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Wstęp
W przemysłowych układach napędowych są stosowane 

powszechnie konwencjonalne trójfazowe silniki indukcyjne 
klatkowe. Silniki konwencjonalne nie odznaczają się dużą nie-
zawodnością pracy, ponieważ nawet przerwa tylko w jednej 
fazie stojana eliminuje możliwość dalszej pracy silnika. Ponadto 
przy sterowaniu częstotliwościowym silnika konwencjonalne-
go występują duże pulsacje składowych momentu elektroma-
gnetycznego silnika oraz duże pulsacje prądu w obwodzie po-
średniczącym przekształtnika częstotliwości. Z tych względów 
w ostatnich latach występuje duże zainteresowanie zastosowa-
niem silników indukcyjnych klatkowych o liczbie faz stojana 
większej od trzech. Silniki o takiej konstrukcji są nazywane 
silnikami wielofazowymi.

Wielofazowe silniki indukcyjne klatkowe mają wiele zalet 
w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami trójfazowymi 
[1–5, 7]. Przy tej samej mocy znamionowej silników wartości 
znamionowe prądów fazowych silnika wielofazowego są znacz-
nie mniejsze od wartości znamionowych prądów fazowych 
silnika trójfazowego. Właściwość ta pozwala na zmniejszenie 
znamionowej obciążalności prądowej elementów energoelek-
tronicznych przekształtnika sterującego silnikiem oraz zmniej-
szenie przekroju przewodów fazowych uzwojenia stojana. Moż-
liwa jest również budowa silników o dużej mocy znamionowej 
bez konieczności zwiększania napięcia znamionowego stojana 
silnika. Do innych korzystnych właściwości silników indukcyj-
nych wielofazowych należą: zmniejszenie amplitud składowych 
oscylacyjnych momentu elektromagnetycznego silnika, zmniej-
szenie strat wywoływanych wyższymi harmonicznymi prądów 
silnika oraz zmniejszenie amplitud wyższych harmonicznych 
prądu w obwodzie pośredniczącym prądu stałego przekształt-
nika częstotliwości [1–5, 7].

Silniki wielofazowe pozwalają na zapewnienie większej nie-
zawodności pracy układu napędowego. Przy dużej liczbie faz 
istnieje możliwość warunkowej pracy silnika i układu prze-
kształtnikowego przy uszkodzeniach w obwodach pewnej liczby 
faz silnika lub przekształtnika.

Rozwój przekształtnikowych układów sterowania częstotli-
wościowego zapewnia możliwość przemysłowych zastosowań 
tego typu silników. Energoelektroniczne przekształtniki często-
tliwości mogą być łatwo budowane na większą od trzech licz-
bę faz napięcia wyjściowego przy zachowaniu zasilania z sieci 
trójfazowej. Rozwój silników wielofazowych jest związany z ba-
daniami metod sterowania tych silników. W pracy tej przedsta-
wiono analizę i wybrane wyniki badań symulacyjnych ukła-

dów sterowania 6-fazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym 
z zastosowaniem nowoczesnych metod sterowania ślizgowego.

Model matematyczny wielofazowego silnika 
indukcyjnego klatkowego

Schemat ogólny konstrukcji wielofazowego silnika induk-
cyjnego klatkowego z n-fazowym uzwojeniem stojana przed-
stawiono na rys. 1. Liczba faz n uzwojenia stojana może być 
dowolną parzystą lub nieparzystą liczbą naturalną n > 3. W li-
teraturze opisywane są prototypowe konstrukcje silników in-
dukcyjnych wielofazowych o liczbie faz n = 5, 6, 7, 9, 12, 15 
i większej [1–5, 7]. W typowej konstrukcji silnika indukcyjnego 
wielofazowego kąt elektryczny między osiami fazowymi uzwo-
jeń stojana jest równy α = 2π/n.

Sterowanie ślizgowe wielofazowym  
silnikiem indukcyjnym klatkowym

Jacek Listwan, Krzysztof Pieńkowski

Streszczenie: Przedstawiono model matematyczny wielofa-
zowego silnika indukcyjnego klatkowego. Omówiono zasady 
transformacji równań modelu matematycznego silnika. Omó-
wiono metody i układy sterowania ślizgowego wielofazowymi 
silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Przedstawiono metodę i wy-
niki badań bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego 
(DFOC) z wykorzystaniem regulatorów ślizgowych oraz algo-
rytm sterowania ślizgowego z bezpośrednim sterowaniem za-
worami wielofazowego falownika napięcia.
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SLIDING-MODE CONTROL OF MULTIPHASE 

SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTOR

Abstract: The mathematical model of multiphase squirrel-cage 
induction motor has been presented. The transformations of 
motor phase variables are discussed. The methods and control 
systems of the sliding-mode control of multiphase induction mo-
tors are described. The structure of Direct Field-Oriented Con-
trol (DFOC) with sliding-mode controllers and with sliding-mode 
algorithm of direct determination of the inverter switching are 
described. The analysis of the properties of various methods of 
sliding-mode control have been carried out. 

Keywords: multiphase induction motor, sliding-mode control, 
analysis, simulation studies
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Opis analityczny wielofazowego silnika indukcyjnego klatko-
wego wymaga sformułowania odpowiedniego modelu matema-
tycznego silnika. Przy formułowaniu modelu matematycznego 
takiego silnika przyjmowane są następujące założenia uprasz-
czające [3–5, 7]: wielofazowe uzwojenie stojana i uzwojenie 
klatkowe wirnika rozpatruje się jako uzwojenia skupione o sy-
metrycznych parametrach elektromagnetycznych, liczba faz 
zastępczego uzwojenia wirnika jest równa liczbie faz stojana n, 
parametry i wielkości elektromagnetyczne zastępczego uzwo-
jenia wirnika są przeliczone na stronę stojana, pomija się nieli-
niowość obwodu magnetycznego oraz wpływ prądów wirowych 
i strat w żelazie silnika, maszyna wielofazowa o danej liczbie 
par biegunów pb jest sprowadzona do maszyny o jednej parze 
biegunów.

Ogólny model matematyczny wielofazowego silnika in-
dukcyjnego wyrażony przez zmienne w naturalnym układzie 
współrzędnych fazowych stojana i wirnika ma następującą po-
stać macierzową [5, 7]:
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Równanie na moment elektromagnetyczny wielofazowego 
silnika indukcyjnego:
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gdzie: 
zl indeksy s i r oznaczają odpowiednio zmienne i parametry 
uzwojenia stojana i wirnika; 

zl [us], [is], [ir] – macierze kolumnowe odpowiednio napięć fa-
zowych stojana, prądów fazowych stojana i prądów fazowych 
wirnika; 

zl [ψs], [ψr] – macierze kolumnowe odpowiednio strumieni 
sprzężonych z uzwojeniami fazowymi stojana oraz wirnika; 

zl [Rs], [Rr] – odpowiednio macierze diagonalne rezystancji fa-
zowych uzwojenia stojana i wirnika; 

zl [Ls,r] – macierz kwadratowa indukcyjności wzajemnych po-
między uzwojeniami stojana i wirnika; 

zl pb – liczba par biegunów silnika indukcyjnego; 
zl φe – elektryczny kąt obrotu wirnika; 
zl p = d/dt – operator różniczkowania; 
zl T – symbol transpozycji macierzy.

Szczegółowa postać macierzy zmiennych elektromagnetycz-
nych i parametrów elektromagnetycznych silnika wielofazowe-
go została przedstawiona w [3, 5, 7]. Liczba równań i złożoność 
modelu matematycznego wielofazowego silnika indukcyjnego 
wzrasta ze wzrostem liczby faz silnika n.

Model matematyczny wielofazowego silnika indukcyjnego 
klatkowego z zastosowaniem współrzędnych fazowych jest opi-
sany przez układ równań różniczkowych zwyczajnych o współ-
czynnikach zmiennych w funkcji kąta obrotu wirnika. W celu 
wyeliminowania tej niedogodności dokonuje się przekształce-
nia współrzędnych fazowych n-fazowej maszyny indukcyjnej 
do odpowiednich składowych przetransformowanych. Postać 
macierzy transformacyjnych jest zależna od liczby faz n rozpa-
trywanej maszyny indukcyjnej oraz od wyboru układów współ-
rzędnych przetransformowanych [3–5, 7].

Zmienne fazowe stojana i wirnika n-fazowej maszyny induk-
cyjnej po odpowiednich transformacjach współrzędnych są 

Rys. 1. Schemat ogólny wielofazowego silnika indukcyjnego klatkowego
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przekształcane do składowych przetransformowanych wyrażo-
nych w prostokątnym układzie współrzędnych x–y, wirującym 
z dowolną zadaną prędkością kątową ωk, do pewnej liczby skła-
dowych przetransformowanych wyrażonych w dodatkowych 
układach współrzędnych zi – zi + 1 oraz do pewnej liczby skła-
dowych zerowych [3–5, 7]. Konieczność uwzględniania skła-
dowych przetransformowanych wyrażonych w dodatkowych 
układach współrzędnych jest charakterystyczną właściwością 
analizy silników indukcyjnych wielofazowych. W przypadku 
przyjęcia nieruchomego układu współrzędnych (ωk = 0) układ 
x–y jest oznaczany w analizie jako układ α–β.

Poniżej przedstawiono równania modelu matematycznego 
silnika indukcyjnego 6-fazowego wyrażone w układach współ-
rzędnych przetransformowanych:
zl równania napięciowe stojana i wirnika w układzie współ-
rzędnych x–y:
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(3)

zl równania napięciowe stojana silnika w układzie współrzęd-
nych dodatkowych z1–z2:
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zl równanie na moment elektromagnetyczny:

  ( )rysxrxsybe iipT ψψ −=
2
6  (5)

gdzie: 
zl usx, usy, isx, isy – odpowiednio składowe wektora napięcia i prą-
du stojana w układzie x–y; 

zl irx, iry – składowe wektora prądu wirnika w układzie x–y; 
zl ψsx, ψsy, ψrx, ψry – odpowiednio składowe wektora strumienia 
sprzężonego stojana i wirnika w układzie x–y; 

zl usz1, usz2, isz1, isz2 – odpowiednio składowe wektora napięcia 
i prądu stojana w dodatkowym układzie współrzędnych 
z1–z2; 

zl ψsz1, ψsz2 – składowe wektora strumienia sprzężonego stojana 
w układzie współrzędnych z1–z2; 

zl ωe – elektryczna prędkość kątowa silnika.

W analizie przyjęto, że 6-fazowe uzwojenia stojana i wirnika 
są połączone w gwiazdę z odizolowanymi punktami neutral-
nymi. W równaniach modelu matematycznego silnika pomi-
nięto równania napięciowe stojana i wirnika dla składowych 

zerowych oraz równania napięciowe wirnika dla składowych 
w dodatkowych układach współrzędnych, ponieważ te składo-
we są tożsamościowo równe zeru.

Z równania (5) na moment elektromagnetyczny silnika wy-
nika, że przetwarzanie energii elektromechanicznej w silniku 
wielofazowym jest określone tylko przez oddziaływanie prze-
transformowanych zmiennych elektromagnetycznych stojana 
i wirnika, wyrażonych w układzie współrzędnych x–y [3–5, 7]. 
Zmienne elektromagnetyczne stojana silnika wyrażone w do-
datkowych układach współrzędnych nie uczestniczą w prze-
kształcaniu energii elektromechanicznej. Zmienne te powin-
ny być jednak uwzględniane w analizie, ponieważ stanowią 
one składowe rzeczywistych prądów fazowych stojana silnika, 
a przez to mają wpływ na straty mocy w uzwojeniu stojana 
oraz obciążenie zaworów energoelektronicznych przekształtni-
ka sterującego silnikiem. Wpływ tych zmiennych może być zmi-
nimalizowany przez zastosowanie odpowiednich algorytmów 
sterowania zaworów energoelektronicznych przekształtnika.

Model matematyczny wielofazowego falownika 
napięcia

Wielofazowy silnik indukcyjny klatkowy jest zwykle zasilany 
przez wielofazowy falownik napięcia o liczbie gałęzi równej 
liczbie faz uzwojenia stojana silnika. Schemat ogólny n-fazowe-
go silnika zasilanego przez dwupoziomowy n-fazowy falownik 
napięcia przedstawiono na rysunku 2. 

Każda gałąź falownika składa się z dwóch sterowanych na-
przemiennie łączników energoelektronicznych w części górnej 
i dolnej gałęzi. Stany przewodzenia łączników gałęzi mogą być 
wyrażone za pośrednictwem logicznej funkcji przełączającej 
Si (i = 1, …, n). Funkcja ta przyjmuje wartość Si = 1, gdy przewo-
dzi łącznik górny gałęzi, a wartość Si = 0, gdy przewodzi łącznik 
dolny gałęzi. Wartości funkcji przełączających poszczególnych 
gałęzi przekształtnika określają wartości wektorów napięć sto-
jana generowanych przez przekształtnik.

Generowane przez 6-fazowy falownik napięcia wektory stoja-
na usαβ, wyrażone w nieruchomym układzie współrzędnych α–β 
(ωk = 0) oraz wektory napięcia stojana usz1z2, wyrażone w ukła-
dzie współrzędnych z1–z2 są określone odpowiednio przez za-
leżności [3, 7]:

Rys. 2. Silnik indukcyjny wielofazowy zasilany przez wielofazowy dwu-

poziomowy falownik napięcia



Nr 5 l Maj 2016 r. l 83 

M
O

N
ITO

R
IN

G
 I PO

M
IA

RY
M

a
szyn

y i n
a

pęd
y elek

tryc
zn

e

 

 
( )

( ) d

szszzsz

d

sss

uSaSaSaSaSaS

juuu
uSaSaSaSaSaS

juuu

⋅+++++=

+=

⋅+++++=

+=

6
4

5
2

4
6

3
4

2
2

1

2121

6
5

5
4

4
3

3
2

21

6
2

6
2

βααβ

 

(6)

gdzie: 
zl a = exp(j2π / 6); 
zl Si – wartości funkcji przełączających gałęzi falownika 
(i = 1, …, 6); 

zl ud – napięcie w obwodzie pośredniczącym falownika.

Na rysunku 3 przedstawiono odpowiednio zbiory wektorów 
napięcia stojana usαβ i usz1z2 generowanych przez 6-fazowy fa-
lownik napięcia dla różnych kombinacji stanów przewodzenia 
zaworów energoelektronicznych falownika. 

Dla falownika 6-fazowego (n = 6) liczba możliwych sta-
nów przewodzenia zaworów falownika jest równa 2n = 26 = 64. 
W zbiorach zawierających 64 wektory napięcia można wyróż-
nić wektory aktywne (o wartości modułu różnej od zera) oraz 
wektory zerowe (o wartości modułu równej zeru).

Wektory aktywne mogą być podzielone pod względem war-
tości ich długości, czyli modułu, na różne grupy. Poszczególne 
wektory oznaczono kolejnymi liczbami dziesiętnymi. Liczba 
dziesiętna określająca numer wektora napięcia może być za-
mieniona na 6-pozycyjną liczbę binarną. Kolejne bity tej licz-
by w systemie binarnym wyznaczają wartości logiczne funkcji 
przełączającej odpowiadające stanom przewodzenia kolejnych 
gałęzi falownika napięcia.

Z rys. 3 wynika, że poszczególnym stanom przewodzenia 
6-fazowego falownika napięcia odpowiada zarówno generowa-
nie wektorów napięcia stojana usαβ odpowiedzialnych za procesy 
przetwarzania energii elektromechanicznej, jak i generowanie 
wektorów napięcia stojana usz1z2 powodujących wzrost prądów 
fazowych i strat mocy w uzwojeniu stojana silnika.

Metoda modulacji wektorowej 6-fazowego falownika 
napięcia

Do sterowania zaworów energoelektronicznych wielofazo-
wego falownika napięcia, zasilającego wielofazowy silnik in-
dukcyjny klatkowy, stosowane są odpowiednie algorytmy mo-
dulacji wektorowej SVM (Space Vector Modulation). Zasada 
modulacji wektorowej jest oparta na syntezie zadanej wartości 
wektora napięcia stojana za pośrednictwem załączeń w odpo-
wiednich przedziałach czasowych odpowiednich wektorów na-
pięcia. W przypadku falowników wielofazowych algorytmy te są 
bardziej złożone od algorytmów stosowanych przy sterowaniu 
falowników 3-fazowych [1, 3, 7]. Wynika to z tego, że w przy-
padku falowników wielofazowych synteza wektora napięcia 
zadanego może być zrealizowana przez wybór większej liczby 
wektorów napięcia oraz wybór wektorów napięcia o różnych 
wartościach modułów. Zaletą bardziej złożonych algorytmów 
modulacji jest możliwość jednoczesnego zminimalizowania 
niekorzystnego oddziaływania wektorów napięcia falownika 
usz1z2 generowanych w układzie współrzędnych z1–z2.

Przykład realizacji wybranego algorytmu modulacji wekto-
rowej SVM dla sterowania falownikiem 6-fazowym przedsta-
wiono na rys. 4.

W algorytmie modulacji przedstawionym na rys. 4 zadany 
wektor napięcia stojana silnika usref jest syntezowany z zasto-
sowaniem modulacji opartej na wykorzystaniu dwóch długich 
wektorów napięcia falownika położonych w odpowiednim sek-
torze oraz dwóch zerowych wektorów napięcia. 

Układy sterowania ślizgowego silnikiem 
indukcyjnym wielofazowym

W artykule przeanalizowano możliwość sterowania wielo-
fazowego silnika indukcyjnego klatkowego z zastosowaniem 
nowoczesnych metod sterowania ślizgowego. Do badań została 

Rys. 3. Wektory napięcia stojana generowane przez 6-fazowy falownik 

napięcia:  

a) wektory usαβ ;  

b) wektory usz1z2
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wybrana metoda bezpośredniego sterowania polowo zorien-
towanego DFOC (Direct Field Oriented Control) z wykorzy-
staniem nadrzędnych i podrzędnych regulatorów ślizgowych 
oraz metoda sterowania ślizgowego z zastosowaniem algorytmu 
bezpośredniego sterowania zaworami falownika [3, 4, 6].

Schemat blokowy układu wektorowego sterowania silnikiem 
indukcyjnym wielofazowym z zastosowaniem metody bezpo-
średniego sterowania polowo zorientowanego DFOC i regula-
torów ślizgowych został przedstawiony na rysunku 5.

W tym układzie sterowania zastosowano dwa nadrzędne 
układy z regulatorami ślizgowymi: układ regulacji prędkości 
kątowej silnika i układ regulacji modułu wektora strumienia 
sprzężonego wirnika. Regulator prędkości wyznacza zadaną 
wartość składowej isyz wektora prądu stojana, sterującą momen-
tem elektromagnetycznym silnika, a regulator modułu strumie-
nia wirnika wyznacza zadaną wartość składowej isxz wektora 
prądu stojana, sterującą wartością modułu wektora strumienia 
wirnika. W tych regulatorach ślizgowych zastosowano proste 
przełączeń s1 i s2, które zostały opisane przez zależności [4, 6, 8]:
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 (7)

gdzie: 
zl c1, c2, Kx1, Ky1 – odpowiednio współczynniki przyjęte w nasta-
wach układu regulacji [4, 6]; 

zl ψr – moduł wektora strumienia sprzężonego wirnika, indeks 
z oznacza wartości zadane.

Regulatory ślizgowe zastosowane w podporządkowanych 
pętlach regulacji sterują składowymi wektora napięcia stojana 
w układzie x–y. W regulatorach tych dokonuje się porównania 
zadanych wartości składowych wektora prądu stojana isxz i isyz 

z odpowiednimi przetransformowanymi wartościami mierzo-
nych prądów fazowych stojana silnika. Wielkości zadane skła-
dowych wektora napięcia stojana usxz i usyz nastawiane przez te 
regulatory są wyznaczane na podstawie algorytmów sterowania 
ślizgowego [4, 6]. Wartości składowych usxz i usyz są transformo-
wane do układu współrzędnych α–β, a następnie podawane 
na blok modulatora wektorowego SVM, który wyznacza stany 
załączeń zaworów w poszczególnych fazach falownika napięcia.

W układzie sterowania DFOC został zastosowany blok es-
tymacji wektora strumienia sprzężonego wirnika. Blok ten na 
podstawie sygnałów pomiarowych i modelu matematycznego 
silnika wyznacza chwilową wartość modułu i kąta położenia 
wektora strumienia sprzężonego wirnika. Wartość tego kąta 
jest wykorzystywana do transformacji zadanych składowych 
wektora prądu stojana z układu x–y do układu α–β.

Autorzy artykułu opracowali również nowy algorytm stero-
wania ślizgowego silnikiem indukcyjnym wielofazowym, oparty 
na wykorzystaniu zasad sterowania ślizgowego do bezpośred-
niego sterowania zaworami falownika napięcia [4, 6]. Schemat 
takiego układu bezpośredniego sterowania ślizgowego silni-
kiem wielofazowym przedstawiono na rysunku 6. W tym ukła-
dzie sterowania występują dwie nadrzędne pętle regulacji: pręd-
kości kątowej silnika i modułu wektora strumienia sprzężonego 
wirnika. Zastosowano tu konwencjonalne regulatory PI, które 
generują zadane wartości składowych wektora prądu stojana isxz 
i isyz. Wartości zadane tych składowych prądu porównywane są 
z odpowiednimi składowymi przetransformowanymi mierzo-
nych prądów fazowych stojana, a wartości uchybów podawane 
są na wejścia regulatorów ślizgowych. Regulatory ślizgowe prą-
dów wyznaczają zadane wartości składowych wektora napięcia 
stojana w układzie x–y. Te wartości zadane są przekształcane 
do zadanych napięć fazowych stojana, porównywane z war-
tościami pomiarowymi i wykorzystywane do bezpośredniego 
sterowania zaworami falownika [4, 6]. Bezpośrednie sterowa-
nie zaworami falownika jest realizowane przez specjalny blok 
regulacji ślizgowej (Sliding-Mode Controller).

Rys. 5. Schemat układu wektorowego sterowania DFOC wielofazowym 

silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem regulatorów ślizgowych

Rys. 4. Zasada modulacji wektorowej 6-fazowego falownika napięcia 

z wykorzystaniem tylko długich i zerowych wektorów napięcia
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reklama

Rys. 6. Schemat układu bezpośredniego sterowania ślizgowego silnikiem indukcyjnym 

wielofazowym

Wyniki badań symulacyjnych
Badania symulacyjne układów ste-

rowania ślizgowego przeprowadzono 
dla silnika indukcyjnego klatkowe-

go 6-fazowego o parametrach: Pn = 2,5 
kW; UsfN = 230 V; fN = 50 Hz; pb = 2; 
Rs = 1,9 Ω; Rr = 2,1 Ω; Lls = Llr = 0,013 H;  
Lm = 0,6 H.

Wybrane wyniki badań symulacyjnych 
przedstawiono na rysunkach 7–14. Ba-
dania układów i metod sterowania zo-
stały wykonane dla takiej samej przyję-
tej trajektorii zmian zadanej chwilowej 
prędkości kątowej silnika. W określo-
nym przedziale czasu przy pracy silnika 
z ustaloną prędkością kątową wymusza-
no skokową zmianę momentu mecha-
nicznego obciążenia silnika.

Na rys. 7–10 przedstawiono przebiegi 
chwilowe wielkości elektromagnetycz-
nych 6-fazowego silnika indukcyjne-
go dla sterowania wektorowego DFOC 
z regulatorami ślizgowymi w układzie 
z rysunku 5.

Na rys. 7 przedstawiono przebie-
gi chwilowe zadanej ωez i mierzonej ωe 
elektrycznej prędkości kątowej wirnika. 
Wyniki badań wskazują na uzyskanie 
bardzo dużej dokładności nadążania rze-
czywistej prędkości z przebiegiem zada-
nej trajektorii prędkości silnika. 

Rys. 8 przedstawia przebieg chwilowy 
momentu elektromagnetycznego silnika 
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Na rys. 9 przedstawiono przebiegi chwilowe prądu fazowe-
go dla wybranej fazy stojana określone dla dwóch kolejnych 
przedziałów czasowych rozpatrywanej trajektorii pracy napędu. 
Z obliczeń wynika, że amplitudy prądów fazowych stojana są 
zależne od stanu pracy napędu: są duże przy zmianach prędko-
ści kątowej i przy obciążeniu mechanicznym silnika.

Na rys. 10 przedstawiono trajektorię wektora strumienia 
sprzężonego wirnika silnika. Z przeprowadzonych badań wy-
nika, że moduł strumienia jest utrzymywany na wartości za-
danej dla rozpatrywanych stanów pracy układu napędowego.

Rys. 11–14 przedstawiają wyniki badań symulacyjnych ste-
rowania silnikiem indukcyjnym 6-fazowym z zastosowaniem 
metody bezpośredniego sterowania ślizgowego zaworami fa-
lownika w układzie z rysunku 6.
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Rys.11. Przebieg zadanej ωez i mierzonej ωe elektrycznej prędkości kątowej silnika 
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Rys. 12. Przebieg momentu elektromagnetycznego silnika Me i momentu 

obciążenia Mm
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Rys.12. Przebieg momentu elektromagnetycznego silnika Me i momentu obciążenia Mm 
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Rys.9. Przebiegi prądu fazowego stojana dla dwóch przedziałów czasowych: a) dla t od 0 do 3s; b) dla t od 3s do 6s 
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Rys.9. Przebiegi prądu fazowego stojana dla dwóch przedziałów czasowych: a) dla t od 0 do 3s; b) dla t od 3s do 6s 

 

Rys. 10. Trajektoria wektora strumienia wirnika Ψr
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Rys.10. Trajektoria wektora strumienia wirnika ψr 

 

Rys. 7. Przebieg zadanej ωez i mierzonej ωe elektrycznej prędkości kątowej 

silnika
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Rys.7. Przebieg zadanej ωez i mierzonej ωe elektrycznej prędkości kątowej silnika 
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Rys.8. Przebieg momentu elektromagnetycznego silnika Me i momentu obciążenia Mm 

 

Mm

Me

Me oraz wymuszanego momentu mechanicznego Mm. Podczas 
liniowych zmian prędkości kątowej wirnika silnika moment 
elektromagnetyczny silnika Me ma stałą wartość równą mo-
mentowi dynamicznemu. Natomiast przy ustalonej prędkości 
silnika jest z dużą dokładnością równy momentowi mechanicz-
nemu obciążenia Mm.
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Rys. 14. Trajektoria wektora strumienia wirnika
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Rys.14. Trajektoria wektora strumienia wirnika 

 

wany przy utrzymaniu z dużą dokładnością wartości zadanej 
modułu wektora strumienia.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono możliwości sterowania silnika in-

dukcyjnego wielofazowego z zastosowaniem metod sterowania 
ślizgowego. Rozpatrywano metodę bezpośredniego sterowa-
nia polowo zorientowanego DFOC z regulatorami ślizgowymi 
i metodę sterowania ślizgowego z bezpośrednim algorytmem 
załączania kluczy falownika.

Wyniki badań wskazują, że rozpatrywane metody sterowania 
ślizgowego silnikiem indukcyjnym wielofazowym pozwalają na 
uzyskanie dużej dokładności regulacji zmiennych elektromagne-
tycznych. W przebiegach regulowanych zmiennych nie stwier-
dzono występowania przeregulowań i uchybów ustalonych.

Przy zastosowaniu metody sterowania ślizgowego z wyko-
rzystaniem algorytmu bezpośredniego sterowania zaworami 
falownika nie jest konieczne stosowanie modulatora wektoro-
wego do sterowania zaworami przekształtnika. Zastosowanie tej 
metody sterowania pozwala na uzyskanie mniejszych pulsacji 
wielkości elektromagnetycznych silnika.
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Na rys. 11 przedstawiono przebiegi zadanej ωez i mierzonej ωe 
prędkości kątowej wirnika silnika. Dla analizowanej struktury 
sterowania uzyskano również dużą zgodność trajektorii zadanej 
i mierzonej prędkości kątowej silnika.

Na rys. 12 przedstawiono przebieg chwilowy momentu elek-
tromagnetycznego silnika Me oraz momentu mechanicznego 
Mm. W tym układzie sterowania występuje również szybka re-
akcja momentu elektromagnetycznego silnika na zmiany ob-
ciążenia mechanicznego. 

Na rys. 13 przedstawiono przebiegi chwilowe prądu fazowego 
dla wybranej fazy stojana dla dwóch przedziałów czasowych. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że amplitudy prądu są za-
leżne od stanu pracy napędu w podobny sposób, jak dla rozpa-
trywanej powyżej struktury sterowania DFOC.

Na rys. 14 przedstawiono trajektorię wektora strumienia 
sprzężonego wirnika. Moduł strumienia wirnika jest regulo- artykuł recenzowany


