𝑣𝑥,𝑟𝑒𝑓 = 𝑣𝑥,𝑟

(5.1.3)

𝑣𝑦,𝑟𝑒𝑓 = 𝑣𝑦,𝑟

(5.1.4)
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5.2 Az egyszerűsített változatok túlterheléses állapotbeli
viselkedése
Az egyszerűsített változatok túlterheléses állapotbeli viselkedését az egyszerűség és a
tömörség kedvéért a következő folyamaton keresztül fogom bemutatni. A folyamat
kezdetén, azaz 0 ms-nál kiadok egy 3000 rpm-es fordulatszámra való gyorsítási
parancsot, majd 100 ms-nál egy 6.5 Nm értékű terhelésugrást kapcsolok a motor
tengelyére. A szimuláció paraméterei megegyeznek a 3.1 alfejezetben felsoroltakkal
(tehát ugyanúgy a 3.1.1 táblázat paraméterei lettek felhasználva, ugyanúgy az áramkorlát
a névleges áram amplitúdójának 600%-ára lett beállítva, stb.). 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 6.2 Nm-re lett
beállítva SFXY esetében, míg SFDQ esetében 6.4 Nm-re. Az ábrák vízszintes tengelyén
az idő ms-ban van megadva.
Az 5.2.1 és az 5.2.7 ábrák alapján megállapítható, hogy az egyszerűsített változatok
képesek kompenzálni a 6.5 Nm-es terhelésugrást.
Az 5.2.2 ábrán jól látszik, hogy az SFXY esetében a terhelésugrás kompenzálása után a
nyomaték-referenciajel és a nyomaték között jelentős eltérés tapasztalható. Ez részben az
aktív 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozóval magyarázható (a terhelés 6.5 Nm-es, míg 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 6.2 Nm, a
jelenség részletes leírása a 4.2 alfejezetben olvasható). Másfelől, mivel a fluxusvektorszabályozó SFXY esetében P-típusú szabályozókat használ, ezért a fluxusvektorszabályozó csak úgy tud nullától eltérő kimenetet produkálni, ha a szabályozókat vezérlő
hibajel zérustól eltérő. Emiatt a fordulatszám-szabályozó megemeli a nyomatékreferenciajelet, egészen addig, míg az így kialakuló nyomaték elegendő nem lesz a
terhelés kompenzálásához. Ugyancsak ezzel magyarázható, hogy SFXY esetében még
üresjárásban (a terhelésugrás bekövetkezte előtt) is némi eltérés tapasztalható a
nyomaték-referenciajel és a nyomaték között.
A 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó aktivizálódása ugyancsak megfigyelhető az 5.2.2 ábrán. Az
aktivizálódási pont ott van, ahol a nyomaték időfüggvény felfutási meredeksége
megváltozik. Ez az 5.2.2 ábra alapján kb. 6.2 Nm, ami összhangban van azzal a ténnyel,
hogy 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 6.2 Nm-re lett beállítva.
Az 5.2.3 ábrán látható, hogy 𝜓𝑥 kismértékű hibával követi 𝜓𝑥,𝑟𝑒𝑓 -et. Ez szintén a P-típusú
fluxusvektor-szabályozóval magyarázható.
Az 5.2.4 ábrán látható, hogy 𝛿 meg sem közelíti a 90°-ot, ami jól illusztrálja a módszer
stabilitását.
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Az 5.2.5 és az 5.2.6 ábrák alapján megállapítható, hogy SFXY esetében a hajtás a
terhelésugrási tranziens alatt sem és a terhelésugrás kompenzálása után sem éri el az
áramkorlátot, azonban a feszültségkorlátot igen. A hajtás a tranziens alatt és a
terhelésugrás kompenzálása után is végig feszültségkorláton üzemel, ami azt mutatja,
hogy az SFXY viszonylag rosszul használja ki a rendelkezésére álló feszültséget.

5.2.1 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás esetén SFXY-ra

5.2.2 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 6.5 Nm-es
terhelésugrás esetén SFXY-ra
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5.2.3 ábra: 𝝍𝒙,𝒓𝒆𝒇 és 𝝍𝒙 időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás esetén SFXY-ra

5.2.4 ábra: 𝜹 időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás esetén SFXY-ra

5.2.5 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás
esetén SFXY-ra
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5.2.6 ábra: Az 𝑨𝑽𝑽𝑪 𝑺𝑭 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának
időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás esetén SFXY-ra
Az 5.2.8 ábra mutatja a nyomaték-referenciajelet és a tényleges nyomatékot SFDQ
esetében. Mivel a terhelés 6.5 Nm-es és 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 6.4 Nm, ezért a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó épp,
hogy csak aktív, és ezért nem látható eltérés a nyomaték-referenciajel és a tényleges
nyomaték között (a nyomatéklüktetések eltakarják). Ugyanakkor, a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó
aktivizálódása megfigyelhető a terhelésugrási-tranziens alatt, ez az 5.2.8 ábra alapján kb.
6.4 Nm-nél történik meg, ami összhangban áll azzal a ténnyel, hogy 𝑚𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 6.4 Nm-re lett
beállítva.
Az 5.2.9 ábra mutatja 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 és 𝜓𝑞 időfüggvényét SFDQ-ra. Megállapítható, hogy 𝜓𝑞 jól
követi 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 -et. Az 5.2.9 és az 5.2.8 ábrák alapján észrevehető, hogy 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 , illetve 𝜓𝑞
időfüggvénye jellegre ugyanaz, mint 𝑚𝑟𝑒𝑓 , illetve 𝑚 időfüggvénye. Ez a (4.1.4)
egyenlettel magyarázható, mely szerint 𝜓𝑞 és 𝑚 között lineáris kapcsolat áll fenn.
Az 5.2.10 ábrán látható, hogy 𝛿 SFDQ esetében sem közelíti meg a 90°-ot, ami jól
illusztrálja a módszer stabilitását.
Az 5.2.11 és az 5.2.12 ábrák alapján megállapítható, hogy SFDQ esetében a hajtás a
terhelésugrási tranziens alatt sem és a terhelésugrás kompenzálása után sem éri el az
áramkorlátot. Ugyanakkor, a hajtás a terhelésugrási tranziens alatt beleütközik a
feszültségkorlátba, azonban a terhelésugrás kompenzálása után már kijön a
feszültségkorlátból, ami azt mutatja, hogy az SFDQ az SFXY-hoz képest jobban
használja ki a rendelkezésére álló feszültséget.
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5.2.7 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás esetén SFDQ-ra

5.2.8 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 6.5 Nm-es
terhelésugrás esetén SFDQ-ra

5.2.9 ábra: 𝝍𝒒,𝒓𝒆𝒇 és 𝝍𝒒 időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás esetén SFDQ-ra
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5.2.10 ábra: 𝜹 időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás esetén SFDQ-ra

5.2.11 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás
esetén SFDQ-ra

5.2.12 ábra: Az 𝑨𝑽𝑽𝑪 𝑺𝑭 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának
időfüggvénye 6.5 Nm-es terhelésugrás esetén SFDQ-ra
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5.3 Az egyszerűsített változatok stabilitása
Az előző alfejezetben demonstráltam, hogy az egyszerűsített változatok terhelhetőség
tekintetében kiválóan teljesítenek, felülmúlják az MDTC-SVM-et és az eredeti DTCSVM-et is. Ebben az alfejezetben azt vizsgálom meg, hogy az egyszerűsített változatok
hogyan viselkednek egy olyan terhelésugrás esetén, amit már nem képesek kompenzálni.
Ennek megfelelően a vizsgált folyamat a következő. A folyamat kezdetén, azaz 0 ms-nál
kiadok egy 3000 rpm-es fordulatszámra való gyorsítási parancsot, majd 100 ms-nál egy
7.6 Nm értékű terhelésugrást kapcsolok a motor tengelyére. Az egyszerűség és a tömörség
kedvéért csak néhány időfüggvényt fogok ábrázolni, mindkét módszerre vonatkozóan.
Az 5.3.1 és az 5.3.5 ábrákon látható, hogy az egyszerűsített változatok már nem képesek
kompenzálni a 7.6 Nm-es terhelésugrást. Ugyanakkor, ahogy az az 5.3.2 és az 5.3.6
ábrákon látszik, egyik módszer sem omlik össze, megpróbálnak ellen tartani a 7.6 Nm-es
terhelőnyomatéknak. Az 5.3.2 és az 5.3.6 ábrákon a 𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó aktivizálódása is
megfigyelhető a terhelésugrási-tranziens alatt.
Az 5.3.3-5.3.4 ábrák, illetve az 5.3.7.-5.3.8 ábrák alapján megállapítható, hogy a hajtás a
terhelésugrási tranziens alatt nem ütközik bele az áramkorlátba, és a feszültségkorlátot is
csak rövid időre éri el, utána a feszültségamplitúdó a csökkenő fordulatszám miatt
csökken.
Összességében elmondható, hogy az egyszerűsített változatok még nem kompenzálható
terhelések mellett is stabilak maradnak.

5.3.1 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 7.6 Nm-es terhelésugrás esetén SFXY-ra
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5.3.2 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 7.6 Nm-es
terhelésugrás esetén SFXY-ra

5.3.3 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 7.6 Nm-es terhelésugrás
esetén SFXY-ra

5.3.4 ábra: Az 𝑨𝑽𝑽𝑪 𝑺𝑭 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának
időfüggvénye 7.6 Nm-es terhelésugrás esetén SFXY-ra
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5.3.5 ábra: A fordulatszám időfüggvénye 7.6 Nm-es terhelésugrás esetén SFDQ-ra

5.3.6 ábra: A nyomaték-referenciajel és a nyomaték időfüggvénye 7.6 Nm-es
terhelésugrás esetén SFDQ-ra

5.3.7 ábra: Az áramvektor amplitúdójának időfüggvénye 7.6 Nm-es terhelésugrás
esetén SFDQ-ra
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5.3.8 ábra: Az 𝑨𝑽𝑽𝑪 𝑺𝑭 által kiadott feszültségvektor amplitúdójának
időfüggvénye 7.6 Nm-es terhelésugrás esetén SFDQ-ra
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6. Az új módszerek összahasonlítása és általánosítási
lehetőségei
Ebben a fejezetben összehasonlítom egymással, illetve az eredeti DTC-SVM-mel az
előző fejezetekben bemutatott új DTC-SVM módszereket. Kétféle vizsgálatot fogok
végezni: az egyes módszerek maximális terhelhetőségének összehasonlítását, valamint az
egyes módszerek által generált nyomatéklüktetések, illetve a nyomatékszabályozási
dinamikák összehasonlítását. A fejezet végén – egyben a további kutatási és fejlesztési
feladatok egyfajta előrevetítéseként – tisztázok néhány kérdést az új módszerek más
motortípusokra történő általánosításával kapcsolatban.

6.1 Az új módszerek maximális terhelhetősége
Az új DTC-SVM módszerek maximális terhelhetőségén végzett szimulációs vizsgálatok
eredményeit a 6.1.1 és a 6.2.2 táblázatok tartalmazzák. A 6.1.1 táblázat értelmezése a
következő. A táblázat egyes mezőiben megadott értékek azt a maximális terhelőnyomaték
értéket jelentik, amelyet az adott módszer az adott fordulatszámon még képes
kompenzálni. Azonban, az eredeti („klasszikus”) DTC-SVM esetében ez az érték a
stabilitás határhelyzetét jelenti, azaz ennél már 0.01 Nm-rel nagyobb terhelőnyomaték
hatására az eredeti DTC-SVM instabillá válik és összeomlik. Az MDTC-SVM és az
IMDTC-SVM esetében a táblázatban megadottnál jelentős mértékben nagyobb
terhelőnyomatékok sem okoznak instabilitást. Az IMDTC-SVM esetében a maximálisan
kompenzálható terhelőnyomaték már csak egy tizedesjegy pontossággal van megadva a
nagymértékű túlterhelhetőség miatt. A táblázat egyes mezőiben a zárójelben megadott
százalékos értékek a motor névléges nyomatékához viszonyítva fejezik ki a maximális
terhelhetőséget.

Klasszikus DTC-SVM

MDTC-SVM

IMDTC-SVM

0 rpm

4.71 Nm (362%)

5.55 Nm (427%)

7.7 Nm (592%)

1000 rpm

4.59 Nm (353%)

5.54 Nm (426%)

7.7 Nm (592%)

2000 rpm

4.23 Nm (325%)

5.52 Nm (425%)

7.7 Nm (592%)

3000 rpm

3.78 Nm (291%)

5.5 Nm (423%)

7.2 Nm (554%)

6.1.1 táblázat: Az eredeti („klasszikus”) DTC-SVM, az MDTC-SVM és az IMDTCSVM maximális terhelhetőségének összehasonlítása
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A 6.1.1 táblázat alapján megállapítható, hogy az MDTC-SVM maximális terhelhetőség
tekintetében minden fordulatszámon jelentős mértében meghaladja a klasszikus DTCSVM-et. Az is konstatálható, hogy az eredeti DTC-SVM maximális terhelhetősége
jelentős mértékben függ a fordulatszámtól (71%-os a különbség a motor névleges
nyomatékában kifejezve a 3000 rpm-en mérhető maximális terhelhetőség és az álló
állapotban mérhető maximális terhelhetőség között). Ezzel szemben, az MDTC-SVM
maximális terhelhetősége gyakorlatilag független a fordulatszámtól (csupán 4%-os az
előbb említet különbség). Az MDTC-SVM maximális terhelhetőségének fordulatszámtól
való viszonylagos függetlensége azzal magyarázható, hogy a névleges fluxusamplitúdó
tartása zárt hurkúan történik és a terhelési szög referenciajel az optimális tartományba
van korlátozva.
A 6.1.1 táblázat alapján látható, hogy az IMDTC-SVM maximális terhelhetősége minden
fordulatszámon messzemenőkig meghaladja mind az MDTC-SVM, mind az eredeti
DTC-SVM maximális terhelhetőségét. Bár az IMDTC-SVM esetében a maximális
terhelhetőség fordulatszámtól való függése nagyobb mértékű, mint az MDTC-SVM
esetében, még mindig kisebb mértékű, mint az eredeti DTC-SVM esetében. Az IMDTCSVM maximális terhelhetőségének az MDTC-SVM-hez képest viszonylag nagymértéű
fordulatszámfüggése azzal magyarázható, hogy az IMDTC-SVM esetében a hajtás 3000
rpm-en már beleütközik a feszültségkorlátba, szemben az MDTC-SVM esetével. Ezen
felül, a maximális terhelhetőség fordulatszámtól való függése az IMDTC-SVM esetében
nem bír nagy jelentőséggel, mivel az IMDTC-SVM maximális terhelhetősége
nagymértékben meghaladja az MDTC-SVM maximális terhelhetőségét, minden
fordulatszámon. Az IMDTC-SVM – az MDTC-SVM-hez képest is – kiváló
túlterhelhetőségi

tulajdonságai

a

4.1

alfejezet

végén

összefoglalt

okokkal

magyarázhatóak.
Az

egyszerűsített

változatok

terhelhetőségén

végzett

szimulációs

vizsgálatok

eredményeit a 6.1.2 táblázat tartalmazza. Az egyszerűség kedvéért a táblázatban az
IMDTC-SVM maximális terhelhetőségét is feltüntettem. A táblázat egyes mezőiben
megadott értékek azt a maximális terhelőnyomaték értéket jelentik, amelyet az adott
módszer az adott fordulatszámon még képes kompenzálni. Ezek az értékek egy
tizedesjegy pontossággal vannak megadva a 6.1.2 táblázatban. A táblázat egyes mezőiben
a zárójelben megadott százalékos értékek a motor névléges nyomatékához viszonyítva
fejezik ki a maximális terhelhetőséget.
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IMDTC-SVM

IMDTC-SVM SFXY

IMDTC-SVM SFDQ

0 rpm

7.7 Nm (592%)

7.4 Nm (569%)

7.4 Nm (569%)

1000 rpm

7.7 Nm (592%)

7.4 Nm (569%)

7.4 Nm (569%)

2000 rpm

7.7 Nm (592%)

7.3 Nm (562%)

7.4 Nm (569%)

3000 rpm

7.2 Nm (554%)

6.9 Nm (531%)

7 Nm (538%)

6.1.2 táblázat: Az IMDTC-SVM és az egyszerűsített változatok maximális
terhelhetőségének összehasonlítása
A 6.1.2 táblázat alapján megállapítható, hogy az egyszerűsített változatok maximális
terhelhetősége kisebb, mint az IMDTC-SVM maximális terhelhetősége, minden
fordulatszámon. Ez a következőképpen magyarázható. Az állórész-fluxusvektora függ a
pólusfluxus-vektortól és az állórész áramvektorától is (𝜓̅ = ̅̅̅̅
𝜓𝑝 + 𝐿𝑑 𝑖̅). Ebből
következően keresztbecsatolás van 𝜓𝑥 és 𝜓𝑦 , illetve 𝜓𝑑 és 𝜓𝑞 között, hiszen bármelyik
komponens megváltozása maga után vonja az állórész áramvektorának megváltozását, és
így a másik komponens megváltozását is. Ebből következően a leginkább szétcsatolt
irányítás az, ha az állórész-fluxusvektor amplitúdójának és szögének (jelen esetben: a
forgórésszel együtt forgó pólusfluxus-vektorral vett szögének, azaz a terhelési szögnek)
szabályozása külön-külön történik.
Az SFDQ maximális terhelhetősége kicsivel nagyobb, mint az SFXY maximális
terhelhetősége. Ez azzal magyarázható, hogy az SFXY P-típusú szabályozókat használ a
fluxusvektor-szabályozóban, míg az SFDQ PI-típusú szabályozókat.
Bár az egyszerűsített változatok maximális terhelhetőség tekintetében alulmaradnak az
eredeti IMDTC-SVM-mel szemben, még mindig jobban teljesítenek, mint az MDTCSVM és az eredeti DTC-SVM. Ez a következőkkel magyarázható:
-

Az állórész-fluxusamplitúdó referenciajel (az egyszerűsített változatok esetében
2
2
ez: √𝜓𝑑,𝑟𝑒𝑓
+ 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓
) képzése az egyszerűsített változatok esetében függ a

nyomaték-referenciajeltől (𝑚𝑟𝑒𝑓 ) is. Az MDTC-SVM és az eredeti DTC-SVM
esetében ez a két referenciajel független egymástól.
-

A terhelési szög referenciajel (az egyszerűsített változatok esetében ez:
𝜓

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 )) implicit módon limitálva van, mivel 𝜓𝑑,𝑟𝑒𝑓 és 𝜓𝑞,𝑟𝑒𝑓 a
𝑑,𝑟𝑒𝑓
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definíciójuk értelmében derékszögű háromszöget alkotnak, és így a terhelési szög
referenciajel abszolút értéke nem lehet nagyobb, mint 90°.
-

Az egyszerűsített változatok esetében rendelkezésre áll egy állórészfluxusamplitúdó referencia szabályozó (𝜓𝑟𝑒𝑓 -szabályozó), amely megnöveli az
állórész-fluxusamplitúdó referenciát, ha szükséges. Ilyen lehetőség nem áll
rendelkezésre az MDTC-SVM és az eredeti DTC-SVM esetében.

-

Az egyszerűsített változatok esetében az állórész-fluxusamplitúdó és a terhelési
szög tartása zárt hurkúan és indirekt módon történik. MTDC-SVM esetében
szintén zárt hurkú e két mennyiség tartása, de direkt módon történik. Az eredeti
DTC-SVM esetében csak a terhelési szög tartása zárt hurkú, az állórészfluxusamplitúdó tartása nyílt hurkú.

-

A feszültségvektor kalkulátor az egyszerűsített változatok esetében adaptív, azaz
a fordulatszám függvényében változtatja a felépítését. Ezzel szemben az MDTCSVM és az eredeti DTC-SVM hagyományos feszültségvektor kalkulátort
használnak.
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6.2 Az új

módszerek

nyomatéklüktetéseinek, illetve

a

nyomatékszabályozási dinamikák összehasonlítása
Szervo-

és

robothajtások

esetében

különösen

fontos

követelmény,

hogy a

nyomatéklüktetések minél kisebbek legyenek. Emiatt fontos összehasonlítani az új
módszert az eredetivel.
A

nyomatéklüktetések

alapvetően

az

impulzusszélesség-modulált

táplálás

következményeként létrejövő felharmonikusokkal terhelt fázisáramok következményei.
Ugyanakkor, a szabályozási algoritmus önmaga is, illetve a helytelen szabályozóbeállítások is lehetnek a nyomatéklüktetések forrásai, okai. Ez is indokolja a
nyomatéklüktetésekre vonatkozó vizsgálatok elvégzését. Ennek érdekében a következő
folyamatot fogom elemezni.
A folyamat kezdetén, azaz 0 ms-nál kiadok egy gyorsítási parancsot, majd 100 ms-onként
változtatom a terhelőnyomatékot. A terhelőnyomaték értéke 100-200 ms között 2 Nm,
200-300 ms között 1 Nm és 300-400 ms között 0.5 Nm. A vizsgált paraméter a
nyomatéklüktetések RMS-értéke a nyomaték középértékéhez viszonyítva, százalékos
értékben megadva. A 6.2.1-6.2.5 táblázatok tartalmazzák ezeket az értékeket különböző
fordulatszámokra és az összes módszerre külön-külön. A 6.2.1-6.2.5 ábrák mutatják a
vizsgált folyamatot az összes módszerre külön-külön, 3000 rpm-es fordulatszám esetén.
A 6.2.1-6.2.5 táblázatok, valamint a 6.2.1-6.2.5 ábrák alapján megállapítható, hogy nincs
lényegi különbség nyomatéklüktetés tekintetében az eredeti DTC-SVM, az MDTC-SVM,
az IMDTC-SVM, illetve az IMDTC-SVM egyszerűsített változatai között, az öt módszer
e tekintetben ekvivalensnek tekinthető. A szabályozási algoritmus egyik új módszer
esetében sem tekinthető extra nyomatéklüktetések forrásának (mivel az öt módszer
nyomatéklüktetések tekintetében ekvivalensnek tekinthető).
Továbbá, a 6.2.1-6.2.5 ábrák alapján megállapítható, hogy az eredeti DTC-SVM, az
MDTC-SVM, az IMDTC-SVM, illetve az IMDTC-SVM egyszerűsített változatai
gyakorlatilag

ekvivalens

dinamikával

szabályozzák

a

motor

elektromágneses

nyomatékát.
Összességében elmondható, hogy az új módszerek úgy növelték meg a rendszer
maximális terhelhetőségét, hogy mindemellett megőrizték az eredeti DTC-SVM kitűnő
nyomatékszabályozási

dinamikáját,

illetve

ekvivalensnek tekinthetőek az eredeti módszerrel.
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nyomatéklüktetés

tekintetében

is

Ford.
Nyom.

(rpm)

0

1000

2000

3000

0.5

0.2429

0.2644

0.5806

1.1693

1

0.0895

0.1393

0.3452

0.6633

2

0.0708

0.08

0.2201

0.3794

(Nm)

6.2.1 táblázat: A nyomatéklüktetés RMS-értéke a nyomaték középértékéhez
viszonyítva, százalékos értékben megadva DTC-SVM esetén
Ford.
Nyom.

(rpm)

0

1000

2000

3000

0.5

0.2404

0.2728

0.567

1.1685

1

0.0812

0.1507

0.3605

0.6438

2

0.0667

0.0861

0.2181

0.389

(Nm)

6.2.2 táblázat: A nyomatéklüktetés RMS-értéke a nyomaték középértékéhez
viszonyítva, százalékos értékben megadva MDTC-SVM esetén
Ford.
Nyom.

(rpm)

0

1000

2000

3000

0.5

0.236

0.2968

0.5854

1.1635

1

0.0745

0.1459

0.3244

0.649

2

0.0565

0.0862

0.2209

0.3823

(Nm)

6.2.3 táblázat: A nyomatéklüktetés RMS-értéke a nyomaték középértékéhez
viszonyítva, százalékos értékben megadva IMDTC-SVM esetén
Ford.
Nyom.

(rpm)

0

1000

2000

3000

0.5

0.1836

0.2698

0.5988

1.1986

1

0.0843

0.1329

0.3189

0.6646

2

0.0703

0.0768

0.2177

0.4004

(Nm)

6.2.4 táblázat: A nyomatéklüktetés RMS-értéke a nyomaték középértékéhez
viszonyítva, százalékos értékben megadva SFXY esetén
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Ford.
Nyom.

(rpm)

0

1000

2000

3000

0.5

0.2444

0.5729

0.5864

1.2131

1

0.0821

0.2899

0.4147

0.6368

2

0.1068

0.1392

0.2438

0.3911

(Nm)

6.2.5 táblázat: A nyomatéklüktetés RMS-értéke a nyomaték középértékéhez
viszonyítva, százalékos értékben megadva SFDQ esetén

6.2.1 ábra: A nyomaték időfüggvénye a vizsgált folyamatra DTC-SVM esetén

6.2.2 ábra: A nyomaték időfüggvénye a vizsgált folyamatra MDTC-SVM esetén

90

6.2.3 ábra: A nyomaték időfüggvénye a vizsgált folyamatra IMDTC-SVM esetén

6.2.4 ábra: A nyomaték időfüggvénye a vizsgált folyamatra SFXY esetén

6.2.5 ábra: A nyomaték időfüggvénye a vizsgált folyamatra SFDQ esetén
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6.3 Az

új

módszerek

általánosítási

lehetőségei

más

motortípusokra
Ebben az alfejzetben megadok az új módszerek más motortípusokra történő általánosítási
lehetőségeivel kapcsolatban néhány fontosabb szempontot. Az eddigekben az SM PMSM
kategóriába tartozó szervomotorokkal foglalkoztam. A következőkben kitérek az új DTCSVM módszerek aszinkron típusú hibrid léptetőmotoros hajtásokra történő általánosítási
lehetőségeire. A szinkron típusú hibrid léptetőmotorokat nem tárgyalom, mivel ezeket a
gyakorlatban nem használják, mert kisebb lépésszám érhető el velük, mint az aszinkron
típusú hibrid léptetőmotorokkal [F2].
Az aszinkron típusú hibrid léptetőmotorok valójában nagyon hasonlóan modellezhetők,
mint a felületszerelt állandómágneses forgórészű szinkron motorok. A forgórész hibrid
léptetőmotorok esetében is állandómágneses [F2]. A mező gyakorlatilag szinuszosnak
tekinthető [6.1.1-6.1.3] a nagyszámú állórész- és forgórész fog miatt. A reluktancia
nyomaték elhanyagolható a gerjesztési nyomaték mellett [6.1.4-6.1.5, F2].
Az aszinkron típusú hibrid léptetőmotorokat leggyakrabban kettő-, illetve háromfázisú
kivitelben alkalmazzák. Egy teljes lépés szöge (ún. lépésszög) kétfázisú motorok esetében
általában 1.8°, míg háromfázisú motorok esetében a lépésszög általában 1.2°.
Jelölje a lépésszöget 𝛼𝑙 . Ekkor a lépésszám:

𝑆=

360°
𝛼𝑙

(6.1.1)

Ez 𝛼𝑙 = 1.8° esetén 𝑆 = 200-at, 𝛼𝑙 = 1.2° esetén 𝑆 = 300-at jelent. Aszinkron típusú
hibrid léptetőmotorok esetében a következő összefüggés igaz a lépésszámra [F2]:

𝑆 = 2𝑚∗ 𝑍2

(6.1.2)

Ahol:
𝑚∗ : a fázisok száma
𝑍2 : a forgórész fogak száma
A (6.1.2) összefüggés alapján megállapítható, hogy mind a kétfázisú-, mind a
háromfázisú motorokra 𝑍2 = 50. Aszinkron típusú hibrid léptetőmotorok esetében a
forgórész fogak száma lép a póluspárok számának helyébe [6.1.6-6.1.9]. Ennek
megfelelően az aszinkron típusú hibrid léptetőmotorok lényegében olyan felületszerelt
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állandómágneses forgórészű szinuszmezős szinkron motorként modellezhetők, amelyek
esetében a póluspárok száma igen magas, egész pontosan 50. Amennyiben a motor
kétfázisú, a leírásban a kétfázisú Park-vektorok lépnek a szokásos háromfázisú Parkvektorok helyébe. Ez a legtöbb esetben csak annyit jelent, hogy a képletekben a 3/2-es
szorzótényezők helyébe a 2/2-es szorzótényezők lépnek a két fázis miatt. Például a
(2.1.2) nyomatékképlet kétfázisú esetben [6.1.4, 6.1.9, 6.1.10]:
2
𝑚
̅ = 𝑝𝜓̅ × 𝑖̅ = 𝑝𝜓̅ × 𝑖̅

(6.1.3)

2

Amennyiben a motor háromfázisú, a leírás nem változik. Mind a kétfázisú-, mind a
háromfázisú

esetben

elmondható,

hogy

a

nagy

különbség

a

felületszerelt

állandómágneses forgórészű szinuszmezős szinkron motorok és az aszinkron típusú
hibrid léptetőmotorok között a póluspárok számában van. A póluspárok száma az
előbbiek esetében általában 2-6, míg az utóbbiak esetében 50. Az eddigiek alapján az új
módszerek általánosítása aszinkron típusú hibrid léptetőmotorokra viszonylag egyszerű.
Megjegyzendő azonban, hogy a gyakorlati megvalósítás folyamán a pontos forgórészpozíció meghatározás érdekében a nagy póluspárszám miatt ügyelni kell arra, hogy a
pozíció-érzékelő a magas felbontás mellet kellően pontos is legyen (tehát az érzékelt
pozíció és a tényleges pozíció eltérése kicsi legyen).
Az új módszerek aszinkron motoros hajtásokra történő általánosításakor a következőket
kell figyelembe venni. Aszinkron motoros hajtások esetében a névleges állórészfluxusamplitúdó egyben a maximális állórész-fluxusamplitúdó is. Emiatt az állórészfluxusamplitúdó növelésére nincs lehetőség. A nagyfokú túlterhelés miatt a szabályozást
úgy célszerű kialakítani, hogy mellette a forgórész-fluxusamplitúdó is állandó névleges
értéken legyen tartva annak érdekében, hogy a vasmag minél jobban ki legyen használva.
A forgórész-fluxusamplitúdót nem célszerű a névleges érték fölé növelni, mivel ilyenkor
a vasmag betelítődhet.
Az új módszerek szinkron reluktancia motoros hajtásokra történő általánosításakor a
következőket kell figyelembe venni. A nyomatékképlet szinkron reluktancia motoros
hajtások esetében a következő [2.1.1, F5]:
3

𝑚 = 𝑝(𝐿𝑑 − 𝐿𝑞 )𝑖 2 sin(2𝜗𝑝 )
4
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(6.1.4)

A (6.1.4) képletben a jelölések a 2.1 alfejezetnek megfelelően értendők. A (6.1.4) képlet
tulajdonképpen a (2.1.9) képlet azon speciális esete, ahol 𝜓𝑝 = 0, amelyből következően
a nyomatékképzésben tisztán a reluktancia nyomaték játszik szerepet. Ennek megfelelően
a fluxusegyenletek a következőképpen módusulnak [2.1.1, F5, F6]:

𝜓𝑑 = 𝐿𝑑 𝑖𝑑

(6.1.5)

𝜓𝑞 = 𝐿𝑞 𝑖𝑞

(6.1.6)

Szinkron reluktancia motorok esetében a d-tengely a mágnesesen jól vezető rész közepén
van rögzítve. A (6.1.4) képletet átalakítva a (6.1.5)-(6.1.6) képletek felhasználásával a
következő összefüggés adódik [2.1.1, F5, F6]:
3

1

4

𝐿𝑞

𝑚 = 𝑝(

−

1
𝐿𝑑

) 𝜓 2 sin(2𝛿)

(6.1.7)

Ez azt jelenti, hogy szinkron reluktancia motoros hajtások esetében a terhelési szög
optimális értéke ±45°. Mivel a forgórész nincs gerjesztve, nincsen rajta tekercselés,
illetve állandómágnes, ezért csak egy fluxusvektorról lehet beszélni: az állórész
fluxusvektoráról. A terhelési szög az állórész fluxusvektornak a d-tegellyel bezárt szöge.
A névleges és a maximális állórész-fluxusamplitúdó nem egyezik meg. Mivel a szinkron
reluktancia motorok esetében a nyomatékképzés elve a mágneses aszimmetria (minél
nagyobb 𝐿𝑑 és minél kisebb 𝐿𝑞 biztosítása), ezért a telítés hatása erős túlterhelések esetén
jelentős.
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7. Összefoglalás
Ebben a fejezetben röviden összefoglalom a disszertáció keretében bemutatott, általam
elért új tudományos eredményeket. Ezt követően megadom az általam elért új
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. Végezetül, röviden
ismertetem a téma folytatási lehetőségeit, a további kutatási és fejlesztési lehetőségeket.

7.1 A tézisek összefoglalása
1. tézis
Bebizonyítottam, hogy az eredeti DTC-SVM módszer nagymértékű terhelések mellett
súlyos stabilitási problémákkal küzd. Vizsgálataim eredményeként kiderült, hogy az
eredeti DTC-SVM módszer maximális terhelhetősége nagymértékben függ a
fordulatszámtól. Bebizonyítottam, hogy az eredeti DTC-SVM esetében az alacsony
maximális terhelhetőség és az instabilitás okaként a terhelési szög szabályozó számára
nem megfelelően előállított referenciajel, illetve az állórész-fluxusamplitúdó szabályozó
hiánya jelölhető meg.
A DTC-SVM terhelhetőségi problémáinak megoldása érdekében egy olyan új DTC-SVM
módszert fejlesztettem ki, amelyik az eredeti módszert lényegesen felülmúló maximális
terhelhetőséggel rendelkezik, és ráadásul a maximális terhelhetősége gyakorlatilag
független a fordulatszámtól. Az új módszer a Módosított DTC-SVM (angolul: „Modified
DTC-SVM”, röviden: MDTC-SVM) nevet kapta.
Az MDTC-SVM a maximális terhelhetőségét jelentős mértékben meghaladó terhelések
mellett is stabil marad. Mindezeken felül, az MDTC-SVM megőrizte az eredeti DTCSVM kitűnő nyomatékszabályozási dinamikáját és nyomatéklüktetés tekintetében is
gyakorlatilag ekvivalensnek tekinthető vele.
A tézisponthoz kapcsolt publikációim: [F1], [K1], [K3]
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2. tézis
Az általam kidolgozott MDTC-SVM módszer továbbfejlesztéseként egy olyan új
módszert dolgoztam ki, amely maximális terhelhetőség tekintetében messzemenőkig
felülmúlja mind az MDTC-SVM-et, mind az eredeti DTC-SVM-et. Ezt egy újfajta
állórész-fluxusamplitúdó referencia szabályozóval, újfajta referenciajel-képzéssel, az
állórész-fluxusamplitúdó szabályozó és a terhelési szög szabályozó továbbfejlesztésével,
illetve a feszültségvektor kalkulátor adaptívvá tételének segítségével értem el. Az új
módszer a Továbbfejlesztett Módosított DTC-SVM (angolul: „Improved Modified DTCSVM”, röviden: IMDTC-SVM) nevet kapta.
Az IMDTC-SVM a maximális terhelhetőségét jelentős mértékben meghaladó terhelések
mellett is stabil marad. Mindezeken felül, az IMDTC-SVM megőrizte az eredeti DTCSVM és az MDTC-SVM kitűnő nyomatékszabályozási dinamikáját és nyomatéklüktetés
tekintetében is gyakorlatilag ekvivalensnek tekinthető az előbbi két módszerrel.
A tézisponthoz kapcsolt publikációim: [F3], [K1], [K2]

3. tézis
Az általam kifejlesztett IMDTC-SVM módszer számítási igényének csökkentése,
struktúrájának egyszerűsítése, illetve a szabályozók beállításának könnyítése érdekében
a módszer két egyszerűsített változatát dolgoztam ki. Ezek a Továbbfejlesztett Módosított
DTC-SVM Egyszerűsített Változat XY (angolul: „Improved Modified DTC-SVM
Simplified Form XY”, röviden: IMDTC-SVM SFXY), illetve a Továbbfejlesztett
Módosított DTC-SVM Egyszerűsített Változat DQ (angolul: „Improved Modified DTCSVM Simplified Form DQ”, röviden: IMDTC-SVM SFDQ) nevet kapták.
Ugyan az egyszerűsített változatok az eredeti IMDTC-SVM-nél valamivel kisebb
maximális terhelhetőséggel rendelkeznek, de még így is nagymértékben felülmúlják az
MDTC-SVM-et, illetve az eredeti DTC-SVM-et. Az egyszerűsített változatok
számottevően kevesebb számítást igényelnek, mint az eredeti IMDTC-SVM,
mindamellett, hogy felépítés tekintetében is egyszerűbbek, áttekinthetőbbek. A
szabályozók beállítása csak az IMDTC-SVM SFXY esetében lényegesen egyszerűbb,
mint az eredeti IMDTC-SVM esetében, mivel a behangolandó paraméterek száma is
kevesebb.
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Az egyszerűsített változatok a maximális terhelhetőségüket jelentős mértékben
meghaladó terhelések mellett is stabilak maradnak. Mindezeken felül, az egyszerűsített
változatok megőrizték az eredeti DTC-SVM, az MDTC-SVM és az eredeti IMDTC-SVM
kitűnő nyomatékszabályozási dinamikáját és nyomatéklüktetés tekintetében is
gyakorlatilag ekvivalensnek tekinthetőek az előbbi módszerekkel.
Végezetül, megadtam az új módszerek más motortípusokra történő általánosítási
lehetőségeivel kapcsolatban néhány fontosabb szempontot.
A tézisponthoz kapcsolt publikációim: [F2], [F4], [F5], [F6], [K2]
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7.2 Az új eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségei
A tézisekben megfogalmazott módszerek hatékonyan alkalmazhatóak a szervo- és
robothajtások dinamikájának növelésére. A nagyobb dinamikai nyomaték következtében
a hajtás jóval gyorsabban lesz képes elérni a fordulatszám-referenciajel által előírt értéket,
illetve a terhelésugrások kiszabályozása is sokkal gyorsabb lesz. Mindezeken felül, a
hajtás maximális terhelhetősége is nagymértékben megnő.
Azokban a hajtásrendszerekben, amelyek esetében a legnagyobb terhelhetőség és/vagy a
legnagyobb dinamika a cél, az IMDTC-SVM módszer használata javasolt.
Azokban az alkalmazásokban, amelyek esetében a kisebb számítási szükséglet, illetve az
egyszerűbb és áttekinthetőbb irányítási struktúra is lényeges szempontok, az IMDTCSVM SFXY, az IMDTC-SVM SFDQ és az MDTC-SVM módszerek közül érdemes az
egyiket

kiválasztani

annak

függvényében,

hogy

a

felhasználó

mekkora

kompromisszumot hajlandó kötni dinamika/terhelhetőség tekintetében.
Az MDTC-SVM hasonlít a legjobban az eredeti DTC-SVM-re, így „konzervatív”
felhasználók esetében – amennyiben ez a módszer terhelhetőség és dinamika tekintetében
megfelelő – az MDTC-SVM alkalmazása javasolt. Ha nagyobb dinamikára és/vagy
terhelhetőségre van szükség, akkor az IMDTC-SVM SFXY és az IMDTC-SVM SFDQ
módszerek közül a felhasználó igényeinek legmegfelelőbbet célszerű kiválasztani. Az
IMDTC-SVM SFDQ esetében a maximális terhelhetőség valamivel nagyobb, míg az
IMDTC-SVM SFXY esetében a szabályozók beállítása lényegesen egyszerűbb.
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7.3 További kutatási és fejlesztési lehetőségek
A disszertáció keretében SM PMSM szervomotorokkal foglakoztam, ezen belül is
kizárólag olyanokkal, amelyek esetében az 𝐿𝑑 = 𝐿𝑞 összefüggés nagyon jó közelítéssel
fennáll. A PMSM szervomotorok jelentős része ebbe a kategóriába tartozik. Azonnal
adódik további kutatási és fejlesztési lehetőségként annak a vizsgálata, hogy a
disszertáció keretében bemutatott új módszerek hogyan általánosíthatóak olyan PMSM
szervomotorokra, amelyek esetében az előbbi feltétel nem teljesül.
Érdemes a disszertáció keretében bemutatott módszereket általánosítani más motortípust
alkalmazó szervo- és robothajtásokra is. Ennek kapcsán a 6.3 alfejeztben már megadtam
néhány fontosabb szempontot. Az alternatívák közül kiemelendőek az úgynevezett
reluktancia motoros szervo- és robothajtások. A reluktancia motorok közül a
leggyakrabban alkalmazott típusok az ún. szinkron reluktancia motorok, illetve az ún.
kapcsolt reluktancia motorok. Ezeknek a motoroknak a nyomatékképzésében nem játszik
szerepet a gerjesztési nyomaték, működésüket kizárólag a reluktancia-nyomatékra
alapozzák. A kutatók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak ezen motortípusok irányában,
mivel lényegesen olcsóbbak, mint az állandómágneses forgórészű szinkron motorok,
miközben teljesítménysűrűség és kis forgórész-inercia tekintetében megközelítik őket.
Emiatt a jövőben várható, hogy a szinkron reluktancia motoros és a kapcsolt reluktancia
motoros szervo- és robothajtásokat az eddigieknél is szélesebb körben fogják alkalmazni.
Éppen ezért érdemes ezek vizsgálatával is foglakozni.
A további kutatások és fejlesztések másik lehetséges iránya a másfajta közvetlen
nyomatékszabályozási módszerek vizsgálata. Már a disszertáció elején is említettem,
hogy a közvetlen nyomatékszabályozás másik fejlődési irányzata jobban megőrizte az
eredeti módszer főbb jellemzőit (tehát szemben a DTC-SVM-mel nem használ
impulzusszélesség-modulátort, stb.). Érdemes tehát ezeknek a módszereknek is a
maximális terhelhetőségét megvizsgálni, illetve továbbfejleszteni. Ezt követheti az új
módszerek általánosítása más motortípusokra.
A disszertáció keretében végzett kutatómunkának számos további folytatási lehetősége
van, ezek közül csak néhányat soroltam fel.
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