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PROSTY SPOSÓB OPTYMALIZACJI PARAMETRYCZNEJ
W METODZIE FOC DLA SILNIKA INDUKCYJNEGO
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono standardow¹ strukturê uk³adu sterowania polowo zorientowanego (FOC) regulacji prêdkoci silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napiêcia. Zaprezentowano prost¹ metodê doboru regulatorów
pr¹dów i prêdkoci (typu PI). Zamieszczono wyniki badañ symulacyjnych.
S³owa kluczowe: silnik indukcyjny, falownik napiêcia, sterowanie polowo zorientowane (FOC), optymalizacja parametryczna, regulacja prêdkoci k¹towej
SIMPLE METHOD OF PARAMETERS OPTIMIZATION IN FIELD ORIENTATED CONTROL (FOC)
OF INDUCTION MOTOR
Standard structure of field orientated control (FOC) system of induction motor is presented. Simple method of parameters selection of currents and speed controller (type PI) are proposed. Simulation result of this control system are discussed.
Keywords: induction motor, voltage source inverter, field orientated control (FOC), angular speed control, parameter optimization

1. WPROWADZENIE
Silniki indukcyjne sta³y siê najpopularniejszym elementem
wykonawczym
w zautomatyzowanych procesach technologicznych.
Rozwój energoelektroniki w ostatnich latach pozwoli³ na
stosowanie coraz doskonalszych metod sterowania tymi silnikami. Jedn¹
z tych metod jest sterowanie polowo zorientowane [5].
Takie sterowanie czêsto jest oznaczane skrótem FOC (field
orientated control). Ide¹ takiego sterowania jest wp³yw nie
tylko na amplitudy wektorów przestrzennych, ale równie¿
na ich fazê.
Artyku³ prezentuje uproszczon¹ metodê optymalizacji
parametrycznej w standardowej strukturze regulacji FOC
silnikiem indukcyjnym. Wprowadzane uproszczenia dotycz¹ modelu matematycznego, które sprowadzaj¹ ten nieliniowy model do postaci transmitancyjnej. Dziêki takiemu
podejciu mo¿na stosowaæ standardowe kryteria doboru parametrów regulatorów (kryterium modu³owe lub symetryczne).
W celu sprawdzenia poprawnoci zaproponowanej metody doboru parametrów regulatorów przeprowadzono badania symulacyjne w rodowisku MATLAB-SIMULINK.

2. STEROWANIE POLOWO ZORIENTOWANE (FOC)
Z FALOWNIKIEM NAPIÊCIA

Jedn¹ z metod sterownia wektorowego jest sterowanie polowo zorientowane FOC. Metoda ta polega na rozpatrywaniu zale¿noci opisuj¹cych maszynê asynchroniczn¹ [2, 3,
5, 10] w uk³adzie wiruj¹cych wspó³rzêdnych prostok¹tnych
d, q [5].
*

Model matematyczny silnika indukcyjnego zasilanego
z falownika napiêcia zosta³ przyjêty zgodnie z [5]
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W zale¿nociach (1) i (2) wykorzystano nastêpuj¹ce
oznaczenia:
uS  wektor przestrzenny napiêcia stojana,
uSα, uSβ  czêæ rzeczywista i urojona wektora napiêcia stojana uS zapisanego w nieruchomym uk³adzie
wspó³rzêdnych,
uSd, uSq  pod³u¿na i poprzeczna sk³adowa
wektora napiêcia stojana zapisanego w ruchomym uk³adzie
wspó³rzêdnych,
iS  wektor przestrzenny pr¹du stojana,
iSα, iSβ  czêæ rzeczywista i urojona wektora pr¹du stojana iS zapisanego
w nieruchomym uk³adzie wspó³rzêdnych,
iSd, iSq  pod³u¿na i poprzeczna sk³adowa
wektora pr¹du stojana zapisanego w ruchomym uk³adzie wspó³rzêdnych,
RS1 = RS2 = RS3 = RS  rezystancja uzwojeñ stojana,
ΨS1, ΨS2, ΨS3  strumienie magnetyczne stojana
skojarzone odpowiednio z faz¹ 1,
2, 3 stojana,
iR  wektor przestrzenny pr¹du wirnika,
imR  pr¹d magnesuj¹cy,
imR  wektor przestrzenny pr¹du magnesuj¹cego,
RR1 = RR2 = RR3 = RR  rezystancja uzwojeñ wirnika,
ΨR1, ΨR2, ΨR3  strumienie magnetyczne stojana
skojarzone odpowiednio z faz¹
1, 2, 3 wirnika,
pb  liczba par biegunów,
LR, LS, Lm  indukcyjnoæ wirnika, stojana,
magnesuj¹ca (wzajemna),
TR, TS  sta³a czasowa wirnika, stojana,
α, γ, δ  k¹t obrotu wirnika, przesuniêcia
uzwojeñ, obci¹¿enia,
ξ  k¹t pomiêdzy osi¹ stojana a wektorem pr¹du iS,

ρ  k¹t pomiêdzy osi¹ stojana a wektorem strumienia wirnika,
σ  ca³kowity wspó³czynnik rozproszenia,
σR, σS  wspó³czynnik rozproszenia wirnika oraz stojana,
ω  prêdkoæ k¹towa silnika,
ω1, ω2  pulsacja synchroniczna, polizgu,
ωmR  pulsacja pr¹du magnesuj¹cego,
Me, Mm  moment elektryczny oraz mechaniczny (obci¹¿enia),
s  polizg wzglêdny,
sK  wzglêdny polizg krytyczny,
KfN  wzmocnienie napiêciowe falownika,
Tf  sta³a czasowa falownika (opónienie).
Przyjmuj¹c kierunek osi d, który pokrywa siê z kierunkiem wektora strumienia magnetycznego silnika (a tym samym z kierunkiem wektora pr¹du magnesuj¹cego imR) i zak³adaj¹c sta³¹ wartoæ pr¹du magnesuj¹cego imR, to zgodnie
z powy¿szym modelem (rys. 1) moment elektryczny Me
mo¿e byæ sterowany przez zadawanie wartoci sk³adowej
iSq pr¹du stojana. Zgodnie z zale¿noci¹ (2) przy sta³ym
polu magnetycznym w maszynie moment elektryczny zale¿y liniowo od sk³adowej iSq, a wiêc podobnie jak w przypadku silnika obcowzbudnego pr¹du sta³ego, w którym
przy sta³ym pr¹dzie wzbudzenia moment zale¿y liniowo od
pr¹du twornika. W celu uzyskania sk³adowej iSd okrelaj¹cej strumieñ magnetyczny oraz sk³adowej iSq okrelaj¹cej
moment elektryczny nale¿y dysponowaæ wartoci¹ chwilow¹ k¹ta ρ po³o¿enia wektora strumienia magnetycznego.
Informacjê o pozycji strumienia wirnika uzyskuje siê najczêciej za pomoc¹ uk³adów wyliczaj¹cych sk³adowe wektora strumienia na podstawie prêdkoci k¹towej i pr¹dów
fazowych maszyny.
Sterowanie momentem elektrycznym w przypadku uk³adu regulacji FOC opiera siê na zale¿noci (2), a schemat
blokowy realizuj¹cy rozwa¿ane sterowanie przedstawiono
na rysunku 2.
Z uwagi na to, ¿e regulacja momentu odbywa siê na podstawie sk³adowych pr¹du stojana okrelonych we wspó³rzêdnych d, q, w uk³adzie sterowania musz¹ zostaæ zastosowane bloki obliczeniowe realizuj¹ce transformacje Clarkea i transformacje Parka.

Rys. 1. Schemat blokowy modelu matematycznego silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napiêcia (FN)
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Rys. 2. Schemat blokowy realizuj¹cy sterowanie FOC z falownikiem napiêcia

Blok obliczeniowy BO na podstawie pr¹dów fazowych
iS1, iS2 oraz prêdkoci k¹towej ω wylicza wartoci pr¹dów
iSq i iSd oraz pr¹du magnesuj¹cego imR. W tym celu dokonywana jest transformacja Clarkea:
iS α (t ) = iS 1 (t )
iS β (t ) =

1
3

iS1 (t ) +

2
3

iS 2 (t )

(3)

ω* > ω N
*

ω ≤ ωN

imR* = I mR
imR*

ωN
ω*

(6)

= I mR

Na rysunku 3 zosta³a przedstawiona przyk³adowa charakterystyka os³abiania pola silnika indukcyjnego.

oraz transformacjê Parka:

iSd = iS α cos ρ + iSβ sin ρ
iSq = iS α sin ρ + iSβ cos ρ

(4)

W uk³adzie z rysunku 2 zastosowane zosta³y dwa regulatory sk³adowych pr¹du iSd i iSq. Mimo i¿ zmiana jednej ze
sk³adowych wektora napiêcia uSα i uSβ stojana wp³ywa jednoczenie na obie sk³adowe wektora pr¹du stojana, to zastosowane regulatory pr¹dów iSq i iSd zapewniaj¹ wymagane odsprzê¿enie w stanach dynamicznych [5]. Z tego
wzglêdu zrezygnowano z bloku odsprzêgaj¹cego sygna³y
na podstawie równañ napiêciowych modelu (1).
Zadany pr¹d imR* obliczany jest na podstawie wartoci
zadanej pulsacji ω* w bloku os³abiania pola  generator
funkcji imR/ω*. W zakresie od ω* = 0 do ω* = ωN zadawana
jest sta³a wartoæ pr¹du imR, wyliczona na podstawie równania
I mR =

2U SN
RS2

+ (2 πf1N LS ) 2

(5)

Dla prêdkoci wiêkszych od znamionowej ωN konieczne
jest os³abianie strumienia skojarzonego wirnika [13] zgodnie z warunkiem:

Rys. 3. Charakterystyka pr¹du imr w funkcji
prêdkoci k¹towej ω*

3. OPTYMALIZACJA PARAMETRYCZNA

UK£ADU REGULACJI  METODA FOC

W celu doboru parametrów podzielono schemat uk³adu na
poszczególne tory regulacji pr¹dów i prêdkoci.
Uproszczony schemat uk³adu regulacji pr¹du iSq przedstawiono na rysunku 4 (dla pr¹du iSd schemat uk³adu regulacji jest identyczny). Korzystaj¹c z warunku Tf < σTS,
gdzie TS jest dominuj¹c¹ sta³¹ czasow¹, skorzystano z kryterium modu³owego [4] i wyznaczono wartoci nastaw regulatora pr¹du:
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TRI = σTS
K RI

TRP = TR
(7)

σT R
= S S
2T f

Wówczas transmitancja uk³adu zamkniêtego wynosi

GZI (s ) =

1
Y (2T f2 s + 2T f

s + 1)

(8)

Dla obwodu regulacji pr¹du imR schemat regulacji przedstawiono na rysunku 5. Z warunku T R > T S > Tf wynika, ¿e
sta³a czasowa falownika jest tak ma³a w porównaniu z pozosta³ymi sta³ymi czasowymi obwodu regulacji, ¿e mo¿na
aproksymowaæ transmitancjê GZI obwodu regulacji pr¹du
iSq uk³adem inercyjnym I rzêdu, tak jak przedstawiono to na
rysunku 6.
Korzystaj¹c z kryterium modu³owego, wyznaczono parametry regulatora pr¹du imR:

K RP =

TR
4T f

Natomiast tor regulacji prêdkoci pokazano na rysunku 7. Tu równie¿ aproksymowano obwód regulacji pr¹du
iSq transmitancj¹ uk³adu inercyjnego I rzêdu, co przedstawiono na rysunku 8. Za³o¿ono przy tym, ¿e prêdkoæ ω
zmienia siê najwolniej ze wszystkich sygna³ów, dlatego
sygna³ imR uzyska wartoæ ustalon¹ znacznie wczeniej ni¿
ω, wiêc mo¿na przyj¹æ, ¿e imR(t) = imR, tak jak to pokazano
na rysunkach 7 i 8. Korzystaj¹c z kryterium symetrycznego
[4] wyznaczono nastawy regulatora prêdkoci:

TRω = 8T f
K Rω =

J ⋅Y
2 ⋅ K ⋅ imRref ⋅ T f

Rys. 4. Uproszczony schemat uk³adu regulacji pr¹du iSq

Rys. 5. Schemat uk³adu regulacji pr¹du imR

Rys. 6. Uproszczony schemat uk³adu regulacji pr¹du imR
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Rys. 7. Schemat uk³adu regulacji prêdkoci ω

Rys. 8. Uproszczony schemat uk³adu regulacji prêdkoci ω

4. BADANIA SYMULACYJNE
UK£ADU REGULACJI

Badania symulacyjne zosta³y przeprowadzone w rodowisku MATLAB-SIMULINK. Model silnika, którego parametry podano w tabeli 1, opisuj¹ zale¿noci (1) i (2).
Tabela 1. Parametry silnika wykorzystanego do badañ
Pn = 15 kW

Lσs = 6,6978e-004 H

Usn = 127 V

Lσr = 5,6898e-004 H

Isn = 46,15 A

Lm = 0,0155 H

pb = 2

Ls = 0,0161 H

f1n = 60 Hz

Lr = 0,0160l H

pf = 0,853

J = 0,5 kg⋅m2

sn = 0,0287

σR = 0,0368

skn = 0,1758

σS = 0,0433

ω1n = 188,5 rad/s

σ = 0,0755

ω = 183,1 rad/s

Im = 64,92 A

Mn = 81,49 N⋅m

Um = 179,63 V

Rs = 0,1062 Ù

K = 0,0199

Rr = 0,0764 Ù

Tr = 0,210 s
Ts = 0,152 s

Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono przebiegi pr¹dów iSq
i iSd, prêdkoci k¹towej ω i momentu elektrycznego Me silnika indukcyjnego klatkowego z filtrem wartoci zadanej.
Takie podejcie zapewnia zmniejszenie oscylacji w przebiegach przejciowych momentu elektrycznego i prêdkoci
k¹towej. Rozruch silnika zosta³ przeprowadzony bez momentu obci¹¿enia.

W regulatorze prêdkoci zastosowano ograniczenie sygna³u wyjciowego, który jest jednoczenie wartoci¹ zadan¹ dla regulatora pr¹du iSq. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu
uzyskano rozruch silnika ze sta³ym momentem elektrycznym Me. Wartoæ momentu podczas rozruchu wynosi
247 N·m, niestety na pocz¹tku przebiegu wystêpuje przeregulowanie rzêdu 4,5%. Przeregulowanie to wynika z zastosowanego kryterium modu³owego oraz z uproszczeñ modelu
matematycznego silnika. Na przedstawionych symulacjach
w chwili t = 7 s napêd zosta³ obci¹¿ony znamionowym
momentem udarowym o charakterze czynnym. Wówczas
uchyb dynamiczny prêdkoci jest w granicach 3,5%. Uchyb
statyczny w uk³adzie nie wystêpuje, poniewa¿ obwód regulacji prêdkoci jest astatyczny zarówno ze wzglêdu na sygna³ zadaj¹cy, jak i obci¹¿enie.
Na rysunkach 11 i 12 przedstawiono symulacje uk³adu
regulacji FOC bez zastosowania filtru wartoci zadanej
prêdkoci. W uzyskanych przebiegach widoczne jest zwiêkszenie siê przeregulowañ pr¹du i prêdkoci k¹towej w trakcie rozruchu napêdu. Natomiast odpowied uk³adu po obci¹¿eniu udarowym (t = 7 s) jest identyczna z rysunkiem 10.

5. PODSUMOWANIE
Wektorowe metody sterowania s¹ obecnie najbardziej zaawansowanym podejciem do zagadnienia regulacji silnikami pr¹du przemiennego. W strukturze uk³adu regulacji wyró¿nia siê wiele bloków tylko przetwarzaj¹cych sygna³y
(transformacje Clarkea i Parka, model pr¹dowy, obserwatory zmiennych stanu) oraz bloków regulacji. W zwi¹zku z
tym z³o¿onoæ ca³ego uk³adu jest du¿a i wykorzystanie dok³adnego modelu matematycznego silnika jest trudne. Tak
wiêc uproszczenie modelu matematycznego silnika na potrzeby syntezy uk³adu regulacji wydaje siê byæ uzasadnione,
czego potwierdzeniem s¹ wyniki badañ symulacyjnych.
Ostateczn¹ weryfikacj¹ omawianego sposobu doboru parametrów regulatorów bêd¹ badania na uk³adzie rzeczywistym.
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Rys. 9. Przebieg pr¹dów isq ( ) i isd () przy rozruchu i stabilizacji silnika  z filtrem wartoci zadanej

Rys. 10. Przebieg prêdkoci ω () i momentu elektrycznego Me ( ) przy rozruchu i stabilizacji silnika
 z filtrem wartoci zadanej

Rys. 11. Przebieg pr¹dów isq ( ) i isd () przy rozruchu i stabilizacji silnika  bez filtracji wartoci zadanej

98

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005

Rys. 12. Przebieg prêdkoci ω () i momentu elektrycznego M e ( ) przy rozruchu i stabilizacji silnika
 bez filtracji wartoci zadanej
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