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NOWY, NIELINIOWY REGULATOR PRĄDU A DYNAMIKA 

KSZTAŁTOWANIA MOMENTU SILNIKA INDUKCYJNEGO  
 

THE NOVEL NON-LINEAR CURRENT REGULATOR  

– DYNAMIC TORQUE FORMING OF AC MOTOR  
  
Abstract: This paper describes a possibility of the new, non-linear current controller usage. This current controller was 

compared with delta modulation controller. By the predictive current controller usage the current shape quality was im-

proved. The ITHD  coefficient of the output current was reduced about 30%. The average magnitude of the current 

error vector was decreased about 40%. It causes less power losses and less torque fluctuations of induction machine. 

Simultaneously with ITHD  decrease, the reduction of transistors switching number was achieved. The switching fre-

quency of DC/AC inverter was reduced about 94% at low motor speed range in comparison to delta modulation con-

troller use. It means the inverter efficiency improvement. The predictive controller has not disadvantage of delta 

modulation controller called as average current error. The new current controller keep extremely good dynamics in 

transient state comparable to delta modulation controller. It was shown on experimental research. The new, non-linear 

current controller and control system of DC/AC inverter was realized by microprocessor system usage. It ensure good 

dynamics of torque forming and better efficiency of combined, inverter-motor system.  

 

1. Wstęp 

Polowo-zorientowane, prądowe metody sterowa-

nia umożliwiają wymuszanie składowych wek-

tora prądu zasilającego silnik, odpowiedzialnych 

za wytworzenie momentu i strumienia [1]. Popra-

wia to zachowanie układu w stanach przejścio-

wych, zapewniając zerowy uchyb w stanach sta-

tycznych (stopień poprawy zależy od rodzaju re-

gulatora prądu wykorzystanego do realizacji we-

wnętrznej pętli regulacji). Zadaniem regulatora  

 

 

 
 

prądu jest możliwie wierne odtworzenie zadanych 

wartości składowych wektora prądu. 

Na rysunku 1 przestawiono strukturę blokową 

układu sterowania przekształtnika DC/AC z 

orientacją wektora pola (FOC). Podstawą stero-

wania z orientacją wektora pola jest przeniesienie 

odpowiednich wielkości trójfazowych, charakte-

ryzujących układ (napięć, prądów i strumieni), do 

prostokątnego układu współrzędnych, wirującego 

synchronicznie z wektorem pola.  
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Rys.1. Kaskadowa struktura sterowania przekształtnika DC/AC z orientacją wektora pola (FOC)  
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Sterowanie wektorowe zapewnia zadawanie zna-

mionowej wartość składowej prądu *
sdi
, odpowie-

dzialnej za wytworzenie strumienia oraz *
sqi
 - 

proporcjonalnej do zadawanego momentu elek-

tromagnetycznego. Regulacja prędkości kątowej 

silnika przy jednoczesnej kontroli jego momentu 

elektromagnetycznego jest możliwa w silniku in-

dukcyjnym zasilanym z falownika napięcia. Ste-

rowanie z orientacją wektora pola umożliwia za-

chowanie bardzo dobrej dynamiki. Aktualnie, 

równie ważne jest, aby napęd pracował z naj-

większą możliwą sprawnością. Warunek ten jest 

spełniany poprzez zmniejszanie strat w silniku  

i przekształtniku. 

2. Uproszczony model silnika  

W stanie ustalonym silnik zasilany jest od strony 

stojana napięciem *
sU
 w taki sposób aby, w stoja-

nie wymusić przepływ prądu zadanego *
sdqi
. Wy-

muszenie zadanej wartości prądu jest możliwe 

dzięki zamkniętej pętli regulacji prądu. Na rys. 2 

przedstawiono uproszczony schemat zastępczy 

maszyny indukcyjnej i wykres wskazowy. 
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Rys.2. Schemat zastępczy maszyny indukcyjnej w 

układzie dq i odpowiadający jej wykres wskazowy 

dla przebiegów zadanych 

Opisywanym regulatorem prądu jest regulator 

predykcyjny [2], który na podstawie zależności  

                [ ] [ ]nUUni
dt

d
L dssdqs +−= *
σ     (1) 

przewiduje kierunki zmian wektora prądu. Wek-

tor napięcia zadanego, odpowiadający pierwszej 

harmonicznej napięcia wyjściowego przekształt-

nika  

                ***
sdqsssdqsss iLjiREU σω++=   (2) 

wymusza prąd bliski wartości zadanej *sdqi .  
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jest wektorem napięcia kształtowanego przez 

przekształtnik DC/AC zależnym od stanu łączni-

ków [ ]n . Dokładne wyprowadzenie zależności 
(1) można znaleźć w [5]. Zasada działania 

predykcyjnego regulatora prądu została szerzej 

opisana w [3] i [4]. Regulator predykcyjny na 

podstawie przewidywanych kierunków zmian 

wektora prądu wybiera takie konfiguracje łączni-

ków przekształtnika, które w stanie statycznym 

minimalizują pole uchybu wektora prądu oraz 

średnią częstotliwość łączeń. W stanie przejścio-

wym wybierane są takie konfiguracje, które za-

pewniają minimalny czas dojścia do nowej warto-

ści zadanej. Ze względu na mikroprocesorowy 

sposób realizacji regulatora predykcyjnego, wy-

niki jego pracy porównano do pracy nieliniowego 

regulatora z delta-modulacją.  

3. Praca regulatora w stanie statycznym 

W stanach statycznych od regulatora prądu wy-

maga się aby minimalizował wartość uchybu 

prądu stojana jednocześnie zmniejszając średnią 

liczbę łączeń łączników przekształtnika.  

a) 

  
b) 

 
Rys.3. Prąd fazowy stojana silnika; regulator z 

delta-modulacją (a)  oraz   regulator  predykcyjny (b) 
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Pierwszym kryterium wykorzystywanym w oce-

nie jakości kształtowanego prądu jest współczyn-

nik ITHD . Analiza wartości współczynnika znie-

kształceń harmonicznych prądu pozwala stwier-

dzić, że regulator predykcyjny ma wyraźnie niż-

sze wartości współczynnika ITHD =9% niż układ 

z delta-modulacją ITHD =17%. Zakładając, że w 

maszynie indukcyjnej tylko pierwsza harmo-

niczna prądu decyduje o wytworzeniu momentu, 

można powiedzieć, że wszystkie wyższe harmo-

niczne zawarte w prądzie zasilającym maszynę 

powodują powstawanie strat dodatkowych w 

miedzi i żelazie. Pośrednio, można wnioskować, 

że zastosowanie predykcyjnych regulatorów 

prądu, kształtujących prąd wyjściowy przekształt-

nika o mniejszej zawartości wyższych harmo-

nicznych ogranicza straty w zasilanej maszynie.  

Zmniejszenie współczynnika THD znajduje swój 

obraz w przebiegach prądów fazowych zasilają-

cych stojan silnika indukcyjnego. Na rysunku 3b 

widoczna jest wyraźna redukcja tętnień prądu, 

gdy wykorzystuje się regulator predykcyjny w po-

równaniu do prądu z rysunku 3a kształtowanego 

przez regulator z delta-modulacją.  

a)  

 
b) 

 
Rys.4. Składowe wektora uchybu prądu (a) oraz 

jego trajektoria (b); reg.  z delta-modulacją  

Jeszcze bardziej wyraźne jest to na rysunkach z 

obrazem pola uchybu wektora prądu regulatora z 

delta-modulacją (rys. 4) i regulatora predykcyj-

nego (rys. 5). Widoczna jest redukcja pola uchybu 

wektora prądu o około 40% w przypadku wyko-

rzystania przekształtnika sterowanego predykcyj-

nym regulatorem prądu. Zarówno średnie jak  

i maksymalne amplitudy uchybu prądu są mniej-

sze, co przekłada się na mniejsze tętnienia mo-

mentu na wale silnika przenoszone na maszynę 

roboczą. 

Na oscylogramie z rysunku 4 zauważalne jest, 

charakterystyczne dla regulatora z delta-modula-

cją, przesunięcie „środka ciężkości” trajektorii 

wektora uchybu. Przesunięcia tego praktycznie 

nie widać w przypadku zastosowania regulatora 

predykcyjnego. Przesunięcie „środka ciężkości” 

określane jest jako średni błąd regulacji. Jest to 

różnica pomiędzy wartością zadaną, a średnią 

wartością odtwarzaną przez układ (dla regulatora 

z delta-modulacją  ok. 6,5%; dla regulatora pre-

dykcyjnego < 1%). Błąd odtwarzania wartości 

zadanej może wymagać zewnętrznej kompensacji 

(np. w członie całkującym zewnętrznej pętli re-

gulacji). 

a)  

 
b) 

 
Rys.5. Składowe wektora uchybu prądu (a) oraz 

jego trajektoria (b); regulator predykcyjny 

Kryterium pozwalającym ocenić wielkość strat 

łączeniowych w przekształtniku jest średnia czę-
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stotliwość łączeń. Każda zmiana stanu łączników 

powoduje wzrost strat łączeniowych, a więc re-

gulator powinien minimalizować średnią często-

tliwość łączeń bez pogarszania jakości prądu wyj-

ściowego. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu 

wektorów zerowych przekształtnika DC/AC dla 

małych prędkości kątowych silnika możliwe jest 

zmniejszenie liczby przełączeń bez pogorszenia 

jakości kształtowanego prądu. Ponieważ w ukła-

dach napędowych z regulacją prędkości silniki 

przez znaczną część czasu pracy pracują z pręd-

kościami mniejszymi od znamionowych zmniej-

szenie średniej częstotliwości łączeń poprawia 

sprawność układu przekształtnik silnik.  

Siła elektromotoryczna sE , która jest głównym 

składnikiem zadawanego wektora *
sU  (rys.2), 

przy założeniu stałego strumienia magnesującego, 

jest proporcjonalna do prędkości mechanicznej 

mω . Zmiana prędkości kątowej mω  powoduje 

zasadniczą zmianę wektora *
sU  tworzącego wek-

tory kierunków (1). Stąd wartość pochodnej prądu 

(1) zależy między innymi od mω . Dla małych 

prędkości pochodna zmian wektora prądu jest 

mała, a więc prąd kształtowany przy wykorzysta-

niu wektorów zerowych zmienia się powoli. Je-

żeli aktualnie mierzony prąd znajduje się w po-

bliżu wartości zadanej, to przez dłuższy czas 

może nie być wymagana reakcja ze strony układu 

sterowania. Oznacza to realne zmniejszenie śred-

niej częstotliwości łączeń. Dla prędkości znamio-

nowej (1450 obr/min) średnia częstotliwość łą-

czeń w regulatorze predykcyjnym jest mniejsza o 

ok. 20% niż w regulatorze z delta-modulacją. 

Wraz ze zmniejszaniem prędkości kątowej róż-

nica ta powiększa się. Przy najmniejszej badanej 

prędkości kątowej 02,0=mNm ωω  (30 obr/min) 

regulator z delta-modulacją pracuje ze średnią 

częstotliwością łączeń [kHz] 13,15=pf , nato-

miast regulator predykcyjny pracuje ze średnią 

częstotliwością łączeń wynoszącą kHz 0,72f p = . 

Oznacza to, że częstotliwość łączeń przekszta-

łtnika przy wykorzystaniu regulatora predykcyj-

nego jest o około 94% mniejsza niż w przypadku 

regulatora z delta-modulacją. Tym samym ozna-

cza to, że dla małych prędkości w przekształtniku 

z regulatorem predykcyjnym straty łączeniowe są 

mniejsze o około 94% przy zachowaniu mini-

malnego pola uchybu.  

4. Praca regulatora w stanie przejściowym 

Wykorzystanie nieliniowych regulatorów prądu 

ma na celu zapewnienie najlepszej możliwej dy-

namiki kształtowania momentu elektrodynamicz-

nego. Głównie z tego powodu w pętli regulacji 

prądu wykorzystuje się regulatory nieliniowe typu 

delta-modulacja lub histerezowe. W stanach 

przejściowych regulator zachowując bardzo dobre 

właściwości dynamicznego kształtowania mo-

mentu powinien gwarantować kontrolę wektora 

strumienia (brak interakcji pomiędzy kształtowa-

niem strumienia i momentu). Wymagania doty-

czące dobrej dynamiki przy jednoczesnej mini-

malizacji pola uchybu i częstotliwości łączeń w 

stanie statycznym wydają się być trudne do pogo-

dzenia.  

Jako stan przejściowy w regulatorze prądu prze-

kształtnika DC/AC zasilającego maszynę induk-

cyjną określa się skokową zmianę wartości zada-

nej prądu na skutek szybkiej zmiany momentu 

obciążenia na wale lub zmiany wartości zadanej 

prędkości mechanicznej *
mω . Skokowa zmiana 

prądu daje możliwości wykorzystania „dyna-

micznych” wektorów wyjściowych przekształt-

nika i skrócenia czasu odpowiedzi układu na 

zmianę zadawania. Na rysunku 6 przedstawiono 

przebiegi czasowe zarejestrowane w układzie la-

boratoryjnym. W chwili st µ500=  zostaje za-

dana skokowa zmiana składowej )(* tisq  prądu 

stojana. Zmianie wartości zadanej towarzyszy od-

powiedź układu sterowania, wybierającego takie 

wektory napięcia wyjściowego (np. 5=n   

i 6=n ), które wymuszą wzrost składowej 

rzeczywistej )(tisq . Od regulatorów prądu wy-

maga się, aby zmiana wartości jednej ze składo-

wych praktycznie nie powodowała zmiany warto-

ści drugiej składowej. Przedstawiona na rysunku 

6 reakcja regulatora predykcyjnego w stanie 

przejściowym pod względem czasu odpowiedzi 

jest taka sama jak reakcja regulatora z delta-mo-

dulacją. 
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Rys.6. Zmiana wartości składowych wektora prądu sdqi  (a), trajektorii wektora prądu sdqi  (b) oraz nu-

mery wykorzystywanych wektorów napięcia wyjściowego przekształtnika DC/AC (c) w odpowiedzi na 

skokową zmianę wartości zadanej składowej )(* tisq  dla regulatora predykcyjnego 

Przedstawione poniżej oscylogramy ilustrują za-

chowanie układu napędowego z silnikiem asyn-

chronicznym. Jest to silnik ogólnego przeznacze-

nia do napędu maszyn i urządzeń wymagających 

pracy ciągłej typ: Sg 100L-4B o mocy znamio-

nowej Pn=3 kW, prędkość znamionowa  

nn=1415 obr/min. Silnik połączony jest sprzęgłem 

sztywnym z prądnica prądu stałego. Łączny 

moment bezwładności obu maszyn wynosi ok. 

J=0,02 kgm
2
. Silnik zasilany jest z przekształtnika 

DC/AC. Rysunek 7 pokazuje zmianę prędkości 

kątowej silnika (nawrót) w odpowiedzi na 

skokową zmianę prędkości zadawanej. Charakter 

odpowiedzi zmiany prędkości zależy od ze-

wnętrznej pętli regulacji prędkości z regulatorem 

typu PI. Przed zmianą prędkości zadanej silnik 

pracuje pod obciążeniem z prędkością równą –

0.5ωmn. W tym stanie, składowa prądu sqi  – 

odpowiedzialna za wytworzenie momentu ma 

wartość ujemną bliską – 2 A (rys. 8). Skok pręd-

kości zadanej do wartości +0.5ωmn powoduje 
szybkie zmniejszenie wartości składowej sqi  

prądu do zera, a następnie zwiększenie do warto-

ści równej zadanej. Zmiana ta na rysunku 8 w 

chwili mst 500=  jest niewidoczna ze względu na 

przyjętą podstawę czasu. Oznacza to, że dyna-

mika układu napędowego ograniczona jest ze-

wnętrzną (w stosunku do regulatora prądu) pętlą 

regulacji. Czas nawrotu zespołu maszynowego 

wynosi ok. 1,2 s.  

 
Rys.7. Zmiana prędkości kątowej wału silnika 

(nawrót) w odpowiedzi na skokową zmianę pręd-

kości zadanej od  –0.5ωmn do +0.5ωmn 
 

Analiza rysunku 8 potwierdza, że w stanie przej-

ściowym wymuszenie szybkiej zmiany składowej 

prądu odpowiedzialnej za kształtowanie momentu 

(ciemniejszy przebieg) praktycznie nie wpływa na 

kształt składowej prądu odpowiedzialnej za stru-

mień (przebieg jaśniejszy). Szybkość zmiany 

momentu ograniczona jest tylko możliwością 

wymuszenia odpowiedniej wartości pochodnej 

prądu sdqi
dt

d
 przy określonej parametrami ma-

szyny indukcyjnej wartości indukcyjności rozpro-
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szenia stojana sLσ .  

 
Rys.8. Składowe wektora prądu 

sdqi
 w trakcie 

skokowej zmiany prędkości kątowej silnika  

 
Rys.9. Zmiana składowych wektora prądu 

αβsi
 w 

trakcie skokowej zmiany prędkości kątowej wału 

silnika  

5. Podsumowanie 

Jakość kształtowanego prądu, poprzez zastosowa-

nie predykcyjnych regulatorów prądu, uległa po-

prawie w porównaniu z regulatorem z delta-mo-

dulacją, o czym świadczy współczynnik ITHD  

(mniejszy o około 30%) oraz wartość średniej 

amplitudy wektora uchybu prądu (mniejsze o 

około 40%). Regulatory predykcyjne nie mają 

wady regulatora z delta-modulacją, określanej 

mianem błędu regulacji. Należy podkreślić, że ja-

kość prądu uległa poprawie przy jednoczesnym 

zmniejszeniu średniej częstotliwości łączeń, która 

w przekształtniku DC/AC (w zakresie małych 

prędkości) była mniejsza nawet o 94%, niż w 

układzie z delta-modulacją. Pociąga to za sobą 

zdecydowane zmniejszenie strat łączeniowych, co 

oznacza poprawę sprawności przekształtnika oraz 

możliwość zmniejszenia gabarytów elementów 

chłodzących. 

Poprawa pracy regulatora w stanach statycznych 

nie spowodowała pogorszenia jego właściwości w 

stanach przejściowych. Wykazano to na przebie-

gach czasowych połączonych z oceną poprawno-

ści wyboru wektorów „statycznych” i „dynamicz-

nych”. Wprowadzenie techniki mikroprocesoro-

wej do układów starowania przekształtników po-

zwala wykorzystywać nieliniowe regulatory 

prądu do zapewnienia ekstremalnej dynamiki 

kształtowania momentu przy jednoczesnej po-

prawie warunków zasilania maszyny indukcyjnej 

oraz zwiększeniu sprawności układu przekształt-

nik-silnik. 
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