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WPROWADZENIE

O

becnie najpowszechniej stosowany w samochodach osobowych jest klasyczny napęd spalinowy.
Rzadziej stosowanym ale mniej popularnym rozwiązaniem jest napęd hybrydowy[14,28]. Jednak
najwięksi producenci oferowanych seryjnie samochodów wprowadzają w swoich pojazdach
napędy oparte wyłącznie o silnik elektryczny. Rosnące zainteresowanie producentów rozwojem
samochodów elektrycznych wynika w głównej mierze z rosnącej świadomości ekologicznej
społeczeństwa[30]. Koncepcja zastosowania napędu elektrycznego w pojeździe znana była już w XIX
wieku(lata 1830)[15]. Na owe czasy jednak rozwiązanie to było mało konkurencyjne względem napędu
spalinowego, czego wynikiem był brak wdrożeń na większą skalę. Dopiero niedawno - głównie dzięki
rozwojowi ogniw galwanicznych, energoelektroniki oraz nowych materiałów, napęd elektryczny staje się
realną alternatywą dla napędu spalinowego. W związku z tym w ostatnich latach publikowane są liczne
prace dotyczące zagadnień struktury, projektowania, modelowania, symulacji oraz sterowania systemów
napędu oraz ładowania samochodu elektrycznego [1,6,27,29]. Wiele z nich porusza kwestię doboru układu
napędowego (ang. Propulsion System) dla uzyskania założonych parametrów trakcyjnych. Jednak skupiają
się one głównie na pojedynczych elementach napędu takich jak źródła zasilania, silnik, przekształtnik czy
sposób przeniesienia napędu na poszczególne koła pojazdu. Wskazane jest ujęcie problematyki napędu
pojazdu elektrycznego w szerszym aspekcie [2,15]. Głównie od właściwości układu napędowego zależeć
będą podstawowe parametry pojazdu takie jak zasięg, przyspieszenie, maksymalna prędkość, koszt
pojazdu czy bezpieczeństwo pasażerów. Sukces rynkowy pojazdów o napędzie elektrycznym uzależniony
jest między innymi od zmniejszenia kosztów produkcji i eksploatacji tego typu pojazdów. Dlatego
zagadnienie integracji poszczególnych elementów układu napędowego oraz redukcja ich kosztów
produkcji jest kluczowym czynnikiem przy wdrażaniu nowych technologii napędów. Stąd też podjęty w tej
pracy temat zintegrowanego przetwornika elektromechanicznego wydaje się istotny.
W ostatnich latach większość samochodów elektrycznych było wyposażonych w jednosilnikowy napęd
pośredni. Rozwiązania te często bazowały na istniejących w masowej produkcji konstrukcjach z silnikami
spalinowymi. Dlatego układ przedstawiony na rys. 1 jest obecnie najczęściej stosowany w seryjnie
produkowanych samochodach elektrycznych. W miejsce silnika spalinowego umieszczany jest silnik
elektryczny. Pozostałe elementy napędu pozostają bez większych zmian. Przeniesienie momentu
obrotowego z silnika elektrycznego na przednie koła odbywa się poprzez wielostopniową skrzynię biegów
(zazwyczaj automatyczną), sprzęgło, mechanizm różnicowy oraz przeguby. Zaletą takiego układu jest
łatwość implementacji w nim silnika elektrycznego.
Odmiennym pod względem struktury mechanicznej rodzajem napędu jest napęd wielosilnikowy [5,19].
Składa się on zazwyczaj z parzystej liczby silników, z których każdy napędza jedno koło pojazdu. Jeżeli do
przeniesienia napędu została wykorzystana przekładnia, to taki układ nazywany jest pośrednim. Przy
braku przekładni układ ten określany jest jako bezpośredni. Koncepcję wielosilnikowego układu
bezpośredniego przedstawiono na rys. 2. W dotychczasowej praktyce układy jednosilnikowe zdominowały
rynek pojazdów elektrycznych [7] mimo, że układy wielosilnikowe wydają się mieć znacznie większe
zalety [24].
Pośrednim rozwiązaniem między układem jednosilnikowym opartym o mechaniczny mechanizm
różnicowy a układem wielosilnikowym opartym o elektroniczny mechanizm różnicowy, może być układ
jednosilnikowy oparty o elektromagnetyczny mechanizm różnicowy [3]. Prekursorem zastosowania
takiego silnika w pojeździe elektrycznym był Karol P. Steinmetz. Na rys. 3. przedstawiono układ napędowy
pojazdu elektrycznego z silnikiem pełniącym także funkcję mechanizmu różnicowego. Układ ten
uwzględnia koncepcję zaproponowaną przez Steinmetz-a ale wykorzystuje nowoczesne technologie i
zaawansowane możliwości sterowania momentem napędzającym koła pojazdu. Składa się on z centralnie
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położonego dwuwirnikowego silnika elektrycznego (DRM – ang. Double Rotor Motor) oraz przekładni
zmieniającej kierunek wirowania. DRM w takim układzie eliminuje konieczność zastosowania
mechanizmu różnicowego, ponieważ w „naturalny” sposób pełni jego funkcję. Specyficzna budowa DRM
powoduje, że taki sam moment elektromagnetyczny przekazywany jest na oba wały, pełniąc tym samym
funkcję elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego. Przeciwny ruch wałów w takim układzie
wymusza zastosowanie przekładni zmieniającej kierunek wirowania tak aby oba koła napędowe wirowały
w tym samym kierunku.
Układ ten nie jest stosowany obecnie w żadnym seryjnie produkowanym samochodzie elektrycznym.
Jednak wydaje się, że takie rozwiązanie może być kompromisem, między prostszymi konstrukcyjnie
jednosilnikowymi układami klasycznymi a bardziej skomplikowanymi oraz droższymi układami
wielosilnikowymi. Dlatego w pracy postanowiono przedstawić szerzej to rozwiązanie.
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Rys. 1. Jednosilnikowy układ przeniesienia napędu w
samochodzie elektrycznym z wykorzystaniem
mechanicznego mechanizmu różnicowego
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Rys. 2. Układ wielosilnikowy z niezależnym bezpośrednim
napędem kół
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Rys. 3. Układ jednosilnikowy pojazdu elektrycznego spełniający funkcję elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego

1.1

CEL, ZAKRES I TEZA PRACY

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji oraz analiza zintegrowanego przekształtnika
elektromechanicznego do zastosowania w elektrycznym samochodzie osobowym. Zaproponowano w tej
pracy elektromagnetyczny mechanizm różnicowy oparty na dwuwirnikowym silniku indukcyjnym.
Szczegółową
uwagę
położono
na
budowę
zaawansowanego
modelu
matematycznego
elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego oraz modelu matematycznego układu jezdnego pojazdu.
Opracowany model elektromechaniczny pojazdu umożliwia przeprowadzenie różnych symulacji i analizę
nieustalonych oraz ustalonych stanów pojazdu elektrycznego.
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Tezę pracy sformułowano następująco:
Zaproponowana koncepcja indukcyjnej maszyny dwuwirnikowej może spełniać jednocześnie
funkcję silnika napędowego oraz mechanizmu różnicowego.
Opracowany przez autora model pojazdu z dyferencjałem elektromagnetycznym umożliwia
analizę stanów statycznych i dynamicznych pojazdu z uwzględnieniem złożonych algorytmów
kontroli trakcji pojazdu.
W pracy zrealizowano następujące zagadnienia badawcze:

dokonano przeglądu konstrukcji oraz wymagań stawianych silnikom stosowanych do napędu
osobowych samochodów elektrycznych,

opracowano modele matematyczne wybranych maszyn dwuwirnikowych,

opracowano modele matematyczne istotnych elementów składowych układu napędowego oraz
układu jezdnego,

wykonano stanowisko badawcze do pomiaru parametrów wybranego silnika z dwoma
wirnikami,

przeprowadzono badania eksperymentalne na wykonanym układzie,

przeprowadzono symulacje przejazdu pojazdu ELV001 z jego zaimplementowanym układem
napędowym,

przeprowadzono symulacje układu jezdnego pojazdu ELV001 napędzanego zaproponowaną w
pracy indukcyjną maszyną dwuwirnikową pełniącą rolę elektromagnetycznego mechanizmu
różnicowego.

1.2

ZAWARTOŚĆ PRACY

Rozdział 2 zawiera zestawienie, opis i właściwości wybranych rodzajów jednowirnikowych silników
elektrycznych stosowanych w napędach samochodów elektrycznych. Przedstawiono także koncepcje
elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego oraz wybrane konstrukcje silników dwuwirnikowych.
W dalszej części pracy przedstawiono wyprowadzenie i opis wybranych modeli matematycznych maszyn
elektrycznych w wykonaniu dwuwirnikowym.
Rozdział 3 zawiera opis oraz modele „energetyczne” składowych części układu napędowego prototypu
elektrycznego samochodu osobowego ELV001. Zawiera on także wyprowadzenie opis modelu
matematycznego układu jezdnego pojazdu czterokołowego z uwzględnieniem nieliniowego modelu opony.
W Rozdziale 4 przedstawiono sposób wyznaczenia parametrów dla badanych maszyn dwuwirnikowych.
Wyznaczone parametry wykorzystano do wykonania symulacji rozruchu modelowanych maszyn. Wyniki
symulacji porównano z wynikami badań przeprowadzonych na stanowisku badawczym.
W Rozdziale 5 przedstawiono wybrane wyniki symulacji przejazdu pojazdu ELV001 z wykorzystaniem
napędu opracowanego przez producenta. Wybrane wyniki tej symulacji porównano z symulacją przejazdu
pojazdu ELV001 z wykorzystaniem układu napędowego opartego o elektromagnetyczny mechanizm
różnicowy. Założenia przedstawione w koncepcji zweryfikowano na podstawie symulacji przejazdu
pojazdu po łuku analizując poszczególne przebiegi wielkości mechanicznych i elektrycznych silnika DRM.
W Rozdziale 6 zawarto podsumowanie oraz wnioski końcowe.
W Załączniku 1 przedstawiono stabelaryzowane parametry, wykorzystane do symulacji przejazdu
pojazdu z napędem DRM. Przedstawiono także szczegółową budowę wykonanego przez autora
stanowiska pomiarowego do badania DRM.
W Załączniku 2 przedstawiono parametry ogniw oraz silników zastosowanych w pojeździe ELV001.
Przedstawiono fragmenty modeli napisane w języku MAST.
5

2

KONCEPCJA, BUDOWA ORAZ RODZAJE WYBRANYCH MASZYN DWUWIRNIKOWYCH
W ASPEKCIE ELEKTROMAGNETYCZNEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

P

rzedstawione we wstępie układy napędowe można podzielić ze względu na rodzaj zastosowanego
w nich mechanizmu różnicowego. Pierwszy układ (rys. 1) oparty jest o mechaniczny mechanizm
różnicowy natomiast drugi (rys. 2) o elektroniczny mechanizm różnicowy. Trzeci z kolei oparty jest
o elektromagnetyczny mechanizm różnicowy (rys. 3). We wszystkich tych układach zasada działania
mechanizmu różnicowego jest taka sama, natomiast różnica między jego właściwościami oraz
parametrami wynika z ich budowy. W układzie opartym na mechanicznym oraz elektronicznym
mechanizmie różnicowym jako źródło momentu można wykorzystać seryjnie produkowane silniki
konstrukcji jednowirnikowej. W pracy skupiono się jednak nad układem napędowym opartym o
elektromagnetyczny mechanizm różnicowy. W takim układzie jako źródło momentu można zastosować
silnik z dwoma wirnikami.

2.1

WYBRANE

KONSTRUKCJE SILNIKÓW DRM W ZASTOSOWANIU
ELEKTROMAGNETYCZNEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

DO

W odróżnieniu od klasycznych konstrukcji silników posiadających jeden wał nazywany rotorem, silniki
DRM posiadają dwa niezależnie wirujące wały. Jeden z wałów jest sztywno sprzężony z tzw. wirnikiem
zewnętrznym (konstrukcja cylindryczna), natomiast drugi z tzw. wirnikiem wewnętrznym (rys. 4). Wirniki
osadzone są w obudowie – stojanie maszyny (nieaktywnym elektromagnetycznie). W przypadku maszyny,
gdzie nie obowiązuje zasada równowagi przepływów magnetycznych (amperozwojów) jeden z wirników
pełni rolę magneśnicy, natomiast drugi twornika. Na skutek działania przepływów magnetycznych
magneśnicy i twornika generowane są przeciwnie skierowane do siebie momenty elektromagnetyczne Te
powodujące obrót wałów w przeciwnych kierunkach. Momenty te mają taką samą wartość. Przeciwnie
skierowane momenty, przenoszone są przez wał oraz przekładnie na koła pojazdu. Realizowana jest w ten
sposób funkcja dyferencjału – przenoszenie na koła napędowe takiego samego momentu obrotowego. Tak
jak ma to miejsce w symetrycznym mechanizmie różnicowym. Zastosowanie konstrukcji maszyny z
dwoma wirnikami o przeciwnym kierunku wirowania wymaga zastosowania przekładni mechanicznej
przy jednym z wałów, aby na koła pojazdu działały momenty w tym samym kierunku. Zwykle jest to
realizowane przez przekładnię o przełożeniu 1:1.

obudowa silnika

przykładowy kierunek
wirowania poszczególnych
elementów

koło

wirnik zewnętrzny

wirnik wewnętrzny
Te
Te

przeguby
przekładnia zmieniająca
kierunek wirowania
Rys. 4. Ideowa budowa oraz zasada działania DRM jako dyferencjału elektromechanicznego w napędzie pojazdu. Oznaczono
przykładowe kierunki wirowania poszczególnych elementów
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Budowa DRM jest znacząco bardziej skomplikowana niż większości silników jednowirnikowych.
Komplikacja ta dotyczy zarówno układu mechanicznego silnika, jak też układu elektrycznego. Układ
mechaniczny wymaga zastosowania tulei oraz trudnego w wykonaniu ułożyskowania dwóch osiowo
ułożonych wałów. W układzie elektrycznym dodatkową trudność stanowi doprowadzenie energii
elektrycznej do dwóch wirników w przypadku wzbudzenia elektromagnetycznego. Do tego celu można
wykorzystać zestyk ślizgowy pierścieniowy lub komutatorowy w zależności od funkcji jaką spełnia dany
wirnik. Ze względu na uzyskanie większej sprawności w nowoczesnych konstrukcjach DRM jako źródło
pola magnetycznego można zastosować wysokoenergetyczne magnesy trwałe [9]. Eliminuje to
konieczność doprowadzenia zasilania do uzwojenia magneśnicy. Rozwijane są także konstrukcje, w
których uzwojony stojan jest częścią aktywną DRM [8]. Silniki takie nazywane są czterokwadrantowymi
(4QT – ang. Four-Quadrant Transducer) [21]. Zaletą takiego silnika jest to, że posiada on dwa punkty
pracy, które mogą znajdować się w dwóch różnych ćwiartkach charakterystyki mechanicznej – np.
jednoczesna praca silnikowa oraz prądnicowa.
Biorąc pod uwagę wady i zalety obecnie stosowanych maszyn elektrycznych [31] w pojazdach
elektrycznych postanowiono przedstawić rodzaje konstrukcji na podstawie DRM silnika indukcyjnego,
mimo, iż w pracy były brane pod uwagę także silniki wzbudzane magnesami trwałymi
(PMM – ang. Permanent Magnet Motors [12]).
DRM wykonany w konstrukcji z wirnikami cylindrycznymi (ang. radial flux) przedstawiono na rys. 5.
Charakterystyczną cechą konstrukcji cylindrycznych DRM jest stosunkowo utrudniony sposób chłodzenia
wirnika wewnętrznego. W przypadku silnika indukcyjnego (IM - ang. Induction motor) uzwojenie
klatkowe zazwyczaj znajduje się na wirniku wewnętrznym.
DRM wykonany w konstrukcji tarczowej (ang. axial flux) jako IM przedstawiono na rys. 6. Wirniki w tym
wykonaniu mają podobne warunki chłodzenia jak te w konstrukcji cylindrycznej. Zastosowanie pierścieni
ślizgowych w płaszczyźnie tarczy powoduje zazwyczaj wzrost momentu tarcia ze względu na większe
promienie, na których działają siły tarcia.
obudowa (stojan)
pierścienie ślizgowe
wał wirnika
zewnętrznego

obudowa (stojan)

uzwojenie wirnika
zewnętrznego
wał wirnika
wewnętrznego

uzwojenie w formie
klatki ze skosem

Rys. 5. Przykładowa konstrukcja cylindryczna DRM
wykonanego jako IM

pojedynczy
pręt klatki
uzwojenie twornika

widok boczny
wycinku uzwojenia
klatkowego
wał z uzwojeniem
w formie
tarczowej klatki

wał z uzwojeniem

pierścienie ślizgowe

Rys. 6. Przykładowa konstrukcja tarczowa DRM
w wykonaniu IM

Porównanie właściwości konstrukcji jednowirnikowych maszyn cylindrycznych oraz tarczowych jest
szeroko opisane w literaturze [20]. Tak samo porównanie właściwości tarczowych silników
synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi (PMSM - ang. Permanent Magnet Synchronous
Motor) oraz IM podano w [32]. Dla maszyn DRM brak jest takiego porównania. Jednak ze względu na
analogiczną zasadę działania silniki DRM w wykonaniu PMSM i IM powinny wykazywać podobne różnice
jak silniki jednowirnikowe.
Następny podrozdział poświęcono opisowi istniejącej konstrukcji silnika komutatorowego DRM oraz
silnika asynchronicznego z możliwością adaptacji jako maszyny DRM. Dane konstrukcyjne tych wybranych
maszyn są autorowi znane. Pozwala to na wyprowadzenie modeli matematycznych silników DRM, których
parametry są ściśle związane z wymiarami konstrukcyjnymi.
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2.2

CYLINDRYCZNA KONSTRUKCJA DRM WYKONANEGO JAKO SILNIK INDUKCYJNY

Jedna z analizowanych w pracy konstrukcji jest maszyna DRM wykonana jako silnik indukcyjny. Wybrano
do tej analizy seryjnie produkowany jednowirnikowy silnik indukcyjny typu SG 132 M4. Parametry silnika
SG 132 M4 przedstawiono w tabeli 1. Proponowany przykład wykonania modelu komputerowego 3D
silnika DRM na bazie SG 132 M4 przedstawiono na rys. 7. Konstrukcja ta wykonana zgodnie z koncepcją
pokazana na rys. 5, czyli jako maszyna cylindryczna.
Tabela 1 Parametry elektryczne silnika SG 132 M4

Nazwa parametru
Moc znamionowa
Prędkość znamionowa
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
twornika
Częstotliwość
Ilość biegunów
Moment znamionowy
Sprawność
Wymiary
Waga
Chłodzenie

Symbol
𝑃𝑛
𝑛𝑛
𝑈𝑎𝑛
𝐼𝑎𝑛

Wartość/Jednostka
7,5 [kW]
1450[obr./min]
400[V]
14,6[A]

𝑓
50[Hz]
2𝑝
4[-]
𝑇𝑛
50[Nm]
𝜂𝑛
87[%]
Śr. x Dł.
274 x 499[mm]
𝑚
73[kg]
wentylator na wale

1
2

6

7
4

3

5

8

Rys. 7. Widok analizowanej maszyny z dwoma wirnikami w przekroju podłużnym: 1-obudowa, 2-rdzeń magnetyczny wirnika
zewnętrznego, 3-rdzeń magnetyczny wirnika wewnętrznego, 4-wałek wirnika zewnętrznego, 5- wałek wirnika
wewnętrznego, 6- stelaż wirnika zewnętrznego, 7-zestyk ślizgowy, 8-łożysko

Wał zewnętrzny z trójfazowym uzwojeniem cewkowym podłączonym do pierścieni ślizgowych został
wyprowadzony z jednej strony obudowy, natomiast wał wirnika wewnętrznego z uzwojeniem klatkowym
został przeprowadzony przez tuleję wykonaną w wirniku zewnętrznym i wyprowadzony z drugiej strony
obudowy (rys.7). Rdzeń wirnika zewnętrznego zamocowany jest na jego stelażu. Zasilanie trójfazowego
uzwojenia połączonego w trójkąt realizowane jest za pomocą pierścieniowego zestyku ślizgowego. W
wirniku wewnętrznym zastosowano skos żłobka równy jednej podziałce żłobkowej. Na podstawie budowy
przedstawionego silnika DRM postanowiono przystąpić do wyprowadzenia jego modelu matematycznego.
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2.3

MODEL MATEMATYCZNY DWUWIRNIKOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

Do wyprowadzenia modelu postanowiono przyjąć zunifikowane podejście opisu układów
elektromechanicznych, opisane w literaturze jako formalizm Lagreange’a [18].
Model matematyczny dwuwirnikowego silnika indukcyjnego wyprowadzono na podstawie adaptacji
seryjnie produkowanego silnika Sg 132 M4 z jednym wirnikiem. Uproszczony przekrój budowy takiego
silnika przedstawiono na rys. 8. Uzwojenia wirnika zewnętrznego połączone są w trójkąt. Energia
elektryczna (ze źródeł napięcia 𝑈𝑢 (𝑡), 𝑈𝑣 (𝑡), 𝑈𝑤 (𝑡)) jest dostarczana do niego za pomocą zestyku
ślizgowego (PZS). Uzwojenia wirnika wewnętrznego wykonane są w formie aluminiowej klatki.
Przy wyprowadzeniu modelu matematycznego tej maszyny przyjęto następujące założenia upraszczające:

maszyna ma budowę symetryczną,

obwód magnetyczny jest liniowy,

spadek napięcia magnetycznego występuje jedynie w szczelnie powietrznej,

grubość szczeliny powietrznej jest stała,

równania Maxwella odnoszą się jedynie do składowej promieniowej natężenia i indukcji pola
magnetycznego, natomiast pozostałe składowe są równe zeru.

V1

W1

zacisk wejściowy
uzwojenia „V”

obudowa/stojan

W2

wirnik
wewnętrzny

U1

wirnik
zewnętrzny
prędkość
wirowania
wirnika
zewn.

r

zacisk wyjściowy
uzwojenia „V”

s
prędkość
wirowania
wirnika wewn.

PZS
U1

W2

V2
U2

W1
V1

U2

V2

wirnik zewn. / stojan

Rys. 8. Schemat silnika w przekroju poprzecznym oraz układ połączeń wirnika zewnętrznego. PZS- pierścieniowy zestyk
ślizgowy

Początki kolejnych uzwojeń wirnika zewnętrznego oznaczono jako U1, V1, W1 natomiast ich końce jako
U2, V2, W2. Uzwojenie to rozłożone jest w 36 żłobkach (Ns = 36), wykonane jest jako 4 biegunowe
(2p = 4), poskok żłobkowy cewek uzwojenia wynosi y = 7,9,11, liczba żłobków na biegun i fazę wynosi
q = 3. Układ uzwojeń wirnika zewnętrznego można sprowadzić do układu pojedynczych cewek
połączonych ze sobą. Następnie ze względu na szeregowe połączenia cewek elementarnych w
poszczególnych fazach silnika wprowadzono jedną cewkę zastępczą (rys. 9). Pokazano na tym schemacie
oznaczenia współrzędnych nieuogólnionych w poszczególnych elementach indukcyjnych i rezystorach
zastępczych. Indeks indukcyjności i rezystancji cewki skupionej fazy silnika jest taki sam. Rezystancje
zestyku ślizgowego dodano odpowiednio do rezystancji źródeł 𝑅𝑠𝑢 , 𝑅𝑠𝑣 , 𝑅𝑠𝑤 .Oznaczenia poszczególnych
współrzędnych są następujące:
 𝑞̇ 𝑎 = 𝑞̇ 0 , 𝑞̇ 𝑏 = 𝑞̇ 1, 𝑞̇ 𝑐 = 𝑞̇ 2 , prądy płynące przez skupione uzwojenie wirnika zewnętrznego o
indukcyjności własnej odpowiednio oznaczonej 𝑀𝑎𝑎 , 𝑀𝑏𝑏 , 𝑀𝑐𝑐 i rezystancji 𝑅𝑎 , 𝑅𝑏 , 𝑅𝑐 .


𝑞̇ 𝑎 − 𝑞̇ 𝑐 = 𝑞̇ 3 , 𝑞̇ 𝑏 − 𝑞̇ 𝑎 = 𝑞̇ 4 , 𝑞̇ 𝑐 − 𝑞̇ 𝑏 = 𝑞̇ 5 –prądy odpowiednio płynące przez rezystory 𝑅𝑠𝑢 , 𝑅𝑠𝑣 , 𝑅𝑠𝑤 .
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Uu(t) q R
3 su

q 0 Maa

Ra

q a U (t)
v
q 4 Rsv q 1 Mbb

Rb

q b Uw(t)
q 5 Rsw q 2 Mcc

Rc

q c
Rys. 9. Schemat skupionego uzwojenia wirnika zewnętrznego podłączonego do źródeł zasilających 𝑈𝑢 (𝑡), 𝑈𝑣 (𝑡), 𝑈𝑤 (𝑡)

Uzwojenie wirnika wewnętrznego wykonane jest w postaci klatki odlanej z aluminium. Uzwojenie – pręty
znajdują się w 28 żłobkach (𝑁𝑟 = 28), które połączone są ze sobą aluminiowym pierścieniem na obu
krańcach wirnika. Układ połączeń prętów można przedstawić w formie obwodowej tak jak pokazano to na
rys. 10. Przedstawia on układ elektryczny składający się z rezystancji wycinka pierścieni 𝑅𝑒(𝑚,𝑛) , gdzie
indeksy 𝑚, 𝑛 oznaczają odpowiednio numer połączenia czołowego klatki (𝑚 ∈< 0 𝑙𝑢𝑏 1 >) oraz numer
pręta, z którym wycinki są jednostronnie połączone (𝑛 ∈< 0,1, . . 27 >). Rezystancja pręta klatki została
oznaczona jako 𝑅𝑝𝑛 , gdzie 𝑛 odpowiada numerowi pręta (𝑛 ∈< 0,1, . . 27 >). W podobny sposób zostały
opisane prądy wycinków klatki 𝑞̇ 𝑒(𝑚,𝑛) oraz prądy prętów 𝑞̇ 𝑝𝑛 . Zaznaczono także prądy elementarnych
oczek 𝑞̇ 𝑟𝑛 .

(…
)
qe(0,2)

qp2

qr1

Re(0,1)
qe(0,1)

qe

qe(1,2)

Rp2

Re(0,0)
qe(0,0)

qe(0,27)

R
q p1 p1

qr 0
qp0 Rp0

qr27

Re(1,1)
qe(1,1)

Re(1,0)
qe(1,0)

qe(1,27)

(… )
Rys. 10. Dekompozycja klatki uzwojenia wirnika na elementy skupione oraz zdefiniowanie oczek elektrycznych

Układ mechaniczny silnika z dwoma wirnikami można przedstawić w formie:
 elementu bezwładnościowego wirnika zewnętrznego o momencie bezwładności 𝐽𝑠 ,
 elementu bezwładnościowego wirnika wewnętrznego o momencie bezwładności 𝐽𝑟 ,
 tłumika wiskotycznego wirnika zewnętrznego w ruchu obrotowym o współczynniku tłumienia 𝐷𝑠 ,
 tłumika wiskotycznego wirnika wewnętrznego w ruchu obrotowym o współczynniku tłumienia 𝐷𝑟 .
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Elementy te przedstawiono schematycznie na rys. 11.

Js

Ds

Jr

Dr

s

r

@
@

Rys. 11. Dekompozycja układu mechanicznego silnika dwuwirnikowego na elementy skupione opisane we współrzędnych
uogólnionych

Po wykonaniu odpowiednich operacji zgodnie z formalizmem Lagreange’a otrzymano model
matematyczny sformułowany w postaci macierzowej, którego część elektromagnetyczna wyrażona jest
wzorem:

𝑞̇ 𝑎
𝑞̇ 𝑎
𝑈𝑢 (𝑡) − 𝑈𝑣 (𝑡)
𝑞̇ 𝑏
𝑞̇ 𝑏
𝑈𝑣 (𝑡) − 𝑈𝑤 (𝑡)
𝑞̇ 𝑐
𝑞̇ 𝑐
𝑈𝑤 (𝑡) − 𝑈𝑢 (𝑡)
𝑑 𝑞̇ 𝑟0
𝑞̇ 𝑟0
0
𝐌𝒐 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
=
− 𝐑𝒐
+
𝑞̇ 𝑟1
𝑑𝑡 𝑞̇ 𝑟1
0
⋮
⋮
⋮
𝑞̇ 𝑟27
𝑞̇ 𝑟27
0
]
[ 𝑞̇ 𝑒 ] [
[ 𝑞̇ 𝑒 ]
0

(1.1)

𝑞̇ 𝑎
𝑞̇ 𝑎
𝑞̇ 𝑏
𝑞̇ 𝑏
𝑞̇ 𝑐
𝑞̇ 𝑐
𝜕
𝜕
𝑞̇ 𝑟0
𝑞̇ 𝑟0
−[
𝐌 (𝛼 , 𝛼 )]
𝛼̇ − [
𝐌 (𝛼 , 𝛼 )]
𝛼̇
𝑞̇ 𝑟1 𝑠
𝑞̇ 𝑟1 𝑟
𝜕𝛼𝑠 𝒐 𝑠 𝑟
𝜕𝛼𝑟 𝒐 𝑠 𝑟
⋮
⋮
𝑞̇ 𝑟27
𝑞̇ 𝑟27
[ 𝑞̇ 𝑒 ]
[ 𝑞̇ 𝑒 ]

Równanie obwodu mechanicznego wyrażone jest wzorami:

𝐽𝑠 𝛼̈ 𝑠 = 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑚_𝑠 (𝐪̇ 𝒐 , 𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) + 𝑇𝑠 (𝑡) − 𝐷𝑠 𝛼𝑠̇

(1.2)

𝐽𝑟 𝛼̈ 𝑟 = 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑚_𝑟 (𝐪̇ 𝒐 , 𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) + 𝑇𝑟 (𝑡) − 𝐷𝑟 𝛼𝑟̇

(1.3)

gdzie momenty elektromagnetyczne 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑚_𝑠 oraz 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑚_𝑟 są wyznaczane na podstawie wzorów:

1
𝜕
𝑇𝑒𝑙𝑒𝑚_𝑠 (𝐪̇ 𝒐 , 𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) = 𝐪̇ 𝒐 𝑇 [
𝐌 (𝛼 , 𝛼 )] 𝐪̇ 𝒐
2
𝜕𝛼𝑠 𝐨 𝑠 𝑟
1
𝜕
𝑇𝑒𝑙𝑒𝑚_𝑟 (𝐪̇ 𝒐 , 𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) = 𝐪̇ 𝒐 𝑇 [
𝐌 (𝛼 , 𝛼 )] 𝐪̇ 𝒐
2
𝜕𝛼𝑟 𝐨 𝑠 𝑟

(1.4)
(1.5)

natomiast 𝐪̇ 𝒐 jest wektorem elektrycznych stopni swobody:

𝐪̇ 𝒐 = [𝑞̇ 𝑎 𝑞̇ 𝑏 𝑞̇ 𝑐 𝑞̇ 𝑟0 𝑞̇ 𝑟1 … 𝑞̇ 𝑟27 𝑞̇ 𝑒 ]𝑇

(1.6)

11

3

BUDOWA,

MODELOWANIE
ORAZ
NAPĘDOWEGO POJAZDU MIEJSKIEGO

PARAMETRY

WYBRANEGO

UKŁADU

W

eryfikacja eksperymentalna koncepcji elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego
realizowanego przez DRM wymaga implementacji takiego układu w pojeździe. Budowa
prototypu układu napędowego oraz jezdnego nawet w mniejszej skali wiązałaby się z dużymi
kosztami. Dlatego w tej pracy główny nacisk położono na badania symulacyjne. W tym celu opracowano
modele składowe układu napędowego oraz jezdnego miejskiego samochodu elektrycznego. Parametry do
modelu pojazdu uzyskano na podstawie dokumentacji projektowej prototypu samochodu elektrycznego
ELV001 (rys. 12), do której autor miał dostęp. Układ napędowy ELV001 oparty jest o elektroniczny
mechanizm różnicowy.

Rys. 12. Prototyp miejskiego samochodu elektrycznego „ELV001”

3.1

UKŁAD NAPĘDOWY ZASTOSOWANY W ELV001

W samochodzie „ELV001” przyjęto koncepcję przedniego napędu opartą na strukturze dwusilnikowego
napędu z podwójną zębatą przekładnią pasową dla każdego silnika. Niezależna praca obu silników ze
stałym momentem realizuje funkcję elektronicznego mechanizmu różnicowego. Zasobnik energii w skład,
którego wchodzą bateria kondensatorów, bateria ogniw, układ kontroli i chłodzenia ogniw oraz dwie
ładowarki znajduje się w podłodze pojazdu. Usytuowanie tych komponentów powoduje, że środek
ciężkości pojazdu położony jest stosunkowo nisko i ma pozytywny wpływ na prowadzenie oraz stabilność
pojazdu w trakcie jazdy. Na rys.13 przedstawiono uproszczony schemat blokowy napędu samochodu
elektrycznego ELV001.
moment zadany
przez kierowcę
przeguby

układ sterujący
ECU

zasobnik energii
21[kWh]

magistrala
CAN

=

3~

M
enkoder

podwójna
przekładnia pasowa
silnik PMSM IPM
Pn=15[kW]

=

enkoder

3~

M

pas napędowy
przednie koło

ładowarka
Gniazdo
ładowania
3-faz

Gniazdo
ładowania
1-faz

szyna DC
max.130[V]

opona : 195/60 R15

Rys. 13. Schemat blokowy układu napędowego zastosowanego w prototypie samochodu elektrycznego ELV001
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3.2

MODELE

„ENERGETYCZNE”
ELEMENTÓW
UKŁADU
NAPĘDOWEGO
ZASTOSOWANEGO W PROTOTYPIE SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001

W pojeździe elektrycznym ELV001 zastosowano prototypowy silnik o nazwie SMwsPA132S4. Jest to
bezszczotkowy silnik synchroniczny z magnesami zagłębionymi (IPM). Silnik chłodzony jest cieczą, dzięki
czemu można utrzymać znamionowy moment w pełnym przedziale prędkości bez ryzyka termicznego
uszkodzenia izolacji uzwojeń stojana, lub przekroczenia temp. krytycznej magnesów. Takie chłodzenie
przekłada się także na większe dopuszczalne prądy w uzwojeniach stojana, czego wynikiem jest większa
przeciążalność silnika. Odpowiada to wymogom trakcyjnym gdzie szczytowa moc utrzymywana jest przez
krótki okres czasu – podczas przyspieszania i pozwala na zastosowanie silnika o mniejszej mocy
znamionowej oraz masie.
Jak już wcześniej zaznaczono silnik pochodzi z serii prototypowej, dlatego producent nie udostępnił wielu
parametrów wymaganych do pełnej symulacji takiej maszyny. Jednak autor miał dostęp do mapy
sprawności silnika w przedziale od <1000,5000> obr/min oraz <10,62> Nm. Na podstawie przedstawionej
mapy sprawności wykonano model „energetyczny” silnika. W celu wykonania symulacji w większym
zakresie zmian prędkości i momentu dokonano ekstrapolacji krzywych sprawności wielomianem
pierwszego stopnia.
Na podstawie danych sprawności w zależności od prędkości oraz momentu wyjściowego silnika
opracowano model „energetyczny” silnika. Model pobiera wartości sprawności z dwuwymiarowej tabeli
wygenerowanej na podstawie map sprawności. Wartości pomiędzy punktami siatki sprawności są
aproksymowane funkcjami liniowymi przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji zaimplementowanej w
programie symulacyjnym. Model realizuję funkcje opisaną wzorem:
(1.7)
𝜂 = 𝑓(𝑇𝑜𝑢𝑡 , 𝑛𝑜𝑢𝑡 )
gdzie: 𝜂 to sprawność zależna od wartości 𝑇𝑜𝑢𝑡 - momentu oraz 𝑛𝑜𝑢𝑡 - prędkości wyjściowej na wale
silnika.
Przekształtniki do zasilania przedstawionych silników to falowniki firmy SEMIKRON typu SKAI [17]. Są
one dedykowane do zastosowań trakcyjnych i tak samo jak w przypadku silników chłodzone są cieczą.
Model „energetyczny” falownika wyprowadzono w oparciu o jego mapę sprawności. Mapy sprawności
silnika(rys. 14) oraz falownika (rys. 15) wyrażone są w funkcji obrotów oraz momentu zasilanego silnika
(silnika zastosowanego w pojeździe ELV001). Rys. 14 oraz rys. 15 przedstawia ciemnym kolorem znany
zakres sprawności, natomiast bladszym kolorem zakres ekstrapolowany.

Rys. 14. Mapa sprawności silnika zastosowanego w ELV001
w funkcji jego prędkości oraz momentu

Rys. 15. Mapa sprawności falownika w funkcji prędkości
obrotowej oraz mementu wyjściowego silnika użytego
w ELV001

W pojeździe elektrycznym ELV001 zastosowano podwójną przekładnię pasową. Sprawność przekładni
pasowej zależy w głównej mierze od histerezy naprężeń [23] w trakcie pracy pasa, jego tarcia o koła
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zębate oraz strat aerodynamicznych. Według producenta sprawność optymalnie dobranej przekładni
pasowej wynosi od 0,95 do 0,98. Jednak w przypadku złego dobrania parametrów lub wykonania
przekładni, sprawność może spaść poniżej 0,9 dla pojedynczej przekładni. Model przekładni realizuje
funkcje zmiany momentu przy uwzględnieniu sprawności.
Prototyp samochodu elektrycznego EVL001 jest wyposażony także w inne urządzenia. Mimo, że nie są one
częścią napędu to pobierają energię z tego samego zasobnika energii co napęd. W konsekwencji te
urządzenia oraz stopień ich energochłonności będą miały wpływ na zasięg pojazdu. W skład takich
urządzeń wchodzi wiele elementów od najbardziej energochłonnych takich jak klimatyzacja bądź
elektryczne wspomaganie kierownicy, aż do niewielkich takich jak oświetlenie instrumentów. Niektóre
elementy pracują dorywczo np. elektryczne wspomaganie kierownicy oraz hamulców, wycieraczki, pompa
cieczy w układzie chłodzącym elementy napędu itd. Z tego względu zdecydowano się na zamodelowanie
tych dodatkowych elementów jako jedno stałe w czasie obciążenie o mocy równej 2 kW.

3.3

MODEL MATEMATYCZNY UKŁADU JEZDNEGO POJAZDU CZTEROKOŁOWEGO Z
UWZGLĘDNIENIEM NIELINIOWEGO MODELU OPONY

Zastosowanie silnika DRM pełniącego funkcję dyferencjału elektromagnetycznego jako napędu
samochodu elektrycznego wymaga analizy wpływu tego rozwiązania na właściwości trakcyjne pojazdu.
Tematyka modelowania układów jezdnych pojazdów jest szeroko opisana w literaturze [10,13]. Dlatego
aby określić przybliżony wpływ samego napędu jak i jego parametrów autor postanowił zastosować w
tym celu odpowiedni model jezdny pojazdu. Model uwzględniający niezależne zadawanie momentu
napędowego poszczególnym kołom oraz nieliniowy charakter przyczepności każdego z kół. Postanowiono
zastosować model układu jezdnego czterokołowego o 7 stopniach swobody oraz skrętnej przedniej osi.
Model został wyprowadzony przy wykorzystaniu formalizmu Lagreange’a. Trzy stopnie swobody
wynikają z ruchu układu jezdnego w układzie globalnym, natomiast pozostałe cztery z uwzględnienia
dynamiki kół pojazdu.
Zastosowanie w układzie jezdnym nieliniowego modelu opony pozwala na analizę oddziaływań sił, które
działają na pojazd w trakcie jazdy. Według [4,26] taki model spełnia podstawowe wymagania jakie stawia
się układowi do badania właściwości trakcyjnych napędu pojazdu. Poniżej przedstawiono zastosowany w
pracy model nieliniowy opony oraz model matematyczny układu jezdnego pojazdu czterokołowego z
uwzględnieniem przedniej osi skrętnej.
Fizyka zjawiska przenoszenia siły przez oponę na ruch liniowy pojazdu jest bardzo skomplikowana
[16,22]. Dlatego powszechnie stosowane są modele oparte na wzorach aproksymujących empiryczne
wykresy uzyskane z badań opony na hamowni. Na podstawie tych badań wykreślane są charakterystyki
przyczepności opony w różnych osiach. Charakterystyki te wykreślane są dla różnych warunków
drogowych, różnego rodzaju bieżnika, wymiarów, ciśnienia i parametrów opony.
W pracy zastosowano nieliniowy model opony oparty na modelu Pacejki [16]. Model ten zawiera liczne
uproszenia, natomiast sama opona jest w nim sprowadzona do bryły sztywnej [11] o zadanym momencie
bezwładności koła razem z oponą. Właściwości koła w tym modelu rozpatrywane są względem układu
współrzędnych którego początek umiejscowiony jest w punkcie O’ (rys. 16). W pracy rozpatrywano model
dwuwymiarowy, dlatego na oponę będą działać jedynie siły w osi wzdłużnej x oraz poprzecznej y. Każda z
opon jest rozpatrywana we własnym układzie współrzędnych. W celu rozróżnienia parametrów każdego z
kół nadano im indeksy 𝑚𝑛, gdzie 𝑚𝑛 𝜖 (𝑓𝑙, 𝑓𝑟, 𝑟𝑙, 𝑟𝑟). Symbole 𝑓𝑙, 𝑓𝑟, 𝑟𝑙, 𝑟𝑟 oznaczają odpowiednio
przednie lewe, przednie prawe, tylne lewe, tylne prawe koło. Na rys. 16 pokazano charakterystyczne
wielkości związane z oponą, które są istotne w analizie układu jezdnego pojazdu i będą istotne przy
opracowaniu modelu matematycznego.
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Siłę w ruchu liniowym przenoszoną przez oponę w osi wzdłużnej x oznaczono jako 𝐹𝑥,𝑚𝑛 (𝜆𝑚𝑛 ). Siła ta
działa zgodnie z kierunkiem toczenia się koła a tym samym jazdy pojazdu. Jest ona funkcją poślizgu 𝜆𝑚𝑛 .
Poślizgi dla każdego z kół pojazdu można opisać wzorem:
(1.8)

𝜆𝑚𝑛 = (𝜔𝑚𝑛 rT,mn − 𝑉𝑥,𝑚𝑛 )/𝑉𝑥,𝑚𝑛

gdzie: 𝜆𝑚𝑛 − poślizg koła w osi wzdłużnej, 𝑉𝑥,𝑚𝑛 − prędkość liniowa koła w osi wzdłużnej, rT,mn −
zewnętrzny promień poszczególnych opon, 𝜔𝑚𝑛 − prędkość kątowa każdego z kół.

Vx,mn
ωmn·rT,mn

-αmn

Vmn

rT

O’

Jmn

x

y

Fx,mn Vx,mn

Fy,mn
Vy,mn

ωmn ,Teng,mn

z
Rys. 16. Umiejscowienie ukłądu współrzednych (z lewej strony) oraz wielkosci związane z modelem opony w aspekcie analizy
układu jezdnego pojazdu: 𝜔𝑚𝑛 -pędkość wirowania opony, 𝑟𝑇,𝑚𝑛 -promień koła z oponą, 𝐹𝑥,𝑚𝑛 –siła wzdłużna, 𝐹𝑦,𝑚𝑛 – siła
poprzeczna, 𝑉𝑥,𝑚𝑛 –prędkość liniowa wdłużna, 𝑉𝑦,𝑚𝑛 – prędkość liniowa poprzeczna, 𝑉𝑚𝑛 – prędkość wypadkowa, 𝑇𝑒𝑛𝑔,𝑚𝑛 moment napędowy, 𝐽𝑚𝑛 – moment bezwładności koła

Siłę w ruchu liniowym przenoszoną przez oponę w osi poprzecznej y oznaczono jako 𝐹𝑦,𝑚𝑛 (𝛼𝑚𝑛 ).
Przykładem przenoszenia siły poprzecznej może być pojazd w poślizgu jadący bokiem, gdzie mimo,
zablokowanych kół pojazdu tarcie wynikające z siły poprzecznej będzie chamować pojazd. Siła ta jest
funkcją tangensa kąta 𝛼𝑚𝑛 . Kąt ten zawarty jest pomiędzy wektorami prędkości V𝑥,𝑚𝑛 i V𝑚𝑛 . Moduł
prędkości V𝑚𝑛 wynosi
V𝑚𝑛 = √V𝑥,𝑚𝑛 2 + V𝑦,𝑚𝑛 2

(1.9)

kąt 𝛼𝑚𝑛 – „uślizg” koła, można opisać wzorem
𝛼𝑚𝑛 = −arctg(−

V𝑦,𝑚𝑛
)
|V𝑥,𝑚𝑛 |

(1.10)

Ruch wirowy koła może wynikać z momentu napędowego 𝑇𝑒𝑛𝑔,𝑚𝑛 lub siły w osi wzdłużnej 𝐹𝑥,𝑚𝑛 . Równanie
opisujące zależność pomiędzy tymi zmiennymi zostało określone w modelu jako
𝑑𝜔𝑚𝑛
1
=−
(𝑟
𝐹
− 𝑇𝑒𝑛𝑔,𝑚𝑛 )
𝑑𝑡
𝐽𝑚𝑛 𝑇,𝑚𝑛 𝑥,𝑚𝑛

(1.11)

Równanie to wynika z II zasady dynamiki Newtona dla ruchu wirowego. Jeżeli moment napędowy będzie
większy niż moment wynikający z tarcia opony to koło zacznie przyspieszać magazynując energię w ruchu
wirowym. Dlatego ważne jest określenie nieliniowej funkcji przyczepności opony w różnych osiach. W
przytoczonym modelu przyjmuje się także, że siła tarcia 𝐹𝑇 opony o podłoże zależna jest od współczynnika
tarcia µ oraz siły nacisku 𝐹𝑁 opony na podłoże według wzoru
𝐹𝑇 = µ𝐹𝑁

(1.12)
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Siła nacisku dla koła z oponą stojącego na płaskiej powierzchni można przyjąć jako
(1.13)

𝐹𝑁 = 𝑚𝑜 𝑔

gdzie 𝑚𝑜 to masa koła, natomiast 𝑔 to przyspieszenie ziemskie. W praktyce jednak na kole opiera się
dodatkowo część masy pojazdu dlatego w takim przypadku siła nacisku 𝐹𝑁 jest odpowiednio większa.
Uwzględniając nieliniowy charakter przyczepności opisany w modelu Pacjeki siły tarcia dla każdej opony
określone są wzorami:
𝐹𝑥,𝑚𝑛 (𝜆𝑚𝑛 ) = 𝐷𝑥,𝑚𝑛 sin[𝐶𝑥,𝑚𝑛 arctan ((1 − 𝐸𝑥,𝑚𝑛 )𝐵𝑥,𝑚𝑛 𝜆𝑚𝑛 + 𝐸𝑥,𝑚𝑛 arctan(𝐵𝑥 𝜆𝑚𝑛 ))] ∙ 𝐹𝑧,𝑚𝑛

(1.14)

𝐹𝑦,𝑚𝑛 (𝛼𝑚𝑛 ) = 𝐷𝑦,𝑚𝑛 sin[𝐶𝑦,𝑚𝑛 arctan ((1 − 𝐸𝑦,𝑚𝑛 )𝐵𝑦,𝑚𝑛 𝛼𝑚𝑛 + 𝐸𝑦,𝑚𝑛 arctan(𝐵𝑦 𝛼𝑚𝑛 ))] ∙ 𝐹𝑧,𝑚𝑛

(1.15)

gdzie :
𝐷𝑥,𝑚𝑛 , 𝐷𝑦,𝑚𝑛 , 𝐶𝑥,𝑚𝑛 , 𝐶𝑦,𝑚𝑛 , 𝐸𝑥,𝑚𝑛 , 𝐸𝑦,𝑚𝑛 , 𝐵𝑥,𝑚𝑛 , 𝐵𝑦,𝑚𝑛 , − współczynniki nieliniowego modelu opony Pacejki
dla koła 𝑚𝑛 w jego osi x oraz y, 𝐹𝑥,𝑚𝑛 , 𝐹𝑦,𝑚𝑛 – siła przenoszona przez oponę 𝑚𝑛 w osi x oraz y opony,
𝐹𝑧,𝑚𝑛 – siła nacisku koła na nawierzchnię, 𝜆𝑚𝑛 – poślizg koła w osi x opony, 𝛼𝑚𝑛 – „uślizg” koła względem
osi y opony.
W przytoczonym modelu opony uwzględniono możliwość zmiany współczynnika 𝐷 we wzorach
(1.14)(1.15) w trakcie symulacji. Przekłada się to na zmianę siły tarcia danej opony w danej osi. Pozwala to
na zasymulowanie przejazdu pojazdu, gdy jedno lub kilka kół pojazdu porusza się po nawierzchni o różnej
przyczepności. Pozwala to zasymulować jazdę dowolnego z kół pojazdu np. po poboczu lub kałuży.
Model jezdny pojazdu zredukowano do ramy złożonej z pięciu punktów materialnych o określonej masie
(m1 … m5 ). W układzie związanym z ramą pojazdu uwzględniono tłumik w ruchu postępowym o
współczynniku tłumienia 𝐷6 .Rozmieszczenie poszczególnych elementów w przestrzeni przedstawiono na
rys. 17 - masy skupione są umieszczone w miejscu zamocowania kół pojazdu oraz w środku ramy. Każdej
masie przyporządkowano współrzędne geometryczne (𝑥1 … 𝑥5 , 𝑦1 … 𝑦5 ), po czym przy pomocy równań
więzów sprowadzono je do układu względem środka ramy (𝑥𝐴 , 𝑦𝐴 ) (rys. 18).
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Rys.17. Model układu jezdnego pojazdu czterokołowego
zredukowanego do 5 punktów materialnych o określonej
masie z zaznaczeniem współrzędnych nieuogólnionych
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W modelu przyjęto, że układ jezdny jest symetryczny względem osi podłużnej. Odległości kół od osi
podłużnej oznaczono jako 𝑇𝑓 dla osi przedniej oraz 𝑇𝑟 dla osi tylnej. Wynika z tego, że odległości mas
skupionych w osi przedniej i tylnej mogą być różne od środka ciężkości pojazdu. Odległości te wzdłuż osi
podłużnej oznaczono jako 𝑙𝑓 i 𝑙𝑟 . Poszczególne zależności można opisać w układzie ortogonalnym
względem środka ramy :
𝛽1 =

𝑇𝑓 /2
𝜋
+ arcsin (
)
2
𝑅1

𝑙𝑓
𝛽2 = arcsin ( )
𝑅2
𝛽3 =

2

2

𝑅1 = 𝑅2 = √(𝑙𝑓 ) + (𝑇𝑓 /2)

𝑅3 = 𝑅4 = √(𝑙𝑟 )2 + (𝑇𝑟 /2)2

3𝜋
𝑇𝑟 /2
+ arcsin (
)
2
𝑅3

𝑙𝑟
𝛽4 = 𝜋 + arcsin ( )
𝑅4
Po wykonaniu odpowiednich operacji z użyciem formalizmu Lagreange’a otrzymano model matematyczny
w sformułowany w globalnym układzie odniesienia, którego układ równań wyrażony jest wzorami (1.16)(1.18).
𝑥̈𝐴 𝑀𝑐 + 𝛾̈ 𝑅 𝐶𝑚𝑟𝑐 (𝛾𝑅 ) − 𝛾̇ 𝑅 2 𝐶𝑚𝑟𝑠 (𝛾𝑅 ) + 𝐷𝑥̇𝐴 = 𝑄𝑋,𝐴 (𝑡)

(1.16)

𝑦̈𝐴 𝑀𝑐 − 𝛾̈ 𝑅 𝐶𝑚𝑟𝑠 (𝛾𝑅 ) − 𝛾̇ 𝑅 2 𝐶𝑚𝑟𝑐 (𝛾𝑅 ) + 𝐷𝑦̇𝐴 = 𝑄𝑌,𝐴 (𝑡)

(1.17)

𝛾̈ 𝑅 𝐽𝑐 + 𝑥̈𝐴 𝐶𝑚𝑟𝑐 (𝛾𝑅 ) − 𝑦̈𝐴 𝐶𝑚𝑟𝑠 (𝛾𝑅 ) = 𝑄𝛾 (𝑡)

(1.18)

gdzie:
𝐶𝑚𝑟𝑠 (𝛾𝑅 ) = 𝑚1 𝑅1 sin(𝛾𝑅 + 𝛽1 ) + 𝑚2 𝑅2 sin(𝛾𝑅 + 𝛽2 ) + 𝑚3 𝑅3 sin(𝛾𝑅 + 𝛽3 ) + 𝑚4 𝑅4 sin(𝛾𝑅 + 𝛽4 )
𝐶𝑚𝑟𝑐 (𝛾𝑅 ) = 𝑚1 𝑅1 cos(𝛾𝑅 + 𝛽1 ) + 𝑚2 𝑅2 cos(𝛾𝑅 + 𝛽2 ) + 𝑚3 𝑅3 cos(𝛾𝑅 + 𝛽3 ) + 𝑚4 𝑅4 cos(𝛾𝑅 + 𝛽4 )
𝑀𝑐 = 𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚4 + 𝑚5
𝐽𝑐 = 𝑚1 𝑅1 2 + 𝑚2 𝑅2 2 + 𝑚3 𝑅3 2 + 𝑚4 𝑅4 2
𝑄𝑥,𝑎 (𝑡) = 𝐹𝑋,1 + 𝐹𝑋,2 + 𝐹𝑋,3 + 𝐹𝑋,4 + 𝐹𝑋,5
𝑄𝑦,𝑎 (𝑡) = 𝐹𝑌,1 + 𝐹𝑌,2 + 𝐹𝑌,3 + 𝐹𝑌,4 + 𝐹𝑌,5
𝑄𝛾 (𝑡) = 𝑅1 (𝐹𝑋,1 cos(𝛾𝑅 + 𝛽1 ) − 𝐹𝑌,1 sin(𝛾𝑅 + 𝛽1 )) + 𝑅2 (𝐹𝑋,2 cos(𝛾𝑅 + 𝛽2 ) − 𝐹𝑌,2 sin(𝛾𝑅 + 𝛽2 ))
+𝑅3 (𝐹𝑋,3 cos(𝛾𝑅 + 𝛽3 ) − 𝐹𝑌,3 sin(𝛾𝑅 + 𝛽3 )) + 𝑅4 (𝐹𝑋,4 cos(𝛾𝑅 + 𝛽4 ) − 𝐹𝑌,4 sin(𝛾𝑅 + 𝛽4 ))
Przedstawione równania określają ruch ramy pojazdu w dwuwymiarowym układzie globalnym. Założono,
że koła będą znajdować się w punktach materialnych 𝑚1 … 𝑚4 . Siły działające w tych punktach będą siłami
tarcia opony 𝐹𝑋,1 …𝐹𝑋,4 oraz𝐹𝑌,1 …𝐹𝑌,4 . A także sił, które mogą działać na środek masy 𝐹𝑋,5 , 𝐹𝑌,5 . Dlatego w
celu powiązania siły tarcia opon z siłami uogólnionymi wyznaczono zależności wiążące te siły. W ten
sposób powiązano siły wynikające z nieliniowego modelu opony 𝐹𝑥,𝑚𝑛 , 𝐹𝑦,𝑚𝑛 z siłami działającymi na
ramę. Dokładny opis oraz równania zostały przedstawione w pracy doktorskiej w rozdziale 3.4.2.
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WYZNACZENIE

PARAMETRÓW
INDUKCYJNEJ MASZYNY DRM

ORAZ

WERYFIKACJA

EKSPERYMENTALNA

W

eryfikacja koncepcji przedstawionej w pracy w większym stopniu skupia się na badaniach
symulacyjnych bazujących na opracowanych modelach matematycznych. Wyniki symulacji
zależą od doboru parametrów obwodowych modelu. W pracy starano się wyznaczyć parametry
obwodowe elementów skupionych w sposób analityczny, w tych przypadkach, gdzie było to możliwe i
zasadne. Nie zastosowano w tej pracy metod polowych do wyznaczenia parametrów obwodowych ze
względu na nieznane właściwości fizyczne materiałów. Parametry obwodowe indukcyjnej maszyny DRM
wyznaczono przy złożeniach upraszczających podanych w 2.3. Model matematyczny DRM
zaimplementowano w środowisku Saber Synopsys. Wyniki symulacji wybranych stanów pracy porównano
z wynikami eksperymentów, co pozwoliło na dokonanie oceny doboru wartości parametrów.

4.1

WYZNACZENIE PARAMETRÓW MASZYNY INDUKCYJNEJ DRM

Model matematyczny dwuwirnikowego klatkowego silnika indukcyjnego przedstawiono w rozdziale 2.3.
Dane znamionowe oraz opis silnika SG 132 M4 znajdują się w rozdziale 2.2. W celu wyznaczenia
parametrów wejściowych modelu silnika wybrano metodę analityczną. Założono, że jest to podejście
zasadne dla modelu ze stosunkowo dużą liczbą elektrycznych stopni swobody wynikającą z uwzględnienia
wszystkich oczek elementarnych w uzwojeniu klatkowym. Układ geometryczny modelowanego silnika jest
znany oraz znane są jego wymiary a także schematy połączeń jego uzwojeń.
Rezystancje wirnika zewnętrznego (𝑅𝑎,𝑎 … 𝑅𝑐,𝑐 ) pomierzono metodą techniczną. Rezystancje obwodu
wirnika wewnętrznego (𝑅𝑟0 … 𝑅𝑟27 ) zostały określone na podstawie wymiarów geometrycznych oraz
przewodności poszczególnych elementów klatki według wzoru:
𝑅𝑞𝑟 =

𝑙𝑟
𝑆𝑞𝑟 𝛾𝐴𝐿

(1.19)

gdzie: 𝑅𝑞𝑟 to rezystancja elementu klatki, 𝑙𝑟 - długość pręta wirnika lub długość fragmentu pierścienia
zwierającego, 𝑆𝑞𝑟 - powierzchnia przekroju poprzecznego pręta klatki lub fragmentu pierścienia,
𝛾𝐴𝐿 - konduktywność aluminium.
Macierz rezystancji w modelu silnika zawiera składniki zależne od wartości poślizgu s. To pozwala
uwzględnić zjawisko wypierania prądu. Funkcję rezystancję pręta klatki 𝑅𝑝 (𝑠) w zależności od poślizgu s
określono jako
𝑅𝑝𝑛 (𝑠) = 𝑅𝑝𝑛 + ∆𝑅|𝑠|

(1.20)

gdzie : 𝑅𝑝𝑛 – rezystancja pręta n dla prądu stałego , ∆𝑅 – przyrost rezystancji wynikający ze zjawiska
wypierania prądu , 𝑠 – poślizg
𝑅𝑎,𝑎
𝑅𝑏,𝑎
𝑅𝑐,𝑎
𝐑 𝒐 (𝑠) = 0
0

𝑅𝑎,𝑐
0
0
0
0
𝑅𝑏,𝑐
0
0
0
0
𝑅𝑐,𝑐
0
0
…
0
0
(1.21)
0
𝑅𝑟0 (𝑠)
0
0
0
0
0
𝑅𝑟1 (𝑠)
0
0
⋮
⋱
⋮
0
0
0
0
0
0
… 𝑅𝑟27 (𝑠) 0
[ 0
0
0
0
0
0
0
0]
W celu wyznaczenia indukcyjności uzwojeń maszyny elektrycznej konieczna jest znajomość rozkładu pola
magnetycznego w jej obszarach obliczeniowych. Dlatego na etapie analizy koncepcji przyjęto, że rozkład
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pola będzie wyznaczony na drodze analitycznej. Podejście analityczne w głównej mierze służy do
jakościowego określenia rozkładu pola w maszynie. Metody wyznaczania indukcyjności własnych oraz
wzajemnych oparte na uproszczonej analizie pola są stosowane od wielu lat oraz powszechnie
akceptowane. Jest to podejście zawierające szereg uproszczeń, ale zasadne jak wykazały weryfikacje
eksperymentalne. Wykorzystana w tej pracy metoda wyznaczania indukcyjności jest przedstawiona
szerzej w [25]. Została ona jednak zmodyfikowana w celu uwzględnienia faktu istnienia dwóch wirujących
wirników. Dlatego została ona także szczegółowo opisana.
Algorytm obliczeniowy rozkładu indukcji w szczelinie zakłada na wstępie wyznaczenie funkcji okładu
prądowego – funkcję, która określa rozkład przewodów uzwojenia na obwodzie maszyny względem
danego wirnika. Na podstawie funkcji okładu prądowego można wyznaczyć przepływ a następnie rozkład
indukcji w szczelinie powietrznej. Znając rozkład indukcji w szczelinie powietrznej generowany przez
prądy w cewkach bądź oczko klatki można obliczyć ich indukcyjności własne oraz indukcyjności wzajemne
pomiędzy cewkami. Uzyskane funkcje indukcyjności zostały następnie aproksymowane szeregami
Fouriera (do 7 harmonicznej). Z wykorzystaniem powyższego algorytmu wyznaczono wszystkie elementy
macierzy indukcyjności Mo modelu.
𝐌𝒐 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) =
𝑀𝑎,𝑎
𝑀𝑏,𝑎
𝑀𝑐,𝑎
𝑀𝑟0,𝑎 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
𝑀𝑟1,𝑎 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )

𝑀𝑎,𝑏
𝑀𝑏,𝑏
𝑀𝑐,𝑏
𝑀𝑟0,𝑏 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
𝑀𝑟1,𝑏 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )

𝑀𝑟27,𝑎 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
0
[

𝑀𝑟27,𝑏 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
0

𝑀𝑎,𝑐
𝑀𝑏,𝑐
𝑀𝑐,𝑐
𝑀𝑟0,𝑐 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
𝑀𝑟1,𝑐 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
⋮
𝑀𝑟27,𝑐 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
0

𝑀𝑎,𝑟0 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) 𝑀𝑎,𝑟1 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
𝑀𝑎,𝑟27 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
𝑀𝑏,𝑟0 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) 𝑀𝑏,𝑟1 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
𝑀𝑏,𝑟27 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
𝑀𝑐,𝑟0 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) 𝑀𝑐,𝑟1 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) … 𝑀𝑐,𝑟27 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 )
𝑀𝑟0,𝑟0
𝑀𝑟0,𝑟1
𝑀𝑟0,𝑟27
𝑀𝑟1,𝑟0
𝑀𝑟1,𝑟1
𝑀𝑟1,𝑟27
⋱
⋮
𝑀𝑟27,𝑟0
𝑀𝑟27,𝑟1
…
𝑀𝑟27,𝑟27
0
0
0
0

0
0
0
0
(1.22)
0
0
0
𝑀𝑒𝑒 ]

Macierz Mo (αs , αr ) zawiera indukcyjności Mm,n , które można pogrupować w następujący sposób:


Ma,a … Mc,c i Mr0,r0 …Mr27,r27 , Me,e przy m = n – indukcyjności własne uzwojeń wirnika
zewnętrznego i wewnętrznego, gdzie indeksy: a, b i c są oznaczeniami uzwojeń wirnika
zewnętrznego, natomiast r0, r1, …, r27,e są oznaczeniami oczek klatki wirnika wewnętrznego.



Ma,b … Mb,c i Mr0,r1 …Mr26,r27 przy m ≠ n – indukcyjności wzajemne pomiędzy uzwojeniami w
obwodzie samego wirnika zewnętrznego lub samego wirnika wewnętrznego.



Ma,r0 (αs , αr ) = Mr0,a (αs , αr ) … Mc,r27 (αs , αr ) = Mr27,c (αs , αr ) przy m ≠ n – indukcyjności
wzajemne między uzwojeniami wirnika zewnętrznego i wewnętrznego. Indukcyjności te są
funkcjami kąta obrotu wirnika zewnętrznego αs i wewnętrznego αr .

Wartości indukcyjności własnych oraz wzajemnych w obwodach wirnika oraz stojana są stałe i nie zależą
od kąta położenia poszczególnych wirników. Natomiast przy wyznaczaniu indukcyjności wzajemnych
pomiędzy cewkami wirnika zewnętrznego i oczkami wirnika wewnętrznego należy uwzględnić położenie
kątowe obu wirników αs , αr . Dlatego na rys. 19 zdefiniowano kąt obrotu (αs ) wirnika zewnętrznego
względem nieruchomego (globalnego) układu odniesienia oraz kąt obrotu (α𝑟 ) wirnika wewnętrznego
względem nieruchomego (globalnego) układu odniesienia o początku β0 .
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wirnik
zewnętrzny

obudowa/stojan

βs0
nr.6

wirnik
wewnętrzny
nr. 0

nr.3
nr.0

αs

βr0
αr

nr.35

β0
nr. 27

żłobek
nr. 24
położenie „0"
względem
stojana

żłobek
nr. 19

Rys. 19. Położenie kątowe 𝛼𝑠 wirnika zewnętrznego oraz 𝛼𝑟 wirnika wewnętrznego względem globalnego układu
współrzędnych (stojana). Zaznaczono także umowne numery żłobków określające wartości początkowe kątów 𝛽𝑠0 , 𝛽𝑟0
lokalnego układu współrzędnych.

Na rys.20 przedstawiono indukcyjności wzajemne Ma,r0 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ), Mb,r0 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ), Mc,r0 (𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) pomiędzy
poszczególnymi cewkami 𝑎, 𝑏, 𝑐 wirnika zewnętrznego a oczkiem r0 wirnika wewnętrznego w funkcji kąta
obrotu wirnika zewnętrznego 𝛼𝑠 = 0. . .2π przy kącie obrotu wirnika wewnętrznego 𝛼𝑟 = 0. Odpowiada to
indukcyjności wzajemnej dla ruchomego wirnika zewnętrznego oraz unieruchomionego wirnika
wewnętrznego.

Ma,r0(α,0)
Mb,r0(α,0)
Mc,r0(α,0)

M[mH]

0,4
0,3
0,2
0,1

0
-0,1

0

0,5

1

1,5

2

-0,2

-0,3
-0,4

αs[rad]
Rys. 20. Indukcyjności wzajemne 𝑀𝑎,𝑟0(𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ), 𝑀𝑏,𝑟0(𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ), 𝑀𝑐,𝑟0(𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) pomiędzy poszczególnymi fazami wirnika
zewnętrznego a oczkiem 𝑟0 klatki wirnika wewnętrznego w funkcji kąta 𝛼𝑠 = 0. . .2𝜋 , 𝛼𝑟 = 0

Na rys.21 przedstawiono wykresy indukcyjności wzajemnych pomiędzy fazą a a wybranymi trzema
kolejnymi oczkami wirnika wewnętrznego w funkcji 𝛼𝑠 = 0. . .2π przy 𝛼𝑟 = 0.
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M[mH]
0,4
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Ma,r27(α,0)
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0
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0
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2
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-0,3

-0,4
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Rys. 21. Indukcyjności wzajemne pomiędzy fazą „a” wirnika zewnętrznego a oczkami r27, r0 ,r1 wirnika wewnętrznego w
funkcji kąta obrotu wirnika zewnętrznego

Na rys. 22 przedstawiono wykres indukcyjności wzajemnej pomiędzy fazą a wirnika zewnętrznego a
oczkiem 𝑟0 wirnika wewnętrznego w funkcji dwóch zmiennych – położenia kątowego wirnika
zewnętrznego αs = −π … π oraz wirnika wewnętrznego αr = −π … π .

Rys. 22. Indukcyjność wzajemną −𝑀𝑎,𝑟0(𝛼𝑠 , 𝛼𝑟 ) pomiędzy oczkiem 𝑟0 a fazą a w funkcji dwóch kątów 𝛼𝑠 = −𝜋 … 𝜋,
𝛼𝑟 = −𝜋 … 𝜋

W celu wyznaczenia parametrów mechanicznych model geometryczny został zaimplementowany
w programie Autodesk Inventor. Następnie modyfikując jego wymiary oraz wymiary przekładni starano
się uzyskać taki sam moment bezwładności dla obu wałów. Moment bezwładności wirnika wewnętrznego
Jr oraz zewnętrznego Js wyznaczono na podstawie parametrów geometrycznych oraz znanych gęstości
materiałów, korzystając z modułu „Physical parameters” programu Autodesk Inventor. Współczynnik
tarcia lepkiego Dr , Ds obliczono na podstawie strat mechanicznych silnika Sg132M4 wyznaczonych przy
prędkości znamionowej.
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4.2

WERYFIKACJA OPRACOWANEGO MODELU SILNIKA INDUKCYJNEGO DRM

Model matematyczny DRM IM został zaimplementowany w środowisku Saber Synopsys. Na opracowanym
modelu silnika przeprowadzono symulacje dla dwóch przypadków. W pierwszym przypadku założono, że
wirnik zewnetrzny jest unieruchomiony, natomiast wirnik wewnetrzny jest swobodny. To podejście
umożliwiło weryfikację wyników symulacji z wynikami eksperymentu uzyskanymi z badań silnika z
jednym wirnikiem. Autor nie dysponował maszyną indukcyjną z dwoma wirnikami. W drugim przypadku
przeprowadzono wybrane symulacje z obydwoma wałami swobodnymi. W drugim przypadku nie było
możliwosci weryfikacji eksperymentalnej. W obu przypadkach przeprowadzono symulację rozruchu
bezpośredniego maszyny przy takich samych warunkach zasilania i obciążenia maszyny.
Porównanie pomierzonych przebiegów oraz wyników symulacji dla pierwszego przypadku przedstawiają
rys. 23 oraz rys. 24. Na rys. 23 przedstawiono porównanie pomiarów oraz wyników symulacji prądu
i3 = q̇ 3 = ia − ic. Przebiegi w początkowej fazie są zbliżone. Wartość udarowa prądu podczas pomiarów
wynosła 78 A co stanowi ok. 6,5 krotność prądu znamionowego. Gdy prędkość wirnika wewnetrznego
zbliżała się do wartości znamionowej zuważono wiekszą rozbieżność pomiędzy wynikami pomiaru a
symulacji. Wyniki symulacyjne w tym zakresie posiadają mniejszą amplitudę. Może to wynikać z wielu
uproszczeń zastosowanych w modelu, takich jak przyjętej liniowości obwodu magnetycznego, pominięciu
strat w rdzeniu itp. Dla stanu ustalonego wyniki są zbieżne.

i [A]

i3 Pomiar

100 3

i3 Symulacja
50
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

-50
-100

t[s]
Rys. 23. Porównanie przebiegów prądu 𝑖3 uzyskanego na podstawie symulacji i pomiaru

Na rys. 24 przedstawiono przebieg momentu elektromagnetycznego oraz prędkości obrotowej w trakcie
w.w symulacji rozruchu. Pędkość biegu jałowego z symulacji jest równa pomierzonej prędkości biegu
jałowego. W przebiegu prędkości zaobserwowano gasnące oscylacje wokół wartości ustalonej. Wartośc
udarowa momentu wyznaczona na podstawie symulacji wynosła 187 Nm co stanowi ok. 3,8 krotności
momentu znamionowego.
200
150
100
50
0
-50

Telem_r[A],
ωr[rad/s]

0

Telem_r Symulacja
ωr Symulacja

0,1

0,2

0,3

t[s]

0,4

Rys.24. Symulacja przebiegu momentu elektromagnetycznego działającego na wirnik wewnętrzny oraz jego prędkość
kątowa
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Wyniki symulacji rozruchu dla przypadku drugiego zostały przedstawione na rys. 25 oraz rys. 26. Na rys.
25 postanowiono oprócz przebiegu pradu i3 z przypadku drugiego pokazać także przebieg
odpowiadajacego prądu z przypadku pierwszego. Porównując dynamikę zmian prądu obserwuje się, że w
modelu o dwóch mechanicznych stopniach swobody wartości udarowe prądów są mniejsze i zanikają
szybciej. Ogólnie można stwierdzić, że uzyskanie stanu zbliżonego do stanu ustalonego przy pominięciu
oscylacji trwa krócej w maszynie dwuwirnikowej. Wartość ustalona prędkości obu wałów jest bliska
połowie prędkośći synchronicznej. Wartość różnicowa prędkości tych wałów jest bliska prędkości
sychronicznej, tak jak na rys.24.

i3 Symulacja (ωs=0)
i3 Symulacja (ωs≠0)

i [A]

100 3
80
60
40
20
0
-20 0
-40
-60
-80
-100

0,1

0,2

0,3

0,4

t[s]
Rys. 25. Porównanie przebiegu prądów 𝑖3 przy dwóch i jednym stopniu swobody mechanicznej

Telem_r Symulacja
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ωs Symulacja
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Telem_r[A],
Telem_s[A],
ωr[rad/s],
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Rys. 26. Momenty elektromagnetyczne działające na wirnik wewnętrzny i zewnętrzny oraz odpowiadające im prędkości
kątowe

Dynamika zmian prądu, momentu i prędkości kątowej w silniku o dwóch mechanicznych stopniach
swobody jest inna niż przy jednym stopniu swobody. Na podstawie przeprowadzonych badań
eksperymentalnych oraz symulacyjnych można stwierdzić, że przedstawiony w pracy model indukcyjnej
maszyny dwuwirnikowej jest względnie poprawny. Jego dokładność wynika z zastosowanych uproszczeń
w obwodzie elekromagnetycznym. Model wykazał, że momenty elektromagnetyczne działające na oba
wirniki mają taki sam przebieg, ale są przeciwnie skierowane przy takich samych parametrach
mechanicznych. Na tej podstawie można stwierdzić, że opracowany model maszyny może być
zastosowany w symulacjach elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego.
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B

adania symulacyjne przedstawione w tym rozdziale wykonywane zostały z wykorzystaniem dwóch
rodzajów modeli układu napędowego.

Pierwszy model jest określany mianem modelu „energetycznego”. Idea tego modelu polega na
ujęciu komponentów układu napędowego w postaci bloków (układy funkcjonalne), które na wejściu i na
wyjściu mają określone wartości mocy. W tym podejściu analizowano sprawności poszczególnych
układów funkcjonalnych oraz sprawność wypadkową, przy założonym cyklu jazdy pojazdu.
Drugi rodzaj modelu jest układem równań różniczkowych, które uwzględniają elektromechaniczne
przetwarzanie energii w układzie napędowym pojazdu. Układ ten zawiera równania obwodu
elektrycznego i mechanicznego. Został on nazwany w pracy modelem obwodowym. W tym przypadku
istnieje możliwość analizy również stanów dynamicznych podczas symulacji jazdy pojazdu.
Modele te zostały zaimplementowane w pojeździe ELV001 (rys. 12), którego układ mechaniczny (rys. 13)
jest tzw. układem referencyjnym. W analizie modelu „energetycznego” zakłada się, że pojazd wyposażony
jest w układ napędowy wynikający z projektu producenta. Przy analizie modelu obwodowego zakłada się
ponadto, że w pojeździe ELV001 znajduje się silnik DRM z przekładnią w charakterze mechanizmu
różnicowego. Analiza tego układu posłuży do weryfikacji koncepcji zawartej w tytule niniejszej pracy.
Dokładność wyników symulacji zależy od przyjętych założeń upraszczających modelu. Pomimo
założonych uproszczeń, analiza badanego układu napędowego może posłużyć do sprawdzenia czy dany
układ będzie spełniał określone wymagania. W tym celu postanowiono wykorzystać cykle jezdne
opracowane przez Międzynarodową Organizację Transportu Publicznego (ang. International Association
of Public Transport, UITP). Cykle te zostały opracowane w celu badania zużycia paliwa przez pojazdy w
ruchu miejskim oraz poza miejskim. Dlatego postanowiono wykonać symulację przejazdu pojazdu w cyklu
ECE miejskim oraz ECE pozamiejskim. Określono także w przybliżeniu zasięg pojazdu przy danej
prędkości oraz porównano go z danymi katalogowymi pojazdu.
Zastosowanie modelu energetycznego miało na celu określenie szacunkowej sprawności
zaimplementowanego układu napędowego w pojeździe ELV001. Ta wartość sprawności była jedynym
parametrem odniesienia dla przyjętej w tej pracy koncepcji zintegrowanego przekształtnika
elektromechanicznego. Założono, że jeśli sprawność modelu obwodowego jest zbliżona do sprawności
odniesienia, to zaproponowana koncepcja jest zasadna. Oznacza to, że zasadne są dalsze prace badawcze w
aspekcie technologicznym, ekonomicznym itp.
Ze względu na ograniczone miejsce w autoreferacie, postanowiono pominąć wyniki wykonane na układzie
referencyjnym przy użyciu modelu „energetycznego” i skupić się na wynikach uzyskanych przy użyciu
modelu obwodowego.

5.1

ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO POJAZDU Z WYKORZYSTANIEM MODELU
OBWODOWEGO

Schemat blokowy układu napędowego z wykorzystaniem silnika DRM został przedstawiony na rys. 27.
Układ przedstawiony na rys. 27 składa się z modelu energetycznego falownika o sterowaniu skalarnym
(U/f). Ma on zadaną wartość sprawności, którą przyjęto na podstawie danych katalogowych seryjnie
produkowanego falownika serii 690+ firmy Parker, model 690-432160. Sprawność falownika oszacowano
na stałym poziomie równym 96%. W celu podwyższenia momentu, dodano w symulacji przekładnię na
każdej osi koła.
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Kierunek jazdy

Stała wartość U/f

Zasobnik
energii
(Vbat,Ibat)

Przekładnia
(Tgear1,ωgear1)<->(Tgear2,ωgear2)

Model
opony
(Tfr,ωfr)

Model
opony
(Tfl,ωfl)

Silnik DRM IM

Falownik

(Veng,Ieng)<->(Telem_r,ωr)
(Telem_s,ωs)

(Vinv1,Iinv1)<->(Vinv2,Iinv2)

Układ jezdny
Model oporów ruchu

Przekładnia

Model
opony
(Trl,ωrl)

(Tgear1,ωgear1)<->(Tgear2,ωgear2)

Model
opony
(Trr,ωrr)

Rys. 27. Schemat blokowy symulacji układu trakcyjnego samochodu elektrycznego ELV001 o napędzie DRM

5.2

SYMULACJA JAZDY PO ŁUKU

W celu analizy działania DRM jako dyferencjału elektromechanicznego postanowiono wykonać symulację
przejazdu po łuku. W tym celu zadano cykl jazdy podczas, którego środek pojazdu poruszał się po
trajektorii prostoliniowej ze stałą prędkością. Trajektoria przejazdu pojazdu („ślad”) każdego z kół została
przedstawiona na rys. 28.
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0
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-9
-12
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koło - tylne lewe

-15
Rys. 28. Pozycja każdego z kół pojazdu w układzie globalnym X,Y. Początkową pozycję pojazdu oznaczono strzałką
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5.3

ANALIZA WYNIKÓW

Prędkość wypadkowa przejazdu została przedstawiona na rys. 29. Jest to prędkość pojazdu w jego osi
podłużnej (rys. 18). Prędkość pojazdu maleje w trakcie jazdy po łuku ze względu na występowanie
dodatkowych oporów tarcia.
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Rys. 29. Wypadkowa prędkość pojazdu w trakcie symulowanego przejazdu po łuku

W trakcie przejazdu po łuku (rys. 28) każde z kół przebywa różną drogę (różne trajektorie). Koła muszą
się zatem poruszać z innymi prędkościami. Prędkości kątowe poszczególnych kół w trakcie przejazdu
przedstawiono na rys. 30.
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Rys. 30. Prędkości kątowe poszczególnych kół w trakcie jazdy po łuku

Momenty generowane na wałach silnika DRM IM przedstawiono na rys. 31. Podczas pokonywania zakrętu
zwiększają się momenty obciążenia silnika. A także, że silnik DRM spełnia funkcję mechanizmu
różnicowego dzięki czemu momenty napędowe obu wałów są sobie równe.
Chwilowe zmiany wartości obciążenia wynikają z pojawienia się momentów dynamicznych pojazdu oraz
kół. Podczas gdy pojazd pokonuje zakręt obserwuje się zwiększony pobór mocy. Na rys. 32 przedstawiono
przebieg prądu w jednej z faz wirnika zewnętrznego silnika DRM IM podczas jazdy po łuku. Obwiednia
tego prądu koresponduje do zmian momentu elektromagnetycznego.
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Rys. 31. Momenty elektromagnetyczne generowane przez silnik DRM IM
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Rys. 32. Prąd w uzwojeniu jednej z faz wirnika zewnętrznego silnika DRM IM w trakcie jazdy po łuku

Uzyskane wyniki symulacji przedstawiają zachowanie pojazdu napędzanego indukcyjnym silnikiem DRM
w trakcie pokonywania zakrętu. Analizowany silnik DRM spełnia funkcję mechanizmu różnicowego.
Potwierdza to, że przyjęta koncepcja jest prawidłowa a silnik DRM może być zastosowany w charakterze
napędu pojazdu elektrycznego oraz elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego.
Przedstawiony układ symulacyjny został wykorzystany także do określenia sprawności przejazdu pojazdu
z napędem opartym o DRM IM. Wyniki te zostały zaprezentowane w tabeli 2. Uzyskane wartości
sprawności utwierdzają zasadność przedstawionej koncepcji w aspekcie wymagań stawianych
nowoczesnym pojazdom elektrycznym.
Tabela 2 Wyniki symulacji układu referencyjnego dla stałej prędkości.

Prędkość pojazdu [km/h]
50
70
90

DRM IM
0,81
0,80
0,79

ELV001
0,83
0,82
0,81
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R

ozwój pojazdów o napędzie elektrycznym wynikający z szeregu potrzeb zainspirował autora tej
dysertacji do opracowania koncepcji tzw. elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego. Istotą
tej koncepcji jest zintegrowanie ze sobą pod względem funkcjonalnym silnika napędowego pojazdu
oraz mechanizmu różnicowego. Na podstawie analizy stanu techniki oraz przeglądu literatury z zakresu
maszyn elektrycznych wykorzystywanych do napędu miejskich pojazdów elektrycznych sformułowano
tezę pracy, którą jest koncepcja dwuwirnikowej maszyny indukcyjnej pełniąca jednoczesną funkcję silnika
napędowego oraz mechanizmu różnicowego. Przeprowadzone analizy teoretyczne opracowanej koncepcji
doprowadziły do sformułowania drugiej tezy: model pojazdu z dyferencjałem elektromagnetycznym
umożliwia analizę stanów statycznych i dynamicznych pojazdu z uwzględnieniem złożonych algorytmów
kontroli trakcji pojazdu. Należy zaznaczyć, że przedstawiony w pracy model maszyny indukcyjnej
dwuwirnikowej jest zaawansowanym modelem w osiach naturalnych o stosunkowo dużej liczbie
elektrycznych stopni swobody. Opracowany przez autora model układu mechanicznego pojazdu zakłada
istnienie mas skupionych, ale rozłożonych w przestrzeni pojazdu, co umożliwia analizę wpływu rozkładu
mas w pojeździe na jego dynamikę. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń oraz badań
eksperymentalnych mających na celu potwierdzenie przedstawionych w pracy tez. Przeprowadzoną
analizę teoretyczną oraz praktyczną można podzielić na trzy główne etapy.
W pierwszej kolejności przedstawiono koncepcję dwuwirnikowego silnika pełniącego funkcje
mechanizmu różnicowego. Jest to uszczegółowienie tematu pracy, którą jest koncepcja i analiza
zintegrowanego przetwornika elektromechanicznego do zastosowania w napędzie elektrycznego
samochodu osobowego. W przedstawionej koncepcji analizowano trzy rodzaje maszyn, które stosowane
są do napędu pojazdów: maszynę z magnesami trwałymi oraz maszynę indukcyjną oraz maszynę
komutatorową prądu stałego. W pracy przedstawiono modele matematyczne tych trzech maszyn. Model
maszyny dwuwirnikowej prądu stałego był już opisany w literaturze, natomiast pozostałe modele zostały
przez autora wyprowadzone. Do ich wyprowadzenia wykorzystano procedurę opisaną w literaturze jako
formalizm Lagrange’a.
Analiza opracowanych modeli wykazała, że spełniają one funkcję mechanicznego mechanizmu
różnicowego. Potwierdziło to zasadność przedstawionej koncepcji, maszyny spełniającej funkcję silnika
napędowego i mechanizmu różnicowego.
Etap drugi obejmował badania eksperymentalne komutatorowego silnika prądu stałego wykonanego jako
DRM. Badania te przeprowadzono w celu weryfikacji koncepcji oraz przedstawionego modelu a także
wyznaczenia niektórych parametrów. Był to także jedyny dostępny dla autora obiekt badawczy silnika
DRM. W celu wykonania eksperymentów na tym silniku zbudowano specjalnie stanowisko badawcze.
Weryfikację modelu dokonano dla stan rozruch maszyny. Mimo, że maszyna ta spełnia przyjęte w pracy
założenia i przedstawioną w pracy koncepcję to jej parametry oraz skomplikowany zestyk komutatorowy
dyskwalifikują ją jako napęd pojazdu elektrycznego.
Drugą konstrukcję silnika jako podstawę do budowy tej maszyny w wersji dwuwirnikowej postanowiono
przebadać seryjnie produkowany jednowirnikowy silnik indukcyjny SG 132 M4. Parametry modelu
zostały wyznaczone analitycznie przy założeniu istnienia spadków napięć magnetycznych jedynie w
szczelinie powietrznej. Sposób wyznaczenia parametrów modelu dla indukcyjnej maszyny dwuwirnikowej
został dokładnie opisany w pracy. Model maszyny przy wykorzystaniu wyznaczonych parametrów został
zaimplementowany w środowisku Saber Synopsys. Weryfikacja modelu polegała na porównaniu stanu
rozruchu przy założeniu, że jeden z wirników jest unieruchomiony. Uzyskane wyniki symulacji pozwalają
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stwierdzić, że opracowany model wystarczająco dokładne odwzorowuje działanie silnika w stanach
statycznych jak i dynamicznych. Na podstawie przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że maszyna
dwuwirnikowa charakteryzuje się inną dynamiką przebiegów w porównaniu do konstrukcji
jednowirnikowej. Z przebiegów tych wynika, że czas ustalenia się prędkości biegu jałowego dla maszyny
dwuwirnikowej jest krótszy niż dla maszyny jednowirnikowej, ale czas zanikania oscylacji prędkości i
momentu jest dłuższy.
Model matematyczny pojazdu uwzględnia także równania mechaniczne. Równania te zostały
wyprowadzone dla skupionych elementów zachowawczych (bezwładności) oraz dyssypatywnych
(tłumików zastępczych) w ruchu postępowym. Równania te zawierają również nieliniowy model opony.
Model ten uwzględnia rozkład mas w przestrzeni.
W trzecim etapie opracowany kompleksowy model elektromechaniczny pojazdu wykorzystano do
symulacji przejazdu samochodu. Parametry układu jezdnego przyjęto na podstawie analizy pojazdu
ELV001. Uzyskane wyniki symulacji pozwalają stwierdzić zasadność koncepcji zastosowania silnika DRM
w napędzie samochodu elektrycznego. Wyniki te potwierdzają także tezy zawarte w pracy.

6.1

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I SYMULACJI

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych i symulacji sformułowano następujące
wnioski:










do analitycznego wyznaczenia indukcyjności własnych oraz wzajemnych wystarczającą
dokładność wyników uzyskuje się już przy rozwinięciu funkcji rozkładu indukcji w szczelnie
powietrznej w szereg Fouriera składający się ze składowych do 7 harmonicznej,
na podstawie weryfikacji eksperymentalnej modelu silnika indukcyjnego w stanie rozruchu i
biegu jałowego stwierdzono, że:
o
różnica wartości udarowych prądów na podstawie symulacji wyniosła o ok.21%
więcej dla półfali ujemnej natomiast ok.7 % dla półfali dodatniej niż w badanej
maszynie,
o
wartość udarowa prądu w trakcie rozruchu miała wartość ok. 6,5 krotność prądu
znamionowego,
o
moment rozruchowy w takcie symulacji wyniósł ok. 3,8 krotność momentu
znamionowego,
o
natomiast różnica prędkości w stanie ustalonym wynosiła ok. 1%,
o
różnica wartości prądu w stanie ustalonym wyniosła ok.10%.
na podstawie symulacji rozruchu przy swobodnych obydwu wirnikach stwierdzono, że:
o
czas rozruchu dla silnika dwuwirnikowego uległ skróceniu o ok.60%,
o
natomiast czas wygaszania oscylacji prędkości trwał ok. 2 razy dłużej,
o
względna wartość momentu udarowego uległa zmniejszeniu o wartość ok. 11%,
o
ustalona prędkość różnicowa obu wałów była zbliżona do prędkości maszyny
jednowirnikowej.
zaawansowany model dwuwirnikowej maszyny indukcyjnej wykonany w osiach naturalnych
pozwala na symulacje z uwzględnieniem także asymetrii w obwodzie zasilania oraz asymetrii
wewnętrznych,
symulacja przejazdu pojazdu wykazała, że :
o
momenty generowane przez maszynę dwuwirnikową i przenoszone na oba koła
pojazdu są do siebie zbliżone - realizowana jest w ten sposób funkcja mechanizmu
różnicowego,
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w trakcie przejazdu po łuku, każde z kół porusza się inną prędkością oraz po innej
trajektorii co jest zgodne z przebiegami przedstawionymi w literaturze,
o
w chwili zmiany trajektorii pojazdu generowane są momenty dynamiczne, które
zwiększają bądź zmniejszają obciążenie silnika napędowego,
opracowany przez autora model pojazdu z dyferencjałem elektromagnetycznym umożliwia
analizę stanów statycznych i dynamicznych pojazdu z uwzględnieniem złożonych algorytmów
kontroli trakcji pojazdu.
sprawność układu napędowego zakładanej koncepcji w porównaniu do symulowanego układu
napędowego o parametrach samochodu elektrycznego ELV001 jest zbliżona.
o





6.2

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA AUTORA










6.3

Opracowanie koncepcji elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego opartego o
indukcyjną maszynę dwuwirnikową,
opracowanie modelu matematycznego elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego z
dwoma wirnikami w osiach naturalnych,
opracowanie modelu matematycznego układu jezdnego pojazdu czterokołowego z
uwzględnieniem mas skupionych rozłożonych w miejscach zamocowania kół oraz środkowej
części ramy pojazdu,
wyznaczenie parametrów obwodowych elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego z
dwoma wirnikami,
wykonanie symulacji opracowanego układu elektromechanicznego z wykazaniem, iż spełnia on
zarówno funkcję układu napędowego jak i mechanizmu różnicowego,
implementacja modeli składowych układu napędowego w środowisku Saber Synopsys przy
użyciu języka MAST,
wyznaczenie parametrów mechanicznych wybranych modeli przy pomocy trójwymiarowych
wirtualnych modeli maszyn dwuwirnikowym opracowanych w środowisku Autodesk Inventor,
budowa stanowiska laboratoryjnego dedykowanego do badania silników DRM.

KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ

Dalsze badanie powinny być na kierowane na rozwiązanie następujących zagadnień:
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wykonania prototypu indukcyjnej maszyny DRM wraz ze zintegrowaną przekładnią. Zwracając
szczególną uwagę na aspekt termiczny konstrukcji,
wykonania pomiarów prototypu DRM na stanowisku badawczym,
zastosowanie prototypu DRM do napędu pojazdu elektrycznego w celu analizy jego parametrów
statycznych oraz dynamicznych,
określenie wad oraz zalet takiego układu napędowego,
porównanie właściwości dynamicznych oraz kosztów budowy napędu opartego na
elekromagnetycznym mechanizmie różnicowym z pozostałymi dwoma obecnie stosowanymi
układami napędowymi,
rozważenie ekonomicznej, technicznej oraz technologicznej zasadności przedstawionej
koncepcji,
wykonanie badań nad konstrukcją dwuwirnikowego silnika z dodatkowym uzwojeniem na
stojanie - 4QT.
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