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POLOWO ZORIENTOWANYCH 

 
OPTIMIZATION OF THE SETTINGS OF CONVERTER FOR FIELD-ORIENTED 

CONTROL ALGORITHMS  
 

Abstract: Analyzing the parameters of the strengthening of control of stator current components, we can no-

tice a large irregularity of the impact of various parameters on the characteristics of the drive system. Finding 

the optimal position is a task that requires a stochastic method of searching the space adjustments. The use of 

typical of methods of stochastic search space is increasingly rare for the evolutionary methods, much faster, 

and enable the integration of discrete and continuous. Optimization of control parameters selecting settings 

drive system for starting and stopping is two separate issues. Lack of reproducibility of individual runs, and 

especially data derived from comparative analysis of regulation of parameters shows the need to optimize the 

settings of the drive. The positive is that with a large number of measurements for specific settings of the mo-

tor, just occasionally there was a slight difference in the various stages of the drive system. 

1. Wstęp 
Niezbędnym elementem warunkującym uŜyt-

kowanie układu napędowego jest poprawne 

zdefiniowanie parametrów funkcjonalnych 

układu. Zatem dla kaŜdego układu napędowego 

konieczna jest parametryzacja, która w głównej 

mierze słuŜy zdefiniowania modelu silnika  

w systemie sterowania. Identyfikacja obiektu 

dla procesu optymalizacji sterowania układu 

napędowego, wymaga dobrej znajomości do-

stępnych modeli sterowania z poziomu uŜyt-

kownika. Kolejnym aspektem, niezbędnym 

przy ocenie modelu sterownia w układzie napę-

dowym jest uŜyteczność w kontekście wyko-

nywanych zadań. 

2. Metody regulacji parametrów ukła-
dów napędowych 
Wybrane metody regulacji przetestowano dla 

układu napędowego zbudowanego w oparciu  

o sterownik programowalny SIMOVERT 

MASTERDRIVE, sterujący pracą silnika asyn-

chronicznego SIEMENS, [1]. Przykładowe 

ustawienia parametrów dotyczą stanu jałowego 

oraz stanu obciąŜenia układu napędowego 

SIMOVERT z regulatorem częstotliwości, 

rys.1. Badania przeprowadzono dla trzech 

prędkości obrotowych 500, 1000, 1500 obr/min. 

Otrzymane wyniki pomiarów, posłuŜyły do 

wstępnej optymalizacji pracy napędu, a takŜe 

sformułowania wniosków dotyczących wpływu  

 

 
 

zmian wybranych parametrów na charaktery-

styki mechaniczne silnika. 

 

Rys. 1. Sprzęgło przeciąŜeniowe Syntex 25-DK-

D1 dla układu napędowego z silnikiem 

SIEMENS 
 

Częste problemy pojawiające się przy sterowa-

niu silnikiem indukcyjnym są powodowane 

nieliniowościami obwodu magnetycznego,  

rys. 2. 

 

Rys. 2. Charakterystyka M=f(n) silnika w stanie 

jałowym podczas rozruchu 
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Utrzymanie zadanej prędkości na stałym po-

ziomie dla układu napędowego prądu prze-

miennego jest moŜliwe, w przypadku kontroli 

trójfazowych napięć oraz prądów. W omawia-

nym układzie sterowania jednym z alterna-

tywnych rozwiązań jest zastosowanie pomiaru 

bezpośredniego. Metoda orientacji wektora pola 

(FOC) oraz dostarczenie zmierzonych wielkości 

do modelu silnika, pozwala na obliczanie syg-

nałów sprzęŜeń zwrotnych, [3]. Korzystając  

z metody wektorów przestrzennych znajdu-

jących się w odpowiednim układzie współ-

rzędnych dla opisu dynamiki silnika indukcyj-

nego moŜna uniknąć trudności związanych z re-

gulacją parametrów sterujących. 

 

Rys. 3. Charakterystyka M=f(n) silnika w stanie 

jałowym podczas hamowania 
 

WaŜną zmienną zapewniającą regulację mo-

mentu maszyny asynchronicznej jest wektor 

prądu stojana. Regulacja tego wektora odbywa 

się w układzie dwufazowym poprzez zmianę 

jego składowych: Isd oraz Isq, [4].  

 

Rys. 4. Charakterystyka rozruchowa M=f(n) 

przy zmianie wzmocnienia składowych Isd i Isq 

dla 500obr/min 
 

Pierwsza ze składowych prądu stojana Isd jest 

odpowiedzialna za generację strumienia, nato-

miast druga składowa Isq odpowiada za moment 

elektromagnetyczny rozwijany przez silnik, rys. 

7 i 8. Zarówno waŜna dla pracy układu napę-

dowego jest składowa Isd jaki i Isq, przy czym 

odpowiedni dobór wzmocnienia tych składo-

wych ma znaczący wpływ na charakterystyki 

pracy układu napędowego, co zostało przedsta-

wione na charakterystykach Isd=f(n) oraz 

Isq=f(n), [6].  

3. Analiza charakterystyk pracy napędu 
dla potrzeb optymalizacji 
Zakres zmian parametrów wzmocnienia widać 

bezpośrednio na charakterystykach M=f(n), za-

równo przy rozruchu jak i hamowaniu,  

rysunki 3 i 4. Analizując regulację parametrów 

wzmocnienia składowych prądu stojana, moŜna 

zauwaŜyć duŜą nieliniowość wpływu poszcze-

gólnych parametrów na charakterystyki pracy 

układu napędowego, rys. od 4 do 9. Znalezienie 

połoŜenia optymalnego jest zadaniem wyma-

gającym stochastycznego sposobu przeszuki-

wania dostępnej przestrzeni regulacji, niezaleŜ-

nie dla kaŜdego z parametrów. Zastosowanie 

typowych metod stochastycznego przeszuki-

wania takiej przestrzeni jest mało precyzyjne. 

Bardziej efektywne i duŜo szybsze są metody 

ewolucyjne, które umoŜliwiają uwzględnianie 

zmiennych dyskretnych oraz ciągłych, [5].  

 

Rys. 5. Charakterystyka hamowania M=f(n) 

przy zmianie wzmocnienia składowych Isd i Isq 

dla 500obr/min 

 

Rys. 6. Charakterystyka M=f(n) podczas zmiany 

wzmocnienia składowych prądów silnika Isd i Isq 

w chwili rozruchu dla 1500obr/min 
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Optymalizacja doboru nastaw parametrów re-

gulacyjnych układu napędowego dla rozruchu  

i hamowania stanowi generalnie dwa niezaleŜne 

zagadnienia, które naleŜy rozpatrywać oddziel-

nie. Wytyczne moŜna sformułować wspólnie 

dla rozruchu i hamowania, przy czym funkcja 

optymalizacyjna, powinna zawierać kryteria 

niezaleŜne dla rozruchu i hamowania.  Pierwsza 

część analizy przygotowawczej dotyczy zdefi-

niowania obiektu oraz zmiennych decyzyjnych, 

które naleŜy uwzględnić w procesie optymali-

zacyjnym. Ze względu na moŜliwy wybór 

parametrów regulacyjnych z listy kilkudzie-

sięciu dostępnych, waŜne jest predefiniowanie 

najistotniejszych z nich wpływających na pracę 

układu napędowego. 

 

Rys. 7. Charakterystyka Isd=f(n) podczas 

zmiany wzmocnienia składowych prądów sil-

nika Isd i Isq w chwili rozruchu dla 500obr/min 

 

Rys. 8. Charakterystyka Isq=f(n) podczas zmia-

ny wzmocnienia składowych prądów silnika Isd  

i Isq w chwili rozruchu dla 500obr/min 
 

Definiując zakres parametrów do wstępnej re-

gulacji dla sterownika Simovert Masterdrives, 

skoncentrowano się na wpływie wybranych 

wartości parametrów na pracę układu napędo-

wego, takich jak:  
• zmiana wzmocnienia składowych prądów Isd   

   i  Isq, 

• zmiana stałej czasowej składowych prądów  

   silnika Isd oraz Isq,  

• ograniczenie momentu, 

• ograniczenie prądu silnika. 

Proponowane zmiany wprowadzano cyklicznie 

za pomocą oprogramowania DriveMonitor, 

monitorując jednocześnie wartości siedmiu wy-

branych parametrów:  Isd(act) – aktualna skła-

dowa w osi d prądu stojana, Isq(act) – aktualna 

składowa w osi q prądu stojana, M(act) – aktu-

alny moment obrotowy, n(act) – prędkość obro-

towa, I – prąd wyjściowy, U – napięcie wyj-

ściowe, P – moc wyjściową. Poszczególne 

punkty charakterystyk przedstawionych na ry-

sunkach wyznaczano dla silnika w stanie jało-

wym, nie obciąŜonego Ŝadnym momentem ha-

mującym. Etap pomiarowy przedstawiony na 

charakterystykach uwzględnia porównanie 

wpływu zmiany wzmocnienia składowych od-

powiednio Isd i Isq. Wartość momentu rozru-

chowego potrzebną do uzyskania przez silnik 

zadanej prędkości odpowiednio dobierano we-

dług tablicy 1, zdefiniowanej dla badanego na-

pędu. 
 

Tablica 1. Zestawienie doboru parametru mo-

mentu przy wymaganej prędkości obrotowej 

n [obr/min] M[Nm] 
500 obr/min 0,76Nm, 

1000 obr/min 1,05Nm, 

1500 obr/min 1,16Nm. 
 

Przygotowując zmienne wynikowe dla potrzeb 

procesu optymalizacji pracy układu napędo-

wego, uwzględniono zakres zmienności regu-

lowanego parametru w funkcji zadanej prędko-

ści.  

 

Rys. 9. Charakterystyka Isq=f(n) podczas zmia-

ny wzmocnienia składowych prądów silnika Isd  

i Isq w chwili rozruchu dla 1000obr/min 
 

Stwierdzono, Ŝe wynik zmian wzmocnienia 

składowych prądu stojana, zmienia się istotnie 
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w zaleŜności od nałoŜonego ograniczenia pręd-

kościowego. Nie moŜna zatem jednoznacznie 

zdefiniować sposobu nastaw poszczególnych 

parametrów układu napędowego, dla wybranej 

prędkości wirowania silnika. Płaszczyzna roz-

wiązań optymalnych nastaw dla zdefiniowanej 

prędkości układu napędowego będzie się zmie-

niała w sposób stochastyczny, co zostało przed-

stawione przy porównaniu charakterystyk na 

rysunkach 4 i 6. Widoczne róŜnice w charakte-

rystykach momentu moŜna przenieś na płasz-

czyznę składowych prądu stojana. Predefinio-

wanie wartości wstępnego wzbudzenia silnika 

składową prądu Isd zaleŜy od: parametru regu-

lującego ograniczenie prędkości oraz od para-

metru wzmocnienia składowej Isd. Podobnie 

sytuacja wygląda dla składowej Isq odpowie-

dzialnej za przebieg momentu, która zaleŜy od 

ograniczenia prędkości oraz parametru wzmoc-

nienia składowej Isq. Rozpatrując obie składowe 

Isd  i Isq, w funkcji zmian zakresów prędkości 

oraz współczynników wzmocnienia moŜna 

stwierdzić, Ŝe obie zmienne posiadają inne 

płaszczyzny rozwiązań optymalnych. Kolejną 

waŜną zmienną, którą naleŜy uwzględnić roz-

poczynając proces optymalizacji nastaw układu 

przekształtnikowego jest wybór algorytmu ste-

rowania wektorowego układem napędowym. 

MoŜna tutaj zastosować kilka wybranych ele-

mentów, w zaleŜności od wymagań uŜytkow-

nika układu napędowego, takich jak: 

• regulatory składowych prądu stojana, 

• modele zastępcze podłączonego silnika, 

• regulator SEM, 

• układ modulacji impulsów.  

 

Rys. 10. Charakterystyka Isq=f(n) podczas 

zmiany wzmocnienia składowych prądów sil-

nika Isd i Isq w chwili hamowania dla 

500obr/min 

4. Podsumowanie  
Brak powtarzalności poszczególnych przebie-

gów, co potwierdzają dane otrzymane z analizy 

porównawczej regulacji parametrów, dowodzą 

konieczności optymalizacji nastaw układów na-

pędowych, [7]. Potwierdzają one, Ŝe uzyskanie 

duŜej przewidywalności działania układu napę-

dowego przy zadanej prędkości, która ma 

istotne znaczenie w napędach wykonawczych, 

nie jest moŜliwe bez wykonania długotrwałych 

prób nastawczych. Pozytywny jest fakt, Ŝe przy 

duŜej liczbie pomiarów dla określonych nastaw 

silnika, tylko sporadycznie wystąpiły niewielkie 

róŜnice w poszczególnych etapach pracy układu 

napędowego. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe przy po-

prawnej parametryzacji układu napędowego 

moŜna sformułować kryteria optymalizacji, 

przenoszalne na podobne układy napędowe. 

Opracowanie odpowiedniej strategii sterowania 

układem napędowym w zaleŜności od wyma-

gań uŜytkownika stanowi najwaŜniejsze kryte-

rium oceny funkcji optymalizacyjnej. Pozytyw-

nym aspektem stosowania optymalizacji nastaw 

układów napędowych jest moŜliwość określania 

kryteriów oceny układu napędowego, takich 

jak: uzyskanie maksymalnego momentu rozru-

chowego, uzyskanie płynności regulacji pręd-

kości do zadanego maksimum, zminimalizowa-

nie prądu rozruchowego, a takŜe uzyskanie du-

Ŝej sprawności układu.  
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