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MODELOWANIE NAPĘDU PRĄDU PRZEMIENNEGO  

ZASILANEGO Z BATERII AKUMULATORÓW  

Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA MATLAB/SIMULINK 

 

W artykule przedstawiono model symulacyjny napędu prądu przemiennego zasilanego z baterii akumulatorów. Zaprezen-

towano układ sterowania napędu z bezpośrednim sterowaniem momentem oraz rozmytym regulatorem prędkości obrotowej. 

Przeprowadzono badania symulacyjne opracowanego modelu podczas rozruchu, hamowania oraz przy zmianie kierunku obro-

tów układu napędowego. Rezultaty badań zilustrowano przebiegami czasowymi prądu stojana, prędkości obrotowej, momentu 

elektromagnetycznego oraz momentu zadanego.  

 

WSTĘP 

Zastosowanie napędów elektrycznych w różnego rodzaju po-
jazdach staje się coraz powszechniejsze. Poszczególne rozwiąza-
nia różnią się rodzajem stosowanego napędu, koncepcją sterowa-
nia, mocą użyteczną oraz efektywnością energetyczną. Wykorzy-
stanie napędu prądu przemiennego ma wiele zalet, takich jak rela-
tywnie niski koszt oraz duża niezawodność silnika indukcyjnego 
oraz falownika, który w przepadku ogólnym może być sterowany z 
wykorzystaniem metody modulacji szerokości impulsów lub metody 
bezpośredniego sterowania momentem (ang. direct torque control 
method) [1, 2, 3, 5]. 

Podstawowa koncepcja metody DTC polega na zastosowaniu 
nieliniowych estymatorów momentu i strumienia, dzięki czemu 
możliwe było wyeliminowanie regulatorów prądów stojana. Elemen-
ty półprzewodnikowe falownika są sterowane w taki sposób, aby 
zapewnić jednoczesną regulację wartości amplitudy strumienia 
stojana oraz momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego 
[1, 2, 10].  

Metoda bezpośredniego sterownia momentem aktualnie jest 
popularna, ponieważ zapewnia bardzo dobre własności dynamiczne 
układów napędowych. Niemniej wciąż poszukiwane są nowe możli-
wości modyfikacji metody regulacji momentu i strumienia przy za-
stosowaniu, między innymi, regulatorów rozmytych. Algorytmy 
sterowania rozmytego znajdują coraz szersze zastosowanie w 
sterowaniu napędów, ponieważ  pozwalają uwzględnić zjawiska 
nieliniowości oraz charakterystyki  przetworników pomiarowych. 
Zapewniają także poprawę wskaźników jakości wyznaczonych dla 
układu regulacji napędu. Stanowi to znaczącą zaletę w porównaniu 
z rozwiązaniami konwencjonalnymi [6, 7]. 

1. METODA BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA 
MOMENTEM  

Składowe prądu stojana oraz napięcia stojana silnika indukcyj-
nego opisanego przy zastosowaniu układu współrzędnych (d-q) 
można wyznaczyć stosując następujące zależności [1, 2]: 
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gdzie: id, iq – składowe wektora prądu stojana, ia, ib, ic – prądy 
fazowe stojana, ud, uq – składowe wektora napięcia stojana, UDC – 
napięcie układu pośredniczącego prądu stałego, S1,S2,S3  – sygnały 
sterowania przekształtnika w poszczególnych fazach. 
Składowe strumienia stojana w układzie współrzędnych (d-q) są 
opisane równaniami [1, 2]: 
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gdzie: d, q – wektory składowych strumienia, Rs – rezystancja 

fazy stojana, t - przedział czasu, dla którego wyznaczane są 
wektory składowych strumienia. 

Strumień stojana s oraz moment elektromagnetyczny Me 
można estymować przy zastosowaniu zależności [1, 2]: 
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2. KONCEPCJA ROZMYTEGO REGULATORA 
PRĘDKOŚCI  

Opracowany regulator charakteryzuje się podwójną strukturą 
typu Mamdaniego, a także działaniem bezpośrednim, czyli w opar-
ciu o sygnały błędu e(t) oraz całki błędu ∫e(t)dt. W konsekwencji 
ogólna baza reguł może być zapisana w następującej postaci [4, 8, 
9]: 
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gdzie: e, ie - wejściowe zmienne lingwistyczne: błędu oraz całki 
błędu, up, ui - wyjściowe zmienne lingwistyczne torów: proporcjo-
nalnego oraz całkującego, LE (1),..., LE (k), LIE (1),..., LIE (n) - 
wartości lingwistyczne: błędu oraz całki błędu, LUP(1),..., LUP (k), 

LUI (1),..., LUI (n) - wartości lingwistyczne zmiennych wyjściowych 
torów: proporcjonalnego oraz całkującego, wP, wI - współczynniki 
wagowe. 

Wejściowe zmienne lingwistyczne zawierają pięć trójkątnych 
funkcji przynależności określających błąd e oraz całkę błędu ie. 
Funkcje oznaczono w sposób następujący: NM - średnia ujemna, 
NS - mała ujemna, ZO - zerowa, PS - mała dodatnia, PM - średnia 
dodatnia. W odniesieniu do wyjściowej zmiennej lingwistycznej u 
zastosowano funkcje przynależności Gaussa, które zostały roz-
mieszczone równomiernie w znormalizowanym przedziale wyjścio-
wym. Zastosowano łącznie siedem funkcji, dodatkowo wprowadza-
jąc oznaczenia: NB - duża ujemna oraz PB - duża dodatnia. 

Bazę reguł projektowanego regulatora rozmytego wstępnie 

zdefiniowano przy wykorzystaniu standardowej tablicy Mac Vicara-
Whelana, która została zmodyfikowana przy uwzględnieniu parame-
trów wejściowych i wyjściowych funkcji przynależności opisujących 
zmienne lingwistyczne. Po wpisaniu bazy reguł realizowany jest 
proces defuzyfikacji. Polega on na wybraniu odpowiedniej procedu-
ry matematycznej, która umożliwia przekształcenie zbioru rozmyte-
go, opisanego funkcją przynależności w wartość skalarną. Przy 
zastosowaniu metody środka obszaru (ang. centre of area - COA) 
wartość skalarną sygnału wyjściowego regulatora dla przypadku 
dyskretnego wyznacza się przy wykorzystaniu następującej zależ-
ności [4, 9]: 
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gdzie: uN – znormalizowana wyjściowa zmienna lingwistyczna,U – 

funkcja przynależności wyjściowego zbioru rozmytego, CLU(k) – 
skompresowana funkcja przynależności dla każdej k-tej reguły. 

 
Opracowany model napędu prądu przemiennego z rozmytym 

regulatorem prędkości obrotowej oraz bezpośrednim sterowaniem 
momentem został zaprezentowany na rys. 1. 

3. REZULTATY BADAŃ SYMULACYJNYCH NAPĘDU 
PRĄDU PRZEMIENNEGO 

Badania symulacyjne układu napędowego sterowanego z wy-
korzystaniem przemiennika częstotliwości typu DTC zostały prze-
prowadzone podczas rozruchu, hamowania oraz zmiany kierunku 
prędkości obrotowej.  Podstawowe parametry silnika indukcyjnego 
zastosowanego w układzie napędowym: PN =2,2kW, US =230V, 
f =50Hz, p=2, RS =0,44 Ohm, RR =0,82 Ohm, LS =0,002H,  
LR =0,002H, M =0,07H, J =0,88 kg∙m2. 

Wybrane rezultaty badań w postaci przebiegów czasowych 
prądu stojana, prędkości obrotowej wirnika, momentu elektroma-
gnetycznego oraz momentu zadanego zostały zaprezentowane na 
rys. 2-5. 
 

 
Rys. 1. Model symulacyjny  napędu prądu przemiennego z rozmytym regulatorem prędkości obrotowej oraz bezpośrednim sterowaniem 
momentem 
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Rys. 2. Przebiegi czasowe prądu stojana, prędkości obrotowej 
wirnika, momentu elektromagnetycznego oraz momentu zadanego 
podczas rozruchu, hamowania oraz przy zmianie kierunku prędko-
ści obrotowej układu napędowego 

 

 
Rys. 3. Przebiegi czasowe prądu stojana, prędkości obrotowej 
wirnika, momentu elektromagnetycznego oraz momentu zadanego 
podczas rozruchu układu napędowego 

 

 
Rys. 4. Przebiegi czasowe prądu stojana, prędkości obrotowej 
wirnika, momentu elektromagnetycznego oraz momentu zadanego 
podczas hamowania układu napędowego 

 

 
Rys. 5. Przebiegi czasowe prądu stojana, prędkości obrotowej 
wirnika, momentu elektromagnetycznego oraz momentu zadanego 
przy zmianie kierunku prędkości obrotowej układu napędowego 
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W odniesieniu do układów napędowych często stosowany jest 
wskaźnik, który oblicza się jako całkę z iloczynu czasu i wartości 
bezwzględnej uchybu regulacji (ang. integral of time multiplied by 
absolute value of error) oraz zapisuje w postaci [1, 2]: 
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gdzie: e(t) - uchyb regulacji, tk - czas zakończenia procesu regula-
cji, t - czas. 

 
Wykorzystując zależność określającą IITAE całkowy wskaźnik 

jakości momentu można zapisać w następujący sposób [1, 8]: 
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gdzie: Me(t) – moment elektromagnetyczny w funkcji czasu, Mref  - 
moment zadany, eMe(t) – uchyb momentu w funkcji czasu. 

 
Rezultaty badań modelu napędu z rozmytym układem regulacji 

zostały porównane z modelem napędu z konwencjonalnym układem 
regulacji. Takie  porównanie pozwala zweryfikować zaproponowaną 
strategię sterowania. Wybrane rezultaty dotyczące wyznaczonych 
całkowych wskaźników jakości zaprezentowano w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Całkowe wskaźniki jakości dla napędu z regulatorem 
 rozmytym oraz konwencjonalnym    

Parametr 
Napęd z regulatorem 

 rozmytym  
Napęd z regulatorem 

 konwencjonalnym 

Prędkość obrotowa 
zadana n [obr./min] 

Całkowy wskaźnik jakości IMe 
Całkowy wskaźnik jakości 

IMe 

200 0,042 0,043 

400 0,060 0,062 

500 0,081 0,084 

600 0,098 0,102 

700 0,119 0,122 

800 0,138 0,143 

PODSUMOWANIE 

Otrzymane charakterystyki czasowe prądu stojana, prędkości 
obrotowej oraz momentu elektromagnetycznego, a także uzyskane 
wartości wskaźników jakości wskazują na celowość zastosowania w 
układzie falownika, zasilającego silnik indukcyjny, metody bezpo-
średniego sterowania momentem wraz regulatorem rozmytym. 

Przeprowadzona analiza porównawcza układu napędowego z 
regulatorem rozmytym oraz konwencjonalnym pozwala na stwier-
dzenie, że przy zastosowaniu regulatora rozmytego następuje 
skrócenie czasu regulacji, szczególnie przy większych wartościach 
momentu obciążenia. Całkowe wskaźniki jakości również uzyskują 
niższe wartości dla układu napędowego z regulatorem rozmytym, 
chociaż korelacja z wartościami momentu obciążenia jest znacznie 
mniejsza niż dla czasu regulacji. 
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Modeling the battery-powered AC drive  
using the Matlab / Simulink software 

The article presents a simulation model of AC drive pow-

ered by batteries. The control system drive with direct torque 

control and speed fuzzy controller was presented. The simu-

lation tests of the developed model during start-up, braking 

and changing the direction of rotation of the drive system 

were carried out. The results of simulation tests were pre-

sented as the time characteristics of the stator current, the 

rotational speed, the electromagnetic torque and the refer-

ence torque. 
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