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CYFROWE POREDNIE STEROWANIE
POLOWO ZORIENTOWANE (IFOC) SILNIKIEM INDUKCYJNYM
STRESZCZENIE
Artyku³ przedstawia metodykê rozwi¹zania problemu cyfrowego poredniego sterowania polowo zorientowane
(IFOC) silnikiem indukcyjnym i utworzenia praktycznego uk³adu realizacji tego sterowania. W optymalizacji parametrycznej regulatora prêdkoci wykorzystano znormalizowane wielomiany Bessela. Omówiono strukturê uk³adu
sterowania cyfrowego. Zaprezentowane rozwi¹zanie oceniono przez przeprowadzenie odpowiednich eksperymentów
obliczeniowych i symulacyjnych.
S³owa kluczowe: silnik indukcyjny, porednie sterowanie polowo zorientowane(IFOC),optymalizacja parametryczna, regulacja cyfrowa
DIGITAL INDIRECT FIELD ORIENTED CONTROL (IFOC) OF INDUCTION MOTOR
The article presents the methodology of the solution of digital indirect field oriented control (IFOC) problem of
the induction motor and design of the practical realization of this control. Normalized Bessel polynomials were
used in the parametric optimization of the velocity controller. The structure of the digital control system was
discussed. The assessment of the presented solution was performed through the execution suitable computational
and simulating experiments.
Keywords: induction motor, indirect field oriented control (IFOC), parametric optimization, digital control

1. WPROWADZENIE
Metoda poredniego sterowania polowo zorientowanego
(IFOC  Indirect Field Oriented Control) jest wykorzystywana najczêciej przy zastosowaniu falowników napiêcia
z wymuszonym pr¹dem [1, 2, 3, 4]. W zwi¹zku z tym w³asny uk³ad sterowania falownikiem wyposa¿ony jest w standardow¹ regulacjê przekanikow¹ pr¹dów stojana. Natomiast odsprzêganie (dla wyznaczenia wartoci zadanych)
jest realizowane na podstawie modelu matematycznego silnika indukcyjnego w wiruj¹cym z prêdkoci¹ ωmR (prêdkoæ wirowania strumienia wirnika czyli pr¹du magnesuj¹cego imR) uk³adzie wspó³rzêdnych:
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W opisie modelu matematycznego silnika indukcyjnego
wykorzystuje siê nastêpuj¹ce oznaczenia:
iS1, iS2, iS3  pr¹dy fazowe stojana
iSα, iSβ  czêæ rzeczywista i urojona przestrzennego wektora pr¹du stojana iS
*

32

iSd, iSq  pod³u¿na i poprzeczna sk³adowa przestrzennego wektora pr¹du stojana zapisanego w ruchomym zwi¹zanym z polem
uk³adzie wspó³rzêdnych
imR  pr¹d magnesuj¹cy
LR  indukcyjnoæ wirnika
LS  indukcyjnoæ stojana
Lμ  indukcyjnoæ wzajemna stojana i wirnika
RR  rezystancja wirnika
RS  rezystancja stojana
L
TR = S  elektromagnetyczna sta³a czasowa wirnika
RS
α  k¹t obrotu wirnika
δ  k¹t obci¹¿enia
ξ  k¹t pomiêdzy osi¹ stojana a wektorem
pr¹du stojana iS
ρ  k¹t pomiêdzy osi¹ stojana a wektorem
strumienia wirnika
σ  ca³kowity wspó³czynnik rozproszenia
pb  liczba par biegunów
ω  elektryczna prêdkoæ k¹towa silnika
ω
 mechaniczna prêdkoæ k¹towa silnika
ωm =
pb
ω1  pulsacja (prêdkoæ) pr¹du stojana
ω2  pulsacja (prêdkoæ) polizgu
ωmR  pulsacja (prêdkoæ) pr¹du magnesuj¹cego.
Na rysunku 1 przedstawiono interpretacjê graficzn¹
przetwarzania pr¹dów stojana z nieruchomego uk³adu
wspó³rzêdnych (α, β) do wiruj¹cego (d, q) z prêdkoci¹ k¹tow¹ ωmR.
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2. STRUKTURA UK£ADU STEROWANIA

Rys. 1. Zale¿noci k¹towe pomiêdzy pr¹dami
w stanie ustalonym

Do obliczenia pr¹dów stojana w uk³adzie stacjonarnym
wykorzystuje siê transformacjê Clarke w postaci
iS α (t ) = iS1
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Natomiast do wyznaczenia pr¹dów w uk³adzie wiruj¹cym stosuje siê transformacjê Parka

⎪⎧ iSd = iS α cos ρ + iSβ sin ρ ⎪⎫
⎨
⎬
⎩⎪iSq = −iS α sin ρ + iSβ cos ρ ⎭⎪

(3)

Odsprzêganie w uk³adzie IFOC jest realizowane bez zastosowania obserwatorów lub specjalistycznych uk³adów
pomiarowych. Jest to najprostszy sposób sterowania silnikiem wg polowo zorientowanych sk³adowych pr¹du stojana. Metoda ta pozwala na uzyskanie lepszych w³aciwoci
dynamicznych ni¿ metody oparte na zasadzie U/f = const.

Nazwa porednie sterowanie polowo zorientowane (IFOC)
pochodzi od zasady wyznaczenia zadanych pr¹dów iSdref
oraz iSqref na podstawie zadanego pr¹du magnesuj¹cego
imRref oraz zadanej prêdkoci polizgu ω2ref , przy czym
w uk³adzie sterowania nie wykorzystuje siê sprzê¿eñ zwrotnych od pr¹dów iSd i iSq. W przeciwieñstwie do bezporedniego sterowania polowo zorientowanego (DFOC), w którym wystêpuj¹ regulatory podrzêdne pr¹dów iSd i iSq, które
s¹ wyznaczane na podstawie sygna³ów pomiarowych. Dodatkowo w metodzie IFOC k¹t ρ wykorzystywany w transformacji (3) jest wielkoci¹ zadan¹, a w metodzie DFOC
jest obliczany w obserwatorze lub symulatorze [5, 6].
Wzwi¹zku z tym sterowanie bezporednie [1, 4, 7, 8] jest
znacznie bardziej skomplikowane ni¿ sterowanie porednie.
Na podstawie modelu matematycznego (1) wyznaczana
jest struktura uk³adu odsprzêgaj¹cego. Procedura ta polega
na wyznaczeniu zale¿noci na zadane pr¹dy iSd oraz iSq
ref

iSd

ref

= (TRs + 1)imR

iSq

ref

= TRω2

ref

i
ref mRref

ref

(4)
(5)

oraz po¿¹danego k¹ta po³o¿enia wiruj¹cego uk³adu wspó³rzêdnych
1
ρref = ωmRref
s

(6)

K¹t ten jest potrzebny do przeprowadzenia odwrotnej
transformaty Parka i jego wyznaczenie odbywa siê na podstawie sygna³u zadanego polizgu ω2 , który jest wytwaref
rzany przez regulator prêdkoci GR(s). Wniektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie filtru wartoci zadanej w celu poprawy stanu przejciowego podczas rozruchu
(zmniejszenie przeregulowania). Na rysunku 2 przedstawiony zosta³ ci¹g³y uk³ad IFOC, który zosta³ uzupe³niony
o regulator prêdkoci GR(s).

Transformacje
odwrotne
Parka i Clarke
Rys. 2. Schemat ideowy IFOC silnikiem indukcyjnym (silnik zasilany z falownika pr¹du lub z falownika
z wymuszonym pr¹dem)
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A. Optymalizacja parametryczna regulatora prêdkoci
Po zastosowaniu uk³adu odsprzêgaj¹cego i przyjêciu, ¿e
identyfikacja zosta³a przeprowadzona idealnie (za³o¿enie to
jest niemo¿liwe do spe³nienia i z tego wzglêdu wszelkiego
rodzaju b³êdy identyfikacji mo¿na traktowaæ jako zak³ócenia) otrzymuje siê
iSq = iSq , iSd = iSd
ref

ref

imR = imR , ω2 = ω2
ref

ref

wówczas moment elektryczny silnika jest równy
M e = KimRref iSqref = KTR imRref ω2ref
" "!

(7)

GF ( s ) =

Kz

Po dokonaniu powy¿szych obliczeñ schemat blokowy
z rysunku 2 mo¿na przedstawiæ w standardowej postaci jednopêtlowej (rys. 3), gdzie regulator prêdkoci zosta³ przyjêty w postaci
GR ( s ) =

K a s + Kb
s

Uzyskana transmitancja uk³adu zamkniêtego (9) posiada
wielomian pierwszego stopnia w liczniku. W zwi¹zku z tym
przebieg prêdkoci silnika przy wymuszeniu skokowym
mo¿e nie byæ monotoniczny. Wzwi¹zku z tym wskazane
jest wykorzystanie filtru wartoci zadanej GF(s) dla regulatora prêdkoci. Filtr ten spowolni narastanie sygna³u
na wejciu regulatora, pozwalaj¹c uzyskaæ klasyczny
przebieg odpowiedzi skokowej obiektu oscylacyjnego drugiego rzêdu (przeregulowanie poni¿ej 0,5%). Aby tego dokonaæ, nale¿y dobraæ tak mianownik filtru, by uproci³ siê
z licznikiem zoptymalizowanej transmitancji uk³adu zamkniêtego (9):

(8)

1
a
s +1
b

(11)

Wizualizacja zagadnienia filtracji i odpowiedzi skokowej dla uk³adu z rysunku 2 zosta³a przedstawiona na rysunku 4. Przedstawione przebiegi zosta³y uzyskane na drodze
symulacji komputerowej sterowania napêdem, którego parametry zosta³y zamieszczone w dodatku.

W procesie wyznaczania transmitancji zastêpczej uk³adu, wykorzystywanej do obliczenia nastaw regulatora
(Ka, Kb), przyjmuje siê Mm = 0. Wówczas transmitancja
uk³adu z rysunku 3 jest równa

Gc ( s) =

K a K z pb s + Kb K z pb
ω( s)
=
2
ωref ( s) Js + K a K z pb s + Kb K z pb

(9)

Rys. 3. Zastêpczy obwód regulacji prêdkoci k¹towej silnika,
po zastosowaniu uk³adu odsprzêgaj¹cego z rysunku 2

W rozwa¿anym przypadku dobór parametrów Ka i Kb
mo¿na przeprowadziæ wykorzystuj¹c pierwiastki znormalizowanych wielomianów Bessela oraz procedurê przedstawion¹ w [9]. Transmitancja (9) jest drugiego rzêdu wiêc
pierwiastki wielomianu Bessela wynosz¹
sB1, B2 = 4,053 ±j2,34
i po¿¹dany wielomian charakterystyczny p(s) jest tworzony
po podzieleniu tych pierwiastków przez czas regulacji Tr.
Nastêpnie porównuje siê kolejne wspó³czynniki wielomianu
p(s) i wielomianu charakterystycznego transmitancji (9).
Wiêc, procedura obliczeniowa jest nastêpuj¹ca:

sB1, B 2
⎧
⎫
⎪ s1,2 =
⎪
Tr
⎪
⎪
⎪ p( s) = ( s − s1 )( s − s2 )
⎪
⎪⎪
= s 2 + (− s1 − s2 ) s + s1s2 ⎪⎪
⎨
⎬
= Js 2 + as + b
⎪gdzie
⎪
⎪a = J (− s − s ), b = Js s ⎪
1
2
1 2 ⎪
⎪
a
b
⎪Ka =
⎪
, Kb =
K z pb
K z pb ⎪⎭
⎪⎩
34

(10)

Rys. 4. Przebiegi prêdkoci k¹towej silnika bez filtru (----)
oraz z filtrem (11) () dla skokowo zadanej prêdkoci
znamionowej i czasu regulacji Tr = 0,5 s

3. CYFROWA REALIZACJA IFOC
Przedstawiony na rysunku 2 uk³ad nie jest mo¿liwy w realizacji praktycznej, poniewa¿ posiada on blok opisany równaniem (4) realizuj¹cy idealn¹ pochodn¹ zadanego sygna³u
pr¹du magnesuj¹cego imR . W zwi¹zku z tym konieczna
ref
jest realizacja tego bloku jako elementu inercyjnego lub
wprowadzenie stopniowo narastaj¹cego sygna³u zadanego
pr¹du magnesuj¹cego. Przy wykorzystaniu drugiego rozwi¹zania nale¿y pochodn¹ przedstawiæ w postaci algorytmu
cyfrowego i wówczas jest ona liczona jako zmiana sygna³u
pomiêdzy kolejnymi próbkami.
Do tego celu mo¿na wykorzystaæ metodê Geara rozwi¹zywania równañ ró¿niczkowych zwyczajnych [10]. Algorytm Geara pierwszego rzêdu jest ilorazem ró¿nicowym
i zapisuje siê go w postaci (Ts jest czasem próbkowania):
dimRref
dt

≈

(

1
imRref (k + 1) − imRref (k )
Ts

)

(12)
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Wówczas transmitancja dyskretna przyjmuje postaæ:
Gder ( z ) =

1 z −1
Ts z

(13)

Natomiast algorytm drugiego rzêdu zapisuje siê w postaci:
dimRref
dt

≈

1
Ts

⎛3
⎜ imRref (k + 1) − 2imRref (k ) +
⎝2

(14)

Po przesuniêciu skali czasu w ty³ i zastosowaniu transformaty Z uzyskuje siê transmitancjê:

3 2
1
z − 2z +
1 2
2
Gder ( z ) =
Ts
z2

(15)

Transmitancje (13) i (15) opisuj¹ dyskretny uk³ad dynamiczny o skoñczonej odpowiedzi impulsowej (FIR).
Kolejnym problemem, jaki nie zosta³ uwzglêdniony
w punkcie 2, s¹ wzmocnienia toru pomiarowego KT, wzmocnienia Kp uk³adu zasilaj¹cego (falownika) oraz ograniczenia sygna³ów w algorytmie regulacji.
Na rysunku 5 zosta³ przedstawiony schemat blokowy
uk³adu regulacji silnikiem indukcyjnym, w którym przedstawiono wszystkie elementy przetwarzaj¹ce sygna³y w postaci dyskretnych transmitancji. W stosunku do schematu
ideowego (rys. 2) uk³ad praktycznej realizacji technicznej
(rys. 2) wyposa¿ony zosta³ dodatkowo w blok os³abienie pola s³u¿¹cy do pracy silnika przy prêdkociach wiêkszych od prêdkoci znamionowej ωN .
Dodatkowym elementem na rysunku jest enkoder inkrementalny EC, którego zadaniem wraz z uk³adem pomiarowym jest wyznaczenie prêdkoci k¹towej wirnika.
W celu zapisania wszystkich elementów uk³adu sterowania (rys. 2) w postaci dyskretnych transmitancji wykorzystuje siê metodê ekstrapolatora zerowego rzêdu [11, 12, 13]
z −1
⎡
⎧ G () ⎫⎤
⋅ Z ⎢L − ⎨
⎬⎥
z
⎩
⎭⎦
⎣

(16)

KT A f
z − Bf

,

Af = 1− e

−

bTs
a

, Bf = e

−

bTs
a

(17)

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w sk³ad wzmocnienia KT musi
wchodziæ równie¿ liczba par biegunów silnika pb. Wówczas wspó³czynnik wzmocnienia u¿ywany w uk³adzie regulacji jest równy iloczynowi rzeczywistego wzmocnienia

(18)

gdzie:
⎞
Ka
K ⎛T K
, K 2 = a ⎜ s b − 1⎟ .
KT
KT ⎝ K a
⎠

Uk³ad ca³kuj¹cy Gint(s) po zastosowaniu zale¿noci (16)
przyjmuje postaæ transmitancji dyskretnej
Ts
z −1

Gint ( z ) =

(19)

Dodatkowo w torze wyznaczenia k¹ta ρref zosta³ umieszczony blok uwzglêdniaj¹cy wzmocnienie toru pomiarowego KT.
Uk³ad z rysunku 2 zosta³ uzupe³niony o blok os³abienie
pola pozwalaj¹cy na pracê silnika z prêdkociami wiêkszymi od maksymalnych, ten element uk³adu sterowania
jest opisany nieliniow¹ funkcj¹ [14, 15]:

imR = f m (ωref

ωN
⎧
dla ωref > ωN
⎪⎪imRN
ωref
)=⎨
⎪
dla ωref ≤ ωN
⎪⎩imRN

(20a)

gdzie
imRN =

2U SN
RS2

2

+ ( 2πf1N LS )

(20b)

Dla tak uzyskanego sygna³u wzorcowego imR uwzglêdnia siê wzmocnienia falownika Kp przez zmniejszenie
wartoci tego sygna³u Kp-krotnie. Kolejny blok o nazwie
RAMP jest rozszerzeniem wersji bazowej uk³adu regulacji
i jego opis znajduje siê w dalszej czêci niniejszego punktu.
Dyskretne przetwarzanie znormalizowanego sygna³u
wzorcowego pr¹du jest realizowane z wykorzystaniem 3 torów, poniewa¿ transmitancja ci¹g³a Gd(s) zosta³a roz³o¿ona
na czêæ proporcjonaln¹ (o wzmocnieniu 1) i realizacjê pochodnej o transmitancji
Gder ( s ) =

Dla filtru wartoci zadanej prêdkoci (11) po uwzglêdnieniu wzmocnienia KT toru pomiarowego, otrzymuje siê
transmitancjê:

GF ( z ) =

K z + K2
GR ( z ) = 1
z −1

K1 =

1
⎞
+ imRref (k − 1) ⎟
2
⎠

Gc ( z ) =

toru pomiarowego oraz liczby par biegunów. Regulator
prêdkoci (8) sprowadza siê do postaci dyskretnej

z −1
Ts z

(21)

Taka postaæ pochodnej (13) zosta³a przyjêta ze wzglêdu
na ³atwoæ modelowania.
Elementy ograniczaj¹ce poziomy sygna³ów wyjciowych z poszczególnych bloków powinny byæ z zakresu (1, 1)  dla ograniczeñ OGR1, OGR3, OGR4. Natomiast ograniczenie OGR2 powinno zawieraæ siê w zakresie
⎛ imRN ⎞
⎜±
⎟ , poniewa¿ jego wielkoæ ma znacz¹cy wp³yw na
⎜ Kp ⎟
⎝
⎠
wartoci przeregulowañ pr¹dów w stanie nieustalonym
zaraz po za³¹czeniu uk³adu.
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Oprócz wymienionych ograniczeñ musz¹ istnieæ ograniczenia wartoci zadanych pr¹dów fazowych dla falownika,
czyli ograniczenia te wystêpuj¹ w transformacji Clarke lub
w falowniku. Miejsce ich umieszczenia zale¿y od budowy
falownika oraz od sposobu wspó³pracy uk³adu mikroprocesorowego (realizuj¹cego algorytm sterowania) z falownikiem.
Wartoæ ograniczeñ (1, 1) jest zwi¹zana ze sposobem
przetwarzania sygna³ów z wykorzystaniem sta³oprzecinkowych procesorów sygna³owych, gdzie dokonuje siê kodowania liczb w celu ich póniejszego przetwarzania. Wed³ug
[16] kodowanie jest oznaczane symbolem Qx, gdzie x jest
liczb¹ naturaln¹ mniejsz¹ od iloci bitów standardowego
s³owa przetwarzanego przez procesor. Jeli dla procesora
16-bitowego przyjêto sposób kodowania liczb Q12, to liczby s¹ zapisane jako:
 4-bitowa czêæ ca³kowita (uwzglêdnia znak liczby),
 12-bitowa czêæ u³amkowa.
Najpopularniejszym obecnie sposobem kodowania jest
Q15, co oznacza, ¿e zakres liczb mieszcz¹cych siê w jednym s³owie 16-bitowym wynosi dok³adnie (1, 0,9996),
poniewa¿ s³owo to sk³ada siê ze znaku i czêci dziesiêtnej.
Wartoci graniczne takiego s³owa musz¹ zawieraæ informacje o wielkociach pr¹dów lub prêdkoci wiêkszych od
wartoci dopuszczalnych dla silnika. Takie podejcie jest
konieczne z uwagi na utrzymanie kontroli nad obiektem
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeñ.
Uwagi dotycz¹ce uk³adu regulacji z rysunku 5
1. Sygna³ wyjciowy z regulatora GR(z) nie podlega ograniczeniom do wartoci (1, 1), poniewa¿ jest on wykorzystywany do wyznaczenia k¹ta ρref. Natomiast wyznaczenie tego k¹ta oraz funkcji sin(ρref) oraz cos(ρref)
w komputerowym systemie sterowania odbywa siê
z wykorzystaniem tabel. W zwi¹zku z tym sygna³ wyjciowy z regulatora zostaje zamieniony na okrelony
wskanik do tablicy z wartociami funkcji trygonometrycznych.
2. Uk³ady ograniczaj¹ce sygna³y powinny wchodziæ
w sk³ad bloków, które je poprzedzaj¹.

3. Wzmocnienie falownika jest przyjmowane indywidualnie przez projektanta w zale¿noci jaki sposób kodowania liczb zostanie wybrany do realizacji algorytmu
sterowania. Nale¿y tu równie¿ pamiêtaæ o mo¿liwoci
forsowania pr¹du. Z tego powodu warto przyjmowaæ,
¿e wartoæ 0,25÷0,3 w algorytmie bêdzie odpowiada³a
pr¹dowi ISN.
4. Przyjmowanie zbyt du¿ego wspó³czynnika Kp powoduje, ¿e obliczenia s¹ prowadzone na zbyt ma³ych liczbach, co zwiêksza b³êdy obliczeniowe, a dodatkowo
zwiêksza siê mo¿liwoæ przeci¹¿enia silnika  system
komputerowy traci naturalne ograniczenia wynikaj¹ce
z nasycenia sygna³ów.
5. Wzmocnienie toru pomiarowego (oraz jego struktura)
jest tak dobrane, aby zapewniæ pomiar prêdkoci wiêkszych odznamionowej. Takie podejcie pozwala zachowaæ kontrolê nad napêdem w stanach przejciowych,
b¹d przy os³abieniu pola.
6. Uk³ad regulacji jest ma³o odporny na zmiany sta³ej TR,
zwiêkszaj¹c przeregulowanie prêdkoci oraz oscylacje
pr¹dów iSd i iSq. Aby rozwi¹zaæ ten problem, mo¿na zastosowaæ estymator sta³ej TR [1].
7. Regulator GR(z) mo¿e pracowaæ z czasem próbkowania
wiêkszym ni¿ bloki przetwarzaj¹ce sygna³y pr¹dowe,
ale integrator GINT(z) musi posiadaæ czas identyczny
z czasem próbkowania dla sygna³ów pr¹du (sta³e wymuszenie na jego wejciu powoduje aktualizacjê zadanego k¹ta ρref co zmniejsza oscylacje).
8. Dobór ograniczenia OGR1 wp³ywa na ograniczenie
momentu elektrycznego Me poprzez ograniczenie pr¹du iSq. Obliczenie ograniczenia powinno odbywaæ siê
na podstawie rysunku 1, z którego wynika zale¿noæ na
modu³ (amplitudê) pr¹du

ustalonym iSd = imR, wiêc dla dopuszczalnego pr¹du
stojana |iS|max otrzymuje siê ograniczenie OGR1 w postaci (±|iSq|max)
gdzie

iSq

max

=

iS

2
max

2
− imR

Rys. 5. Sterowanie IFOC  realizacja cyfrowego uk³adu sterowania
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2
2
iSq
+ iSd
= i S . W stanie

ref

(22)
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9. Inn¹ metod¹ ograniczenia wartoci momentu elektrycznego podczas rozruchu jest zastosowanie uk³adu liniowego zadawania sygna³u imR przedstawionego jako
ref
blok RAMP, który mo¿na zrealizowaæ, wykorzystuj¹c
⎛ imRref ⎞
⎟.
integrator z ograniczeniem wartoci ⎜ ±
⎜ Kp ⎟
⎝
⎠
Dobór sta³ej ca³kowania, czyli szybkoci narastania
pr¹du imR , ma wp³yw na przebieg momentu Me. Taref
kie rozwi¹zanie problemu rozruchu skraca stany przejciowe w napêdzie zwi¹zane z b³êdami identyfikacji
sta³ej TR.
10. Blok ró¿niczkuj¹cy Gder(z) s³u¿y jedynie do ustalenia
stanu przejciowego podczas rozruchu. Transmitancja
ta wynika z przekszta³ceñ przedstawionych na pocz¹tku niniejszego punktu i w przypadku skokowo zadawanej wartoci pr¹du imR uk³ad cyfrowy (poprzez skoñczony krok próbkowania oraz naturalne ograniczenia)
nie jest w stanie zrealizowaæ impulsu Diraca. Zuwagi
na fakt, ¿e czas trwania stanu przejciowego przy skokowo zadanym pr¹dzie magnesuj¹cym jest równy jednemu okresowi próbkowania Ts, to w takim przypadku
blok Gder(z) mo¿e zostaæ pominiêty. Natomiast jeli
wykorzystuje siê system przetwarzania danych uzupe³niony o blok RAMP, to w strukturze uk³adu regulacji
musi znajdowaæ siê transmitancja Gder(z), poniewa¿
stan przejciowy w tym przypadku trwa znacznie d³u¿ej i jest ustalany przez projektanta.
Na rysunku 6 przedstawiono badania symulacyjne omawianego uk³adu regulacji. Za³o¿ono tu czas regulacji Tr = 3 s
i dobrano nastawy regulatora GR(z). Przyjêty czas regulacji
powoduje, ¿e uk³ad regulacji wchodzi w nasycenia
wyd³u¿aj¹c czasu rozruchu do ok. 3,5 s. Symulacje zosta³y przeprowadzone dla schematu z rysunku 5, w którym
zastosowano uk³ad RAMP wyd³u¿aj¹cy czas rozruchu silnika.

Na rysunku 7 przedstawiono symulacjê tego samego
uk³adu, tylko przyjêto b³¹d identyfikacji sta³ej czasowej
wirnika. Mo¿na tu zaobserwowaæ zwiêkszenie siê przeregulowañ oraz znacznie d³u¿szy czas regulacji (ok. 6 s).

Rys. 7. Sterowanie IFOC z przyjêtym b³êdem identyfikacji
sta³ej TR = 0,5TR
real

Polepszenie precyzji regulacji w tym uk³adzie jest mo¿liwe po zastosowaniu dodatkowej pêtli regulacji pr¹du magnesuj¹cego imR, ale wówczas uk³ad zaczyna przybieraæ
postaæ bezporedniego sterowania polowo zorientowanego
(DFOC) [1, 4, 5, 7, 2, 8], które powinno byæ uzupe³nione
o obserwator po³o¿enia strumienia wirnika (pr¹du magnesuj¹cego imR).

4. PODSUMOWANIE
W artykule zaprezentowano procedurê rozwi¹zania problemu cyfrowego poredniego sterowania polowo zorientowanego silnikiem indukcyjnym. W szczególnoci przedstawiono:
 utworzenie uk³adu odsprzêgaj¹cego i sposób przeprowadzenia doboru nastaw ci¹g³ego regulatora prêdkoci
oraz jego dyskretyzacji,
 koniecznoæ stosowania filtru wartoci zadanej dla regulatora prêdkoci,
 sposób realizacji pochodnej sygna³u okrelaj¹cego
wartoæ zadanego pr¹du magnesuj¹cego,
 problem ograniczeñ sygna³ów wyjciowych poszczególnych bloków uk³adu sterowania oraz ograniczeñ
pr¹dów fazowych silnika,
 sposób uwzglêdnienia mo¿liwoci pracy silnika przy
prêdkociach k¹towych wiêkszych od prêdkoci znamionowej.

Rys. 6. Sterowanie IFOC. Napêd jest obci¹¿any udarowo
momentem MN w 8 sekundzie symulacji

Wyniki przeprowadzonych badañ symulacyjnych potwierdzaj¹ poprawnoæ zaproponowanych rozwi¹zañ i pozwalaj¹ na przeprowadzenie nastêpnego etapu badañ tj. fizycznego eksperymentu na stanowisku badawczym.
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Dodatek

Grzegorz SIEKLUCKI

Parametry przyk³adowego silnika indukcyjnego:
PN = 15 kW, USN = 127 V, ISN = 46,15 A,
f1N = 60 Hz, ωN = 183,1 rad/s, nN = 1748,3 obr./min,
cosϕ = 0,853, pb = 2, RS = 0,1062 Ω,
RR = 0,0764 Ω, LS = 16,1 mH, LR = 16,01 mH,
Lμ = 15, 5 mH, LσS = 0, 66978 mH,
LσR = 0,56898 mH, J = 0,5 kg·m2],
TS = 152 ms, TR = 210 ms, Mmax =3MN .
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