
Elektrotechnika  
11. Előadás 

AC Motorok Vezérlése 
 

fordulatszám változtatás 
 



 Agenda 

Hogyan szabályozzuk egy Aszinkron gép 
fordulatszámát? 

Kisfeszültségű frekvenciaváltók felépítése 

Mi a szabályozási feladat? 

Motor vezérlés – U/f 

Impulzusszélesség moduláció (PWM) 

Félhíd 

3F - Híd 



 Szabályozási feladat I. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJgOcEI2QI0 
https://www.youtube.com/watch?v=4ux3tYOA9JM  

Villanymotorok terhelhetősége 

Példa: Golyós kőzet zúzó malom ( Ball Grinding Mill ) 

https://www.youtube.com/watch?v=xJgOcEI2QI0
https://www.youtube.com/watch?v=xJgOcEI2QI0
https://www.youtube.com/watch?v=4ux3tYOA9JM
https://www.youtube.com/watch?v=4ux3tYOA9JM


 Szabályozási feladat II. 
Mezőgyengítés 

A motor fluxusa nem tartható névleges értéken ha a 
fordulatszáma a névleges értéknél nagyobb. Ennek oka a 
Faraday törvénnyel írható le: 

𝑈𝒊 ~
𝑑𝜓

𝑑𝑡
  → 𝑼𝒊 ~ ω ∗ 𝝍   

{ 𝑠𝑧𝑖𝑛𝑢𝑠𝑧𝑜𝑠𝑎𝑛 𝑣á𝑙𝑡𝑜𝑧ó 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑒𝑘𝑟𝑒} 



 Szabályozási feladat III. 
Aszinkron gép mezőgyengítése 



 Aszinkron gépek fordulatszám 
szabályozása 

Aszinkron gépek fordulatszáma 

Aszinkron mechanikai fordulaszámának szabályozása többféleképpen megoldható. 
Használjuk fel a korábban tanult fordulatszámra vonatkozó képletet. 
 
n: a gép tengelyének mechanikai fordulatszáma f: táplálás frekvenciája 
s: szlip p: póluspárok száma   nsz: szinkron fordulatszám 

𝑛 =  1 − 𝑠 ∗ 60 ∗
𝑓

𝑝
 

𝑠 =
 𝑛𝑠𝑧 − 𝑛

𝑛𝑠𝑧
 

Fordulatszám 
Szabályzás 

Sztátor fesz. 
szabályzás 

Táplálási frekv. 
szabályzása 

Rotor 
ellenállás 

Szlip energia 
injektálás 

Póluspár 
változtatás 

Több sztátor 
tekercselés 

Pólus 
átkapcsolás 

Pólus ampl. 
moduláció 



 Kisfeszültségű ipari hajtásrendszer 
tipikus felépítése - frekvenciaváltó 

https://www.youtube.com/watch?v=vz4a65ALLs0  

Frekvenciaváltó működése 

𝑈𝐷𝐶  ~ 1.35 ∗ 𝑈𝐿𝐿𝐺𝑟𝑖𝑑𝑅𝑀𝑆
  

𝑈𝐿𝑁𝑀𝑜𝑡𝑃𝐾𝑀𝐴𝑋
=

𝑈𝐷𝐶

2
 … . .

𝑈𝐷𝐶

3
 

Egyenköri feszültség középértéke 

Motor fázisfeszültségének csúcsértéke  

Moduláció függő 

SPWM ( Sine PWM ) 

SVPWM ( Space Vector PWM ) 

https://www.youtube.com/watch?v=vz4a65ALLs0
https://www.youtube.com/watch?v=vz4a65ALLs0


Motor vezérlés – U / f: a frekvencia változtatásakor az 

alapharmonikus feszültséget is változtatni kell 

fref U PWM 
Modulátor 

Inverter 
vezérlőjelek 



Konverter technika– Félhíd 
Kapcsolás 

Kapcsolási holtidő 

Ha S1 – S1’ egyszerre vezetnének akkor rövidrezárnák  
az egyenkört  

iao 



Konverter technika– 3F Híd I. 

Kapcsolás 

Egyszerű inverter vezérlése 



Konverter technika– 3F Híd II. 

Egyenköri nullához képesti 
feszültségek: 

Csillagponthoz képesti 
feszültségek (fázisfeszültségek): 
 
Egyszerű inverternél (six-step 
mode) Udc változtatásával 
változtatjuk az alapharmonikus 
feszültséget 



Impulzusszélesség moduláció ( PWM ) I. 
(DC) 



Impulzusszélesség moduláció ( PWM ) – 
Félhíd II. (AC) 



Impulzusszélesség moduláció ( SPWM ) – 
3F Híd I. 

Impulzusszélesség 
moduláció (ISZM) esetén az 
ISZM-mel változtatjuk az 
alapharmonikus 
feszültséget. 



Impulzusszélesség moduláció ( SPWM ) – 
3F Híd II. 

Fázisfeszültség: 



 Kérdés? 

Q & A 


