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WYGŁADZANIE CHARAKTERYSTYKI ZADAWANIA STRUMIENIA 

W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH Z OSŁABIANIEM POLA  

 
SMOOTHING OF THE FLUX OPERATING CHARACTERISTIC  

IN ELECTRICAL DRIVES WITH FIELD WEAKENING 

 
Abstract: The paper presents a particular problem with determining the permissible boundaries of the working 

area for two-zone asynchronous traction drive with high dynamic requirements, designed to work in a very 

broad range of motor rotational speed. A result of the procedure of maximizing the internal motor torque, 

based on an analysis of equations for drive steady-state model, is the family of nonlinear characteristics of the 

main magnetic flux values desired by the control system, expressed as a function of shaft rotational speed and 

parameterized with the selected values of the overhead line voltage. On the border between two areas - the first 

one, at low rotation of the motor shaft, when the magnetic flux remains constant, and the second one, when the 

magnetic flux is significantly weakened with the increase in shaft speed, these characteristics have a signifi-

cant discontinuity in the first derivative, ie. "edge". It can cause quite often unwanted oscillations in the drive 

control system operation during the dynamic transitions of a drive working point from one zone to another. 

The paper contains a proposal to reduce this phenomenon by applying a suitable technique of spline functions 

to smooth the characteristics of the magnetic flux reference values. 

1. Wstęp 

Ograniczenia dopuszczalnego obszaru pracy 

kaŜdego silnika elektrycznego związane są  

z danymi technicznymi określającymi jego wy-

trzymałość na przeciąŜenia o róŜnym charak-

terze. NaleŜy tu zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dane 

znamionowe maszyn elektrycznych nie ozna-

czają na ogół wartości maksymalnych, które nie 

powinny być przekraczane. Przekroczenie zna-

mionowych wielkości podawanych w katalo-

gach, takich jak napięcie, czy prąd zasilający 

lub moc oddawana przez silnik na wale, czy 

zwią-zana z tym wartość momentu obrotowego 

lub prędkości obrotowej jest często dopuszcza-

lne, ale tylko w zakresie przewidzianym przez 

odpowiednie normy lub zalecenia eksploata-

cyjne producenta – co np. moŜe wiązać się  

z koniecznością zapewnienia odpowiednich wa-

runków eksploatacji napędu; przede wszystkim 

dodatkowego chłodzenia. 

Powszechnie stosowaną praktyką przy doborze 

silnika do zastosowań trakcyjnych jest dopaso-

wanie jego mocy nominalnej do średnich pręd-

kości, z którymi pojazd porusza się najczęściej. 

Ma to swoje uzasadnienie z ekonomicznego 

punktu widzenia. Wymusza jednak przeciąŜanie 

silnika w sytuacjach, gdy trzeba poruszać się  

z prędkościami wyŜszymi od tej, dla której sil-

nik został zaprojektowany, nawet jeŜeli wartość 

napięcia w sieci trakcyjnej nie jest niŜsza od 

wartości znamionowej.  

 

 

Rys. 1. Dopuszczalny obszar pracy napędu 

asynchronicznego ze względu na ograniczenia 

związane z falownikiem (Up , Ip  - napięcie  

i prąd na wejściu falownika,  Ep – siła elektro-

motoryczna silnika sprowadzona do wejścia 

falownika) 

Jak widać z rysunku 1, przy ostatecznym okreś-

laniu granic dopuszczalnego obszaru pracy da-

nego napędu trakcyjnego naleŜy wziąć pod 

uwagę zarówno ograniczenia wynikające z da-

nych katalogowych uŜytego silnika – tj. maksy-

malną dopuszczalną wartość momentu, którą 
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moŜna wytworzyć na wale tego silnika oraz 

dopuszczalną wartość mocy, która moŜe przez 

niego przepłynąć (zarówno w stanach dyna-

micznych jak i przy pracy w warunkach ustalo-

nych), a takŜe ograniczenia wprowadzane przez 

przekształtnik – tj. maksymalne wartości napię-

cia i prądu moŜliwe do uzyskania na jego wyj-

ściu. Wynikiem tych ograniczeń jest koniecz-

ność osłabiania pola magnetycznego powyŜej 

pewnej wartości prędkości obrotowej wału sil-

nika. Wartość tą, stanowiącą granicę pomiędzy 

dwiema strefami - I strefą, gdzie strumień mag-

netyczny jest stały i II strefą, gdzie strumień 

ulega osłabieniu wraz ze wzrostem prędkości 

obrotowej, naleŜy wyznaczyć tak, by wszystkie 

ograniczenia były spełnione [1], [2], [3].  

Warto zauwaŜyć, Ŝe praca dwustrefowa napędu 

trakcyjnego jest konieczna nie tylko ze względu 

na ograniczenie wartości napięcia i prądu po-

bieranych z przekształtnika przez silnik, ale 

wynika takŜe z potrzeby dokonania odpowied-

niego kompromisu pomiędzy maksymalną war-

tością momentu napędowego i maksymalną 

mocą na wale, moŜliwych do uzyskania w silni-

ku z jednej strony, a jego wielkością mecha-

niczną i ceną – z drugiej strony.  

2. Wykorzystanie funkcji sklejanych do 

łagodzenia oscylacji układu dynamiczne-

go wzbudzanych wymuszeniem o nieciąg-

łych pochodnych 

Dla poglądowego zilustrowania skuteczności 

zaproponowanej metody ograniczania drgań 

wzbudzanych w skłonnych do niepoŜądanych 

oscylacji układach dynamicznych, pobudzanych 

wymuszeniem o nieciągłej pochodnej, posłuŜo-

no się przykładem prostego elementu drugiego 

rzędu opisanego transmitancją z dwoma zerami 

o sprzęŜonych wartościach urojonych: 
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Rys. 2. Schemat blokowy do testowania przykła-

dowego układu oscylacyjnego drugiego rzędu 
 

 

 

 

Rys. 3. Odpowiedź rozwaŜanego układu oscyla-

cyjnego drugiego rzędu na wymuszenie mające 

postać funkcji rampy: bez  wygładzania  (góra), 

z wygładzaniem parabolą (środek), z wygładza-

niem funkcjami sklejanymi (dół) 

 

Do wygładzania naroŜy występujących w wy-

muszeniu mającym postać rampy uŜyto odpo-

wiednich wielomianów. W przypadku stosowa-

nia pojedynczej paraboli do wygładzenia dane-

go naroŜnika jej wierzchołek był umieszczany 
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na poziomym odcinku funkcji rampy. Przy za-

stosowaniu do wygładzania funkcji sklejanych, 

w kaŜdym z tych dwóch naroŜy sklejano po 

dwa wielomiany trzeciego stopnia. Przy wyzna-

czaniu współczynników wielomianów uŜywa-

nych do „wygładzania” rampowego wymusze-

nia, posługiwano się narzędziem optymalizacji 

statycznej Solver, dostępnym w programie MS 

Excel.  

3. Model asynchronicznego napędu trak-

cyjnego oparty na sterowaniu poślizgu  

Układ wektorowego sterowania stanem elektro-

magnetycznym silnika indukcyjnego i jego mo-

mentem wewnętrznym, oparty na pośrednim 

sterowaniu wektora strumienia magnetycznego 

wirnika w układzie współrzędnych zorientowa-

nym prądowo [2], stosowany w asynchronicz-

nych napędach trakcyjnych, pod względem 

eksploatacyjnym ma bardzo korzystne właści-

wości [3]. Sygnałami sterującymi w takim ukła-

dzie napędowym z silnikiem zasilanym z falow-

nika napięciowego są wówczas: zadana wartość 

modułu wektora prądu stojana oraz zadana 

wartość pulsacji poślizgu. Operowanie takimi 

fizycznymi sygnałami, moŜliwymi do bezpoś-

redniego pomiaru i obserwacji, bardzo ułatwia 

uruchamiania takich napędów i ich strojenie. 

Na wejściu układu sterowania omawianego na-

pędu asynchronicznego znajduje się pewien 

model dynamiczny, wynikający z równania na-

pięciowego obwodu wirnika, którego zmienną 

stanu jest zadany wektor strumienia wirnika.  

W funkcji zadanego wektora strumienia wirnika 

wyznaczany jest wektor zadany prądu stojana  

i zadana pulsacja poślizgu zgodnie ze wzorami: 
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W stanie ustalonym zmienne sterujące mode-

lem silnika, czyli sygnały  Sϕ   Sψ , są równe 

zeru i rzeczywiste zmienne silnika – moduł 

wektora prądu stojana i wyraŜone w związanym 

z nim układzie współrzędnych składowe biegu-

nowe wektora strumienia wirnika – jego moduł 

i argument, są dokładnie równe wartościom za-

dawanym w modelu. 

PoniŜej zostały podane wzory dotyczące stanu 

ustalonego rozwaŜanego napędu asynchronicz-

nego, przy wspomnianym wyŜej sposobie stero-

wania klatkowego silnika indukcyjnego, wypro-

wadzone na podstawie powszechnie przyjmo-

wanego modelu takiego silnika wyraŜonego  

w jednostkach względnych. Wzory te stanowią 

podstawę opracowanego programu optymaliza-

cyjnego, pozwalającego wyznaczyć dopuszczal-

ny obszar pracy asynchronicznego napędu trak-

cyjnego dla róŜnych wartości napięcia sieci 

trakcyjnej zasilającej ten napęd: 
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gdzie: ϕψ
r

 - argument wektora strumienia 

wirnika (kąt obciąŜenia silnika), 
r

ψ  - mo-

duł wektora strumienia wirnika, 
s

u  oraz 
s

i  

- moduły wektora napięcia oraz prądu stoja-

na, ωωω ,,
rs

- pulsacja stojana, pulsacja 

wirnika (pulsacja poślizgu) oraz elektryczna 

prędkość kątowa wału silnika, zaś parame-

try modelu silnika wyraŜone w jednostkach 

względnych:  wlllrr
rsrs

,,,,, . 

PowyŜszym wzorom odpowiadają poszcze-

gólne kolumny tabeli 2. 

4. Metoda wyznaczania zadanego wzbu-

dzenia i dopuszczalnej wartości momentu 

jako funkcji prędkości kątowej wału 

Podane wyŜej równania opisujące model asyn-

chronicznego napędu trakcyjnego w stanach 

ustalonych, mają postać uwikłaną i odpowied-

nie charakterystyki nie dadzą się wyrazić  

w jawnej postaci analitycznej. W celu ich 

wyznaczenia opracowano specjalny program 

komputerowy wykorzystujący pakiet MS Excel  

(z Solverem) oraz język programowania Visual 

Basic for Applications [4]. 

(6) 
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Wykorzystanie gotowego narzędzia optymali-

zacyjnego pozwoliło na znaczne zmniejszenie 

nakładu czasu potrzebnego do przygotowania 

końcowego programu wspomagającego projek-

towanie praktycznych napędów trakcyjnych  

z silnikami o róŜnych wielkościach i pracują-

cych w róŜnych warunkach zasilania. Podsta-

wowym zadaniem opracowanego programu jest 

znalezienie takich wartości strumienia magne-

tycznego oraz pulsacji poślizgu (a w III strefie 

sterowania, takŜe odpowiednio obniŜonej grani-

cznej wartości modułu wektora prądu stojana), 

dla których moment rozwijany na wale silnika 

osiąga maksymalną wartość, przy czym moduły 

wektorów napięcia i prądu stojana silnika nie 

przekraczają swoich wartości dopuszczalnych, 

wynikających z danych warunków zasilania 

przemiennika częstotliwości.  

Danymi wejściowymi dla programu są parame-

try silnika, zakres zmian napięcia zasilającego 

falownik oraz zakres prędkości, kaŜdy z tych 

zakresów wraz z preferowanym krokiem dys-

kretyzacji wartości prędkości wału silnika, dla 

których będą wykonywane obliczenia.  

W wyniku działania programu optymalizacyj-

nego otrzymuje się szukane rozwiązanie za-

równo w formie tabelarycznej, jak równieŜ gra-

ficznej – tj. utworzone zostają wykresy dopusz-

czalnego momentu oraz strumienia magnetycz-

nego w funkcji prędkości kątowej wału przed-

stawiające rodziny charakterystyk dla róŜnych 

wartości napięcia zasilającego. Na tej podsta-

wie, w  programie Excel moŜna prowadzić dal-

sze projektowanie układu sterowania dla na-

pędu, tj. wykonywać pomocnicze obliczenia 

dotyczące wyznaczania wartości rozmaitych 

parametrów, niezbędnych dla uruchomienia 

programu sterownika mikroprocesorowego rze-

czywistego napędu tak, by był on właściwie do-

stosowany do wymagań związanych z konkret-

nym silnikiem i falownikiem. 

5. Przykład wyznaczania dopuszczalnego 

obszaru pracy w przypadku asynchro-

nicznego napędu tramwajowego 

W niniejszym artykule jako przykład wykorzys-

tania opracowanego programu do wyznaczania 

dopuszczalnego obszaru pracy napędu asyn-

chronicznego opartego na modelu Kovacsa-Ra-

cza dla klatkowego silnika indukcyjnego zasi-

lanego z falownika napięciowego, przedsta-

wiono wyniki obliczeń dla silnika STDa 200L4 

firmy EMIT o mocy znamionowej 50kW. Sil-

nik ten został skonstruowany specjalnie w celu 

modernizacji tramwajów typu N105 i jego póź-

niejszych odmian, powszechnie eksploatowa-

nych w wielu miastach w Polsce, a jego wy-

miary zewnętrzne dokładnie odpowiadają wy-

miarom silników prądu stałego dotychczas sto-

sowanych w tych tramwajach. Podstawowe pa-

rametry tego silnika przedstawiono poniŜej,  

w tabeli 1. 

Tabela 1. Dane silnika Emit STDa 200L4  

Dane znamionowe (uzwojenia stojana połączone w Y): 

Moc [kW] Unf [V] Inf [A] cosfi sprawn. 

50 220 88 0,92 0,94 

f[Hz] par bieg. obr/min Mn [Nm] Mkr/Mn 

65 2 1917 249,069 3,4 

Wielkości bazowe: Parametry uzwojeń: 

Ub [V] 311,127   Rs [Ohm] 0,0450 

Ib [A] 124,451 Rr [Ohm] 0,0430 

Ωb [rad/s] 408,407 Ls [H] 0,020535 

Rb [Ohm] 2,500 Lsigs [H] 0,000473 

Lb [H] 0,00612 Lsigr [H] 0,000410 

Psib [Wb] 0,762 Lm [H] 0,020062 

Mb [Nm] 284,422  

 

Dopuszczalne obszary pracy wyznaczono dla 

zakresu prędkości od 0 do 2,5-krotności pręd-

kości znamionowej, a obliczenia przeprowa-

dzano z krokiem wynoszącym 0,1 prędkości 

znamionowej. Poszczególne charakterystyki 

wyznaczano z odstępem, co 50 V dla zakresu 

napięcia zasilającego od 300 V do 850 V. Przy 

wyznaczaniu dopuszczalnego obszaru pracy 

napędu z rozwaŜanym silnikiem przyjęto: 

- jako maksymalną dopuszczalną wartość sku-

teczną sinusoidalnego przewodowego prądu 

wyjściowego falownika (czyli dla uzwojeń sto-

jana silnika połączonych w gwiazdę – będącego 

takŜe prądem fazowym silnika), wartość równą 

180 A, co wynika z zaleceń technicznych pro-

ducenta modułów uŜytych w falowniku, 

- jako maksymalną wartość skuteczną napięcia 

międzyprzewodowego falownika przy pełnym 

wysterowaniu, przy zasilaniu falownika trójfa-

zowego ze źródła napięcia  stałego o wartości 

Ud , wartość wyraŜająca się dla modulacji sinu-

soidalnej wzorem znanym z literatury: 

ddwy
UUmU 612,0

22

3
==        (8) 

W powyŜszym wzorze m oznacza wskaźnik 

modulacji. Wartość m = 1 odpowiada granicy 

liniowej zaleŜności pierwszej harmonicznej na-

pięcia wyjściowego od sygnału modulującego. 

Wtedy dla napięcia sieci trakcyjnej 600 V, mak-
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symalne napięcie wyjściowe falownika wynosi 

367,42 V i jest mniejsze od wartości 380 V, bę-

dącej znamionowym napięciem międzyprzewo-

dowym dla rozwaŜanego silnika  przykłado-

wego. Stosując nadmodulację, tj.  modulację  ze 

wskaźnikiem m > 1 , moŜna uzyskać niewielki 

zapas napięcia (maks. do 15%), pozwalający na 

prawidłową pracę regulatora  prądu. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4. Rodziny charakterystyk opisujące w jed-

nostkach względnych (w stosunku do wielkości 

znamionowych silnika), dopuszczalny obszar 

pracy napędu asynchronicznego z silnikiem 

przykładowym:  

a) charakterystyki dla zadanych wartości modułu 

wektora strumienia wirnika, zapewniające wyma-

gane ograniczenie napięcia zasilającego silnik,    

b) charakterystyki moŜliwych do uzyskania warto-

ści maksymalnych momentu, wyraŜonego w jed-

nostkach względnych (w stosunku do momentu 

znamionowego silnika), zapewniające spełnienie 

istniejących ograniczeń prądu i napięcia zasilania 

silnika.. 

Linią przerywaną zaznaczono połoŜenie krzywej, 

której punkty (moment-prędkość), odpowiadają zna-

mionowej mocy na wale rozwaŜanego silnika. 

Krzywe wartości zadanych strumienia magne-

tycznego przedstawione na rysunku 4a), między 

I i II strefą posiadają bardzo ostre załamanie. 

Aby dane, na podstawie których zostały one 

wykreślone, moŜna było wykorzystać do celów 

praktycznych, naleŜy je najpierw odpowiednio 

wygładzić. NiezaleŜnie od metody wektoro-

wego sterowania silnikiem, wykorzystywanej 

potem w rzeczywistym napędzie, taka niecią-

głość pochodnych jest zwykle przyczyną przy-

krych oscylacji pojawiających się przy prze-

chodzeniu pomiędzy strefami pracy ze stałym  

i z osłabianym wzbudzeniem. Wygładzanie naj-

lepiej przeprowadzić tzw. metodą splajnów, 

dobierając stopień wielomianów aproksymują-

cych odpowiednio do zastępczego opisu dyna-

miki podukładu sterowanego z wykorzystaniem 

takiej charakterystyki.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 5. Rodziny wygładzonych charakterystyk 

sterowania w napędzie asynchronicznym z silni-

kiem przykładowym z pośrednim sterowaniem  

z orientacją wektora prądu stojana:  

a) charakterystyki dla zadanych wartości modułu 

wektora strumienia wirnika, zapewniające wyma-

gane ograniczenie napięcia zasilającego silnik,    

b) charakterystyki moŜliwych do uzyskania warto-

ści maksymalnych momentu, wyraŜonego w jed-

nostkach względnych (w stosunku do momentu 

znamionowego silnika), zapewniające spełnienie 

istniejących ograniczeń prądu i napięcia zasilania 

silnika. 
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Na rysunku 5 przedstawiono wynik zastosowa-

nia zaproponowanej przez autorów metody wy-

gładzania załamań pojawiających się na charak-

terystykach sterowania z rysunku 4, wyznaczo-

nych bezpośrednio na drodze postępowania 

optymalizującego dopuszczalny obszar pracy 

rozwaŜanego silnika. W tym przypadku uŜyto 

wielomianu kwadratowego (paraboli), mające-

go  wierzchołek na ograniczeniu poziomym  

w takim miejscu,  by jej prawa opadająca gałąź 

była styczna do znalezionej wcześniej krzywej 

po zadanej ilości kroków z jakimi wyznaczana 

jest prędkość kątowa wału. 

Tego rodzaju metoda wygładzania charaktery-

styk sterowania sprawdziła się w wielu trakcyj-

nych napędach asynchronicznych wdroŜonych 

do praktycznego zastosowania przy współpracy 

z Instytutem Automatyki PŁ. Takie wygładze-

nie charakterystyk sterowania pozwoliło w rze-

czywistych napędach uzyskać płynną pracę re-

gulatorów prądu stojana w warunkach pracy 

dynamicznej oraz unikać niepoŜądanych oscy-

lacji przy raptownym przełączaniu znaku mo-

mentu – tzn. przy raptownym przejściu z napę-

dzania do hamowania pojazdu lub odwrotnie. 

6. Podsumowanie  

Wyznaczanie granic dopuszczalnego obszaru 

pracy napędu nie jest nigdy celem samym  

w sobie i stanowi uzupełnienie projektu układu 

sterowania i doboru nastaw regulatorów. Przy 

wyznaczaniu dopuszczalnego obszaru pracy 

trakcyjnego napędu asynchronicznego naleŜy 

mieć na uwadze zjawiska fizyczne, występujące 

w silniku i zasilającym go przekształtniku, wy-

magania eksploatacyjne (bezpieczeństwo ru-

chu) oraz uwarunkowania ekonomiczne.   

Przy uŜyciu programu komputerowego opraco-

wanego przez autorów, moŜna łatwo wyzna-

czyć charakterystyki niezbędne dla późniejszej 

prawidłowej eksploatacji projektowanego napę-

du. Ponadto, dzięki zautomatyzowaniu obliczeń 

moŜna uniknąć przypadkowych błędów, które 

mogłyby się ujawnić dopiero w czasie eksploa-

tacji  napędu.  

Najprostszą z moŜliwych metod wykorzystania 

danych uzyskanych przy pomocy opracowa-

nego programu jest ich zaimplementowanie  

w systemie mikroprocesorowym nadzorującym 

pracę napędu w postaci tablic dwuwymiaro-

wych pozwalających wyznaczyć wartość zada-

ną strumienia magnetycznego w danych warun-

kach zasilania i przy danej prędkości. W przy-

padku sterowania pośredniego, gdzie wykorzys-

tuje się zadawanie pulsacji poślizgu, odpowied-

nie ograniczenie jego wartości w funkcji pręd-

kości kątowej wału silnika pozwala prosto  

i wygodnie kontrolować wartość momentu roz-

wijanego na wale silnika w dowolnym stanie 

pracy napędu.  

W napędach trakcyjnych, gdzie silniki napędo-

we umieszczane w podwoziach pojazdów nara-

Ŝone są na wpływ warunków atmosferycznych, 

powodujących odczuwalne zmiany wartości 

niektórych parametrów opisu modelu silnika 

waŜnych z punktu widzenia działania algo-

rytmu sterowania (np. rezystancji wirnika), ja-

kość sterowania moŜna poprawić poprzez mo-

dyfikację danych zawartych w tablicach, przed 

ich wykorzystaniem do aktualnych obliczeń, na 

podstawie odpowiednich sygnałów pochodzą-

cych z układu napędowego (np. pomiarów tem-

peratury uzwojeń silnika lub modułów falow-

nika), co zaproponowano m.in. w artykule [3]. 
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