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STEROWANIE SILNIKIEM INDUKCYJNYM Z WYKORZYSTANIEM 

UKŁADU REPROGRAMOWALNEGO FPGA 

 
INDUCTION MOTOR CONTROL USING RECONFIGURABLE FPGA SYSTEM 

 
Abstract: The paper deals with the application of the reconfigurable system i.e. FPGA matrix to the induction 

motor control. The classical approach based on the microcontroller technique, in which the control algorithms 

are sequentially executed, has been compared with the FPGA application capable of performing parallel cal-

culations. The algorithms and techniques enabling implementation of SVM vector modulation in FPGA are 

presented. The coordinates’ transformations have conducted by means of the CORDIC algorithm. The discus-

sion of the laboratory tests’ results takes advantage of the simple scalar control system. The Xilinx Virtex II by 

National Instruments was used. 

1. Wstęp 

Efektywne sterowanie układami napędowymi z 

silnikami indukcyjnymi wymaga zastosowania 

szybkich jednostek obliczeniowych. Jako jed-

nostki obliczeniowe w tego typu aplikacjach 

stosowane są najczęściej procesory sygnałowe 

lub mikroprocesory. Dostępne na rynku proce-

sory sygnałowe 16 i 32 bitowe przeznaczone do 

aplikacji napędowych mają stosunkowo małą 

moc obliczeniową, a oferowane przez nie ze-

stawy interfejsów w niektórych aplikacjach 

trzeba zastępować innymi. Zastosowanie mi-

kroprocesorów lub procesorów sygnałowych 

„uniwersalnych” umożliwiają, co prawda osią-

gnięcie wysokich mocy obliczeniowych, ale 

znacząco podnosi koszty aplikacji. Alternatywą 

dla tego typu rozwiązania jest zastosowanie 

układów typu ASIC (Application Specific Inte-

grated Circuit – Specjalizowany Układ Sca-

lony). Rozwiązanie tego typu pozwala na bu-

dowę dowolnego typu interfejsów cyfrowych, 

bloków cyfrowego przetwarzania sygnałów a w 

niektórych przypadkach nawet integrację 

przetworników analogowo-cyfrowych w obrę-

bie jednego układu scalonego. Opracowanie 

układu ASIC jest pracochłonne i wiąże się z 

wysokimi kosztami. W związku z tym na etapie 

projektowania algorytmów przetwarzania i in-

terfejsów stosuje się często układy reprogra-

mowalne - matryce FPGA (Field-Programma-

ble Gate Array). W ostatnim czasie producenci 

matryc FPGA udoskonalili je do tego stopnia, 

że oprócz zadań prototypowania znalazły liczne 

zastosowania w telekomunikacji, przetwarzaniu 

obrazu i dźwięku oraz wielu innych aplika- 

 

 
 

cjach. Powodem dużego zainteresowania ma-

trycami FPGA, jest specyfika przetwarzania sy-

gnałów w tego typu układach – możliwe jest 

uzyskanie w pełni równoległego przetwarzania 

oraz elastyczność oferowanych rozwiązań. 

Wiele oferowanych matryc oprócz typowych 

elementów zawiera specjalizowane bloki cy-

frowego przetwarzania sygnałów umożliwiają-

cych wykonywanie operacji sprzętowego mno-

żenia z akumulacją, rozproszoną pamięć, ze-

gary oraz bloki zaawansowanej konfiguracji 

wejść - wyjść z możliwością dopasowania fa-

lowego. Zaletą nie do przecenienia jest również 

w pełni sprzętowa realizacji algorytmów prze-

twarzania sygnałów. Zastosowanie matryc 

FPGA w aplikacji sterowania silnikiem induk-

cyjnym wymusza konieczność zmiany podej-

ścia do realizacji algorytmu sterowania. W kla-

sycznym podejściu, typowym dla aplikacji,  

w których stosowane są procesory sygnałowe  

i mikroprocesory, algorytm realizowany jest se-

kwencyjnie (rysunek 1a). W przypadku matryc 

FPGA niezbędne jest dekomponowanie algo-

rytmu sterowania na odrębne zadania realizo-

wane równolegle (na rysunek 1b – dodatkowa 

wewnętrzna ramka ze strzałką wokół bloków 

oznacza, że dany blok reprezentuje algorytm 

wykonywany równolegle z innymi). W zadaniu 

dekompozycji można wyróżnić kilka pozio-

mów. Pierwszym poziomem dekompozycji jest 

wyróżnienie w pełnym algorytmie części funk-

cjonalnych związane z: 

• wykonaniem niezbędnych pomiarów (obsługa 

przetworników pomiarowych) 
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• odtworzeniem zmiennych stanu (jeśli rozwa-

żany jest napęd bezczujnikowy)  

• wyznaczeniem sygnałów sterujących (np. za-

danych wartości napięcia stojana silnika in-

dukcyjnego) 

• obliczeniem czasów załączenia tranzystorów 

mocy falownika (np. SVPWM) 

• wysterowaniem tranzystorów mocy i obsługą 

modułu mocy, alarmów przeciążeniowych 

itp.  

• obsługą interfejsów wejściowych i wyjścio-
wych 

• komunikacją z użytkownikiem 

Kolejnym poziomem dekompozycji jest wyod-

rębnienie strumieni danych i zależności między 

nimi, co pozwala na budowę ciągów równole-

głego przetwarzania sygnałów oraz optymaliza-

cje aplikacji pod kątem wykorzystania zawar-

tych w matrycy sprzętowych bloków arytme-

tycznych. Trzecim poziomem dekompozycji 

jest zastosowanie techniki pipeline. Technika ta 

pozwala dekomponować ciągi przetwarzania 

danych, co z kolei umożliwia wykonywanie 

równocześnie większości obliczeń w dekom-

ponowanym ciągu przetwarzania danych. 

Rys. 1. Koncepcja szeregowa (a) i równoległa 

(b) realizacji algorytmu bezczujnikowego ste-

rowania silnikiem indukcyjnym 

W niniejszym artykule przedstawiono problemy 

związane z realizacją prostej aplikacji zdekom-

ponowanego układu sterowania silnikiem in-

dukcyjnym. Zaproponowano zastosowanie al-

gorytmu CORDIC do realizacji niezbędnych 

operacji trygonometrycznych oraz koncepcję 

zastosowania tego algorytmu do realizacji za-

dania transformacji współrzędnych niezbęd-

nych w bardziej skomplikowanych układach 

sterowania. Rozważono dwie koncepcje reali-

zacji modulatora wektorowego. Przedstawiono 

również wyniki eksperymentalne uzyskane dla 

testowej aplikacji sterowania silnikiem induk-

cyjnym przy wykorzystaniu algorytmu zreali-

zowananego w matrycy FPGA. 

2. Algorytm sterowania silnikiem induk-

cyjnym 

Testowa aplikacja sterowania silnikiem induk-

cyjnym składała się z dwóch zasadniczych czę-

ści: podrzędnej -  realizującej zadania związane 

z sterowaniem silnikiem indukcyjnym – reali-

zowanej w całości w matrycy FPGA, oraz nad-

rzędnej -  umożliwiającej przeprowadzenie te-

stów, rejestracje i analizę danych pomiarowych 

– realizowanej w komputerze przemysłowym 

PXI. 

Część aplikacji realizowana w komputerze PXI 

przekazuje do matrycy FPGA wartość zadaną 

prędkości. W matrycy FPGA wyznaczane są 

kolejne wartości prędkości zadanej z uwzględ-

nieniem przyjętej rampy (można ją również pa-

rametryzować z komputera PXI), następnie na 

podstawie założonego profilu U/f wyznaczana 

jest amplituda zadana napięcia stojana. Zadane 

prędkość oraz amplituda napięcia stojana 

wprowadzane są na układ trygonometryczny 

generujący zadane składowe usα i usβ wektora 

przestrzennego napięcia stojana. Składowe pro-

stokątne wektora przestrzennego napięcia, za 

pomocą algorytmu CORDIC transformuje się 

do układu biegunowego, w efekcie otrzymując 

informację o zadanej amplitudzie i położeniu 

kątowym tego wektora. Informacje te umożli-

wiają wyznaczenie stanów kluczy falownika  

z pomocą bloku modulatora SVM. Koncepcja 

taka została przyjęta ze względu na planowany 

dalszy rozwój aplikacji, przewidujący wykorzy-

stanie opracowanych elementów w bardziej za-

awansowanym układzie sterowania (FOC, 

SFVC). 

a) 
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3. Algorytm CORDIC  

Algorytmy noszące wspólną nazwę CORDIC 

(COordinate Rotation DIgital Computer) służą 

do wyznaczania wartości funkcji trygonome-

trycznych, hiperbolicznych, ekspotencjalnych  

i wielu innych funkcji elementarnych [1], [4]. 

Podstawą metod obliczeniowych CORDIC jest 

algorytm, zaproponowany przez Voldera w 

1959 roku [6], którego punktem wyjściowym 

jest rotacja wektora o pewien kąt θ, operację tą 

dla dwóch wektorów wejściowego [ ]Tyxw 000 ,=  

oraz wyjściowego  [ ]T
nnn yxw ,=  można opisać 

następująco: 
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stosując podstawienie θθ 2tan11cos +=  

zależność (1) można przedstawić następująco: 
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W metodzie CORDIC rotacji wektora dokonuje 

się iteracyjnie. Kąt θ dzielony jest na n małych 

elementarnych kroków kątowych αi. Uwzględ-

niając kierunek rotacji wektora w0 i kierunki 

kroków elementarnych σi suma kątów αi przy-

bliża wartości kąta θ zgodnie z zależnością: 
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Kierunek kolejnego kroku elementarnego wy-

znacza się na podstawie znaku różnicy wartości 

kąta θ i sumy cząstkowej dotychczas wykona-

nych kroków elementarnych: 
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Dodatkową zmienną zi wprowadza się do algo-

rytmu jako akumulator pozwalający na prze-

chowywanie sumy cząstkowej dotychczas wy-

konanych kroków, ułatwia ona również wyzna-

czanie kierunku następnego kroku elementar-

nego. Wybierając kąty elementarne tak, aby 

spełniona była zależność: 

       1,...,2,1,0,2tg −== − nii
iα          (5) 

 

operacje matematyczne niezbędne do wykona-

nia obliczeń można ograniczyć jedynie do do-

dawania i przesuwania bitowego. Podstawowej 

metody CORDIC można używać w dwóch try-

bach. Pierwszym jest tryb rotacji wektora słu-

żący do obrotu wektora wejściowego w0 o kąt θ, 

drugim jest tryb translacji – umożliwiający ob-

liczenie długości wektora oraz kąta pomiędzy 

wektorem a osią OX. W trybie rotacji wejściem 

algorytmu są współrzędne wektora początko-

wego [ ]Tyxw 000 ,=  oraz kąt obrotu z0= θ. 

Wykonując obliczenia według algorytmu: 
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    oraz  1,...,2,1,0 −= ni   

otrzymujemy: 
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Należy zauważyć, że w trakcie wykonywania 

serii kroków elementarnych algorytmu 

CORDIC amplituda wektora wyjściowego 

ulega zwiększeniu o współczynnik Kn nazy-

wany współczynnikiem skali. Wartość współ-

czynnika Kn zbiega do wartości 1,647 (po za-

okrągleniu), gdy ilość iteracji zbiega do nie-

skończoności. Obliczenia w trybie translacji 

wykonuje się według podobnego schematu. 

Polegają one na rotacji wektora początkowego 

w0 w taki sposób, aby końcowy kąt był równy 

zeru. Uzyskujemy wtedy: 
 

                   0zKx nn =                      (14)  

                        0=ny         (15)  

                        θ=nz                       (16) 

4. Realizacja modulatora SVM w ma-

trycy FPGA   

Bazując na algorytmie CORDIC oraz założe-

niach metody SVM opracowano dwie koncep-
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cje implementacji modulatora wektorowego w 

matrycy FPGA.  

Pierwsza polegała na implementacji wprost 

równań umożliwiających wyznaczenie czasów 

załączenia tranzystorów mocy (lub współczyn-

ników wypełnienia). Niezbędne operacje, jakie 

należy wykonać w celu wyznaczenia czasów 

załączenia tranzystorów mocy tą metodą można 

podzielić na: 

• transformacje współrzędnych zadanego wek-

tora napięcia stojana z kartezjańskiego układu 

współrzędnych do biegunowego układu 

współrzędnych 

• określenie sektora w którym znajduje się za-

dany wektor napięcia stojana 

• wyznaczenie czasów załączenia wektorów 

aktywnych i zerowego i przeliczenie czasów 

załączenia na współczynniki MSI 

Metoda druga polegała na zastosowaniu odpo-

wiednio: 

• przygotowanych tabel zamiast obliczeń. Ope-

racje niezbędne można podzielić na: 

• transformacje współrzędnych zadanego wek-

tora napięcia stojana z kartezjańskiego układu 

współrzędnych do biegunowego układu 

współrzędnych 

• odczyt z tablic wyników obliczeń dla trzech 
faz 

• przeskalowanie wyników w zależności od za-
danej amplitudy wektora napięcia 

Na rysunkach 2 oraz 3 przedstawiono schematy 

pętli równoległego przetwarzania realizujących, 

wyznaczanie szerokości impulsów sterujących 

dla falownika MSI według koncepcji drugiej. 

Oznaczenie LUT na rysunku oznacza tablice  

z predefiniowanymi wynikami obliczeń, nato-

miast FIFO – kolejki, do których wysyłane są 

przeskalowane wyniki wykorzystywane w pę-

tlach sterowania kluczami falownika. Należy 

podkreślić, że operacje w krokach zadanej se-

kwencji wykonywane są równolegle (bloki na 

schemacie otoczone wewnętrzną ramką  

z strzałką), to znaczy odczyty z tablic wykony-

wane są równolegle (trzy jednocześnie), doty-

czy to również operacji arytmetycznych wyko-

nywanych na strumieniach danych (jednoczesne 

mnożenia i dodawania z wykorzystaniem 

sprzętowych bloków DSP oraz operacje prze-

sunięci bitowego). W celu przyspieszenia ope-

racji odczytu tablice z predefiniowanymi da-

nymi alokowano w rozproszonej pamięci RAM 

dostępnej w matrycy FPGA, zastosowano rów-

nież schemat przetwarzania pipeline w celu 

podniesienia wydajności całej aplikacji. 

 

Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu modulatora 

wektorowego realizowanego w matrycy FPGA 

według koncepcji drugiej 

 

Algorytm CORDIC w obu rozpatrywanych po-

dejściach zastosowano do transformacji współ-

rzędnych zadanego wektora napięcia stojana  

z kartezjańskiego układu (α-β) współrzędnych 
do biegunowego układu współrzędnych, co po-

zwoliła w odpowiedni sposób odczytywać dane 

z tablic i przeskalować dane. 

Metody obliczeniowe CORDIC wprowadzono 

do aplikacji w postaci jąder IP (Intellectual 

Property) [2] wygenerowanych w środowisku 

XILINX ISE (zintegrowane środowisko pro-

gramistyczne do tworzenia aplikacji dla matryc 

FPGA). Jądra osadzono w aplikacji za pomocą 

obiektów węzłów HDL zawierających odpo-

wiednie interfejsy napisane w języku VHDL [7] 

umożliwiające komunikacje pomiędzy jądrami 

IP a resztą aplikacji. W aplikacji osadzono dwa 

jądra. Pierwsze z nich wykonywało obliczenia 

w trybie translacji, natomiast drugie w trybie 

rotacji, wykorzystując wyniki uzyskane w trak-

cie obliczeń w jądrze pierwszym. Umożliwiło 

to weryfikacje poprawności obliczeń. 
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Rys. 3. Schemat blokowy modulatora MSI reali-

zowanego w matrycy FPGA 

5. Badania eksperymentalne 

Badania eksperymentalne wykonano na kom-

puterze przemysłowym National Instruments 

wyposażonym w kartę RIO PXI-7831R [5] za-

wierającą matrycę FPGA Xilinx Virtex-II o gę-

stości jednego miliona bramek oraz karty po-

miarowe, między innymi PXI-4472, na której 

wykonano pomiary sygnałów wyprowadzonych 

z karty PXI-7831R. Przygotowano równoległą 

aplikacje FPGA dla karty PXI-7831R oraz nad-

rzędną aplikację dla komputera przemysło-

wego. Aplikacja FPGA realizowała obliczenia 

CORDIC oraz operacje związane z modulacją 

wektorową i generowaniem sygnałów MSI. 

Aplikacja nadrzędna, przygotowana dla kom-

putera przemysłowego umożliwiała akwizycję 

danych pomiarowych oraz nadzór nad aplikacją 

FPGA. a rysunku 5 przedstawiono przebiegi 

współczynników wypełnienia MSI dla trzech 

faz. Natomiast na rysunku 6 zaprezentowano 

odpowiednio przebieg składowej β zadanego 
wektora napięcia stojana, wyniki obliczeń me-

todą CORDIC w trybie translacji – przebieg 

kąta i amplitudy. Na rysunku 7 zaprezentowano 

wyniki obliczeń CORDIC w trybie rotacji na 

podstawie danych wyjściowych z obliczeń w 

trybie translacji. Przeprowadzono testy czasowe 

dla realizacji modulatora wektorowego w wersji 

obliczeniowej i opartej na stabelaryzowanych 

wynikach. Dla wersji obliczeniowej uzyska-no 

częstotliwość odświeżania algorytmu na po-

ziomie 42,246MHz natomiast dla wersji z ta-

belaryzowanymi wynikami 86,428MHz. 

 
Rys. 4. Schemat stanowiska laboratoryjnego 
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Rys. 5. Przebiegi współczynników wypełnienia 

MSI generowane przez modulator SVM  
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Rys. 6. Przebieg składowej β zadanego wektora 

napięcia stojana oraz przebieg kąta i amplitudy 

- wyznaczone metodą CORDIC w trybie trans-

lacji 
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Rys. 7. Przebieg składowej α i β < zadanego 

wektora napięcia stojana wyznaczone metodą 

CORDIC w trybie rotacji na podstawie danych 

wyjściowych z obliczeń w trybie translacji 

 

 
Rys. 8. Przebiegi współczynników wypełnienia 

MSI generowane przez modulator SVM oraz 

prądy fazowe przy częstotliwości wyjściowej 

50Hz 
 

Poprawność działania modulatora zweryfiko-

wano tworząc dla matrycy FPGA aplikacje po-

zwalającą na sterowanie prędkością silnika in-

dukcyjnego metodą U/f=constans. Aplikacja 

FPGA realizowała wszystkie zadania związane 

ze sterowaniem oraz kontrolą pracy falownika, 

aplikacja nadrzędna stworzona dla komputera 

przemysłowego umożliwiała monitorowanie 

aplikacji FPGA, wymianę danych pomiędzy 

panelem operatora na komputerze przemysło-

wym a aplikacją FPGA, akwizycje sygnałów z 

karty FPGA oraz prądów fazowych mierzonych 

za pomocą przekładników prądowo-napięcio-

wych typu LEM. Dodatkowo aplikację uzupeł-

niono o możliwość analizy sygnałów – FFT, 

THD oraz pomiar częstotliwości mierzonych 

sygnałów. 

 
Rys. 9. Przebiegi współczynników wypełnienia 

MSI generowane przez modulator SVM oraz 

prądy fazowe przy częstotliwości wyjściowej 

5Hz 
 

Częstotliwość kluczowania wynosiła 10kHz. 

Układ napędowy pracował poprawnie, na pod-

kreślenie zasługuje niski poziom hałasu gene-

rowanego przez pracujący silnik. Współczynnik 

THD – wyznaczony dla 50 harmonicznych mie-

ścił się w zakresie miedzi 2,5% a 4,5%. 

6. Podsumowanie i wnioski  

Zastosowanie matryc FPGA do realizacji algo-

rytmów sterowania silnikami elektrycznymi 

wydaje się ciekawą alternatywą dla dotychczas 

używanych w tym zadaniu procesorów sygna-

łowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uzy-

skanej częstotliwości przetwarzania dla opra-

cowanej aplikacji FPGA nie da się uzyskać w 

przypadku analogicznej aplikacji realizowanej 

nawet na najszybszych dostępnych obecnie na 

rynku procesorach sygnałowych.  

Przeprowadzone testy wykazały, że metody ob-

liczeniowe CORDIC z powodzeniem mogą być 

wykorzystane w aplikacjach związanych z na-

pędem elektrycznym. Mogą one posłużyć do 

realizacji transformacji współrzędnych z układu 

α-β do x-y i odwrotnie, umożliwiają wyznacze-

nie amplitudy i kątów wektorów przestrzen-

nych, mogą również posłużyć do pierwiastko-

wania i obliczania wartości wielu funkcji ele-

mentarnych. Opracowana struktura modulatora 

SVM dla matrycy FPGA pozwala na budowę 

różnego typu aplikacji sterowania silnikiem in-

dukcyjnym. Przeprowadzone testy dla metody 

sterowania U/f=const umożliwiły weryfikacje 

poprawności działania modulatora wektoro-

wego, generatorów MSI oraz układów monito-

rująco - sterujących falownika. Na podkreślenie 

zasługuje niski poziom hałasu generowanego 
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przez pracujący silnik. Współczynnik THD – 

wyznaczony dla 50 harmonicznych mieścił się 

w zakresie miedzi 2,5% a 4,5%. 
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