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1. WSTĘP
1.1. Opis problemów
W pracach [1]–[3] zaproponowano wprowadzenie do modelu maszyny
indukcyjnej nowej zmiennej ζ, stanowiącej iloczyn wektora strumienia wirnika
oraz prędkości wirnika. Wówczas w obserwatorze opartym na takim modelu
oprócz strumienia wirnika odtwarzana jest także nowa zmienna, na podstawie
której określić można prędkość kątową wirnika. Jest to stosunkowo nowe podejście
do estymacji wartości niemierzonych zmiennych maszyny indukcyjnej i nie
wszystkie problemy zostały do końca rozwiązane, stąd obserwator ten jest
przedmiotem badań prowadzonych w ramach niniejszej rozprawy.
Wprowadzenie zmiennej ζ do równań modelu matematycznego maszyny
indukcyjnej po raz pierwszy zaproponowane zostało w [1]. Po zastosowaniu
kolejnych modyfikacji obserwatora [4], [5], przyjął on ostateczną formę opisaną w
[6] i w dalszej części rozprawy nazywany on będzie rozszerzonym obserwatorem
prędkości.
Właściwości estymatorów zależne są między innymi od wartości
parametrów, zależnych od typu estymatora. W przypadku grupy estymatorów
MRAS, w których zmienne odtwarzane są bezpośrednio na podstawie sygnałów
mierzonych jedynymi parametrami, które wymagają dostrojenia, są wzmocnienia
występujące w algorytmie adaptacyjnym. W przypadku zastosowania regulatora PI
w mechanizmie adaptacyjnym, dobierane są dwie nastawy: wzmocnienie członu
proporcjonalnego oraz całkującego. W innych wariantach estymatorów MRAS, na
przykład w estymatorze zaprezentowanym w [7], rolę modelu dostrajanego pełni
obserwator Luenbergera. Wówczas, oprócz nastaw mechanizmu adaptacyjnego,
konieczny jest dobór wartości wzmocnień występujących w sprzężeniu od błędów
odtwarzania, natomiast liczba tych wzmocnień wynosi cztery. Występująca w
równaniach obserwatora prędkość kątowa wirnika jest wolnozmiennym
parametrem. Traktując ją jako stałą, otrzymuje się obserwator jako układ liniowy.
Możliwe jest zatem zastosowanie metod doboru wzmocnień właściwych dla
obserwatorów liniowych. Istnieją analityczne zależności opisujące wartość
wzmocnień obserwatora, dla których odległość biegunów obserwatora od środka
układu współrzędnych płaszczyzny zespolonej jest wielokrotnością odległości
biegunów obiektu od początku układu współrzędnych [8], [9]. Możliwe jest także
wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych do doboru wartości wzmocnień oraz
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parametrów algorytmu adaptacyjnego [10]–[13], co daje większą swobodę
lokalizacji biegunów obserwatora, a także możliwość ograniczenia wartości
wzmocnień.
W rozszerzonym obserwatorze prędkości maszyny indukcyjnej
wprowadzono nową zmienną, co wiąże się ze wzrostem liczby równań obserwatora
oraz liczby błędów odtwarzania. W zaproponowanym obserwatorze prędkości
występuje aż dwanaście wzmocnień, od których doboru zależy jakość odtwarzania
oraz przede wszystkim stabilność obserwatora. Obserwator opisany jest
nieliniowym układem równań różniczkowych, natomiast przyjęcie prędkości
wirnika jako stałego parametru, jak w [10], nie jest możliwe, ponieważ w
równaniach obserwatora prędkość zastąpiona jest funkcją strumienia wirnika oraz
nowej zmiennej ζ. Przeprowadzone zostały udane próby zastosowania algorytmu
optymalizacji rojem cząstek do doboru wartości wzmocnień rozszerzonego
obserwatora [14]. Metoda ta wiąże się jednak z koniecznością przeprowadzania
wielokrotnych, złożonych obliczeniowo symulacji. Problem doboru wartości
wzmocnień rozszerzonego obserwatora prędkości pozostaje zatem otwarty.
Kolejnym problemem występującym w bezczujnikowych napędach
elektrycznych jest załączanie maszyny przy niezerowej prędkości wirnika,
nazywane lotnym startem. Zasilenie maszyny napięciem o pulsacji znacznie
odbiegającej od prędkości wirnika maszyny powoduje wystąpienie dużych prądów,
przekraczających wartości znamionowe. W przypadku, gdy obroty maszyny przed
załączeniem falownika spowodowane są bezwładnością mas napędzanych przez
wirnik, zasilenie maszyny napięciem o niewłaściwej częstotliwości spowodować
może znaczną zmianę obrotów wirnika, co w niektórych zastosowaniach napędu
może być niepożądane.
Odtwarzanie zmiennych stanu maszyny indukcyjnej przy wykorzystaniu
rozszerzonego obserwatora prędkości jest zagadnieniem stosunkowo nowym. W
przypadku pozostałych metod odtwarzania zmiennych stanu istnieje znaczny zbiór
publikacji, w których zaprezentowano właściwości estymatorów. Literatura
poświęcona rozszerzonemu obserwatorowi prędkości nie jest tak obszerna.
Opracowano kilka publikacji, w których poruszono problem doboru wartości
wzmocnień tego obserwatora oraz w ograniczonym zakresie zbadano jego
właściwości [6], [14]–[16]. Celem tej rozprawy jest między innymi uzupełnienie
wiedzy na temat rozszerzonego obserwatora dotyczącej jego właściwości w
różnych warunkach obciążenia maszyny, a także zbadanie wpływu błędów
identyfikacji parametrów modelu maszyny na jakość odtwarzania.
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1.2. Teza i cele pracy
1.2.1. Teza
Rozszerzony obserwator prędkości maszyny indukcyjnej dzięki
zastosowaniu metody strojenia parametrów na podstawie rozkładu biegunów
zachowuje dobre właściwości odtwarzania zmiennych stanu w szerokim zakresie
pracy maszyny, włączając stany dynamiczne lotnego startu i osłabiania pola.
1.2.2. Cele pracy
Celem rozprawy jest wykazanie możliwości stosowania rozszerzonego
obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej w szerokim zakresie zmian warunków
pracy silnika z wykorzystaniem opracowanych metod dostrajania parametrów
obserwatora.
Realizacja przedstawionego powyżej celu głównego obejmuje następujące
cele szczegółowe:
 opracowanie metody analizy właściwości dynamicznych rozszerzonego
obserwatora prędkości na podstawie zlinearyzowanych równań
opisujących dynamikę błędów odtwarzania wokół zadanego punktu pracy;
 opracowanie wskaźnika jakości wartości wzmocnień obserwatora opartego
na rozkładzie biegunów oraz wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych do
doboru tych wartości;
 opracowanie metody korekcji wzmocnień obserwatora przy zmianach
prędkości maszyny oraz określenie sposobu modyfikacji wzmocnień po
zmianie kierunku obrotów wirnika z zachowaniem właściwości
obserwatora;
 opracowanie metody załączania falownika przy niezerowej prędkości
wirnika maszyny w układzie bezczujnikowym z zastosowaniem
rozszerzonego obserwatora prędkości;
 przeprowadzenie badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych
potwierdzających zależność między rozkładem biegunów a
właściwościami dynamicznymi obserwatora;
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zbadanie wpływu zmian punktu pracy napędu na właściwości
rozszerzonego obserwatora;
zbadanie wpływu błędów identyfikacji parametrów modelu maszyny na
działanie obserwatora;
przeprowadzenie badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych
wykazujących możliwość zastosowania rozszerzonego obserwatora
prędkości w procedurze lotnego startu.

1.3. Układ pracy
W pierwszych czterech rozdziałach zawarto opis teoretyczny
rozpatrywanych problemów oraz niezbędne zależności i wyprowadzenia. W
rozdziale 2 przedstawiony został model matematyczny maszyny indukcyjnej.
Przekształcone równania tego modelu tworzą rozszerzony model matematyczny
maszyny, na podstawie którego zaproponowany został rozszerzony obserwator
prędkości. Rozdział 3 obejmuje zagadnienia doboru wartości wzmocnień
obserwatora. W zaproponowanej metodzie doboru wartości wzmocnień
wykorzystano algorytmy ewolucyjne, natomiast funkcja celu oparta jest na
rozkładzie wartości własnych macierzy opisującej dynamikę zlinearyzowanych
równań błędów odtwarzania. Opisano także algorytm korekcji wartości wzmocnień
obserwatora wraz ze zmianami prędkości wirnika oraz zaproponowano metodę
modyfikacji wzmocnień po zmianie kierunku pracy maszyny, tak by zachować
symetrię właściwości rozszerzonego obserwatora prędkości. Problem załączania
maszyny indukcyjnej przy niezerowej prędkości wirnika z użyciem rozszerzonego
obserwatora prędkości opisany został w rozdziale 4. Oprócz samego algorytmu
lotnego startu opracowana została metoda wstępnej identyfikacji kierunku oraz
wartości prędkości kątowej wirnika.
Wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych zaprezentowane
zostały w rozdziale 5. Podsumowane zostały wyniki uzyskane podczas doboru
wartości wzmocnień przy wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych. Zależność
między rozkładem biegunów obserwatora a właściwościami dynamicznymi
rzeczywistego układu wykazana została na podstawie badań symulacyjnych oraz
eksperymentalnych. Zbadano wpływ zmian prędkości wirnika, obciążenia
maszyny, modułu wektora strumienia wirnika oraz poślizgu na jakość pracy
obserwatora. Symulacyjnie określono także w jaki sposób oddziałują błędy
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parametrów modelu maszyny na właściwości obserwatora, a w szczególności na
jakość odtwarzania w stanie ustalonym. W rozdziale tym zaprezentowano także
wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych przeprowadzonych podczas
lotnego startu maszyny.
Parametry wykorzystywanej podczas badań maszyny indukcyjnej oraz
wartości wzmocnień uzyskane podczas doboru przy użyciu algorytmów
ewolucyjnych przedstawione zostały w załącznikach gdzie umieszczono
nieprzedstawione w pracy etapy wyprowadzeń zlinearyzowanych równań
opisujących dynamikę błędów odtwarzania rozszerzonego obserwatora prędkości.
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2. MODEL MATEMATYCZNY ROZSZERZONEGO
OBSERWATORA PRĘDKOŚCI
Obserwator stanu oparty na rozszerzonym modelu matematycznym
maszyny indukcyjnej zaproponowany w [6] opisany jest następującymi
równaniami:
(2.1)
diˆs
 a1iˆs  a2ψˆ r  ja3ζˆ  a4 us  k11ζ  jk12 ζ  k13 is  jk14 is ,
d
(2.2)
dψˆ r
 a5iˆs  a6ψˆ r  jζˆ  k21ζ  jk22 ζ  k23is  jk24 is ,
d
(2.3)
dζˆ
 a5ˆ r iˆs  a6 ζˆ  jˆ r ζˆ  k31ζ  jk32 ζ  k33 is  jk34 is .
d
gdzie ^ oznacza wielkości odtwarzane, k11,…,k34 są wzmocnieniami obserwatora,
natomiast i s , ζ są wektorami błędów odtwarzania.

Odtwarzaną prędkość kątową, występującą w równaniach obserwatora,
obliczyć można na podstawie zależności:

ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ r  r  2 r   .
ˆ r

(2.4)

Błędy odtwarzania występujące w równaniach obserwatora opisane są
następującymi zależnościami:
(2.5)
is  iˆs  is .

ζ  ζˆ  ˆ rψˆ r .

(2.6)

3. DOBÓR WZMOCNIEŃ OBSERWATORA
3.1. Bieguny obserwatora
Maszyna indukcyjna jest obiektem nieliniowym, zatem obserwator oraz
dynamika błędu odtwarzania także opisane są nieliniowymi równaniami
różniczkowymi. Uniemożliwia to bezpośrednie wyznaczenie biegunów układu.
Zlinearyzowany układ równań opisujący dynamikę błędu odtwarzania
wokół punktu pracy jest postaci:

dx
 Ax ,
d

(3.1)

gdzie A jest macierzą stanu układu:
isq

a1  k13
k14  a5
 r
a2
k12r
0

 rd


isq
 k14  a5
 r
a1  k13
0
a2  k11r
a3


rd

isq

a5  k23
k24
a6
a5
 r  k22r
0

 rd
A
 isq


k24
a5  k23
  a5
 r 
a6  k21r
1


rd




i
i
k34
r a5 sd
k32r
a6  a5 sd
 k33  a5r
 rd
 rd


isq

k34
k33  a5r
r a5
 r2
k31r
r
 rd


 (3.2)
a3  k12 



k11


1  k22 



k21


isq 
k32  a5

 rd 

a6  k31 


Wartości własne λ1,…,λ6 macierzy A, stanowiące rozwiązanie równania:
(3.3)
A  I  0 ,
nazywane będą w dalszej części pracy biegunami obserwatora.
Wartości elementów macierzy A wyrażone są za pomocą współczynników
zależnych od parametrów maszyny, wzmocnień obserwatora, prędkości kątowej
wirnika i składowych wektorów strumienia wirnika oraz prądu stojana. Przyjmując
układ współrzędnych zorientowany względem wektora strumienia wirnika,
otrzymuje się składową ψrd równą modułowi tego wektora. W stanie ustalonym
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składowe wektora prądu stojana wyrazić można za pomocą modułu wektora
strumienia wirnika oraz momentu obciążenia:

| ψ r |  rd

,
Lm
Lm
mo
mo
isq 

a7 | ψ r | a7 rd

(3.4)

isd 

(3.5)
.

Uwzględniając powyższe zależności, na właściwości dynamiczne
zlinearyzowanych równań błędów odtwarzania obserwatora wpływ mają:
 parametry maszyny,
 wzmocnienia obserwatora,
 punkt pracy maszyny, rozumiany jako:
o prędkość kątową wirnika,
o moduł wektora strumienia wirnika,
o moment obciążenia.

3.2. Funkcja celu
Dobierając wartości wzmocnień obserwatora należy zapewnić stabilność
oraz odpowiednie właściwości dynamiczne odtwarzania zmiennych stanu.
Zaproponowano zatem funkcję celu będącą sumą wskaźników jakości związanych
z różnymi kryteriami doboru wzmocnień. Rozkład biegunów obserwatora zależny
jest od wartości wzmocnień K oraz punktu pracy maszyny. Wartość
minimalizowanej funkcji celu F oblicza się zatem korzystając z następującej
zależności:
(3.6)

nk

F   Fj  λ  K , r , r , mo   ,
j 1

gdzie F1, F2,… są funkcjami stanowiącymi wskaźniki jakości poszczególnych
kryteriów doboru wzmocnień, natomiast nk jest liczbą kryteriów.
Pierwsze kryterium ma na celu zapewnić stabilność obserwatora. Kolejne
dwa kryteria wprowadzono w celu uzyskania dobrych właściwości dynamicznych,
czyli krótkiego czasu ustalania oraz brak występowania oscylacji w stanach
przejściowych.
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3.3. Algorytmy genetyczne
Problem doboru wartości wzmocnień obserwatora prędkości maszyny
indukcyjnej jest zagadnieniem stosunkowo skomplikowanym. Podstawowym
celem optymalizacji jest znalezienie najlepszego rozwiązania danego problemu. W
niniejszej pracy poszukiwane jest minimum funkcji celu F (3.6).
Przy rozwiązywaniu problemów wielowymiarowych z funkcją celu o
wielu minimach lokalnych często stosuje się metody niedeterministyczne, w
których wprowadzono czynnik losowy. W niniejszej pracy do poszukiwania
minimum zaproponowanej funkcji celu wykorzystano algorytm genetyczny [17].
Algorytm wykonywany jest dopóki nie zostanie osiągnięta z góry zadana
liczba pokoleń T=50. Populacja P składa się z 500 osobników. W niniejszej pracy
zastosowano kodowanie liczbami rzeczywistymi, zatem pojedynczym osobnikiem
jest zestaw wzmocnień obserwatora K:
(3.7)
K   k11 , k12 , k13 , k14 , k21 , k22 , k23 , k24 , k31 , k32 , k33 , k34  .
W zaproponowanej funkcji celu uwzględniono dopuszczalny zakres
położenia biegunów, nie zdefiniowano natomiast kryteriów ograniczających
wartości wzmocnień. Większe wartości wzmocnień zapewniać mogą krótsze czasy
ustalania. Potęgują natomiast negatywny wpływ błędów pomiarowych mierzonych
wielkości [18]. Wartości wzmocnień obserwatora ograniczane są w algorytmie
genetycznym poprzez określenie przedziałów dobieranych zmiennych.
W niniejszej pracy przyjęto algorytm selekcji turniejowej rodziców,
krzyżowanie arytmetyczne oraz mutację nierównomierną, w której wpływ mutacji
maleje wraz z kolejnymi pokoleniami.

3.4. Algorytmy korekcji wzmocnień
Z postaci macierzy stanu (3.2) opisującej dynamikę zlinearyzowanych
równań błędów odtwarzania rozszerzonego obserwatora prędkości wywnioskować
można, że położenie biegunów obserwatora zależy od parametrów maszyny,
wzmocnień obserwatora oraz warunków pracy układu napędowego, czyli
prędkości kątowej wirnika, modułu wektora strumienia wirnika oraz momentu
obciążenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że zmiany momentu obciążenia w
całym zakresie dopuszczalnych wartości, zarówno przy pracy silnikowej jak i
~ 12 ~
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generatorowej, nie mają istotnego wpływu na właściwości dynamiczne
rozszerzonego obserwatora. Wartość modułu wektora strumienia wirnika
utrzymywana jest na stałym poziomie w zakresie prędkości znamionowych przez
układ regulacji. Oznacza to, że na właściwości dynamiczne badanego obserwatora
wpływ mają głównie zmiany prędkości wirnika.
Z analizy położenia biegunów obserwatora w szerokim zakresie zmian
prędkości wirnika przy stałych wartościach wzmocnień wywnioskować można, że
prawdopodobne jest, iż dla pewnego przedziału prędkości uzyskuje się dobre
właściwości dynamiczne obserwatora, natomiast poza tym zakresem układ traci
stabilność. Dokonując podziału całego zakresu dopuszczalnych prędkości na
mniejsze przedziały możliwe jest ułatwienie zagadnienia doboru wartości
wzmocnień zapewniających dobrą jakość odtwarzania zmiennych stanu w
szerokim zakresie zmian warunków pracy maszyny.
Funkcję celu Fp dla pojedynczego przedziału zdefiniowano jako sumę
wskaźników jakości na krańcach rozpatrywanego przedziału:









Fp  F λ K, r ,l , r r ,l   F λ K, r ,h , r r ,h  ,

(3.8)

gdzie ωr,l oraz ψr(ωr,l) są prędkością kątową wirnika oraz modułem strumienia
wirnika na początku przedziału, natomiast ωr,h oraz ψr(ωr,h) są prędkością kątową
wirnika oraz modułem strumienia wirnika na końcu rozpatrywanego przedziału
prędkości.
W pracy zaproponowano metodę modyfikacji wzmocnień wraz ze
zmianami warunków pracy maszyny, polegającą na przełączaniu aktywnych
zestawów wzmocnień w zależności od aktualnej prędkości kątowej wirnika, tak jak
na rysunku 3.1. Wartości wzmocnień pozostają wówczas stałe w granicach
bieżącego przedziału prędkości. Modyfikacja wartości wzmocnień przy rosnącej
prędkości następuje po przekroczeniu wartości ωir, natomiast w przypadku
spowalniania prędkości kątowej wirowania wirnika po osiągnięciu prędkości ωif.
Wartości ωir oraz ωif są to wartości bliskie prędkości granicznej ωi, odpowiednio
nieco od niej większa oraz mniejsza. Wprowadzenie takiej histerezy zapobiega
wielokrotnemu przełączaniu zestawów wzmocnień wokół granicznych prędkości.
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Rys. 3.1. Modyfikacja wzmocnień obserwatora wraz ze zmianami prędkości obrotów wirnika

3.5. Modyfikacja wzmocnień przy zmianie kierunku obrotów
Maszyna indukcyjna posiada takie same właściwości dynamiczne bez
względu na kierunek obrotów wirnika. W przypadku niektórych obserwatorów
strumieni magnetycznych maszyny indukcyjnej, przyjmując pewną postać
macierzy wzmocnień obserwatora, zachowana jest także symetria właściwości
obserwatora po zmianie kierunku pracy wirnika [7]–[10]. Symetrię właściwości
obserwatora rozpatrywanego w [10] przy różnych kierunkach pracy maszyny
wykazano poprzez analizę równania charakterystycznego obserwatora, w którym
we współczynnikach tego wielomianu prędkość kątowa wirnika występuje zawsze
w parzystych potęgach. Oznacza to brak wpływu znaku tej zmiennej na położenie
biegunów obserwatora.
Ze względu na złożoność badanego w niniejszej pracy rozszerzonego
obserwatora prędkości wyprowadzenie oraz analiza analitycznych zależności
opisujących współczynniki wielomianu charakterystycznego macierzy (3.2) jest
zagadnieniem niezwykle trudnym. Na podstawie uzyskanych wyników badań
można wyciągnąć wniosek, że przy tych samych wartościach wzmocnień, a
różnych kierunkach pracy maszyny, otrzymuje się zupełnie inny rozkład biegunów,
a co za tym idzie inne właściwości obserwatora.
Na rysunku 3.2 przedstawiono wektory występujące po prawej stronie
równania obserwatora opisującego dynamikę wektora prądu stojana (2.1). Jak
wynika z rysunku, w przypadku wektorów występujących w równaniach
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rozszerzonego obserwatora, po zmianie kierunku obrotów wirnika otrzymuje się
inne kąty między wektorami. Oznacza to, że rozszerzony obserwator prędkości po
zmianie znaku prędkości posiadać będzie inne właściwości. Brak jest zatem
symetrii między działaniem obserwatora dla dodatnich oraz ujemnych kierunków
obrotów wirnika. Podobny wniosek można wyciągnąć analizując pozostałe
równania obserwatora.

ωr>0

ζˆ

β ψˆ r

ψˆ r

a2ψˆ r
iˆs

a2ψˆ r

a1iˆs k ζ
11

ja3 ζˆ

α

k11ζ

k13 is
jk12 ζ jk i
14 s

β

ωr<0

jk14 is

jk12 ζ

a1iˆs

iˆs

ˆ α
k13 is ja3 ζ

ζˆ

Rys. 3.2. Wektory zmiennych i błędów występujących w prawej stronie równania rozszerzonego
obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej opisującego dynamikę odtwarzanego prądu stojana

Brak symetrii właściwości obserwatora przy różnych kierunkach obrotów
wirnika wynika z braku zachowania kątów między wektorami błędów odtwarzania
obserwatora przy dodatniej oraz ujemnej prędkości. Istnieje możliwość zmiany
długości bądź obrót o 180 stopni wektorów będących wyrazami równań
obserwatora zawierających błędy estymacji przez modyfikację wartości
wzmocnień. Po pomnożeniu wybranych wektorów przez -1 (czyli po obrocie o 180
stopni), jak na rysunku 3.3, wektory błędów tworzą takie same kąty między
pozostałymi wektorami, a także zachowana jest kolejność wektorów w kierunku
ich obrotów bez względu na znak prędkości. Podobny wniosek można wyciągnąć
analizując pozostałe równania obserwatora. Oznacza to, że możliwe jest
zachowanie właściwości obserwatora po zmianie kierunku obrotów poprzez
odpowiednią modyfikację wzmocnień.
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Rys. 3.3. Wektory zmiennych występujących w prawej stronie pierwszego równania
rozszerzonego obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej opisującego dynamikę odtwarzanego
prądu stojana z uwzględnieniem modyfikacji wzmocnień po zmianie kierunku obrotów wirnika

Przyjmując zestaw wartości wzmocnień obserwatora K+ dla dodatnich
prędkości:
(3.9)
 k11 k12 k13 k14 


K    k21 k22 k23 k24  ,
 k31 k32 k33 k34 
należy przyjąć zestaw wzmocnień K- dla ujemnych prędkości by uzyskać takie
same właściwości obserwatora po zmianie znaku:
 k11 k12
K    k21 k22
 k31 k32

k13
k23
k33

k14 
k24  .
k34 

(3.10)

Przyjęcie wartości wzmocnień przeznaczonych dla kierunku obrotów
przeciwnego do rzeczywistego skutkować może utratą stabilności obserwatora. Dla
małych prędkości przyjęto zatem zestaw wzmocnień K0 następującej postaci:
 0 k012
K 0   0 k022
 k031 0

k013
k023
0

0 
.
0 
k034 

(3.11)
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4. ZAŁĄCZANIE MASZYNY PRZY NIEZEROWEJ PRĘDKOŚCI
4.1. Opis metody
W rozdziale tym opisywana jest metoda załączania napędu w przypadku,
gdy prędkość wirnika jest różna od zera (tak zwany „lotny start”). Przy braku
znajomości rzeczywistej prędkości wirnika można zasilić maszynę napięciem o
pewnej częstotliwości, ale o znacznie obniżonej wartości w celu wymuszenia pracy
obserwatora.
W przypadku, gdy ani rzeczywista prędkość wirnika ani nawet kierunek
obrotów wirnika nie są znane, przyłożenie do maszyny napięcia o arbitralnej
częstotliwości prowadzić może do wystąpienia dużych wartości poślizgu. W takich
warunkach maksymalna wartość strumienia wirnika, przy której nieprzekroczony
zostanie znamionowy prąd stojana, może być bardzo mała. Z przeprowadzonych
badań wynika, że w takich warunkach obserwator posiada gorsze właściwości
dynamiczne. Ponadto zwiększa się wówczas wpływ błędów identyfikacji
parametrów modelu maszyny na występowanie błędów odtwarzania zmiennych
stanu w stanie ustalonym. Korzystnie jest zatem rozpoczynać procedurę lotnego
startu zasilając maszynę napięciem o częstotliwości jak najbardziej zbliżonej do
rzeczywistej częstotliwości obrotów wirnika.

4.2. Wstępna identyfikacja prędkości
W pracy zaproponowano metodę wstępnej identyfikacji prędkości kątowej
wirnika, w której maszyna zasilana jest skokowo stałym napięciem, natomiast
analizowana jest ustalona wartość składowych wektora strumienia stojana.
Wzmocnienia statyczne dla składowych wektora napięcia stojana jako wejść oraz
składowych wektora strumienia stojana jako wyjść przedstawiono w poniższej
tablic:

4. Załączanie maszyny przy niezerowej prędkości

Tab. 4.1. Wzmocnienia statyczne maszyny indukcyjnej dla strumieni stojana jako wyjścia

Out: ψsx
In: usx
In: usy

Out: ψsy

Rr Ls  r Lr w
Rs Rr 2  r 2 Lr 2 Rs
2

2



Rrr  w  Lr Ls 
Rs Rr 2  r 2 Lr 2 Rs

Rrr  w  Lr Ls 
Rs Rr 2  r 2 Lr 2 Rs

Rr 2 Ls  r 2 Lr w
Rs Rr 2  r 2 Lr 2 Rs

Dla napięcia stojana usx jako wejście składowa ψsy charakteryzuje się
znacznie większym zakresem zmian wzmocnienia statycznego w zakresie dużych
prędkości od składowej ψsy. Ponadto analizując tą składową można określić
kierunek obrotów. Przekształcając zależność opisującą wzmocnienie statyczne dla
składowej ψsy, uzyskuje się wyrażenie na prędkość wirnika:

Rr  w  Lr Ls   Rr 2  w  Lr Ls   4  k / u Lr Rs Rr 
2

r 

2k / u Lr 2 Rs

(4.1)

2

,

gdzie kψ/u jest wzmocnieniem statycznym składowej napięcia usx dla składowej
strumienia stojana ψsy jako wyjście.

4.3. Algorytm załączania maszyny
Do zadziałania obserwatora prędkości konieczne jest uprzednie zasilenie
maszyny indukcyjnej. Prędkość wirowania wektora napięcia stojana powinna być
wówczas możliwie bliska rzeczywistej prędkości wirnika. W przypadku gdy znany
jest kierunek obrotów oraz orientacyjna wartość prędkości wirnika, na przykład po
krótkotrwałym wyłączeniu falownika, możliwe jest przyjęcie tej prędkości jako
początkowej pulsacji napięcia stojana s . Wartość tego napięcia powinna być
możliwie mała, tak by ograniczyć prądy maszyny oraz moment mogący wpływać
na zmianę prędkości wirnika. Przyjęcie zbyt małego napięcia skutkować może
natomiast niepoprawną pracą obserwatora prędkości. Jeżeli nie jest znana wstępna
prędkość wirnika możliwe jest skorzystanie z algorytmu wstępnej identyfikacji
prędkości.
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Po zasileniu maszyny napięciem us o pulsacji r zaleca się odczekanie
pewnego krótkiego okresu przed kontynuowaniem przeprowadzania procedury
lotnego startu. Utrzymanie stałej częstotliwości oraz modułu napięcia stojana ma
na celu wyeliminowanie negatywnego wpływu stanów przejściowych obserwatora
na działanie układu sterowania stosowanego podczas załączania maszyny. Nie ma
natomiast potrzeby całkowitego ustalenia stanu obserwatora.
Ograniczenie przyrostu napięcia stojana
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Rys. 4.1. Układ sterowania w procedurze lotnego startu

Proponowany układ sterowania stosowany podczas procedury lotnego
startu maszyny indukcyjnej z wykorzystaniem obserwatora prędkości
przedstawiony został na rysunku 4.1. W pierwszym kroku uruchamiania maszyny
w warunkach lotnego startu do uzwojeń stojana przykładane jest napięcie o
częstotliwości równej wstępnie przyjętej prędkości wirnika oraz o takiej wartości,
przy której moduł wektora strumienia wirnika jest znacznie mniejszy od jedności,
tak by uniknąć przekroczenia znamionowych wartości prądów przy występowaniu
dużego poślizgu. W takich warunkach obserwator odtwarzać może zmienne stanu
ze stosunkowo dużymi błędami ze względu na potencjalne odchyłki wartości
parametrów modelu maszyny. Wraz z aktualizowaniem zadanej pulsacji napięcia,
stanowiącej filtrowaną wartość odtwarzanej prędkości wirnika, regulator prądu
stojana steruje wartością modułu napięcia w taki sposób, by wymusić w maszynie
zadany prąd stojana is* . Moduł wektora napięcia stojana ograniczany jest do
wartości zapewniającej znamionowy strumień wirnika maszyny. Ponadto ze
względu na występowanie znacznych oscylacji prądu w stanach przejściowych
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przy dużych przyrostach modułu napięcia stojana pochodna tej wielkości podlega
ograniczeniu. Oscylacje prądu wystąpić mogą także podczas zmniejszania modułu
napięcia, zatem działanie regulatora mające na celu zmniejszenie prądu stojana w
praktyce mogłoby doprowadzać do jego chwilowego zwiększenia. Dolna wartość
przyrostu napięcia stojana ograniczona została zatem do zera.
Uzyskanie maksymalnego dopuszczalnego strumienia wirnika gwarantuje
lepszą dynamikę obserwatora, a także mniejsze błędy odtwarzania w stanie
ustalonym. Wraz ze spadkiem błędu odtwarzania prędkości, która zadawana jest
jako prędkość wirowania wektora napięcia stojana, maleje także poślizg. Wraz ze
spadkiem poślizgu rośnie dopuszczalna wartość strumienia wirnika przy której nie
zostaną przekroczone znamionowe prądy, co skutkuje większą dokładnością
odtwarzania zmiennych stanu.
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5. ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI ROZSZERZONEGO
OBSERWATORA
5.1. Opis stanowiska badawczego oraz środowiska symulacyjnego
Właściwości obserwatora wywnioskowane na podstawie rozkładu
biegunów porównane zostały z wynikami uzyskanymi z symulacji oraz
rzeczywistego eksperymentu. Głównym celem badań symulacyjnych jest wstępne
zweryfikowanie wartości wzmocnień uzyskanych przez algorytmy ewolucyjne
oraz wykazanie zależności między rozkładem biegunów a właściwościami
obserwatora prędkości. Środowisko symulacyjne powinno zatem zapewnić
możliwie wyidealizowane warunki. W szczególności model maszyny powinien
odpowiadać modelowi matematycznemu, na podstawie którego uzyskano
równania obserwatora.
W skład stanowiska badawczego wchodzą dwie maszyny. Obserwator
estymuje zmienne stanu maszyny indukcyjnej o mocy 5,5 kW, której parametry
przedstawione są w załączniku A. Maszyna zasilana jest z przekształtnika o
dwukierunkowym przepływie energii, w którym realizowany jest algorytm
odtwarzania prędkości. Obciążenie badanego silnika stanowi maszyna prądu
stałego. Rzeczywista prędkość kątowa wirnika obliczana jest na podstawie
sygnałów uzyskanych z optycznego enkodera inkrementalnego o rozdzielczości
2048 impulsów na obrót.
Wartości wzmocnień obliczane są przy wykorzystaniu biblioteki
stanowiącej część środowiska symulacyjnego opracowanego na potrzeby realizacji
przedstawionych w pracy badań. Przed wgraniem uzyskanych wartości wzmocnień
do układu regulacji przekształtnika weryfikuje się właściwości obserwatora
symulacyjnie.

5.2. Porównanie właściwości obserwatora z rozkładem biegunów
Celem opisanych poniżej badań jest potwierdzenie zależności między
właściwościami dynamicznymi obserwatora, a właściwościami zlinearyzowanych
równań opisujących dynamikę błędów odtwarzania.

5. Analiza właściwości rozszerzonego obserwatora
Właściwości dynamiczne obiektu ocenić można poprzez analizę
przebiegów wybranych wielkości w stanach nieustalonych. Wymuszenia stanów
przejściowych obserwatora dokonać można poprzez wprowadzenie zakłócenia
odtwarzanych zmiennych maszyny. Przeprowadzone eksperymenty polegają na
wprowadzeniu skokowej zmiany odtwarzanego modułu strumienia wirnika w
stanie ustalonym obserwatora. Umożliwia to porównanie właściwości
dynamicznych zlinearyzowanych równań opisujących dynamikę błędów
odtwarzania z rzeczywistymi właściwościami obserwatora.
Wartość strumienia wirnika nie jest wielkością mierzoną, nie ma zatem
możliwości określenia rzeczywistego błędu tej wielkości w badaniach
eksperymentalnych. Błąd strumienia wirnika w badaniach eksperymentalnych
rozumiany jest zatem jako różnica między wartością odtwarzaną a średnią
wartością w stanie ustalonym przed wprowadzeniem zakłócenia, co wystarcza do
oceny właściwości dynamicznych obserwatora. Jakość odtwarzania strumienia
wirnika w stanie ustalonym ocenić można poprzez analizę wyników
symulacyjnych, gdzie błąd tej wielkości wyrażony jest jako różnica między
wartością odtwarzaną a rzeczywistą.
Na rysunku 5.1 przedstawiono przebiegi błędów odtwarzania prędkości i
modułu strumienia wirnika uzyskane w badaniach eksperymentalnych i
symulacyjnych natomiast na rysunku 5.2 zaprezentowano rozkład biegunów.
Bieguny dominujące, znajdujące się najbliżej osi urojonej, są biegunami
rzeczywistymi. Oznacza to, że nie wprowadzają one oscylacji do odtwarzanych
zmiennych, a zatem odpowiedź obserwatora powinna mieć charakter inercyjny, co
potwierdzają przebiegi. Stała czasowa związana z biegunem dominującym wynosi
zatem T = 53 ms. Przyjęto, że stan przejściowy trwa do momentu, w którym błąd
odtwarzania staje się mniejszy niż ±5% i nie opuszcza więcej tego zakresu. Stan
ustalony otrzymuje się wówczas po upływie czasu tust ≈ 3T [19]. Dla porównania
czasy ustalania tust uzyskane z przebiegów symulacyjnych oraz na podstawie
położenia bieguna dominującego przedstawione zostały na rysunkach.
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Rys. 5.1. Błędy odtwarzania w stanach przejściowych dla wzmocnień zapewniających
inercyjny charakter odpowiedzi obserwatora (k23 = 0,05)
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Rys. 5.2. Rozkład biegunów obserwatora dla wzmocnień zapewniających inercyjny
charakter odpowiedzi obserwatora (k23 = 0,05)
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Na podstawie przeprowadzonych w pracy badań wykazano, że istnieje
silna zależność między rozkładem biegunów uzyskanym ze zlinearyzowanych
równań opisujących dynamikę błędów odtwarzania a jakością pracy obserwatora.
Przede wszystkim ocenić można stabilność obserwatora w punkcie pracy, a także,
analizując położenie biegunów dominujących, właściwości dynamiczne. Powiodło
się przewidzenie wystąpienia oscylacji w stanach przejściowych odtwarzanych
zmiennych oraz oszacowanie czasu ustalania obserwatora.

5.3. Wpływ punktów pracy maszyny na dynamikę obserwatora
W rozdziale 3.1 zwrócono uwagę na fakt, że elementy macierzy A
opisującej dynamikę zlinearyzowanych równań błędów odtwarzania
rozszerzonego obserwatora zależą nie tylko od parametrów maszyny oraz
wzmocnień obserwatora, ale także od punktu pracy maszyny. W wyrazach
macierzy występują wielkości zależące od rzeczywistych wartości prędkości
kątowej wirnika, modułu strumienia wirnika oraz momentu obciążenia. Oznacza
to, że wielkości te mają wpływ na położenie biegunów obserwatora, a co za tym
idzie na jego dynamikę.
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki badań obrazujące
wpływ zmian warunków pracy maszyny na położenie biegunów obserwatora.
Rozpatrywane są dwa przypadki. Wyniki uzyskane przy stałych wzmocnieniach
porównane zostały z właściwościami obserwatora otrzymanego przy
wykorzystaniu metody modyfikacji zestawów wzmocnień. Analizowany jest
zakres prędkości od wartości bliskich zera do wartości sięgających dwukrotności
prędkości znamionowej. Ze względu na brak możliwości odtwarzania prędkości
wirnika przy zerowej pulsacji napięcia stojana [20], [21] w badaniach rozpatrywane
są jedynie punkty pracy maszyny spełniające warunek ωs ≠ 0. W praktyce w
bezczujnikowych układach regulacji unika się pracy z zerową pulsacją napięcia,
zatem wykluczenie omawianego punktu pracy nie ma istotnego wpływu na wnioski
dotyczące jakości odtwarzania w rzeczywistym napędzie.
Na rysunku 5.3 przedstawiono rozkład wartości własnych macierzy A na
płaszczyźnie zespolonej przy zmianach prędkości wirnika od 0 do 2. Przyjęto
wartość modułu wektora strumienia wirnika ψr = 0,94 oraz moment obciążenia
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mo = 0,3. Dla prędkości większych od znamionowych uwzględniono spadek
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Rys. 5.3. Rozkład biegunów obserwatora na płaszczyźnie zespolonej przy zmianach
prędkości wirnika dla zestawu wzmocnień Ks

Jak wynika z powyższych rysunków, właściwości obserwatora zależą od
prędkości wirnika. Bieguny wraz ze wzrostem prędkości znacznie zmieniają swoje
położenie. Zmiany prędkości kątowej wirnika mają istotny wpływ na bieguny
dominujące, czyli wartości własne macierzy o największej części rzeczywistej.
Oznacza to, że wraz ze wzrostem prędkości w znacznym stopniu zmieniać się
będzie także wskaźnik jakości opisany w rozdziale 3.2. Należy zauważyć, że wraz
ze spadkiem prędkości część rzeczywista biegunów dominujących zbliża się do
zera. Dla małych prędkości wirnika wydłuża się zatem czas ustalania zmiennych
obserwatora.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku zmian modułu
wektora strumienia wirnika oraz momentu obciążenia położenie biegunów
pozostaje niemal stałe, zatem wielkości te nie mają wpływu na dynamikę
obserwatora, co potwierdzają badania symulacyjne oraz eksperymentalne.
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Badania mające na celu wykazanie właściwości obserwatora w realnych
warunkach pracy maszyny dla szerokiego zakresu zmian prędkości
przeprowadzono realizując rozruch silnika oraz nawroty. Eksperymenty
przeprowadzono dla dwóch wariantów wartości wzmocnień obserwatora. W
pierwszym wariancie aktywny zestaw wzmocnień wybierany jest w zależności od
bieżącego zakresu prędkości wirnika maszyny, natomiast w drugim przypadku
przyjęty został stały zestaw wzmocnień Ks.
Przebiegi modułu odtwarzanego wektora strumienia wirnika oraz błędów
odtwarzania prędkości wirnika podczas rozruchu maszyny przedstawiono na
rysunku 5.4. Przy zastosowaniu stałego zestawu wzmocnień Ks błędy odtwarzania
prędkości wirnika w całym badanym zakresie nie przekraczają 1% wartości
znamionowej. W przypadku wzmocnień zmienianych w funkcji prędkości wirnika
zauważyć można zależność błędów odtwarzania od aktywnego zestawu
wzmocnień. Pierwsza zmiana wzmocnień następuje przy prędkości ωr = 0,15
czemu towarzyszy skokowa redukcja wartości błędu odtwarzania prędkości
wirnika.
W badaniach eksperymentalnych wraz ze wzrostem prędkości zauważyć
można wzrost błędu odtwarzania. Na podstawie badań symulacyjnych wykazano,
że wraz ze wzrostem prędkości wirnika rośnie także wpływ błędów niektórych
parametrów modelu maszyny na błędy odtwarzania obserwatora, co może
tłumaczyć zjawisko zaobserwowane na przebiegach uzyskanych z rzeczywistego
napędu, gdzie nie są znane dokładne wartości parametrów modelu. W rozdziale
poświęconym analizie wpływu błędów parametrów modelu maszyny wyciągnięto
także wniosek, że wartości wzmocnień, w ograniczonym zakresie, mają wpływ na
błędy odtwarzania przy występowaniu błędów parametrów. Wyjaśnia to skokowe
zmiany błędów odtwarzania prędkości wirnika po zmianach zestawów wzmocnień.
W przypadku badań symulacyjnych założono zerowe błędy parametrów modelu
maszyny oraz brak błędów pomiarowych. W takich warunkach zmienne
odtwarzane są z niemal zerowymi błędami bez względu na przyjęty zestaw
wzmocnień, stąd uzyskane przebiegi praktycznie pokrywają się.
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Rys. 5.4. Przebiegi zmiennych obserwatora podczas łagodnego rozruchu maszyny dla zestawu
wzmocnień Ks oraz wzmocnień zmienianych w funkcji prędkości wirnika podczas silnikowej pracy
maszyny: mo = 0,3
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5.4. Analiza wpływu błędów parametrów modelu maszyny
W przypadku błędnie zidentyfikowanych rezystancji bądź indukcyjności
maszyny, współczynniki zależne od parametrów silnika występujące w równaniach
obserwatora obarczone są błędami an :

an  aˆn  an ,

(5.1)

gdzie n = 1…6, aˆ n to wartość współczynnika występującego w równaniach
obserwatora uzyskana na drodze pomiaru parametrów maszyny, natomiast an to
rzeczywista wartość współczynnika modelu maszyny. Współczynniki te zależne są
od rezystancji stojana oraz wirnika, a także od indukcyjności stojana oraz wirnika
i indukcyjności głównej.
W praktyce rzeczywiste wartości parametrów maszyny nie są znane.
Współczynniki występujące w równaniach obserwatora są funkcją parametrów
maszyny, które szacowane są na podstawie przeprowadzonych pomiarów.
W przypadku gdy występują błędy parametrów, punkt pracy obserwatora
nieobarczonego błędami parametrów zapewniający zerowe błędy odtwarzania, nie
jest punktem równowagi. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że obserwator,
którego współczynniki obarczone są błędami, w stanie ustalonym będzie odtwarzać
zmienne z niezerowymi błędami.
Z przeprowadzonych badań wynika, że największe oddziaływanie błędów
parametrów nieobciążonej maszyny występuje w przypadku indukcyjności
magnesującej oraz w mniejszym stopniu indukcyjności rozproszenia stojana.
Wielkości te wpływają przede wszystkim na zmiany błędów odtwarzania modułu
strumienia wirnika. Wraz ze wzrostem momentu obciążenia pojawia się także
wpływ błędu rezystancji stojana na występowanie błędów odtwarzanego modułu
strumienia wirnika. Ponadto błędy rezystancji wirnika wpływają negatywnie na
jakość odtwarzania prędkości wirnika obciążonej maszyny.
Oddziaływanie błędów parametrów modelu maszyny przy dużych
poślizgach jest znacznie większe niż podczas pracy silnika w typowych warunkach.
Błędy odtwarzania prędkości wirnika sięgają nawet 100% rzeczywistej wartości.
Jednak nawet przy takich błędach poprawnie można określić czy rzeczywista
prędkość wirnika jest większa czy też mniejsza od pulsacji przyłożonego napięcia.
Podczas procedury lotnego startu znany jest zatem kierunek zmiany częstotliwości
napięcia stojana, tak by zmniejszyć poślizg. Wraz ze spadkiem poślizgu możliwe
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jest uzyskanie większego strumienia wirnika, a co za tym idzie maleje wpływ
odchyłek parametrów modelu maszyny na jakość odtwarzania. Pomimo
występowania stosunkowo dużych błędów odtwarzania przy dużych poślizgach
oraz źle zidentyfikowanych parametrach maszyny, możliwe jest zatem
wykorzystanie rozszerzonego obserwatora prędkości w procedurze lotnego startu.
W [22] wykazano, że wartości wzmocnień obserwatora strumienia wirnika
mają wpływ na występowanie błędów odtwarzania przy występowaniu błędów
parametrów modelu. Podobnego spostrzeżenia spodziewać się można również w
przypadku rozszerzonego obserwatora prędkości. W niniejszej pracy wpływ
wartości wzmocnień obserwatora na jego właściwości w stanie ustalonym
przeanalizowano na podstawie 50 zestawów wzmocnień uzyskanych w kolejnych
uruchomieniach algorytmu ewolucyjnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że
największe błędy odtwarzania w stanie ustalonym pojawiają się przy małych
prędkościach wirnika. Podczas eksperymentu przyjęto zatem prędkość ωr = 0,2
oraz moment obciążenia wynoszący 0,4. Błędy odtwarzania prędkości wirnika oraz
modułu wektora strumienia wirnika w stanie ustalonym dla kolejnych zestawów
wzmocnień przy błędnej rezystancji stojana przedstawiono na rysunku 5.5.
a)

b)

Rys. 5.5. Ustalone błędy odtwarzania prędkości wirnika a) oraz modułu strumienia wirnika b) dla
50 różnych zestawów wzmocnień przy błędzie rezystancji stojana wynoszącym 60%

Na podstawie badań przeprowadzonych dla wszystkich parametrów
wywnioskowano, że istnieje możliwość doboru wartości wzmocnień obserwatora
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zapewniających małe błędy odtwarzania prędkości wirnika w stanie ustalonym w
przypadku, gdy parametry modelu maszyny obarczone są błędami. Nie ma jednak
możliwość redukcji wpływu błędów rezystancji wirnika na statyczne właściwości
obserwatora. Przyjęcie zestawu wzmocnień zapewniającego małe błędy
odtwarzania prędkości wirnika może skutkować występowaniem błędów
odtwarzania strumienia wirnika, szczególnie w przypadku gdy rezystancja stojana
obarczona jest znacznym błędem.

5.5. Załączanie maszyny przy niezerowej prędkości wirnika
W metodzie wstępnej identyfikacji prędkości analizowane jest
wzmocnienie statyczne dla strumienia stojana jako wyjścia oraz napięcia stojana
jako wejścia. Odczytane wzmocnienia statyczne kψ/u oraz oszacowane prędkości
przedstawiono w tablicy 5.1.
Tab. 5.1. Wzmocnienia statyczne kψ/u oraz oszacowane prędkości wirnika uzyskane w
eksperymencie oraz symulacjach podczas wstępnej identyfikacji prędkości

ωr
0.1
0.5
0.9
-0.9

Eksperyment
kψ/u
ωr
4.232
0.138
0.963
0.601
0.605
0.956
-0.703
-0.823

Symulacja
kψ/u
ωr
4.879
0.120
0.988
0.586
0.549
1.054
-0.549
-1.054

Prędkość wirnika zidentyfikowana została z błędem bezwzględnym
nieprzekraczającym 0,15 dla wszystkich przebadanych prędkości. Wykorzystanie
zaproponowanej metody wstępnej identyfikacji umożliwia rozróżnienie zakresu
małej lub dużej prędkości. Jest to wystarczająca informacja do przeprowadzania
dalszej procedury lotnego startu. W przypadku, gdy prędkość jest bardzo mała,
możliwe jest dokonanie tradycyjnego rozruchu maszyny, rozpoczynając od
zerowej pulsacji napięcia stojana. W przypadku większych prędkości wirnika
przeprowadzana jest procedura lotnego startu opisana w rozdziale 4.3. Ponadto
przeprowadzając wstępną identyfikację prędkości wirnika możliwe jest określenie
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kierunku obrotów wirnika. Jest to istotna informacja, ponieważ w procedurze
lotnego startu stosowany jest zestaw wzmocnień, w którym wymagana jest zmiana
znaku wybranych wzmocnień w przypadku pracy z ujemną prędkością wirnika.
Na rysunku 5.6 przedstawiono przebiegi modułu wektora prądu stojana,
stosunku modułu wektora napięcia stojana do pulsacji stojana oraz przebiegi
odtwarzanej prędkości wirnika podczas próby rozruchu. Badania przeprowadzono
przyjmując wstępną wartość prędkości wirnika r  1,0 oraz wstępne napięcie
stojana us  0, 2 , natomiast rzeczywista prędkość wirnika wynosi 0,5. Wstępne
napięcie stojana uzyskiwane jest poprzez łagodne zwiększanie amplitudy tej
wielkości rozpoczynając od 0.
Dla wszystkich badanych w pracy prędkości wirnika lotny start
przeprowadzono niemal nie przekraczając znamionowych prądów stojana zarówno
w symulacjach jak i eksperymencie na rzeczywistej maszynie. Czas załączania
napędu, bez względu na prędkość wirnika, wynosi około 200 ms, natomiast
obserwator wskazuje poprawnie prędkość wirnika po okresie nie przekraczającym
100 ms. Procedurę lotnego startu przeprowadzono w szerokim zakresie obrotów
maszyny, zarówno dla małych prędkości, rzędu 0,1, jak i dla prędkości
przekraczających wartości znamionowe. Znacznie większe błędy odtwarzania
prędkości wirnika w początkowych fazach załączania rzeczywistego napędu niż
układu symulacyjnego spowodowane są przede wszystkim błędami identyfikacji
parametrów maszyny. Wraz ze wzrostem strumienia wirnika, wpływ tych błędów
ulega redukcji.
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Rys. 5.6. Przebiegi prądu stojana, stosunku modułu wektora napięcia stojana do jego pulsacji,
odtwarzanej prędkości wirnika oraz odtwarzanego modułu strumienia wirnika podczas procedury
lotnego startu przy prędkości wirnika ωr = 0,5
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Opracowano układ równań opisujący dynamikę błędów
odtwarzania rozszerzonego obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej.
Przyjmując układ równań, w którym jako zmienne występują błędy is ,  r ,  nie
ma możliwości wyrażenia odtwarzanej prędkości wirnika jako funkcji tych
zmiennych. Zaproponowano zatem, by oprócz błędów prądu stojana oraz
strumienia wirnika jedną ze zmiennych była odtwarzana zmienna ˆ .

Zlinearyzowano układ równań błędów odtwarzania
obserwatora w celu uzyskania rozkładów biegunów. Równania te zależne są od
rzeczywistych wartości prądów stojana, strumienia wirnika oraz prędkości wirnika.
Składowe wektorów i s oraz ψr wyrażone w układzie współrzędnych
nieruchomym względem stojana w stanie ustalonym zmieniają się sinusoidalnie.
Do ostatecznej analizy wektory występujące w równaniach wyrażono zatem w
układzie współrzędnych zorientowanym względem wektora strumienia wirnika.
Wówczas punkt pracy napędu wyrazić można za pomocą prędkości wirnika,
momentu obciążenia oraz modułu wektora strumienia wirnika.

Zaproponowano funkcję celu będącą wskaźnikiem jakości
właściwości dynamicznych obserwatora opartą na rozkładzie biegunów
obserwatora. Sformułowano trzy kryteria doboru wartości wzmocnień. Pierwsze
ogranicza położenie biegunów obserwatora tak, żeby zapewnić jego stabilność.
Kolejne dwa związane są z zapewnieniem odpowiednich właściwości
dynamicznych. Zastosowanie tych kryteriów minimalizuje czas ustalania błędów
obserwatora, a także oscylacje w stanach przejściowych odtwarzanych zmiennych.
Wykorzystanie rozkładu biegunów do doboru wartości wzmocnień eliminuje
konieczność wielokrotnego przeprowadzania złożonych obliczeniowo symulacji.
Ponadto wskaźnik jakości oparty na rozkładzie biegunów zawiera także informacje
na temat odległości biegunów od osi urojonej także w przypadku braku stabilności.
Możliwe jest wówczas ukierunkowanie zmian wzmocnień w kolejnych krokach
algorytmu ich doboru tak, by bieguny ulokowane zostały po lewej stronie
płaszczyzny zespolonej.

Wykorzystano algorytm ewolucyjny do doboru wartości
wzmocnień przy zastosowaniu zaproponowanej funkcji celu. Osobniki
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tworzone są przez wzmocnienia obserwatora przy wykorzystaniu kodowania
liczbami rzeczywistymi. Zastosowano algorytm selekcji turniejowej, krzyżowanie
arytmetyczne oraz mutację nierównomierną. Niemal każde wywołanie algorytmu
kończy się powodzeniem, czyli ulokowaniem wszystkich biegunów w
dozwolonych obszarach płaszczyzny zespolonej, zapewniających stabilność oraz
dobre właściwości dynamiczne obserwatora.

Przeprowadzono badania eksperymentalne oraz symulacyjne,
w których wykazano zależność między uzyskanym rozkładem biegunów
obserwatora a jego stabilnością oraz właściwościami dynamicznymi. Uzyskane
czasy ustalania obserwatora odpowiadają stałym czasowym odczytanym z
rozkładu biegunów obserwatora. Ponadto z rozkładu biegunów oszacować można
współczynnik tłumienia, na podstawie którego określa się występowanie oscylacji
w stanach przejściowych. Omawiana zależność między biegunami a przebiegami
uzyskanymi w eksperymentach przebadana została przy wymuszeniu 20% błędu
strumienia wirnika. Wraz ze wzrostem błędu rośnie także wpływ nieliniowości
obserwatora. Dobrany zestaw wzmocnień przy zastosowaniu zaproponowanej
funkcji celu warto zatem przebadać symulacyjnie, w celu wykluczenia utraty
stabilności w przypadku występowania znacznych błędów odtwarzania.

Przeprowadzono badania eksperymentalne oraz symulacyjne
prowadzące do określenia wpływu zmian punktu pracy napędu na właściwości
obserwatora. Na podstawie położeń biegunów wywnioskowano, że jedynie
prędkość wirnika ma istotny wpływ na zmianę właściwości dynamicznych
obserwatora. Moment obciążenia oraz strumień wirnika (w zakresach, w których
maszyna jest w stanie wygenerować moment, którym obciążony jest wał) nie
odgrywają istotnej roli na jakość działania obserwatora w stanach przejściowych.
Wnioski te potwierdzone zostały uzyskanymi przebiegami. Czas ustalania
odtwarzanych zmiennych nie ulega zmianie wraz ze zmianami momentu zarówno
dla pracy silnikowej jak i generatorowej.

Zaproponowano metodę modyfikacji wzmocnień obserwatora
po zmianie kierunku obrotów wirnika w celu zapewnienia symetrii
właściwości obserwatora. Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz ze zmianą
znaku prędkości bieguny obserwatora przemieszczają się na prawą stronę
płaszczyzny zespolonej powodując utratę stabilności. Na podstawie analizy
położeń wektorów utworzonych przez wyrazy występujące w równaniach
obserwatora zaproponowano modyfikację wzmocnień poprzez zmianę znaku
wybranych wartości wraz ze zmianą kierunku obrotów. Ponadto zaproponowano
~ 34 ~

6. Podsumowanie i wnioski
zastosowanie zestawu wzmocnień z zerowymi wartościami wzmocnień, które
zmieniają znak wraz ze zmianą znaku prędkości, w celu zapewnienia symetrii
właściwości obserwatora wokół zerowej prędkości wirnika, gdzie ze względu na
potencjalne błędy znak odtwarzanej prędkości może nie być zgodny z
rzeczywistością.

Zaproponowano metodę modyfikacji wzmocnień wraz ze
zmianami prędkości wirnika. Dobrane zostały trzy zestawy wzmocnień dla trzech
przedziałów prędkości. Uwzględniono zakres prędkości bliskich zera, w których
zastosowano zestaw wzmocnień specjalnej postaci, zapewniającej symetrię
właściwości obserwatora bez względu na znak odtwarzanej prędkości wirnika.
Drugi przedział obejmuje prędkości z zakresu nieprzekraczającego prędkości
znamionowej, natomiast w ostatnim przedziale uwzględniono zakres osłabiania
pola.

Przeprowadzono badania eksperymentalne oraz symulacyjne
w szerokim zakresie zmian prędkości. Porównano wyniki uzyskane przy
zastosowaniu stałego zestawu wzmocnień, dobranego dla całego zakresu
dopuszczalnych prędkości, z przebiegami otrzymanymi przy wykorzystaniu
metody modyfikacji wzmocnień wraz ze zmianami prędkości wirnika. Przyjęcie
węższego zakresu doboru wzmocnień umożliwia uzyskanie lepszych wartości
wskaźnika jakości podczas doboru wzmocnień. W przypadku zastosowania
zmienianych wzmocnień zauważalne są nagłe zmiany błędów odtwarzania w
momencie przełączenia zestawu wzmocnień. Błędy odtwarzania rosną wraz ze
wzrostem prędkości, co jest szczególnie zauważalne w zakresie osłabiania pola.

Na podstawie badań symulacyjnych zbadano wpływ błędów
parametrów modelu maszyny na jakość działania obserwatora. Właściwości
dynamiczne obserwatora zależne są od współczynników obliczonych na podstawie
wprowadzonych wartości parametrów modelu maszyny, które mogły zostać
błędnie zidentyfikowane. Wartości wzmocnień dobierane są dla tych
współczynników, zatem uzyskane wzmocnienia zapewniają stabilność obserwatora
nawet gdy parametry modelu obarczone są błędami. Błędy parametrów modelu
maszyny mają natomiast istotny wpływ na jakość pracy obserwatora w stanie
ustalonym. Z przeprowadzonych badań wynika, że największe oddziaływanie na
błędy ustalone ma jakość identyfikacji indukcyjności głównej oraz, w przypadku
maszyny obciążonej, rezystancje stojana oraz wirnika. Wartości wzmocnień
jedynie w pewnym zakresie wpływają na błędy ustalone obserwatora w przypadku
występowania błędów zidentyfikowanych parametrów. Zaleca się zatem
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kilkukrotne uruchomienie algorytmu doboru wzmocnień oraz symulacyjne
przepadanie uzyskanych wyników pod kątem występowania błędów w stanie
ustalonym i wybór najlepszego zestawu wzmocnień.

Zaproponowano metodę załączania napędu przy niezerowej
prędkości wirnika w napędzie bezczujnikowym. W algorytmie do określenia
pulsacji napięcia stojana minimalizującej poślizg wykorzystywana jest prędkość
wirnika odtwarzana w obserwatorze. W celu wymuszenia działania obserwatora do
uzwojeń stojana przykładane jest napięcie o pewnej wstępnej częstotliwości.
Metodę opracowano w taki sposób, by nie przekraczać znamionowych wartości
prądu stojana.

Zaproponowano metodę wstępnej identyfikacji prędkości
wirnika podczas lotnego startu. Poprzez analizę stosunku wartości ustalonej
jednej ze składowych strumienia stojana do wymuszonego stałego napięcia stojana
oszacować można zarówno prędkość wirnika jak i kierunek obrotów maszyny.

Zbadano symulacyjnie oraz eksperymentalnie możliwość
zastosowania procedury wstępnej identyfikacji prędkości w procedurze
lotnego startu. Obliczona prędkość wirnika może być obarczona stosunkowo
dużym błędem. Określić można jednak kierunek obrotów wirnika, a także zakres
prędkości w jakim pracuje maszyna. Uzyskana wartość prędkości wykorzystana
może być w dalszej procedurze lotnego startu jako początkowa pulsacja napięcia
stojana.

Przeprowadzono badania symulacyjne oraz eksperymentalne
procedury lotnego startu. Przy ograniczeniu prądu stojana do wartości
znamionowej wymuszenie wstępnego napięcia stojana o pulsacji znacznie
odbiegającej od prędkości wirnika znacznie ogranicza moduł strumienia wirnika.
Odtwarzane zmienne stanu obarczone są wówczas dużymi błędami. Na podstawie
prędkości wirnika estymowanej w takich warunkach możliwe jest określenie
kierunku zmian pulsacji napięcia minimalizujących poślizg. Wraz ze spadkiem
poślizgu rośnie dokładność odtwarzania. Estymowana prędkość ustala się w
okresie nie przekraczającym 100 ms nawet w przypadku początkowego poślizgu
przekraczającego 0,9.
Z przeprowadzonych badań wynika, że rozszerzony obserwator prędkości
maszyny indukcyjnej może zostać zastosowany w szerokim zakresie zmian
prędkości wirnika zarówno podczas pracy silnikowej jak i generatorowej. Ponadto
możliwe jest jego wykorzystanie podczas procedury lotnego startu.
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