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DETEKCJA AWARII CZUJNIKA PRĄDU STOJANA
W UKŁADACH WEKTOROWEGO STEROWANIA
SILNIKIEM INDUKCYJNYM
W artykule opisano zagadnienia detekcji i identyfikacji uszkodzeń czujników prądu
stojana w układach wektorowego sterowania polowo zorientowanego (DFOC) silnikiem
indukcyjnym. Przedstawiono wpływ uszkodzeń tych czujników na pracę napędu oraz
zaproponowano prosty algorytm ich detekcji. Przeprowadzono analizę detektora dla
różnych warunków pracy napędu. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem.
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1. WPROWADZENIE
Projektowane i stosowane obecnie układy napędowe o wysokiej wydajności
opierają się na złożonych algorytmach sterowania wektorowego, takich jak
bezpośrednie sterowanie polowo zorientowane (DFOC) [3] czy bezpośrednie
sterowanie momentem (DTC) [3]. Coraz więcej badań z dziedziny napędów
elektrycznych dotyczy niezawodności takich systemów i ich pracy w stanach
awaryjnych. Awarii może ulec silnik indukcyjny (m. in. uszkodzenia łożysk,
ekscentryczność wirnika, zwarcia międzyfazowe i międzyzwojowe) [4, 5],
przemiennik częstotliwości (np. uszkodzenia układów energoelektronicznych)
[3, 4], czy też czujniki pomiarowe (przerwanie pętli pomiarowej, offset itp.) [2,
4, 8]. W strukturach sterowania wektorowego konieczny jest ciągły i niezakłócony pomiar kontrolowanych wielkości np. prądu stojana, napięcia, prędkości
kątowej silnika [1, 3]. Prawidłowe działanie przetworników mierzących te
wielkości, jest szczególnie istotne w napędach elektrycznych stosowanych
w przemyśle czy transporcie.
W związku z tym, zaawansowane algorytmy sterowania silnikami indukcyjnymi powinny być wyposażone w dodatkowe układy diagnostyczne, które
__________________________________________
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umożliwiłyby wczesną i pewną detekcję awarii oraz dalszą pracę napędu po
wyeliminowaniu uszkodzenia. W niniejszej pracy zaproponowano nową strukturę układu do diagnostyki i wykrywania uszkodzeń czujników prądu stojana
w oparciu o transformację współrzędnych abc/.

2. UKŁADY ODPORNE NA USZKODZENIA
Układy odporne na uszkodzenia FTCS (ang. Fault Tolerant Control Systems) są systemami sterowania, które posiadają zdolność do automatycznej
kompensacji awarii danego komponentu [2], [4], [7]. Ponadto są w stanie zapewnić stabilną pracę całego systemu i akceptowalny poziom precyzji w przypadku wystąpienia uszkodzenia [4], [7].

Rys. 1. Schemat układu odpornego

Na rys. 1 przedstawiono schemat ideowy układu odpornego z systemem
nadzorującym [7]. Istotne znaczenie ma tutaj układ detekcji i izolacji FDI (ang.
Fault Detection and Isolation Unit), który jest odpowiedzialny za zbieranie
informacji dotyczących wystąpienia, lokalizacji oraz stopnia zagrożenia wywołanego daną awarią. W oparciu o te dane oraz sygnały wejściowe i wyjściowe
układu, system nadzorujący może dokonać rekonfiguracji czujników pomiarowych, bądź dostrojenia odpowiednich regulatorów w celu izolacji awarii [4, 7].
Obecnie stosowane są dwa rodzaje układów odpornych: pasywne i aktywne.
Pierwsze z nich wykorzystują takie techniki sterowania, które zapewniają niewrażliwość systemu sterowanego w zamkniętej pętli na pewne awarie, zatem
wadliwy proces jest kontynuowany przy zachowaniu tej samej struktury sterowania i parametrów regulacji [4, 7]. Natomiast w aktywnych układach FTC (rys. 2)
stosuje się specjalne detektory awarii [4], [7], dodatkowe pętle regulacji [4, 7],
obwody redundantne [4, 7] oraz algorytmy dostrajania parametrów regulatorów
i estymatorów w wyniku identyfikacji nowego obiektu sterowania [4, 7].

Detekcja awarii czujnika prądu stojana w układach wektorowego ...

199

Rys. 2. Schemat aktywnego układu odpornego

W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu uszkodzeń czujników
prądu stojana na pracę układu napędowego z silnikiem indukcyjnym sterowanym metodą wektorową DFOC. Ponadto, zaproponowano prosty algorytm wykrywania uszkodzeń oparty na mierzonych sygnałach pochodzących z czujników prądu, charakteryzujący się prostą konstrukcją, łatwą do praktycznej implementacji w przemysłowych układach napędowych.

3. MODEL MATEMATYCZNY UKŁADU NAPĘDOWEGO
W pracy wykorzystano powszechnie znaną strukturę sterowania silnikiem
indukcyjnym – metodę polowo zorientowaną DFOC (rys. 3) [3], z wymuszeniem napięciowym. Do pomiaru prędkości kątowej silnika indukcyjnego wykorzystano enkoder inkrementalny. Składowe wektora napięcia stojana są uzyskiwane na podstawie pomiaru napięcia w obwodzie pośredniczącym przemiennika częstotliwości oraz czasów łączeń tranzystorów falownika. Pomiar wartości
prądów odbywa się przy pomocy trzech przetworników prądowych typu LEM.
W sterowaniu DFOC do estymacji strumienia wirnika wykorzystano model
prądowy silnika indukcyjnego, natomiast do estymacji prędkości – estymator
MRASCC. Model matematyczny oraz analizę tego układu wraz ze szczegółowymi badaniami przedstawiono w pracy [1]. Założono, że układ pracuje ze
sprzężeniem zwrotnym od prędkości mierzonej, a wartość estymowana jest
wykorzystywana wyłącznie w celach porównawczych i nie jest wykorzystywana w układzie regulacji.
Ponadto zostały dodane dodatkowe układy detekcji i izolacji awarii (FDI),
system nadzorujący stwierdzający wystąpienie i lokalizację uszkodzenia czujnika pomiarowego oraz symulator awarii przetworników prądowych.
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Rys. 3. Schemat układu bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego oraz system diagnostyki uszkodzeń czujników pomiarowych

4. WPŁYW USZKODZEŃ CZUJNIKÓW PRĄDU
NA PRACĘ NAPĘDU
Najczęściej wykorzystywanymi w przemysłowych układach napędowych
czujnikami do pomiarów prądu są bezinwazyjne przetworniki hallotronowe [9].
Opierają się one na pomiarze pola magnetycznego wokół przewodnika z mierzonym prądem. Istotną zaletą tego typu czujników jest separacja sygnału pomiarowego od obwodów pierwotnych. Przeważnie stosowane są przetworniki
prądowe z zamkniętą pętlą sprzężenia, które charakteryzują się kompensacją
strumienia magnetycznego wytworzonego przez prąd pierwotny czujnika strumieniem pochodzącym od prądu uzwojenia wtórnego. Prąd kompensujący odpowiadający chwilowej wartości prądu pierwotnego jest przekazywany do
układu sterującego w postaci spadku napięcia na rezystorze pomocniczym Rt
(rys.4) [9]. Taki przetwornik pomiarowy może zwracać błędne wyniki z powodu nasycenia rdzenia magnetycznego, uszkodzenia elektroniki bądź przesunięcia w fazie sygnału w pętli sprzężenia zwrotnego [9].
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Rys. 4. Budowa przetwornika prądowego z pętlą zamkniętą [9]

W niniejszej pracy skoncentrowano się na trzech rodzajach uszkodzeń czujników prądu: całkowite przerwanie pętli pomiarowej, 20% błąd skalowania
(błąd wzmocnienia) sygnału i wystąpienie szumu w sygnale z przetwornika.
Poniżej przedstawiono opis matematyczny i przykładowe przebiegi prądów
fazowych przed i po wystąpieniu awarii dla wymienionych typów awarii przy
założeniu, że w stanie prawidłowej pracy wartość prądu w fazie B wyrażona
jest zależnością (1):
iB = I m sin t   
(1)
gdzie: Im – amplituda prądu, ω – pulsacja (ω = 2πf, f – częstotliwość), ϕ – faza
początkowa.
Tabela 1. Rodzaje uszkodzeń czujników prądu stojana przy sterowaniu wektorowym

Rodzaj uszkodzenia:
Przerwanie pętli pomiarowej

Błąd skalowania sygnału pomiarowego ± 20%

Szum biały o amplitudzie
widma 2 106 [p.u.]

iB '= 0

iB '= 1  N I m sin t   

i B ' = I m sin t     n (t )

202

Kamil Klimkowski, Mateusz Dybkowski

Rysunki 5, 6 i 7 przedstawiają wpływ awarii czujników prądu na właściwości napędu sterowanego metodą wektorową. Badania wykonano dla pracy przy
prędkości znamionowej silnika, a w chwili t = 0,5 s nastąpiło uszkodzenie czujnika prądu w fazie B.
a)

b)

Rys. 5. Przebiegi zadanej i estymowanej prędkości kątowej (a) oraz składowych x–y prądu stojana
(b) przy całkowitym przerwaniu pętli pomiarowej
a)

b)

Rys. 6. Przebiegi zadanej i estymowanej prędkości kątowej (a) oraz składowych x–y prądu stojana
(b) przy wystąpieniu błędu skalowania sygnału pomiarowego

Całkowite uszkodzenie czujnika prądu jest najbardziej niekorzystne dla pracy napędu z silnikiem indukcyjnym. Bezpośrednio z tą wielkością związane są
estymowane zmienne stanu – moment elektromagnetyczny, strumień wirnika
oraz prędkość kątowa silnika. Na przebiegach tych wielkości pojawiają się silne
oscylacje (rys. 5a) oraz gwałtowne zmiany momentu i strumienia wirnika
o dużych amplitudach (rys. 5b). Można zatem stwierdzić, że brak pomiaru jednej fazy prądu uniemożliwia śledzenie zadanej trajektorii prędkości, a także
poprawną estymację prędkości.
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W przypadku wystąpienia błędu skalowania oraz szumu w sygnale pomiarowym z czujnika prądu zauważalne są minimalne wahania prędkości mierzonej
i estymowanej. Natomiast te rodzaje awarii nie wpływają znacząco na działanie
całego układu napędowego.
a)

b)

Rys. 7. Przebiegi zadanej i estymowanej prędkości kątowej (a) oraz składowych x–y prądu stojana
(b) przy pojawieniu się szumu na sygnale pomiarowym

Niemniej jednak długotrwałe uszkodzenie tego typu może doprowadzić do
niekontrolowanych zjawisk w napędzie elektrycznym sterowanym wektorowo
i dlatego konieczne jest jak najszybsze wykrycie tego typu awarii. Zdecydowano się na analizę takich uszkodzeń w celu weryfikacji poprawności działania
zaproponowanego algorytmu detekcji, który powinien być w stanie wykryć
nawet najmniejsze zakłócenie odczytywanej wartości z czujnika pomiarowego.

5. ALGORYTM DETEKCJI AWARII CZUJNIKÓW PRĄDU
W większości zastosowań przemysłowych kluczowym zagadnieniem
z punktu widzenia projektowania napędów elektrycznych jest redukcja kosztów
układu poprzez zmniejszenie liczby stosowanych komponentów. W odniesieniu
do czujników prądu w strukturach wektorowego sterowania wiąże się to przeważnie z ograniczaniem ich liczby do dwóch (po jednym na fazę A i B). Natomiast biorąc pod uwagę projektowanie układów napędowych o zwiększonym
stopniu bezpieczeństwa nie można opierać się na kryterium minimalizacji kosztów, lecz ryzyka wystąpienia awarii. Dlatego w niniejszej pracy analizie poddano układ wykorzystujący trzy czujniki prądu – po jednym na każdą fazę zasilania silnika. Przy symetrycznym obciążeniu wszystkich faz suma chwilowych
wartości mierzonych prądów wynosi zero (2) [10].
Zatem w prosty sposób można stwierdzić wystąpienie awarii czujnika prądu.
Jeśli współczynnik f0 jest mniejszy od małego progu granicznego ε0 to znacznik
fi będzie równy zeru.
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W chwili gdy przynajmniej jeden z czujników będzie wskazywał błędną
wartość mierzonego prądu to znacznik przyjmie wartość fi = 1, co jest jednoznaczne z wystąpieniem awarii (3).
i A  iB  iC  f 0
(2)

IF f 0   0 THEN f i  0 ELSE f i  1

(3)
Jednakże na podstawie jedynie tej informacji nie można jednoznacznie określić, który z czujników uległ uszkodzeniu. W związku z tym proponuje się inne
rozwiązanie, które jest modyfikacją metody zaproponowanej w pracy [10]. W
pierwszej kolejności należy określić różne zależności określające wartości składowych α–β prądów fazowych. Właśnie te sygnały są wykorzystywane w strukturze sterowania. Wykorzystując wszystkie trzy czujniki prądu można posłużyć
się zależnością (4), natomiast w przypadku tylko dwóch faz stosuje się zależność (5).

2
1
3

is 1   isA  isB  isC  , is 1 
isB  isC 
3
2
3

3
is 2  isA , is 2 
isA  2isB 
3
3
is 3  isB  isC  , is 3  
isA  2isC 
3

(4)
(5)
(6)

Na podstawie zależności (4)–(6) oraz tabeli 2 możliwe jest wyznaczenie
trzech dodatkowych znaczników kryterialnych Cri1–3 (7), które charakteryzują
się określoną wrażliwością na awarię danego czujnika prądu w jednej z faz.
Cri1 = is2 3  is2 1 , C ri 2 = is2 2  is2 3 , Cri 3 = is2 2  is2 2
(7)













Podstawiając zależności (4), (5) i (6) do (7) otrzymuje się:
2

2

C ri1 =  isB  isC 

 3

 
isB  isC   Cri1  f isB , isC 
 3


(8)

2

2

C ri 2 = isA 



3
  
isA  2isC   Cri 2  f isA , isC 
 3


(9)

2

2

C ri 3 = isA 

 3

 
isA  2isB   Cri3  f isA , isB 
 3


(10)

W stanie normalnej pracy składowe α–β prądów stojana spełniają warunek (11):
i s 1  i s 2  i s 3  i s 1  i s 2  i s 3
(11)
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Natomiast uszkodzenie jednego z czujników powoduje, że jedna z par prądów α–β reaguje w dużo mniejszym stopniu niż pozostałe dwie, ponieważ nie
zawiera ona informacji o wartości prądu pobieranej z wadliwego przetwornika
(tabela 2).
Tabela 2. Zależność składowych α–β prądu stojana od prądów fazowych
Wrażliwość składowej α–β na prąd w danej fazie
Składowa α–β

isA

isB

isC

is 1
is 2
is 3
is 1
is  2
is 3
Cri1
Cri 2
Cri 3

wrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

niewrażliwy

niewrażliwy

niewrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

niewrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

niewrażliwy

wrażliwy

niewrażliwy

wrażliwy

niewrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

niewrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

wrażliwy

niewrażliwy

Poniżej przedstawiono przebiegi znaczników Cri1–3 w czasie przed i po wystąpieniu awarii czujnika danej fazy. Jako, że przy sterowaniu w zamkniętej
pętli układ regulacji silnie reaguje na awarię czujnika prądu to dla czytelniejszego opisu algorytmu poniższe wyniki dotyczą pracy napędu w strukturze
otwartej (sterowanie U/f = const) przy wymuszeniu znamionowych wartości
napięcia zasilającego oraz częstotliwości w chwili wystąpienia uszkodzenia
(t = 0,5 s).
a)

b)

c)

Rys. 7. Przebieg prądów fazowych oraz znaczników kryterialnych Cri1–3 przy wystąpieniu całkowitego przerwania pętli pomiarowej czujnika fazy A (a), B (b) oraz C (c)
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Na podstawie tych informacji możliwe jest jednoznaczne określenie, który
z czujników prądu stojana uległ awarii. Zastosowanie tego algorytmu
w sterowaniu w zamkniętej pętli regulacji wiąże się z koniecznością określenia,
który z czujników uległ uszkodzeniu w pierwszej próbce od chwili wystąpienia
awarii. W praktycznej realizacji detektora posłużono się wartością różnicy między poszczególnymi znacznikami Cri1–3 w dwóch próbkach czasowych, tj. przed
oraz po wystąpieniu uszkodzenia (12):

C rij  Crij (k )  C rij (k  1)

dla

j  1,2,3

(12)

Tabela 3. Wpływ uszkodzonego czujnika prądu na znaczniki kryterialne
Awaria

Uszkodzony
czujnik prądu

Crik

D1

D2

D3

Użyte składowe
α–β

0

żaden

Cri1  Cri 2  Cri 3

0

0

0

dowolne

1

iA

Cri1  Cri 2  Cri 3

1

0

0

is  3 , is  1

1

iB

Cri 2  Cri 3  Cri1

0

1

0

is 2 , is 3

1

iC

Cri 3  Cri 2  Cri1

0

0

1

is 2 , is 2

Umożliwia to stwierdzenie, który ze znaczników kryterialnych Cri reaguje
w najmniejszym stopniu na awarię. W tabeli 3 przedstawiono zależności pomiędzy poszczególnymi uchybami ΔCri1, ΔCri2, ΔCri3 oraz adekwatne do nich
odpowiedzi układu detekcji na wykryte awarie.
Jeżeli wszystkie uchyby są sobie równe detektor zwraca wartość zero dla
wszystkich trzech sygnałów D1, D2, D3 określających wystąpienie i lokalizację
awarii czujnika. W chwili wystąpienia uszkodzenia na wyjściu układu detekcji
pojawi się sygnał logiczny wskazujący, który z przetworników zwraca nieprawidłową wartość prądu. Opierając się na tej informacji oraz Tabeli 3 możliwe
jest wybranie takiej pary składowych isα, isβ, która jest niewrażliwa na dany prąd
fazowy i podanie jej do wewnętrznej struktury sterowania. Jednakże w niniejszej pracy skoncentrowano się jedynie na procesie detekcji i identyfikacji awarii
czujnika prądu. Na rys. 8 przedstawiono graficznie zasadę działania detektora.
Natomiast na rys. 9 zaprezentowano przebiegi poszczególnych znaczników
kryterialnych Cri1–3 oraz ich uchybów ΔCri1–3 w przypadku całkowitego przerwania pętli pomiarowej czujników prądu dla każdej z trzech faz.
Przedstawione przebiegi wskazują na możliwość czytelnego uzyskania informacji o uszkodzonym czujniku prądu już w pierwszej próbce po wystąpieniu
awarii.
W dalszej części pracy zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych zaproponowanego algorytmu detekcji dla sterowania wektorowego DFOC. Pierwsze
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wyniki (rys. 10) dotyczą całkowitego przerwania pętli pomiarowej czujnika
prądu fazy B dla dwóch zakresów prędkości kątowej silnika ωm = ωmN oraz
ωm = 0,05ωmN.

Rys. 8. Zasada działania zaproponowanego detektora
a)

b)

c)

Rys. 9. Przebiegi poszczególnych kryteriów i ich błędów przy pojawieniu się awarii czujnika
prądu fazy kolejno A (a), B (b) i C (c)

Zauważalne jest, że przebiegi prądów fazowych, ze względu na mniejszą
częstotliwość, zachowują się inaczej co również wpływa na znaczniki kryterialne. Jednakże poprzez wykorzystanie błędów pomiędzy wartościami poszczególnych znaczników oraz informacji z tabeli 3, układ detekcji był w stanie prawidłowo stwierdzić wystąpienie awarii.
Kolejne badania zostały wykonane dla pozostałych dwóch rodzajów uszkodzeń przetwornika prądu – błędu skalowania sygnału oraz szumu pomiarowego
(rys. 11). Także i w tym przypadku detektor w szybki sposób był w stanie
zwrócić informację o wystąpieniu awarii. Przedstawione przebiegi dotyczą
prędkości znamionowej silnika, jednakże przeprowadzono badania także dla
mniejszych wartości prędkości kątowej i uzyskano identyczny rezultat.
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a)

b)

Rys. 10. Przebiegi prądów fazowych, współczynników kryterialnych oraz odpowiedzi detektora
przy wystąpieniu całkowitego uszkodzenia czujnika fazy B dla prędkości ωm=ωmN (a)
oraz ωm=0,05ωmN (b)

a)

b)

Rys. 11. Przebiegi prądów fazowych, współczynników kryterialnych oraz odpowiedzi detektora
przy wystąpieniu błędu skalowania sygnału pomiarowego (a) oraz szumu (b) w sygnale pomiarowym czujnika fazy B

Detekcja awarii czujnika prądu stojana w układach wektorowego ...

a)
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b)

Rys. 12. Przebiegi prądów fazowych, współczynników kryterialnych oraz odpowiedzi detektora
przy wystąpieniu całkowitego uszkodzenia czujnika fazy A (a) oraz C (b)

Na rys. 12 zaprezentowano wyniki całkowitego przerwania pętli pomiarowej
dla dwóch pozostałych faz prądu: A i C dla pracy napędu w warunkach znamionowych. Badania także i w tym przypadku udowodniły, że zaproponowany
detektor pomyślnie wykrył awarię czujnika prądu w odpowiednio szybkim czasie i poprawnie wskazał, który z nich uległ uszkodzeniu.

6. PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące układów napędowych
o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Przedstawiono wpływ uszkodzeń czujników prądu na pracę napędu elektrycznego oraz zaproponowano i opisano
prosty algorytm detektora awarii tych czujników w strukturach wektorowego
sterowania silnikiem indukcyjnym. Uzyskane wyniki wskazują, że możliwe jest
dokonanie detekcji i identyfikacji wadliwego przetwornika prądu w szybki
i pewny sposób opierając się jedynie na pomiarze tych wielkości. Badania zostały przeprowadzone dla różnych typów uszkodzeń oraz w całym zakresie
prędkości kątowej silnika. Czas reakcji zaproponowanego algorytmu wynosi
zaledwie kilka próbek czasowych od chwili pojawienia się uszkodzenia, bez
względu na jego rodzaj czy też częstotliwość prądów stojana. Zasada działania
detektora wskazuje, że w przeciwieństwie do innych układów, największe znaczenie ma zakłócony pomiar z czujnika, a nie przebiegi zmiennych stanu (prędkości, momentu elektromagnetycznego czy strumienia wirnika). Zapewnia to
szybką reakcję układu diagnostyki.
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STATOR CURRENT FAULTS DETECTION ALGORITHM FOR VECTOR
CONTROLLED INDUCTION MOTOR DRIVES
In the paper the current sensor faults detection algorithm for vector controlled induction motor drive system is presented and described. The issue of identifying stator current sensor fault is described. Diagnostic system based on simple algorithmic relations
between measured currents is analyzed and tested in different drive conditions. An influence of the chosen sensor faults to the performance of drive system is presented. Simulation results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) and performed
in MATLAB/SimPowerSystem software.
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