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BADANIA LABORATORYJNE STEROWANIA POLOWEGO 

Z WYMUSZENIEM DYNAMIKI MASZYNY DWUSTRONNIE 

ZASILANEJ 
 

 
Streszczenie. W artykule zaprezentowano zastosowanie sterowania wymuszającego 

dynamikę (FDC) do maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej. Sterowanie FDC 

oparte zostało na metodzie polowo zorientowanej. Przedstawiono ideę sterowania FDC 

oraz jego adaptację do regulacji prędkości maszyny oraz mocy biernej pobieranej z sieci. 

Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych napędu pracującego przy wymuszeniu 

kilku zadanych stanów przejściowych. Przedstawiono też wyniki badań dotyczących 

odporności układu na zmianę momentu bezwładności oraz wyniki badań układu 

pracującego z nadrzędnym regulatorem prędkości. 

 

Słowa kluczowe: sterowanie wymuszające dynamikę, maszyna asynchroniczna dwustronnie zasilana, 

sterowanie wektorowe, sterowanie odporne 

 

 

 

LABORATORY TESTS OF FIELD ORIENTED CONTROL OF A DOUBLY 

FED INDUCTION MACHINE WITH FORCED DYNAMICS 
 

 
Summary. Application of forced  dynamics control (FDC) based on the field 

oriented control method for control of a doubly fed induction machine (DFIM) is 

presented in the   paper. The idea of the FDC method and its adaptation to the control of 

speed and reactive power of the DFIM is described. The paper contains the laboratory test 

results of the DFIM working in three exemplary dynamic modes. The investigations of 

the influence of the moment of inertia on speed regulation and of the system of speed 

regulation with master control loop were performed and are described in the paper . 

 
Keywords: forced dynamics control, doubly fed induction machine, vector control, robust control 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Maszyna asynchroniczna dwustronnie zasilana jest rozwinięciem koncepcji kaskady 

podsynchronicznej. W układzie tym silnik indukcyjny pierścieniowy zasilany jest zarówno od 
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strony stojana, przyłączonego bezpośrednio do sieci, jak i od strony wirnika – przez zestaw 

falowników napięcia. W odróżnieniu od klasycznej kaskady rozwiązanie to umożliwia pracę 

napędową i generacyjną z prędkością podsynchroniczną i nadsynchroniczną. Dodatkowo 

może być również regulowana wartość mocy biernej pobieranej z sieci przez uzwojenia 

stojana. Istotny jest również fakt, że przez przekształtniki włączone w obwód wirnika 

przepływa tylko moc poślizgu Pψs, co w układach o małym zakresie sterowania prędkości 

umożliwia ich dobór na moc mniejszą od mocy znamionowej silnika. 

Metoda sterowania wymuszającego dynamikę (ang. Forced Dynamics Control) powstała 

jako efekt współpracy prof. Doddsa (Wielka Brytania), prof. Vittka (Słowacja) oraz 

dr. Utkina (Rosja). Nazwa metody wynika z możliwości regulacji prędkości zarówno pod 

względem wartości, jak i stanu przejściowego. Dynamika układu napędowego może być 

kontrolowana przez kształtowanie dowolnych przebiegów czasowych prędkości 

i przyspieszenia. W opracowaniu [2] autorzy zebrali rozwiązania sterowania FDC dla 

silników: indukcyjnego klatkowego, synchronicznego z magnesami trwałymi 

i reluktancyjnego. Możliwe jest również połączenie metody sterowania polowo 

zorientowanego FOC ze sterowaniem wymuszającym dynamikę FDC [3], [1]. W pracy [1] 

zaprezentowano i przebadano symulacyjnie możliwości zastosowania sterowania 

wymuszającego dynamikę do regulacji prędkości i mocy biernej maszyny dwustronnie 

zasilanej. W niniejszej publikacji przedstawione zostaną wyniki badań laboratoryjnych układu 

sterowania opisanego w [1]. 

 

 

2. STRUKTURA UKŁADU STEROWANIA 

 

W opracowanym układzie sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej (rys. 1) 

można wyróżnić dwie warstwy: wewnętrzną – regulacji prądów wirnika oraz zewnętrzną – 

odpowiedzialną za sterowanie prędkości i mocy biernej. Podrzędne obwody regulacji prądów 

zbudowane są na bazie sterowania polowo zorientowanego. Sterowanie typu FOC zapewnia 

niezależną regulację momentu m i mocy biernej q za pomocą składowych prądu wirnika iry, irx 

w układzie współrzędnych zorientowanym ze strumieniem skojarzonym stojana [4]:  
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gdzie:  lM, ls – względna indukcyjność główna, względna indukcyjność własna stojana,  

ωs – względna  pulsacja napięcia stojana,  

ψs – amplituda strumienia stojana. 
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Rys. 1. Schemat blokowy sterowania wymuszającego dynamikę maszyny dwustronnie zasilanej 

Fig. 1. Block diagram of the forced dynamics control of doubly fed induction machine 

Nadrzędną warstwę sterowania stanowią regulatory wymuszające dynamikę zmian 

prędkości i mocy biernej, które dostarczają wartości zadanych prądów wirnika. Synteza praw 

sterowania regulatorów nadrzędnych została przedstawiona w [1]. Ostateczne równanie 

regulatora prędkości przedstawia się następująco: 
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gdzie:  mo – moment obciążenia (w ogólnym przypadku składowa statyczna i dynamiczna),  

TM – mechaniczna stała czasowa silnika,  

aω(ω, ωz) – żądane przyspieszenie.  

Prąd zadany w osi y zawiera dwie składowe: pierwsza zapewnia skompensowanie 

statycznego momentu obciążenia, a druga jest niezbędna do wytworzenia momentu 

dynamicznego, zapewniającego uzyskanie żądanego przyspieszenia. Wartość aktualnego 

momentu obciążenia, z uwagi na trudności związane z jego pomiarem, musi zostać 

wyznaczona obliczeniowo (np. za pomocą obserwatora). 

Wynikiem działania regulatora mocy biernej jest prąd zadany w osi x: 
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gdzie: aq(q,qz) – żądana dynamika zmian mocy biernej. 
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W równaniach (3) i (4) żądane stany przejściowe prędkości i mocy biernej opisane są 

przyspieszeniami aω i aq, które w ogólnym przypadku są funkcjami wielkości zadanych 

i rzeczywistych. Przykładowe układy dynamiczne możliwe do uzyskania to: liniowe układy 

I (5) i II rzędu (6) oraz nieliniowy układ z jednostajnym narastaniem (7): 
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W zależnościach (5) - (7) w miejsce k należy wstawić regulowaną wielkość (prędkość lub 

moc bierną). Parametrem inercji I rzędu jest stała czasowa T, tryb II rzędu opisany jest 

pulsacją drgań własnych ωn oraz współczynnikiem tłumienia ξ, natomiast zadana stała 

wartość przyspieszenia az parametryzuje układ z jednostajnym narastaniem. W realizacji 

mikroprocesorowej nieciągłą funkcję sgn(x) należy zastąpić ciągłą aproksymacją, aby uniknąć 

zjawiska chatteringu. 

 

 

3. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 

Przekształtnik

tyrystorowy

Falownik

napięcia

~230V =110V Sterownik

mikroprocesorowy

~3x400V

Enkoder

Maszyna asynchronicznaMaszyna obcowzbudna  

Rys. 2. Schemat stanowiska laboratoryjnego 

Fig. 2.  Pictorial diagram of the laboratory system 
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Opisywany układ sterowania został przebadany laboratoryjnie na stanowisku  

wyposażonym w maszynę asynchroniczną pierścieniową o mocy 3 kW, której stojan zasilany 

był z sieci napięcia przemiennego, natomiast w obwód wirnika włączony był falownik 

napięcia (rys. 2). Obciążenie stanowił silnik prądu stałego zasilany z czterokwadrantowego 

prostownika tyrystorowego. Rolę układu sterowania pełnił sterownik mikroprocesorowy 

oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320F2812. Program dla sterownika 

mikroprocesorowego został napisany w języku C. Czas dyskretyzacji układu sterowania 

wynosił 200 μs.  

 

3.1. Regulacja prędkości i mocy biernej 

 

Dla zaprezentowania działania regulatorów FDC prędkości i mocy biernej przedstawiono 

odpowiedzi układu na skokowe zmiany prędkości zadanej z 0,64 do 0,9 (w jednostkach 

względnych) i mocy biernej zadanej z 0 do 0,6. Nastawy regulatorów FDC były następujące:  

 układ o stałym przyspieszeniu: aω = 130 rad/s, aq = 15 kvar/s, 

 układ I rzędu – Tω = Tq = 70 ms, 

 układ II rzędu – ωnω= ωnq = 20 rad/s, ξω = ξq = 1. 

 

  

a) b) 

 

 

c) 

Rys. 3. Przebiegi prędkości, momentu oraz mocy biernej w stanach dynamicznych: a) stałego 

przyspieszenia, b) opisanego inercją I rzędu, c) opisanego równaniem II rzędu 

Fig. 3. Speed, torque and reactive power waveforms for dynamic modes: a) constant acceleration,  

b) I order, c) II order 
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3.2. Obserwator momentu obciążenia 

 

W metodzie FDC [2] regulator prędkości dobierany jest z uwagi tylko na wartość 

mechanicznej stałej czasowej silnika, a inercja mechanizmu obciążającego ujawnia się 

w całkowitym momencie obciążenia silnika mo, który obejmuje także moment dynamiczny, 

związany z bezwładnością napędzanego mechanizmu (3). Pozwala to z jednej strony 

uniezależnić dynamikę od – w ogólnym przypadku nieznanej lub zmiennej – wartości 

momentu bezwładności napędzanego mechanizmu, a z drugiej wymaga odtworzenia wartości 

mo, niezbędnej do sterowania. W przypadku kiedy inercja mechanizmu obciążającego jest 

znana, wygodnie jest przyjąć wartość TM jako równą stałej czasowej całego układu 

napędowego. 

Do wyznaczenia wartości momentu obciążenia wykorzystano obserwator 

zaprezentowany w [2], [3]. Równania obserwatora wyprowadzono z równania 

mechanicznego, przyjmując jako zmienne stanu prędkość i moment obciążenia. W pętli 

korygującej wykorzystano różnicę pomiędzy prędkością mierzoną a obserwowaną εω.  
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gdzie: e, moe - estymowane wartości prędkości i momentu obciążenia.  

Zakładając, że oba bieguny wielomianu charakterystycznego obserwatora będą sobie 

równe, otrzymuje się pojedynczy parametr strojący w postaci stałej czasowej To. 

Współczynniki obserwatora wynoszą: 
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Niezależnie, czy zmiana mechanicznej stałej czasowej układu wynika ze zmiany 

momentu  bezwładności obciążenia, czy różnicy pomiędzy wartością oszacowaną a wartością 

rzeczywistą momentu bezwładności, w sygnale wyjściowym obserwatora momentu 

obciążenia pojawia się składowa dynamiczna, konieczna do utrzymania żądanego 

przyspieszenia. Na rys. 4 przedstawiono przebiegi obrazujące działanie obserwatora 

momentu, w przypadku gdy przyjęta w obliczeniach mechaniczna stała czasowa TM jest 

równa rzeczywistej stałej czasowej napędu TMN (rys. 4.a) oraz w sytuacji, gdy stała czasowa 

uwzględniona w obliczeniach jest dwukrotnie mniejsza od rzeczywistej (rys. 4.b). Układ 
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działa poprawnie również wtedy, gdy błędnie oszacowano wartość TM i została ona przyjęta 

jako dwukrotnie większa od rzeczywistej stałej czasowej napędu (rys. 4.c). Prędkość zadana 

zmieniana była z 0,64 do 0,9, dodatkowo po ustaleniu się prędkości obrotowej na poziomie 

początkowym załączano układ sterowania maszyny obciążającej, generującej moment 

obciążenia o wartości mo = 0,5.  

 

  

a) b) 

 

 

c) 

Rys. 4. Przebiegi przy zmianach uwzględnianej w układzie sterowania mechanicznej stałej czasowej: 

a) TM = TMN, b) TM = TMN/2, c) TM = 2TMN 

Fig. 4. Waveforms for system with different mechanical time constant: a) TM = TMN, b) TM = TMN/2,  

c) TM = 2TMN 

 

3.3. Nadrzędna pętla sterowania 

 

Badania wersji podstawowej układu sterowania wymuszającego dynamikę wykazały 

niedokładności w śledzeniu zadanej krzywej ustalania prędkości. Autorzy metody 

zaproponowali w [2] zastosowanie dodatkowej nadrzędnej pętli sterowania, korygującej błędy 

regulacji prędkości w stanach dynamicznych. Przykładowym rozwiązaniem jest sterowanie 

adaptacyjne z modelem odniesienia MRAC (ang. Model Reference Adaptive Control). 

W metodzie tej cały dotychczas omawiany układ napędowy traktowany jest jako obiekt 

o transmitancji zbliżonej do żądanej. Przykładowo, na rys. 5 przedstawiono rozwiązanie dla 

układu I rzędu, gdzie wpływ zakłócenia układu rzeczywistego został opisany wzmocnieniem 

i stałą czasową różnymi od żądanych. W nowej warstwie nadrzędnej porównywana jest 
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odpowiedź układu rzeczywistego ω z odpowiedzią idealną ωid, wynikającą z modelu 

odniesienia o żądanej transmitancji. Wzmocniona różnica służy do wyznaczenia nowej 

wartości zadanej prędkości ω’z. 

 

KMRAC

ωz ω'z ω
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Rys. 5. Układ regulacji z nadrzędną pętlą typu MRAC 

Fig. 5. Control system with MRAC master control loop  

 

  

a) b) 

 

 

 

 

c) d) 

Rys. 6. Przebiegi podczas pracy układu: bez nadrzędnej pętli regulacji prędkości (a), z regulatorem 

MRAC o wzmocnieniu 1 (b) i 4 (c) oraz z regulatorem typu PI (d) 

Fig. 6. Waveforms for system without master control loop (a), with MRAC gain equal to 1 (b) 

and 4 (c), with PI controller (d)  
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Wynik działania pętli korygującej przedstawiono na rys. 6. Podczas pracy w układzie 

podstawowym (rys. 6.a) widoczne są różnice pomiędzy prędkością w stanie nieustalonym 

oraz w chwili wzrostu momentu obciążenia. Zwiększanie wzmocnienia w układzie MRAC 

prowadzi do zmniejszenia odchyłek prędkości i wpływu momentu obciążenia (rys. 6.b, c). 

Najlepsze efekty przynosi zastosowanie regulatora PI w miejsce dużego wzmocnienia 

w układzie MRAC (rys. 6.d). 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych metody sterowania wymusza-

jącego dynamikę prędkości i mocy biernej maszyny dwustronnie zasilanej. Wyniki 

potwierdzają rozważania teoretyczne, dotyczące możliwości kształtowania przebiegów 

dynamicznych ww. wielkości. Metoda FDC charakteryzuje się odpornością na zmiany 

momentu bezwładności układu napędowego. Wprowadzenie nadrzędnej pętli regulacji 

prędkości pozwala na skorygowanie niedokładności w utrzymywaniu zadanych przebiegów 

dynamicznych i wpływu momentu obciążenia. 
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Abstract 

 

Application of the forced dynamics control (FDC) based on field oriented control method 

for the control of doubly fed induction machine is presented in the paper. Doubly fed 

induction machine is an asynchronous wound machine, which stator is connected to the grid 

and rotor is supplied with a voltage inverter. This system is similar to the popular in industry 

subsynchronous cascade, but has significant advantages. Replacement of diode and thyristor 

rectifiers with voltage inverters makes possible work as a motor or as a generator with both 

sub- and supersynchronous speed. This system ensures also control of the reactive power 

drawn from the grid. 

The most popular control methods of the doubly fed induction machine are the field 

oriented, multiscalar and direct torque control methods. Forced dynamics control is a new 

control method, developed by S. Dodds and J. Vittek, already applied to squirrel cage 

induction, synchronous and reluctance machines. This method enables accurate realization 

of prescribed dynamic response profiles. 

Block diagram of proposed control method is shown in Fig. 1. Demanded values of the 

rotor currents in x and y axis are calculated in outer control loop, which realizes FDC laws for 

speed and reactive power regulation. Test results of the laboratory system (Fig. 2) working in 

three example dynamic modes are shown in Fig. 3. In all cases both speed and reactive power 

follow the demanded values with demanded response profile. In Fig. 4 the influence of the 

moment of inertia on drive system operation is shown. Load torque observer, required by the 

speed regulator, gives in result information about static and dynamic components of the load 

torque. This makes the system robust against changes of the moment of inertia. In Fig. 5 the 

master control loop was depicted, which allows better following of the demanded response 

profile (Fig. 6). 

Presented solution ensures independent control of the speed and reactive power 

in dynamic mode chosen by the user, on condition that current limitations are not exceeded. 

Assuming perfect estimation of the stator flux vector and the load torque, described drive 

system can be treated as a “black box” with demanded transmitations. 


