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Streszczenie: W pracy przedstawiono problematykę badań maszyn elektrycznych. W celu przeprowadzenia 

badań statycznych oraz dynamicznych prototypowej maszyny zbudowano od podstaw nowe stanowisko ba-

dawcze z komputerowym systemem pomiarowym, w którym jako jednostkę napędową zastosowano wysoko-

obrotowy silnik asynchroniczny kontrolowany przez przemiennik częstotliwości ze sterowaniem DTC firmy 

ABB. Sterowanie pracą stanowiska oparte zostało na kontrolerze sb-RIO firmy National Instruments. W pracy 

przedstawiono składniki tego stanowiska i omówiono ich działanie. 
 
Abstract: This paper presents the research issues of electrical machines. In order to perform static and dynam-

ic testing of the prototype machine a new research test stand with computer measuring system was built. This 

measurement set-up uses a high-speed asynchronous motor controlled by a inverter with DTC control of ABB 

as the drive unit. The control of the shaft position was based on sb-RIO controller of National Instruments. The 

paper presents all components of this test stand and discusses their features and functionality. 
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1. Wstęp 
Wprowadzenie na rynek nowoczesnego układu 

napędowego wiąże się z wysokimi nakładami (fi-

nansowymi i rzeczowymi) w fazie badawczo-

rozwojowej oraz dużym ryzykiem niepowodze-

nia. To sprawia, że dąży się do skrócenia etapu 

projektowania oraz jego kosztów. Z tego powodu 

metody szybkiego prototypowania oraz symulacji 

HIL (ang. Hardware in the Loop) zyskują na po-

pularności. Wiążą się one z zastosowaniem zaa-

wansowanych narzędzi programistycznych, 

umożliwiających w prosty sposób budowę skom-

plikowanych systemów badawczych. 

Współczesne układy napędowe to złożone po-

łączenie maszyny elektrycznej, układów ener-

goelektronicznych oraz mikrokontrolerów wy-

konujących zaawansowane algorytmy, które 

wymagają odpowiedniego podejścia na etapie 

projektowania. Celem obniżenia kosztów oraz 

czasu potrzebnego podczas projektowania po-

żądane jest unikanie stosowania prototypów na 

wczesnym jego etapie. Budowa prototypu wy-

musza konieczność dysponowania odpowied-

nim zasobem środków technicznych do jego 

budowy, co pociąga za sobą koszty. Podobny 

problem dotyczy etapu badania i weryfikacji 

prototypu, który wymusza dysponowanie ob-

ciążeniami badanych maszyn o różnych charak-

terystykach mechanicznych [8]. 

Rozwiązaniem tego problemu może być zasto-

sowanie stanowiska dynamometrycznego 

umożliwiającego emulację dowolnych obciążeń 

na wale badanego napędu. Stosowane od dzie-

sięcioleci układy stanowisk dynamometrycz-

nych: ciernych, wiroprądowych, hydraulicz-

nych, czy najczęściej spotykanych elektroma-

szynowych mają charakter stały, tzn. stanowią 

one obciążenie statyczne i nie odzwierciedlają 

dynamicznych zmian momentu obciążeń. Jest 

to wystarczające do wyznaczenia parametrów, 

takich jak sprawność układu napędowego, jego 

maksymalnej mocy czy momentu obrotowego, 

jak również do wyznaczenia charakterystyk 

termicznych [1]. Obciążenia statyczne nie są 

już wystarczające do badania napędów elek-

trycznych o zmiennej prędkości obrotowej, ze 

względu na możliwość wystąpienia przypad-

ków, w których moment dynamiczny może stać 

się dominującym. Przykładem tego mogą być 

maszyny robocze o dużym lub zmiennym mo-

mencie bezwładności [2, 3, 5, 7, 8, 9, 10]. Mo-

ment dynamiczny będzie miał istotne znaczenie 

przy analizowaniu stanów chaotycznych  

w układach napędowych [11, 12]. 
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W rzeczywistych układach napędowych moment 

statyczny pochodzi od sił tarcia, ale przede 

wszystkim od sił użytecznych wynikających 

z procesu technologicznego - mogą one mieć 

złożony charaktery i zależeć od wielu czynni-

ków. Siły te mogą być funkcją prędkości obro-

towej lub liniowej, kąta obrotu lub drogi i czasu. 

To powoduje, że liczba możliwych wariantów 

emulowanych charakterystyk mechanicznych na 

stanowisku dynamometrycznych jest znaczna. 

Uwzględniając możliwość emulowania stanów 

dynamicznych wynikających ze stałych lub 

zmiennych momentów bezwładności oraz róż-

nych typów połączeń maszyn roboczych z silni-

kami elektrycznymi [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10] może 

okazać się, że dostępne zasoby sprzętowe są 

niewystarczające do zrealizowania tak rozbudo-

wanej aplikacji kontrolującej pracę stanowiska 

dynamometrycznego. Stąd należałoby rozważyć 

zastosowanie otwartej modułowej struktury apli-

kacji kontrolującej pracę stanowiska dynamome-

trycznego, w której emulowane charakterystyki 

mechaniczne stanowiłyby oddzielne moduły. 

Takie rozwiązanie usprawniłoby przygotowanie 

aplikacji, ale również późniejszą rozbudowę sys-

temu o nowe funkcje. 

2. Układ napędowy 
Wybór układu napędowego dla stanowiska dy-

namometrycznego ma kluczowe znaczenie, 

gdyż to on odpowiada za możliwości kształto-

wania momentu obrotowego badanej maszyny. 

Stosowane powszechnie układy dynamome-

tryczne: cierne, wiroprądowe czy hydrauliczne 

umożliwiają uzyskiwanie statycznych obciążeń 

o charakterze biernym, których moment zależy 

od zmian prędkości obrotowej. Do kształtowa-

nia momentów oporowych o charakterze czyn-

nym konieczne jest zastosowanie układu, który 

umożliwi kształtowanie momentu o stałej war-

tości niezależnie od kierunku prędkości obro-

towej. By stanowisko dynamometryczne mogło 

kształtować momenty oporowe o charakterze 

biernym oraz czynnym, zastosowany układ na-

pędowy powinien mieć możliwość pracy 

w czterech kwadrantach charakterystyki me-

chanicznej. Takie wymagania spełniają napędy 

oparte na silnikach prądu stałego oraz prze-

miennego zasilanych z układów przekształtni-

kowych z możliwością zwrotu energii do sieci. 

Każdy z tych układów charakteryzuje się inny-

mi właściwościami, co niewątpliwie wpływa na 

decyzję o wyborze konkretnego rozwiązania. 

Do tych czynników możemy zaliczyć m.in.: za-

kres regulacji prędkości obrotowej, szybkość 

reakcji, czy dokładność regulacji momentu  

i prędkości obrotowej. 

Autorzy przeanalizowali wiele układów napę-

dowych [1]. Ostatecznie postanowiono zasto-

sować układ napędowy składający się z wyso-

koobrotowego silnika asynchronicznego typ 

CM-5-7 oraz przemiennika częstotliwości 

z bezpośrednią kontrolą momentu (DTC) typ 

ACS 800 (oba firmy ABB). Na wybór silnika 

wpłynęła przede wszystkim prędkość obrotowa, 

jaką można osiągnąć na tym silniku wynosząca 

4000 obr/min (na charakterystyce stało-

momentowej), z możliwością zwiększenia jej aż 

do 8000 obr/min (na charakterystyce stałomo-

cowej) (Rys.1). 

 

Rys. 1. Charakterystyki mechaniczne napędu 

wykorzystanego na stanowisku 

dynamometrycznym 

 

Rys. 2. Silnik CM-5-7 na stanowisku 

dynamometrycznym 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za 

takim rozwiązaniem napędu do stanowiska dy-

namometrycznego jest prawie dwukrotnie 

mniejsza wartość momentu bezwładności wir-

nika (w stosunku do silników standardowych), 

co stwarza dodatkowe możliwości badawcze. 
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Sam silnik nie wystarczy do kształtowania mo-

mentu na wale badanych maszyn elektrycznych. 

Konieczne jest, więc zastosowanie przemienni-

ka częstotliwości, którego działanie w istotny 

sposób wpływa na pracę silnika, który z kolei 

wpływa na zachowanie się stanowiska dyna-

mometrycznego. Przemiennik częstotliwości 

zasilający silnik asynchroniczny mocno zmienia 

jego właściwości. Autorzy zdecydowali się na 

zastosowanie przemiennika częstotliwości ACS 

800 firmy ABB (Rys. 3) z bezpośrednią regula-

cją momentu (DTC). 

 

 

Rys. 3. Przemiennik częstotliwości ACS 800 

wraz z osprzętem dodatkowym 

Czynniki, jakie wpłynęły na decyzję o wyborze 

tego przemiennika częstotliwości to przede 

wszystkim dokładność regulacji prędkości oraz 

momentu obrotowego. Przy regulacji prędkości 

obrotowej można uzyskać dokładność statyczną 

wynoszącą 0,01% w stosunku do wartość no-

minalnej, natomiast dokładność dynamiczna nie 

przekracza 0.2%. Dodatkowo w przypadku re-

gulacji momentu obrotowego jego wartości 

znamionowe można osiągnąć w czasie krót-

szym niż 5 ms. Szybkość oraz dokładność regu-

lacji momentu oraz prędkości obrotowej to ce-

chy, jakimi powinien charakteryzować się układ 

napędowy by mógł dokładnie odzwierciedlać 

zachowanie maszyn roboczych na stanowisku 

dynamometrycznym. 

3. Sterowanie stanowiskiem dynamome-
trycznym 
Układ napędowy składający się z przemiennika 

częstotliwości oraz silnika jest wystarczający 

do regulowania momentu oraz prędkości obro-

towej badanej maszyny jednak, jeżeli badania 

mają zostać przeprowadzone dla rzeczywistych 

warunków obciążeniowych, konieczne jest kon-

trolowanie tych parametrów zgodnie z zadanym 

algorytmem. 

Wartość momentu na wale badanej maszyny 

może zmieniać się w czasie, w funkcji kąta po-

łożenia wału lub w zależności od prędkości ob-

rotowej. Wymaga to opracowania odpowied-

nich modeli matematycznych zjawisk fizycz-

nych zachodzących w maszynach roboczych,  

by następnie, na podstawie uzyskiwanych obli-

czeń, zadawać konkretne wartości momentu lub 

prędkości obrotowej. Stąd konieczne jest zasto-

sowanie nadrzędnego układu kontrolującego 

pracę przemiennika częstotliwości, który reali-

zowałby wspomniane obliczenia w czasie rze-

czywistym.  

Obecnie na rynku dominują dwie platformy 

programistyczne umożliwiając przygotowanie 

odpowiedniej aplikacji działającej w czasie rze-

czywistym: Matlab/Simulink firmy Mathworks 

oraz LabView i VeriStand firmy National In-

struments. Oprócz aplikacji realizującej kon-

kretny algorytm sterowania stanowiskiem dy-

namometrycznym emulującej zachowanie rze-

czywistych maszyn, system należy wyposażyć 

w odpowiednią platformę sprzętową do akwi-

zycji sygnałów pomiarowych, a następnie prze-

twarzającą przy wykorzystaniu opracowanych 

modeli maszyn roboczych. 
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Rys.4. Schemat stanowiska dynamometrycznego 
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W pracach [4, 6, 8], jako symulatory sprzętowe 

przetwarzające w czasie rzeczywistym algoryt-

my sterowania stanowiskiem dynamometrycz-

nym, wykorzystane zostały rozwiązania firmy 

dSpace współpracujące z środowiskiem pro-

gramistycznym Matlab/Simulink/Stateflow. 

Autorzy zdecydowali się ostatecznie na budowę 

systemu kontrolno-pomiarowego bazującego na 

rozwiązaniach firmy National Instruments, wy-

bierając z szerokiej palety dostępnej aparatury, 

kontroler NI sbRIO-9606 połączony przez złącze 

RMC z kartą NI 9683 kondycjonującą sygnały 

analogowe oraz cyfrowe. O wyborze tego roz-

wiązania zadecydowała przede wszystkim moż-

liwość rozbudowy oraz współpraca z innymi 

systemami dostępnymi w laboratorium, w tym  

z platformą sprzętową PXI oraz drugim kontro-

lerem sbRIO sterującym falownikiem zasilają-

cym badany silnik (Rys. 4). Dla kontrolera 

sbRIO został wykonany dodatkowy układ, który 

dostosowuje poziomy sygnałów mierzonych na 

stanowisku dynamometryczym do poziomu sy-

gnałów dostępnych na karcie NI 9683 (Rys. 5). 

 

 

 

Rys. 5. Kontroler NI SbRIO-9606 wraz z 

układam do akwizycji sygnałów pomiarowych 

Dzięki temu układowi możliwy jest pomiar na-

pięć oraz prądów na wejściu przemiennika czę-

stotliwości ACS800 oraz na jego szynie DC, ale 

przede wszystkim sygnałów momentu i prędko-

ści obrotowej uzyskanych z czujnika momentu 

DataFlex 32/100. Pozwala to na kontrolowanie 

przepływu mocy do badanej maszyny. 

Pomierzone wielkości elektryczne i mechanicz-

ne, po przeskalowaniu i odfiltrowaniu zakłóceń 

(Rys.6 i 7), prezentowane są na ekranie w po-

staci przebiegów (Rys. 8), ale również wyko-

rzystane w algorytmie sterowania stanowi-

skiem, sygnalizując stan przekroczenia zada-

nych parametrów, a w skrajnych przypadkach 

wyłączając stanowisko. Zastosowanie trybów 

awaryjnych z możliwością zadania ograniczeń 

wartości poszczególnych parametrów ułatwia 

prowadzenie badań oraz ich automatyzację. 

 

Rys. 6. Fragment aplikacji do obsługi sygnałów 

pomiarowych 

 

 

Rys. 7. Podprogram (SubVI) przetwarzający 

sygnały pomiarowe  

 

 

Rys. 8. Przykładowy panel kontrolny 

stanowiska dynamometrycznego 
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Realizacja zaplanowanych funkcji stanowiska 

dynamometrycznego tj. pomiar kilkunastu 

parametrów czy zadawania momentu 

dynamicznego, wymaga zastosowania szybkich 

metod przetwarzania sygnałów. Dlatego część 

algorytmu sterowania stanowiskiem oraz 

przetwarzanie sygnałów działa w oparciu o 

układ FPGA Spartan-6 LX45. Układ ten nie 

tylko realizuje przetwarzanie sygnałów 

pomiarowych przedstawionych na rys. 6 i 7, ale 

również określa wartość momentu, jakim w 

danym momencie badana maszyna powinna 

być obciążona. Moment ten może być 

kształtowany w funkcji czasu, kąta 

przemieszczenia wału czy prędkości obrotowej. 

Ten ostatni przypadek najczęściej występujące 

w praktyce i można go opisać ogólną 

zależnością: 

cbnalT += *         (1) 

gdzie: 

a – składnik momentu zależny od prędkości 

obrotowej, 

b – wykładnik potęgowy uwzględniający 

zależność momentu oporowego od prędkości 

obrotowej, przyjmujący wartości (-1, 0, 1, 2), 

c – składnik momentu niezależny od prędkości 

obrotowej. 

Implementacja tej zależności z wykorzystaniem 

modułu LabVIEW FPGA nie jest możliwa 

w prosty sposób, gdyż w palecie tego modułu 

nie jest dostępna funkcja „power of X”. Jednym  

z możliwych rozwiązań tego problemu jest 

rozpisanie zależności opisującej moment 

obciążenia na cztery oddzielne równania 

opisując charakterystyki mechaniczne (stałe, 

liniowe, kwadratowe i inwersyjne) i 

wywoływanie ich przy wykorzystaniu do tego 

„case structure”, jak zostało to przedstawione 

na Rys. 9. 

 
Rys. 9. Podprogram (SubVI) wyznaczający war-

tość momentu obciążającego w zależności od 

prędkości obrotowej 

Podobny problem pojawia się w przypadku za-

implementowania równania momentu dyna-

micznego opisanego następującą zależnością: 

dt

dn
J

l
TeT

d
T =−=     (2) 

W tym przypadku różniczkę prędkości obroto-

wa można zastąpić jej przyrostami skończony-

mi. Zgodnie z tym zależność (2) możemy zapi-

sać w następujący sposób: 

t

i
n

i
n

J
t

n
J

d
T

∆

−
+

=
∆

∆
=

1        (3) 

Taką postać równania opisującego moment dy-

namiczny można łatwo zaimplementować 

w układzie FPGA, wykorzystując do tego pętle 

typu While oraz rejestry przesuwne, jak to zo-

stało przedstawione na Rys. 10. 

 

 
Rys. 10. Podprogram (SubVI) wyznaczający 

wartość momentu dynamicznego 

 

Dokładność odzwierciedlenia momentu dyna-

micznego w takim rozwiązaniu, będzie zależała 

od przyjętego przyrostu czasu ∆t. 

W pracy przedstawiono tylko wybrane rozwią-

zania, jakie zastosowano w stanowisku dyna-

mometrycznym. Ze względu na ograniczenia 

sprzętowe oraz liczbę zastosowanych funkcji, 

modele obciążeń oparte zostały tylko na pod-

stawowych zależnościach. W przypadku ogól-

nym można zastosować bardziej szczegółowe 

modele uwzględniając w nich np. tarcie suche 

czy uzależniając je od innych parametrów np. 

czasu, jednak odbywa się to zawsze kosztem 

innych funkcji stanowiska pomiarowego. Roz-

wiązaniem tego problemu jest optymalizacja 

kodu aplikacji kontrolującej pracą stanowiska 

dynamometrycznego albo zastosowanie odpo-

wiedniego środowiska programistycznego, ja-

kim jest VeriStand lub TestStand firmy Natio-

nal Instruments. 
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4. Wnioski 
W pracy omówione zostało stanowisko 

badawcze, które wykonano w ramach 

prowadzonego projektu. Stanowisko zostało 

zbudowane w celu stworzenia warunków do 

przeprowadzenia kompleksowych badań 

maszyn i napędów elektrycznych. Napęd oraz 

układ sterowania zastosowane do budowy 

stanowiska pozwalają na przeprowadzenie 

wszelkich możliwych badań w zakresie pracy 

generatorowej i silnikowej projektowanych 

maszyn, a co najważniejsze zastosowany układ 

kontrolny stanowiska dynamometrycznego 

pozwala na przeprowadzenie badań, symulując 

rzeczywiste warunki obciążenia badanych 

maszyn. Zastosowanie graficznego środowiska 

programistycznego LabView stwarza 

nieograniczone możliwości prowadzenia badań 

maszyn i napędów elektrycznych, dodatkowo 

przyczynia się do skrócenia czasu 

przygotowania procedury testowej. Dodatkowo 

zastosowana platforma sprzętowa umożliwia 

dalsze rozwijanie funkcjonalności stanowiska 

dynamometrycznego. 
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