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MODEL MATEMATYCZNY NAPÊDU
Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM  METODA DTC-SVM
STRESZCZENIE
W artykule omówiono strukturê i zasadê pracy uk³adu DTC-SVM. W pracy przedstawiono nieliniowy model matematyczny silnika indukcyjnego w wiruj¹cym uk³adzie wspó³rzêdnych. Wektor strumienia stojana przyjêto jako o
odniesienia (d). W rozwa¿aniach pominiêto dynamikê przemiennika czêstotliwoci. Celem analizy by³o uproszczenie (linearyzacja) modelu obwodu strumienia stojan oraz wytwarzania momentu elektrycznego. Zosta³y przedstawione wyniki badañ symulacyjnych, które pozwalaj¹ okreliæ b³êdy linearyzacji modeli. Zamieszczono transmitancje, które mog¹ zostaæ wykorzystane w procesie optymalizacji parametrycznej regulatorów.
S³owa kluczowe: Silnik indukcyjny klatkowy, model matematyczny, bezporednie sterowanie momentem (DTC), metoda wektora przestrzennego w modulacji szerokoci impulsu (SVM lub SVPWM).
MATHEMATICAL MODEL OF INDUCTION MOTOR  DTC-SVM METHOD
Structure and the principle of the work of the DTC-SVM system are talked over in the article. The nonlinear mathematical model of the induction motor in a revolving reference frame is introduced in the work. The stator flux
vector is taken as the axis of the reference frame (d). The dynamics of the power electronics frequency converter
are neglected in considerations. The simplification (linearization) of the stator flux circuit model and the production of the motor torque is the aim of the analysis. Ther are presented the results of the simulating researches
which let qualify the models linearization errors. The transfer-functions which can be used in the parametric optimization process of regulators was inserted.
Keywords: Squirrel cage induction motor, mathematical model, direct torque control (DTC), space vector pulse
with modulation method (SVM or SVPWM).

1. WPROWADZENIE
Zasady bezporedniego sterowania momentem (DTC) silnika indukcyjnego zosta³y omówione m.in. w [3, 4, 7, 12,
24, 25, 28]. Metoda ta zapewnia wysok¹ dynamikê i du¿¹
odpornoæ uk³adu napêdowego oraz ³atwoæ optymalizacji regulatora prêdkoci [23]. Wad¹ klasycznej metody DTC
s¹ du¿e oscylacje momentu elektrycznego i pr¹dów stojana
oraz zmienna czêstotliwoæ PWM napiêcia stojana. Zalety
i wady metody wynikaj¹ z zastosowania regulatorów przekanikowych oraz tabeli selekcji wektorów napiêcia stojana.
Z powy¿szych powodów, kosztem dynamiki napêdu, do
uk³adu regulacji wprowadza siê modulacjê wektora przestrzennego (SVM) oraz liniowe regulatory strumienia stojana i momentu elektrycznego. Przegl¹d najczêciej stosowanych metod zosta³ zamieszczony w pracy [5].
W niniejszym artykule skoncentrowano siê nad metod¹
zaproponowan¹ w [29] i rozwijan¹ m.in. w pracach [10, 11,
15, 16, 25], gdzie w celu uproszczenia modelu matematycznego napêdu stosuje siê odsprzêganie oraz w pracach [2, 8,
30], gdzie na podstawie równañ silnika indukcyjnego wylicza siê przybli¿enie transmitancji momentu elektrycznego
od napiêcia stojana.
W pracy przedstawiono transmitancje przybli¿aj¹ce nieliniowy model matematyczny silnika indukcyjnego (w uk³adzie wspó³rzêdnych wiruj¹cym z prêdkoci¹ ωms strumienia
skojarzonego stojana ψ s ).
Zaprezentowano tu uproszczenia modelu matematycznego do postaci transmitancji:
*

Gψ ( s ) =

ψ S ( s)
 obwód regulacji strumienia,
u Sd ref ( s )

GM ( s ) =

M e (s)
 obwód regulacji momentu.
uSqref (s )

Rys. 1. Rozk³ad wektorów przestrzennych
w metodzie DTC-SVM

Rozk³ad wektorów przestrzennych strumieni skojarzonych i napiêcia stojana zosta³ przedstawiony na rysunku 1,
gdzie ω1 jest prêdkoci¹ wirowania wektora napiêcia stojana, k¹t obci¹¿enia oznaczony zosta³ jako δψ, natomiast po³o¿enie wektora strumienia ψ s wzglêdem nieruchomego uk³adu wspó³rzêdnych oznaczono przez k¹t ρs (jest wykorzystywany w transformacji sygna³ów do uk³adu wiruj¹cego).
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Rys. 2. Struktura uk³adu DTC-SVM

2. STRUKTURA UK£ADU REGULACJI
Struktura uk³adu regulacji DTC-SVM [2, 5, 8, 29, 30] zosta³a przedstawiona na rysunku 2.
W uk³adzie, oprócz silnika indukcyjnego, mo¿na wyró¿niæ bloki pomiarowe sygna³ów:
 prêdkoci k¹towej  najczêciej enkoder inkrementalny
EC po³¹czony z licznikiem rewersyjnym i uk³adem skaluj¹cym; innym rozwi¹zaniem jest zastosowanie obserwatora prêdkoci k¹towej [9, 18, 20, 25, 26, 28];
 pr¹dów stojana (hallotronowe przek³adniki pr¹dowe 
LEM) oraz transformacji Clarke do stacjonarnego uk³adu wspó³rzêdnych (α, β);
 napiêcia stojana odtwarzanego na podstawie napiêcia
sta³ego UDC i wysterowania tranzystorów falownika
{a, b, c} [14, 20, 25, 28];
 obserwacji momentu elektromagnetycznego Mˆ e , moˆ S oraz po³o¿edu³u strumienia skojarzonego stojana ψ
nia wektora strumienia ρs w nieruchomym uk³adzie
wspó³rzêdnych (α, β) [3, 11, 16, 18, 28].
Natomiast tory sterowania sk³adaj¹ siê z bloków:
 regulatorów: prêdkoci GRω, momentu elektrycznego
GRM, strumienia stojana GRψ oraz uk³adu zadaj¹cego
strumieñ na podstawie referencyjnej prêdkoci k¹towej
(os³abienie pola);
34

 odwrotnej transformacji Parka zadanego napiêcia
uSd , uSq w uk³adzie wiruj¹cym do stacjonarnego
ref
ref
uk³adu wspó³rzêdnych (α, β);
 sterowania falownikiem napiêcia metod¹ wektora przestrzennego (SVM lub SVPWM) [11, 17, 19, 20, 25];
 falownika napiêcia.

3. MODEL MATEMATYCZNY
W rozwa¿aniach pominiêto dynamikê uk³adu zasilaj¹cego
(przemiennik czêstotliwoci z falownikiem napiêcia). Wynika to z wysokiej czêstotliwoci prze³¹czeñ tranzystorów
mocy, która typowo wynosi 1020 kHz. Wiêc przemiennik
ma du¿o krótsze sta³e czasowe ni¿ silnik.
Model matematyczny silnika indukcyjnego klatkowego,
zapisany w wiruj¹cym z prêdkoci¹ ωK uk³adzie wspó³rzêdnych (wyprowadzenie zosta³o podane m.in. w [1, 12, 18, 20])
jest w postaci:

uS = RS i S +
0 = RR i R +

d ψS
dt

d ψR
dt

+ j ωK ψ S
+ j (ωK − pb ωm )ψ R

(1a)

(1b)

ψ S = LS i S + Lμ i R

(1c)

ψ R = LR i R + Lμ i S

(1d)
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W metodzie DTC-SVM wykorzystuje siê model matematyczny silnika w wiruj¹cym synchronicznie z wektorem
strumienia stojana uk³adzie wspó³rzêdnych. Oznacza to zapis równañ silnika z wykorzystaniem metody wektora przestrzennego [1, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 28], gdzie rzeczywist¹ osi¹ uk³adu wspó³rzêdnych jest strumieñ stojana

=0

Takie podejcie prowadzi do nastêpuj¹cych równañ
[2, 8, 30]:
d ψS
dt

uSq = RS iSq + ωmS ψ S
0 = RR iRd

d ψ Rd
+
+ ( pb ωm − ωmS )ψ Rq
dt

0 = RR iRq +

d ψ Rq
dt

+ (ωmS − pb ωm )ψ Rd

(2b)
(2c)

(2d)
(2e)

0 = LS iSq + Lμ iRq

(2f)

ψ Rd = LR iRd + Lμ iSd

(2g)

ψ Rq = LR iRq + Lμ iSq

(2h)

d ωm
= Me − Mm
J
dt

L2μ

 ca³kowity wspó³czynnik rozproszenia.

LS LR

Podstaw¹ wyprowadzenia modelu matematycznego jest
równanie (2c), do którego podstawia siê przekszta³cone zale¿noci (2a), (2e), (2f), (2g). W wyniku uzyskuje siê równanie:

(2a)

ψ S = LS iSd + Lμ iRd

3
M e = pb ψ S iSq
2

σ = 1−

MODEL OBWODU STRUMIENIA STOJANA
ψS = f (uSd)

ψ S = ψ Sd + jψ Sq = ψ S = ψ S .
{

uSd = RS iSd +

pb  liczba par biegunów silnika,
ωm  prêdkoæ k¹towa wirnika,
ωmS  pulsacja (prêdkoæ) strumienia ψ S ,

(2i)

(2j)

W powy¿szych równaniach i w dalszej czêci artyku³u
u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
iSd, iSq  pod³u¿na i poprzeczna sk³adowa wektora pr¹du stojana, zapisanego w ruchomym uk³adzie wspó³rzêdnych zwi¹zanym z ψ S ,
LR  indukcyjnoæ wirnika,
LS  indukcyjnoæ stojana,
L  indukcyjnoæ wzajemna,
RR  rezystancja wirnika,
RS  rezystancja stojana,
TR  elektromagnetyczna sta³a czasowa
wirnika,
TS  elektromagnetyczna sta³a czasowa
stojana,
δψ  k¹t obci¹¿enia,
ρs  k¹t pomiêdzy osi¹ stojana a ψ S ,

RR LS u Sd + σLS LR

duSd
= RR RS ψ S +
dt

d 2ψ S
dψS
+ σLS LR
+ ( RR LS + RS LR )
+
 ! dt 2
dt
2

(3)

LS LR − Lμ

+ (ωmS − pb ωm )σLS LR iSq
"""" """"
!
≈0

i po zastosowaniu transformaty Laplacea otrzymuje siê
transmitancjê obwodu strumienia skojarzonego stojana [2,
8, 30]:
Gψ ( s ) =

s + Aψ
ψ S (s)
=
u Sd ( s ) s 2 + Bψ s + Cψ

(4a)

gdzie:
Aψ =

RR
1
=
σLR σTR

(4b)

R L + RS LR 1 ⎛ 1
1 ⎞
= ⎜
+ ⎟
Bψ = R S
σLS LR
σ ⎝ TR TS ⎠
Cψ =

RR RS
1
=
σLS LR σTRTS

(4c)

(4d)

MODEL WYTWARZANIA MOMENTU
ELEKTRYCZNEGO Me = f (uSq)
Podstaw¹ wyprowadzenia modelu matematycznego jest
równanie (2d), do którego podstawia siê przekszta³cone zale¿noci (2b), (2e), (2f), (2g), (2h). W wyniku uzyskuje siê
równanie:
( RR LS + RS LR )iSq + σLS LR

diSq
dt

= LR uSq +

(5)

− pb ωm ψ S LR + ( pb ωm − ωmS )σLS LR iSd

W pracach [2, 8, 30] przyjêto:
( pb ωm − ωmS )σLS LR iSd ≈ 0

(6)
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Po za³o¿eniu Mm = 0 oraz wyznaczeniu podstawieñ
z równañ (2i) i (2j):
d ωm 3 1 2 2
3 1
=
pb ψ S iSq , iSq =
Me
2J
2 pb ψ S
dt

(7)

Podstawienia u¿yto do zró¿niczkowanego obustronnie
równania (5) i po zastosowaniu transformaty Laplacea
uzyskano (wersja 1):

M ( s)
Amz s
=
GM ( s) = e
uSq ( s) s 2 + Bmz s + Cmz

(8b)

R L + RS LR
1
1
=
+
Bmz = R S
σLS LR
σTR σTS

(8c)

pb2 ψ 2S
σLS J

(8d)

Za³o¿enie (6) oznacza b³¹d dok³adnoci modelu matematycznego (8). Z tego powodu wskazane jest dalsze przekszta³canie zale¿noci (5). Na podstawie (2b), (2e) mo¿na
obliczyæ:
( pb ωm − ωmS )σLS LR iSd = pb ωm ψ S σLR − σLR uSq
+σLR RS iSq − ( pb ωm − ωmS )σLR LμiRd

(9)

Wrównaniu (9) za b³¹d liniowego modelu matematycznego przyjmuje siê

( pb ωm − ωmS )σLR Lμ iRd ≈ 0

(10)

Nastêpnie zale¿noæ (9) podstawia siê do (5) oraz wykorzystuje siê (7). W wyniku otrzymuje siê transformatê Laplacea:
3
⎡3 1 2 2
pb ψ S LR (1 − σ) suSq = ⎢
pb ψ S LR (1 − σ) +
2
⎣2 J

(11)

+( RR LS + RS LR (1 − σ)) s + σLS LR s 2 ⎤ M e
⎦

i transmitancjê w postaci (wersja 2):

GM ( s) =

M e ( s)
Ams s
=
2
uSq ( s) s + Bms s + Cms

(12a)
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 (t ) + Bu
 (t )
x (t ) = Ax

(13)

y (t ) = Cx (t )

(14)

⎛ 0
A = ⎜
⎝ −Cψ

⎛ −1/ Cψ ⎞
1 ⎞
⎟ , C = (0 1)
⎟ , B = ⎜⎜
⎟
− Bψ ⎠
⎝ Aψ ⎠

⎛ 0
A = ⎜
⎝ −Cm

1 ⎞
⎛ 0 ⎞
⎟ , B = ⎜
⎟ , C = (0 1)
− Bm ⎠
⎝ Am ⎠

(16)

Dla postaci równania stanu mo¿na w optymalizacji parametrów regulatorów strumienia i momentu wykorzystaæ
metody opisane w [21, 27].
Transmitancje momentu elektrycznego (8) i (12) opisuj¹
obiekty ró¿niczkuj¹ce drugiego rzêdu i ró¿ni¹ siê wspó³czynnikami.
B³êdami obydwóch modeli matematycznych s¹ lewe
strony wyra¿eñ (6) oraz (10). Linearyzacjê modelu (2) silnika, badania symulacyjne oraz analizê b³êdów przedstawiono w nastêpnym punkcie.

4. SYMULACYJNE BADANIA PORÓWNAWCZE
Badania symulacyjne zosta³y przeprowadzone w rodowisku MATLAB-Simulink z wykorzystaniem biblioteki SimPowerSystems, w której znajduje siê nieliniowy model silnika indukcyjnego. Sygna³y wyjciowe tego modelu zosta³y przyjête jako wzorcowe w porównaniu z transmitancjami
(4), (8) i (12).
Schemat symulacyjny uk³adu zosta³ przedstawiony na
rysunku 3.
W badaniach symulacyjnych wykorzystano parametry
silników indukcyjnych z pracy [8]:
Dane napêdu N1:
USN = 380V,

J = 0,007 kgm ,
(12b)

(15)

natomiast dla transmitancji (8) i (12) macierze mo¿na przyj¹æ jako:

2

3 pb ψ S (1 − σ)
σLS
2

(12d)

Przedstawione transmitancje mo¿na zapisaæ w postaci
równania stanu:

PN = 3 kW,

gdzie:
Ams =

3 pb2 ψ 2S (1 − σ)
σLS J
2

i dla transmitancji (4) macierze s¹ w postaci:

3 pb ψ S
Amz =
2 σLS

3
2

Cms =

(12c)

(8a)

gdzie:

Cmz =

R L + RS LR (1 − σ)
1
1− σ
=
+
Bms = R S
σLS LR
σTR σTS

ISN = 6,9 A,

nN = 1415 obr/min,

RS = 1,85 Ω,

RR = 1,84 Ω,

LR = 0,17 H,

L = 0,16 H,

pb = 2,

LS = 0,17 H,
MN = 20 Nm.
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Rys. 3. Badania porównawcze modeli matematycznych dla uk³adu DTC-SVM

Dane napêdu N2:
PN = 15 kW,

USN = 380V,
2

J = 0,875 kgm ,
RS = 0,28 Ω,

nN = 1460 obr/min,

RR = 0,26 Ω,

LR = 0,0635 H,

ISN = 28,9 A,
pb = 2,

LS = 0,0635 H,

L = 0,0581 H,

MN = 98 Nm.

Dla obydwóch silników znamionowy strumieñ stojana
2 U SN
= 0,98 Wb.
wynosi ψ SN =
3 100π
Na rysunkach 4, 5, 6 i 7 przedstawiono porównania odpowiedzi skokowych transmitancji (4), (8), (12) oraz modelu nieliniowego dla napêdu N1 i N2.
W ocenie b³êdów przybli¿enia modeli matematycznych
wykorzystano:
Δ% =

∑ ( yn (t ) − yl (t ))2 ⋅100
∑ yn2 (t )

(17)

gdzie sygna³y yn, yl s¹ odpowiedzi¹ skokow¹ modelu nieliniowego i liniowego (transmitancja).
Zestawienie wspó³czynników transmitancji i b³êdów linearyzacji modelu silnika zosta³o zamieszczone w tabeli 1.

Odpowiedzi skokowe uk³adów przedstawione na rysunkach 4 oraz 6 praktycznie siê pokrywaj¹ (Δ% = 0,593% oraz
Δ% = 0,314%). Oznacza to, ¿e przyjêta postaæ liniowego
przybli¿enia modelu obwodu strumienia stojana jest ca³kowicie wystarczaj¹ca.
Dodatkowo z tabeli 1 mo¿na odczytaæ, ¿e wartoci w³asne (bieguny) zlinearyzowanego obwodu strumienia stojana s¹ rzeczywiste i znacznie ró¿ni¹ siê od siebie. Zró¿nicowanie wartoci w³asnych jest równie¿ widoczne na przebiegach strumienia (rys. 4 oraz 6), których kszta³t jest zbli¿ony
do odpowiedzi skokowej obiektu inercyjnego. Z tego powodu mo¿na dokonaæ uproszczenia transmitancji (4) do
element inercyjnego pierwszego rzêdu:
≈0
}
Aψ
Aψ
1
s+
Cψ
Cψ
Cψ
ψ (s)
=
≈
Gψ ( s ) = S
Bψ
u Sd ( s )
1 2 Bψ
s +
s +1
s +1
Cψ
Cψ
Cψ
{

(18)

≈0

Porównanie odpowiedzi skokowych modelu nieliniowego i poszczególnych linearyzacji obwodu strumienia stojana przedstawiono na rysunkach 4, 6, 8, 9.

Tabela 1. Linearyzacja
N

Gψ (s)

bieguny Gψ

Ä%ψ

GMz(s) wersja 1

bieguny GMz

Ä%M

GMs(s) wersja 2

bieguny GMs

Ä%M

1

Aψ = 94,8
Bψ = 190,1
Cψ = 1031

ë1 = –184
ë2 = –5,59

0,59

Amz = 151,5
Bmz = 190,1
Cmz = 42407

ë1,2 = –95 ±j183

9,94

Ams = 134,2
Bms = 179,2
Cms = 37565

ë1,2 = –90 ±j 172

1,05

2

Aψ = 25,14
Bψ = 52,22
Cψ = 110,9

0,31

Amz = 284,3
Bmz = 52,22
Cmz = 636,9

ë1 = –32,8
ë2 = –19,4

9,93

Ams = 238
Bms = 47,8
Cms = 533,1

ë1 = –30,1
ë2 = –17,7

0,996

ë1 = –50
ë2 = –2,22
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Rys. 4. Odpowied skokowa strumienia stojana
 napêd N1

Rys. 5. Odpowied skokowa momentu elektrycznego
 napêd N1

Rys. 6. Odpowied skokowa strumienia stojana
 napêd N2

Rys. 7. Odpowied skokowa momentu elektrycznego
 napêd N2

Rys. 8. Odpowied skokowa linearyzacji obwodu strumienia
stojana (n jest rzêdem transmitancji)
 napêd N1

Rys. 9. Odpowied skokowa linearyzacji obwodu strumienia
stojana (n jest rzêdem transmitancji)
 napêd N2
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B³êdy przybli¿enia dla przedstawionych przypadków
wynosz odpowiednio Δ% = 1,37% oraz Δ% = 2,39% dla napêdu 1. oraz 2.
Uzyskane wyniki symulacyjne wiadcz¹ o tym, ¿e transmitancja (18) mo¿e zostaæ wykorzystana w procesie optymalizacji regulatora strumienia. Dobór parametrów regulatora (np. proporcjonalno-ca³kuj¹cego) dla tak prostego modelu matematycznie jest bardzo prosty, co przyspiesza
proces projektowania uk³adu automatycznej regulacji silnikiem.
Wiêksze ró¿nice w odpowiedziach modelowanych uk³adów wystêpuj¹ dla obwodu wytwarzania momentu elektrycznego (rys. 5 i 7), gdzie b³êdy dla transmitancji (8) wynosz¹ odpowiednio Δ%N1 = 9,95% oraz Δ%N2 = 9,93%. Natomiast dla transmitancji (12) b³êdy s¹ równe Δ%N1 = 1,05%
oraz Δ%N2 = 1%, co wiadczy o lepszym przybli¿eniu modelu silnika indukcyjnego.

5. PODSUMOWANIE
Wartykule przedstawiono liniowe modele matematyczne
silnika indukcyjnego. Ukazano je w postaci ci¹g³ej transmitancji operatorowej.
Model obwodu strumienia stojana charakteryzowa³ siê
b³êdem mniejszym od 1% (transmitancja (4)) oraz poni¿ej
2,5% (transmitancja (18)).
Wpracy [13] przedstawiono zale¿noci pomiêdzy pr¹dem stojana oraz wirnika w funkcji polizgu i wynika
z nich, ¿e modu³ pr¹du i R jest zawsze mniejszy od modu³u
i S . Wynika st¹d, ¿e liniowy model (12) jest lepszym przybli¿eniem nieliniowego modelu silnika (2), co równie¿ zosta³o potwierdzone w badaniach symulacyjnych. B³¹d przybli¿enia modelu wytwarzania momentu elektrycznego by³
na poziomie 1%.
Przedstawione uproszczone modele matematyczne mog¹
zostaæ wykorzystane w procesie optymalizacji parametrycznej regulatorów strumienia stojana oraz momentu
(rys. 2) [2, 8, 21, 22, 30].
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