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WYBÓR METODY STEROWANIA DTC DLA SYNCHRONICZNEGO 

SILNIKA RELUKTANCYJNEGO  
 

THE CHOICE OF DTC CONTROL STRATEGY FOR A SYNCHRONOUS 
RELUCTANCE MOTOR 

 
Streszczenie: W niniejszej pracy dokonano przeglądu istniejących obecnie odmian i modyfikacji metody ste-

rowania DTC oraz przeprowadzono analizę możliwości ich wykorzystania w układzie sterowania synchro-

nicznego silnika reluktancyjnego. Poza wieloma wersjami podstawowej metody z klasyczną tablicą przełączeń 

uwzględniono rodzinę metod DTC-SVM z modulatorem wektorowym, w tym ze stałą częstotliwością przełą-

czeń, a także szereg metod wykorzystujących regulatory o zmiennej strukturze. W konkluzji wskazano na te 

strategie sterowania DTC, które najlepiej nadają się do wykorzystania w układach optymalnego sterowania 

silnika SynRM, zapewniając  jednocześnie poprawę parametrów napędu przy niskich prędkościach obroto-

wych.   

Abstract: The paper presents a review of currently used direct torque and flux control techniques (DTC) and 

the analysis in terms of its use for control of synchronous reluctance motor. Among a variety of classical DTC 

structures with switching table, a set of space-vector modulation (DTC-SVM) and constant-switching-fre-

quency PWM modulation techniques were described. Also, methods with variable structure regulators as well 

as predictive and adaptive regulators were mentioned. The method best suited for the realization of optimal 

control strategy of synchronous reluctance motor was pointed out. 
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1. Wstęp 

Synchroniczne silniki reluktancyjne (SynRM) 

stają się obecnie coraz bardziej konkurencyjne 

w stosunku do silników indukcyjnych klatko-

wych. Wielu producentów oferuje silniki z wir-

nikiem pakietowanym poprzecznie z klatką roz-

ruchową. Ich główną zaletą jest prosta 

i względnie tania konstrukcja oraz niezależność 

prędkości obrotowej od momentu obciążenia. 

Niestety, poważną wadą tego rozwiązania jest 

niski współczynnik mocy oraz niezbyt duża 

wartość znamionowego momentu obrotowego. 

Znaczącą poprawę parametrów silnika reluk-

tancyjnego synchronicznego osiąga się dzięki 

zastosowaniu wirnika o rozłożonej anizotropii 

magnetycznej pakietowanego poosiowo, typu 

ALA (ang.  axially laminated anisotropic). Jed-

nakże konstrukcja wirnika ALA praktycznie 

uniemożliwia umieszczenie na nim klatki roz-

ruchowej, co oczywiście wyklucza bezpośredni 

rozruch oraz znacznie pogarsza stabilność pracy 

w stanach dynamicznych przy sterowaniu ska-

larnym [1]. Pełne wykorzystanie możliwości, 

jakie daje anizotropowy wirnik o dużym współ-

czynniku asymetrii, wymaga zatem zastosowa- 

 

 
 

nia odpowiedniej strategii sterowania wektoro-

wego.  

Poszukując optymalnej strategii sterowania dla 

synchronicznego silnika reluktancyjnego z wir-

nikiem anizotropowym pakietowanym poosio-

wo, brano pod uwagę dwie najbardziej roz-

powszechnione metody wektorowe: sterowanie 

polowo-zorientowane FOC (field oriented 

control) oraz bezpośrednie sterowanie momen-

tem DTC (direct torque control). W pracach 

[3], [4] analizowano właściwości dynamiczne 

synchronicznego silnika reluktancyjnego stero-

wanego metodą FOC, przy stałym i zmiennym 

kącie wymuszenia. W pracy [5] badano wła-

ściwości silnika sterowanego metodą DTC  

z klasyczną tablicą przełączeń wektora napięcia 

oraz histerezowymi regulatorami momentu  

i strumienia. Stwierdzono dobrą dynamikę sil-

nika przy dużych prędkościach obrotowych 

oraz występowanie stosunkowo dużych pulsacji 

momentu dla niewielkich prędkości i przy roz-

ruchu. 

W ostatnich latach pojawiło się wiele opraco-

wań dotyczących wprowadzenia modyfikacji 

i udoskonaleń w stosunku do klasycznej metody 
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DTC. W większości są to układy wykorzysty-

wane do sterowania silników indukcyjnych, 

rzadziej silników synchronicznych z magne-

sami trwałymi.  

Sytuacja ta zrodziła potrzebę dokonania prze-

glądu istniejących obecnie odmian i modyfika-

cji metody sterowania DTC oraz przeanali-

zowania możliwości ich wykorzystania w ukła-

dzie sterowania synchronicznego silnika relu-

ktancyjnego. Poza podstawową metodą z klasy-

czną tablicą przełączeń, uwzględniono rodzinę 

metod DTC-SVM z modulatorem wektorowym, 

modulatorem PWM ze stałą częstotliwością 

przełączeń, a także metody wykorzystujące 

regulatory o zmiennej strukturze.  

2. Klasyczna metoda bezpośredniego ste-
rowania momentem (DTC) 

W klasycznej metodzie DTC, zaproponowanej 

w roku 1985 przez Takahashiego i Nogou-

chiego, sterowanie momentem i strumieniem 

stojana odbywa na drodze regulacji bezpośre-

dniej, bez konieczności kontroli prądu stojana. 

Zadane wartości momentu i strumienia poró-

wnywane są z wartościami estymowanymi,  

a uchyby podawane są na regulatory histe-

rezowe. Wartości dyskretne wyjść regulatorów 

momentu i strumienia oraz wskaźnik aktualne-

go położenia wektora strumienia są podstawą 

do wyboru odpowiedniej kombinacji stanów 

kluczy falownika z predefiniowanej tablicy 

przełączeń. Strukturę układu sterowania w me-

todzie DTC przedstawia rys. 1. [2] 
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Rys. 1. Klasyczna struktura sterowania DTC 

Wartości zadane momentu T* i strumienia Ψs*  

porównywane są z wartościami estymowanymi 

T
e
 i Ψs

e
. Uchyby εT i εΨ podawane są na wejścia 

komparatorów histerezowych: dwustanowego 

dla strumienia i trójstanowego dla momentu.  

Wyjście komparatora strumienia dΨ opisane jest 

zależnością: 
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gdzie Hψ  - strefa histerezy w torze regulacji 

strumienia. Wyjście komparatora momentu dT 

opisane jest zależnością: 
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gdzie HT  - strefa histerezy w torze regulacji 

momentu.  

Estymacja momentu opiera się na podstawowej 

zależności na moment  elektromagnetyczny 

w układzie wirującym związanym z wirnikiem: 

ssei ipT
rr

×= ψ2
3 .  (3) 

Estymacja wartości strumienia stojana odbywa 

się na podstawie równania napięciowego: 

sss
s iRu

dt

d rr
r

−=
ψ

,  (4) 

które po scałkowaniu daje zależność na stru-

mień w postaci: 

( )dtiRu

t

ssss ∫ −=
0

rrr
ψ .  (5) 

Przyrost strumienia wywołany załączeniem 

stałego wektora napięcia sV
r

 w przedziale czasu 

∆t wyraża się więc wzorem: 

tVss ∆≅∆
rr

ψ .   (6) 

Zasadę wyboru optymalnego wektora napięcia 

przedstawia rys. 2.  
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Rys. 2. Zasada wyboru optymalnego wektora 

napięcia 

Sygnały dT i dΨ, oznaczające konieczność zwię-

kszenia lub zmniejszenia momentu i strumienia, 

wraz ze wskaźnikiem sektora, w którym aktu-
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alnie znajduje się fazor strumienia stojana N(θ), 

podawane są na wejścia tablicy przełączeń. Na 

tej podstawie z tablicy wybierany jest odpo-

wiedni wektor napięcia V0 ÷ V7, scharakte-

ryzowany przez stany par zaworów falownika 

Sa, Sb, Sc. W tabeli 1 przedstawiono sekwencją 

przełączeń wektorów napięcia w zależności od 

sygnałów dT i dΨ oraz N. 

 Tab.1  

Numer sektora N  
1 2 3 4 5 6 

dT = 1 V2 V3 V4 V5 V6 V1 

dT = 0 V7 V0 V7 V0 V7 V0 dψ = 1 

dT = -1 V6 V1 V2 V3 V4 V5 

dT = 1 V3 V4 V5 V6 V1 V2 

dT = 0 V0 V7 V0 V7 V0 V7 dψ = 0 

dT = -1 V5 V6 V1 V2 V3 V4 

 

Powyższa, podstawowa struktura sterowania 

DTC, zastosowana w układzie sterowania syn-

chronicznego silnika reluktancyjnego, charakte-

ryzuje się dobrymi właściwościami dynamicz-

nymi i małym uchybem statycznym regulacji 

prędkości. Niestety, przy niewielkich prędko-

ściach, a w szczególności podczas rozruchu, 

występują duże pulsacje momentu i strumienia, 

oraz znaczne odkształcenie prądów fazowych 

od sinusoidy [5]. 

3. Modyfikacje klasycznej struktury ste-
rowania DTC 

Wśród licznych spotykanych w literaturze prób 

niwelowania mankamentów klasycznej metody 

DTC z tablicą przełączeń, można wyodrębnić 

trzy główne kierunki jej modyfikacji: 

- wprowadzenie innych typów regulatorów, np. 

liniowych, predykcyjnych lub regulatorów 

o zmiennej strukturze, w miejsce regulatorów 

histerezowych momentu i strumienia, 

- zmiana sposobu kształtowania wektora napię-

cia stojana, np. zwielokrotnienie liczby wekto-

rów aktywnych [8], wprowadzenie modulatora 

wektorowego lub modulacji PWM w miejsce 

klasycznej tablicy przełączeń wektorów aktyw-

nych i zerowych,  

- użycie alternatywnych metod odtwarzania 

strumienia i momentu oraz określania położenia 

wektora strumienia względem osi podłużnej 

wirnika.  

Najprostszym sposobem na zmniejszenie pulsa-

cji momentu i strumienia podczas rozruchu 

i przy niskich prędkościach jest modyfikacja 

tablicy przełączeń. Polega najczęściej na takiej 

zmianie algorytmu przełączeń, aby zminimali-

zować konieczność częstego załączania wekto-

rów zerowych poprzez zastąpienie ich odpo-

wiednią kombinacją wektorów aktywnych.  

Znane są też i stosowane techniki predykcyjne. 

Podejście takie polega na każdorazowym obli-

czaniu czasu załączenia danego wektora aktyw-

nego oraz wektora zerowego w ramach jednego 

okresu przełączania tak, aby pod koniec tego 

okresu moment osiągnął wartość równą zada-

nej. Do obliczeń brane są pod uwagę tylko dwa 

wektory aktywne, zapewniające pożądaną 

zmianę strumienia [6]. 

Największy wpływ na właściwości dynamiczne 

układu sterowania ma rodzaj zastosowanego 

regulatora w połączeniu z trybem pracy inwer-

tera.  

Załączanie określonych wektorów napięcia na 

podstawie stanów wyjść odpowiednich kompa-

ratorów histerezowych przy niewielkich pręd-

kościach obrotowych nieuchronnie prowadzi do 

powstawania dużych pulsacji momentu i sil-

nych odkształceń przebiegu prądu. Poza tym, 

implementacja regulatorów histerezowych 

w technice cyfrowej zmusza do stosowania bar-

dzo dużych częstotliwości próbkowania proce-

sorów sygnałowych. Problemów tych można 

uniknąć przez zastosowanie modulatora wek-

tora napięcia. Modulator umożliwia otrzymanie 

dowolnego wektora napięcia za pomocą odpo-

wiedniej sekwencji załączania dwóch sąsied-

nich wektorów aktywnych i wektora zerowego 

w ramach jednego okresu przełączania. Strate-

gia ta, określana jako SVM (space-vector mo-

dulation), jest korzystna w stanach ustalonych 

oraz przy małych prędkościach obrotowych.  

W stanach dynamicznych natomiast najlepiej 

sprawdza się normalna strategia DTC. Wybór 

odpowiedniej strategii dokonuje się on-line,  

w oparciu  o wartość uchybu εT i/lub εΨ,  

z wykorzystaniem odpowiedniego regulatora li-

niowego [7]. Modulator wektora napięcia może 

być również zrealizowany w technice PWM. 

Stała i odpowiednio dobrana częstotliwość klu-

czowania zapewnia małą zawartość wyższych 

harmonicznych w prądzie stojana i ogranicza 

pulsacje momentu nawet przy bardzo małych 

prędkościach. Metody sterowania oparte na tej 

zasadzie, w pętlach regulacji momentu i stru-

mienia zwykle zawierają regulatory liniowe 

typu PI, mogą zawierać także regulatory pre-

dykcyjne, typu „dead-beat”, regulatory  

o zmiennej strukturze a nawet regulatory oparte 

na sztucznych sieciach neuronowych i logice 

rozmytej [10-12].  
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4. Możliwości realizacji sterowania opty-
malnego SynRM w strukturze DTC 

Spośród znanych strategii sterowania optymal-

nego silnika SynRM, największe znaczenie 

mają: sterowanie z maksymalizacją momentu 

przy danym prądzie (MTA - max. torque per 

ampere), sterowanie z maksymalizacją współ-

czynnika mocy (MPF - max. power factor)  

i maksymalizacją sprawności (ME - max. effi-

ciency). Ich realizacja wymaga, oprócz regula-

cji strumienia, także niezależnej regulacji skła-

dowych prądu w osi d i q. W strukturze stero-

wania DTC niezbędny jest zatem blok trans-

formacji zmiennych do układu d-q, moduł obli-

czania amplitudy strumienia według przyjętego 

kryterium optymalizacji oraz modulator PWM 

umożliwiający wygenerowanie wektora napię-

cia stojana na podstawie zadanych jego składo-

wych  w osi d i q. Przykładową realizację ta-

kiego układu przedstawia praca [9].  

Poza tym, korzystne jest zastosowanie 

w układzie sterowania zewnętrznej pętli regula-

cji prędkości z odpowiednim regulatorem, który 

wypracowuje sygnał zadający w torze regulacji 

momentu. Zastosowanie w tym przypadku re-

gulatora adaptacyjnego umożliwia skompenso-

wanie wpływu zmian parametrów silnika spo-

wodowanych zmianami temperatury i nasyca-

niem się obwodu magnetycznego [7]. Fakt ten 

nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 

silnika reluktancyjnego z wirnikiem typu ALA 

z uwagi na szybkie nasycanie się obwodu 

magnetycznego w osi podłużnej wraz ze wzro-

stem obciążenia. 

5. Podsumowanie 

Analiza przedstawionych wariantów i modyfi-

kacji metody DTC prowadzi do wniosku, że 

najkorzystniejsze właściwości, zarówno w sta-

nach dynamicznych, jak i przy niewielkich 

prędkościach obrotowych, wydaje się mieć 

struktura hybrydowa DTC-SVM z modulatorem 

wektorowym lub PWM, łącząca zalety klasycz-

nej metody DTC (brak transformacji współ-

rzędnych, duża dynamika kształtowania mo-

mentu, mały uchyb regulacji prędkości) i ste-

rowania polowo-zorientowanego (dobry roz-

ruch, małe pulsacje momentu i niski współ-

czynnik THD prądu).  Dalsze prace badawcze 

będą zmierzały w kierunku rozwijania i udo-

skonalania metody bezpośredniego sterowania 

momentem i strumieniem synchronicznego sil-

nika reluktancyjnego. 
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