
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
 I ROBOTYKI

ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI

AUTOREFERAT ROZPRAWY
 DOKTORSKIEJ

mgr inż. Janusz Hetmańczyk

Analiza wybranych struktur sterowania dwusilnikowego napędu

z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof Krykowski, prof. Pol. Śl.

Gliwice 2006 r.



Autoreferat 1 Wstęp

Gliwice 2006 1

1. Wstęp

1.1 Wprowadzen ie
Tematyka związana z wykorzystaniem silników elektrycznych w napędach pojazdów jest

aktualna i prowadzona przez wiele ośrodków badawczych na całym świecie. Pojazdy elektryczne są
przyjazne dla środowiska, nie emitują spalin, a poziom wytwarzanych przez nie hałasów jest niższy
niż w pojazdach spalinowych. Dzięki tym zaletom są one coraz częściej wykorzystywane w
transporcie osób i materiałów w budynkach zamkniętych, halach produkcyjnych czy biurach. Ważnym
obszarem zastosowania pojazdów elektrycznych są również roboty mobilne, których znaczenie stale
wzrasta.

Warunkiem poruszania się robotów lub pojazdów jest sprawnie działający napęd elektryczny.
Napędy robotów czy dużych pojazdów, wykorzystujących silniki elektryczne można podzielić na
pojazdy z kierownicą i pojazdy sterowane różnicą prędkości kół. W pojazdach z kierownicą
najczęściej stosuje się jeden silnik napędzający koła pojazdu poprzez mechanizm różnicowy. Pojazdy
sterowane różnicą prędkości nie posiadają kierownicy, a zmiana kierunku jazdy następuję poprzez
zmianę relacji prędkości kół. W tym przypadku napęd pojazdu stanowią dwa silniki napędzające koła.

Odpowiednio w rozwiązaniach praktycznych pojazdów elektrycznych stosuje się dwa
rozwiązania:

• pierwsze, rezygnuje się z napędu dwusilnikowego i zastępuje się go jednym silnikiem z
zadawaniem momentu, z jednoczesnym zastosowaniem kierownicy mechanicznej,

• drugie, adoptuje się dla potrzeb sterowania pojazdów struktury z zadawaniem prędkości.

Struktury sterowania napędów dwusilnikowych suwnic i przenośników są obszernie opisane w
literaturze. Niewiele jednak można znaleźć informacji na temat struktur sterowania dwusilnikowych
pojazdów elektrycznych oraz wpływu struktury sterowania pojazdu na właściwości napędu. Próba
poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie była motywacją podjęcia tego tematu.

1.2 Cel pracy
Celem pracy była analiza struktur sterowania napędem dwusilnikowym z bezszczotkowymi

silnikami prądu stałego określane również skrótem PM BDCM (Permanent Magnet Brushless Direct
Current Motor) wykonana pod kątem możliwości aplikacji takiego napędu do pojazdów elektrycznych
małej mocy sterowanych różnicowo.

Dodatkowym celem pracy było określenie cech charakterystycznych analizowanych struktur
sterowania oraz podanie algorytmów doboru nastaw regulatorów dla poszczególnych struktur
napędowych.

1.3 Przedmiot i zakres pracy
Przedmiotem pracy były struktury sterowania napędem dwusilnikowym z bezszczotkowymi

silnikami prądu stałego sterowanego różnicowo i przeznaczonego dla pojazdów elektrycznych małej
mocy. Przez sterowanie różnicowe należy rozumieć sterowanie pojazdu poprzez zmianę różnicy
prędkości kół napędowych.

Praca objęła:
• analizę literaturową tematu wraz z usystematyzowaniem wiedzy w dziedzinie sterowania

pojazdów dwusilnikowych małej mocy,
• analizę sterowania pojazdem oraz układów sterowania bezszczotkowych silników prądu

stałego,
• wyselekcjonowanie reprezentatywnych grup struktur sterowania pojazdem,
• określenie kryteriów jakości sterowania pojazdem elektrycznym,
• wyznaczenie algorytmów doboru nastaw regulatorów dla poszczególnych struktur sterowania,
• opracowanie modeli komputerowych analizowanych struktur wraz z modelem pojazdu

elektrycznego małej mocy,
• projekt i realizację przekształtnika energoelektronicznego „końcówki mocy” współpracującego

z kartą dSpace,
• opracowanie algorytmów sterowania pojazdem elektrycznym,
• rozruch i wybrane badania laboratoryjne struktur sterowania pojazdem na stanowisku prób i

z wykorzystaniem rzeczywistego pojazdu elektrycznego małej mocy,
• opracowanie wyników i przedstawienie wniosków końcowych.
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1.4 Teza pracy
Dla pojazdów elektrycznych małej mocy sterowanych różnicą prędkości kół napędzających

istnieją takie struktury sterowania, które umożliwiają niezależne zadawanie momentu i kierunku jazdy
zaś zastosowanie dodatkowych sprzężeń zwrotnych poprawia stateczność kierunkową pojazdu z
jednoczesnym zmniejszeniem udziału kierowcy w procesie sterowania pojazdem.

1.5 Założenia
Obiektem badań jest dwusilnikowy układ napędowy z silnikami PM BDCM przeznaczony dla

pojazdów elektrycznych małej mocy sterowanych różnicowo. Najważniejsze założenia przyjęte w
pracy można podzielić na dwie grupy, a mianowicie: założenia dotyczące pojazdu elektrycznego małej
mocy oraz założenia dotyczące napędu elektrycznego.

Założenia dotyczące pojazdu elektrycznego małej mocy to:

• pojazd czterokołowy małej mocy posiada dwa koła tylne (duże) napędzające o dwóch
stopniach swobody oraz dwa koła przednie (wleczone) przymocowane mimośrodowo. Dzięki
takiej konstrukcji koła przednie zawsze ustawiają się w kierunku jazdy - ułatwiając skręt,

• sterowanie kierunkiem jazdy uzyskuje się dzięki zadawaniu różnicy prędkości silników
tworzących napęd dwusilnikowy,

• pojazd traktuje się jako bryłę sztywną,
• w analizie pomija się poślizg kół,
• rozważania na temat dynamiki pojazdu ogranicza się do ruchu płaskiego,
• konstrukcja pojazdu nie jest tematem pracy.

Założenia dotyczące napędu elektrycznego pojazdu:

• napęd powinien nadawać się do aplikacji w pojazdach elektrycznych małej mocy,
• do napędu pojazdu wykorzystuje się bezszczotkowe silniki prądu stałego wzbudzane

magnetoelektrycznie z komutatorem w układzie 3 - fazowego mostka tranzystorowego,
• w rozwiązaniu uwzględniono napęd, w którym silnik nie posiada dodatkowych układów do

pomiaru prędkości, kąta obrotu ani prądów fazowych silnika,
• do identyfikacji kąta obrotu i prędkości obrotowej wirnika wykorzystano dyskretne czujniki

położenia zabudowane w stojanie (w modelu laboratoryjnym wykorzystano czujniki
hallotronowe),

• jedynym dostępnym obwodem pomiaru prądu jest obwód główny prądu stałego w torze
zasilania przekształtnika,

• w badaniach laboratoryjnych wykorzystano silniki małej mocy około 300 W,
• wyniki badań laboratoryjnych uogólniono za pomocą symulacji komputerowej.

1.6 Metodyka badań
Metodyka badań była typowa dla współczesnych prac naukowo - badawczych z zakresu techniki

i obejmowała: analizę teoretyczną, badania symulacyjne, badania laboratoryjne oraz prace
projektowo-konstrukcyjne podczas budowy stanowiska prób oraz układu sterowania pojazdu
elektrycznego małej mocy.

Do komputerowej analizy właściwości struktur sterowania napędem dwusilnikowym pojazdu
elektrycznego wykorzystano opracowane przez autora model pojazdu oraz modele struktur
sterowania. Badania symulacyjne wykonano w program Matlab - Simulink.

Badania laboratoryjne wykonano w dwóch etapach. Pierwszy etap został przeprowadzony na
stanowisku laboratoryjnym składającym się z dwóch hamowni. Obejmował on sprawdzenie
właściwości struktur sterowania oraz poprawności doboru nastaw regulatorów. Drugi etap badań
został natomiast przeprowadzony z wykorzystaniem rzeczywistego pojazdu elektrycznego. Polegał on
na ocenie zdolności rozpatrywanych struktur do sterowania pojazdem dwusilnikowym.

2. Dwusilnikowy pojazd elektryczny małej mocy z silnikami PM BDCM
Współczesny pojazd elektryczny jest pojazdem trakcyjnym, którego zespół napędowy składa się

z silnika elektrycznego, zasilanego z autonomicznego źródła energii elektrycznej poprzez
przekształtnik oraz z układu przeniesienia napędu na koła napędzane, obejmującego przekładnię
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mechaniczną. Ostatnim elementem układu napędowego są koła napędzane, których promień decyduje
o prędkości liniowej i sile napędowej równoważącej opory ruchu.

O przydatności pojazdu decydują jego właściwości dynamiczne oraz energetyczne.
Do właściwości dynamicznych pojazdu należą:

1. kierowalność i stateczność ruchu,
2. stateczność poprzeczna,
3. zdolność hamowania,

4. prędkość hamowania,
5. zdolność pokonywania wzniesień,
6. zdolność przyspieszania.

Trzy ostatnie właściwości dynamiczne pojazdu są to tzw. właściwości ruchowe (trakcyjne).
Podstawową właściwością energetyczną pojazdu elektrycznego jest zużycie energii z baterii

akumulatorów lub innego źródła zasilania. Zależy ono od sprawności napędu (tj. iloczynu sprawności
silnika i sprawności układu przeniesienia – przekładni mechanicznej) oraz od energii zużytej przez
koła napędzające na pokonanie odcinka trasy. Źródło energii elektrycznej (zazwyczaj autonomiczne)
wykorzystywane w pojazdach elektrycznych powinno charakteryzować się dużą gęstością energii i
mocy oraz być bezpieczne w obsłudze i ruchu drogowym.

Istotny wpływ na parametry ruchu pojazdu ma system kierowca – pojazd - otoczenie. Kierowca
jest nadrzędnym układem sterującym i regulacyjnym, który narzuca tor oraz warunki jazdy.
Konstrukcja oraz stan techniczny wpływają na właściwości ruchowe (trakcyjne). Na pojazd działają
siły zewnętrzne nazywane siłami zakłócającymi. Występują one niezależnie od woli kierowcy i
oddziaływają pośrednio lub bezpośrednio na ruch. Zmiany kierunku i prędkości jazdy powodowane
siłami zewnętrznymi określa się mianem zakłóceń ruchu. Ze względu na działania sił zakłócających
kierowca jest zmuszony do nieustannej kontroli i korygowania ruchu pojazdu.

Zespół czynności kierowcy, mających na celu utrzymanie przez pojazd pożądanych parametrów
ruchu, nazywa się procesem prowadzenia pojazdu.

2.1 Pojazd dwusi lnikowy małej mocy
Konstrukcja pojazdów o sterowaniu różnicowym różni się od klasycznej konstrukcji pojazdu np.

spalinowego, sposobem sterowania i zadawania wielkości wejściowej pojazdu. W rozwiązaniu
klasycznym kierowca za pomocą kierownicy, pedałów, dźwigni i przycisków steruje jazdą
samochodu.
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kl

p

p

Układ sterowania

pojazdu (USP)
Akumulator

Układ
zadawania

US-M
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p

Rys. 2.1. Dwusilnikowy pojazd elektryczny

W pojeździe o sterowaniu różnicowym (rys. 2.1),
układ nie ma kierownicy, a napęd stanowią dwa
silniki Mp i Ml (najczęściej prądu stałego), które
napędzają koła Kp i Kl poprzez przekładnie
mechaniczne p. Koła te nie zmieniają położenia
względem ramy. Pozostałe dwa koła kp i kl są
przymocowane mimośrodowo, tzn. obracają się
swobodnie wokół własnej osi i nie biorą udziału w
sterowaniu. Można również spotkać pojazdy o
odwrotnej konstrukcji, w których koła napędzające Kp
i Kl znajdują się z przodu, a koła wleczone (nie
napędzane) kp i kl z tyłu pojazdu.

Konstrukcja taka jest częściej wykorzystywana w
niewielkich pojazdach oraz robotach mobilnych.

Rozwiązanie z napędem na tylne koła stosuje się częściej w pojazdach wózków inwalidzkich.
Jednak niezależnie od konstrukcji, sposób sterowania pojazdu nie ulega zmianie. Zadawanie
warunków jazdy realizuje się na drodze elektrycznej za pomocą dwóch sygnałów proporcjonalnych do
wielkości regulowanych. W praktycznych aplikacjach układ zadawania to najczęściej drążek
sterowniczy. W szczególnym przypadku pojazd może być również sterowany głosem operatora.

W celu polepszenia warunków jazdy pojazdu stosuje się sprzężenia zwrotne. Typowymi
sprzężeniami zwrotnymi są sprzężenia od prądu i/lub prędkości. Dla całego napędu pojazdu
sterowanego różnicowo uzasadnionym jest również stosowanie sprzężenia od różnicy prędkości.
W napędach robotów można się również spotkać ze sprzężeniem od drogi. Oprócz sprzężeń
zwrotnych często występują różnego rodzaju ograniczenia. Mogą to być ograniczenia prądu silnika
lub źródła zasilania, ograniczenia prędkości maksymalnej i inne.

Silniki napędzające pojazd elektryczny są zasilane z baterii akumulatorów poprzez
przekształtniki, umożliwiające regulację wartości napięcia zasilania. Oba zespoły napędowe tworzą
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napęd dwusilnikowy pojazdu, w którym każdy z silników ma równorzędny wpływ na tor jazdy
pojazdu. Sposób sterowania silnikami będzie decydował o właściwościach ruchowych pojazdu.

Ponieważ sterowanie pojazdem polega na zmianie relacji między prędkościami kół
napędzających do sterowania silnikami wykorzystuje się wspólny układu sterowania pojazdu (USP).
Zadaniem USP jest realizacja algorytmu sterowania na podstawie wielkości wejściowych i informacji
z obwodu sprzężenia zwrotnego.

Układ sterowania pojazdu wraz z silnikami napędzającymi pojazd oraz obwodami sprzężeń
zwrotnych tworzą strukturę sterowania pojazdu.

W czasie jazdy pojazdu można wyróżnić następujące stany pracy:
• jazda do przodu i do tyłu,
• skręcanie podczas jazdy do tyłu lub przodu,
• zawracania w miejscu.

W pierwszym przypadku, oba koła napędzające powinny obracać się z równymi prędkościami
niezależnie od warunków zakłócających pracę pojazdu. Podczas skrętu lub wymijania przeszkody koła
obracają się z różnymi prędkościami, a względna różnica prędkości jest odwrotnie proporcjonalna do
promienia skrętu pojazdu. Jeśli różnica prędkości w trakcie skręcania będzie ulegała zmianie to
również promień skrętu będzie się zmieniał.

Jedną z zalet pojazdów o tej konstrukcji jest możliwość zawrócenia w miejscu. W zależności od
przyjętego algorytmu sterowania pojazdem, zwrot może zostać wykonany na dwa sposoby. Pierwszy,
gdy zwrot następuje na promieniu równym połowie odległości pomiędzy kołami, wtedy oba koła
obracają się z tą samą prędkości ale w przeciwnych kierunkach. W drugim sposobie, jedno z kół jest
zatrzymane a drugie koło obraca się z prędkością narzuconą przez USP. Promień skrętu w tym
przypadku jest równy odległości pomiędzy kołami napędzającymi pojazd. Po wykonaniu manewru
zawracania drugim sposobem pojazd znajdzie się w pozycji równoległej do wyjściowej, przesunięty o
odległość równą rozstawie kół napędzających.

2.1.1 Układ zadawania wielkości wejściowych
W pojeździe o rozpatrywanej konstrukcji, ilość sygnałów wejściowych (zadanych) jest wprost

proporcjonalna do liczby silników tworzących napęd pojazdu. Sygnały te w sposób bezpośredni lub
pośredni oddziaływają na parametry ruchu pojazdu jak prędkość, czy promień skrętu. Na rys. 2.2
przedstawiono typową budowę układu zadawania wielkości wejściowych, w której można wyróżnić
zadajnik i układ Formowania Wielkości Wejściowych (FWW).

Układ Formowania
Wielkości Wejściowych

Układ
RegulacjiZadajnik

Zlu

1u

2u
UKŁAD

FWW
aklu

akpu

R

R

Rlu

RpuZpu

Rys. 2.2. Budowa układu zadawania wielkości wejściowej

Zadawanie sygnału wejściowego może
się odbywać bezpośrednio lub drogą
radiową. W sterowanych robotach
mobilnych zadajnikiem najczęściej jest
klawiatura numeryczna lub mysz
komputerowa. Dla pojazdów małej mocy
wykorzystuje się drążek sterowniczy, a w
szczególnych przypadkach pojazd może
być sterowany głosem operatora.
W zależności od sposobu wyskalowania
sygnałów zadajnika, można wyróżnić
cztery sposoby zadawania wielkości
wejściowych (rys. 2.3).

Sygnały zadane u1 oraz u2 mogą być równocześnie sygnałami zadającymi uZωl i uZωp prędkości
poszczególnych silników (rys. 2.3a). Mogą być również przekształcone w układzie formowania
wielkości wejściowych.

lZuu ω=1
ZADAJNIK

pZuu ω=2

ZADAJNIK

ωZuu =1

ω∆= Zuu2

ZADAJNIK

ωZuu =1

Ru 1
2 =

ZADAJNIK

Ziuu =1

ω∆= Zuu2

Rys. 2.3. Sposób zadawania wielkości wejściowych pojazdu

a)     b) c)    d)
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Na rys. 2.3b oraz rys. 2.3c zadana prędkość jazdy na wprost jest równa średniej arytmetycznej
prędkości poszczególnych silników uZω, a o skręcie decyduje zadana różnica prędkości uZ∆ω,
(w dalszych rozważaniach nazywana będzie prędkością skrętu) lub odwrotnie proporcjonalny do tej
różnicy promień skrętu. Relacje opisujące wielkości sterujące dla drugiego sposobu zadawania
(rys. 2.3b) opisane są zależnościami:

ωω ∆+= ZZZl uuu (2.1)
ωω ∆−= ZZZp uuu (2.2)

Do trzeciego sposobu zadawania (rys. 2.3c) zachodzi natomiast:

l
u
u

R Z

Z

ω

ω∆=
1 (2.3)

Zadając odwrotność promienia skrętu zadaje się trajektorię ruchu pojazdu. Na rys. 2.3d przedstawiono
ostatni sposób zadawania, dla którego zadaje się prąd (moment, siłę ciągu) i różnicę prędkości.
Na rysunkach 2.4a i b przedstawiono budowę układu sterowania pojazdu wg. rysunku 2.3a oraz b.
a)
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Rys. 2.4. Graficzna ilustracja współpracy układu formowania wielkości
wejściowych z układem regulacji

Wszystkie przedstawione
rozwiązania umożliwiają
sterowanie pojazdem. Obszary
zastosowań poszczególnych
sposobów zadawania zależą
głównie od właściwości
poszczególnych rozwiązań.
I tak, w pojazdach robotów
preferowany jest sposób
pierwszy i trzeci (rys. 2.3a
oraz 2.3c), a w pozostałych
rozwiązaniach – w tym w
układach sterowania wózków
inwalidzkich, najczęściej
stosuje się rozwiązania drugie
(rys. 2.3b).

Dla większych pojazdów (o większych masach) analizę przeprowadza się w odniesieniu do
całego pojazdu. Zatem korzystniejsze jest zadawanie prędkości pojazdu lub momentu całkowitego,
a nie prędkości czy momentu poszczególnych silników. Z rysunków 2.3 można również
wywnioskować, że wybór sposobu zadawania wielkości wejściowych napędu będzie narzucało
algorytm sterowania. Wykorzystanie w układzie regulacji dodatkowych obwodów sprzężeń zwrotnych
będzie znowu określało budowę struktury sterowania pojazdu.

2.2 Opis ruchu p ojazdu dwusilnikowego
Poruszający się pojazd jest obiektem dynamicznym, którego parametry ruchu zależą od działania

różnych sił zewnętrznych, tworzących określony układ przestrzenny. Zmiana tego układu lub zmiana
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Rys. 2.5. Ilustracja skrętu pojazdu na płaszczyźnie

kierunku i wartości sił wymuszają zmianę
parametrów ruchu pojazdu, którymi są prędkość,
kierunek jazdy oraz promień skrętu.

Podczas jazdy w stanie ustalonym, gdy
sterowanie jest realizowane przez zmianę prędkości
obrotowych kół napędzających, prędkość
dowolnego punktu materialnego będzie zależna
zarówno od prędkości koła lewego jak i prawego.
Prędkość liniowa pojazdu jest więc równa średniej
arytmetycznej prędkości kół vl i vp, czyli zachodzi:

 ( )lpśr vvv += 2
1   (2.4)

Zmiana prędkości jednego silnika spowoduje
zmianę kierunku jazdy. Zmienią się wtedy promień
skrętu R oraz kąt ϕ(t) określający położenie.
Zilustrowano to graficznie na rysunku 2.5.
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Gdy prędkość koła lewego jest większa od prędkości koła prawego vl > vp, to pojazd skręca w
prawo. Zakładając, że obie prędkości są niezmienne w czasie uzyska się skręt z stałym promieniem.
Na podstawie rysunku 2.5 można stwierdzić, że zmiany kąta ϕ zależą od prędkości kół napędowych
vl oraz vp, a ściślej od różnicy tych prędkości ∆v = vl - vp. Zatem, gdy różnica prędkości ∆v jest
dodatnia (vl > vp) wówczas wartość kąta ϕ maleje względem wartości początkowej. Natomiast gdy ∆v
jest ujemne (vl < vp) wówczas wartość kąta ϕ narasta względem wartości początkowej. Promień skrętu
R jest ściśle związany z różnicą prędkości ∆v kół napędowych a prędkość poruszającego się pojazdu
określoną zależnością (2.4) można również zapisać wzorem:

( )plśr
rv ωω +=
2

(2.5)

przy czym:
ωl, ωp - prędkość kątowa koła lewego i prawego,
r - promień koła.

Z szybkością zmian kąta podczas skrętu jest związana średnia prędkość kątowa pojazdu:

( )lpśr l
r ωωω −= (2.6)

a ze związku pomiędzy prędkością liniową i kątową w ruchu po okręgu możemy wyznaczyć promień
skrętu pojazdu:

Rv

śr

śr =
ω

(2.7)

Uwzględniając wzory (2.6) i (2.7) uzyska się:
( )
( )lp

pll
R

ωω
ωω
−
+

=
2

(2.8)

zatem, jeżeli prędkości silników są równe ωl = ωp to promień skrętu R dąży do nieskończoności a jego
odwrotność czyli krzywizna wynosi zero. Oznacza to, że pojazd porusza się prostoliniowo.

Kierowca poprzez układ zadawania oddziałuje na pojazd wymuszając odpowiednie parametry
ruchu. Z kolei siły bezwładności wynikające ze zmian prędkości i kierunku jazdy powodują
dodatkowe obciążenia pojazdu. Podczas przyspieszenia i zwalniania, będącymi typowymi stanami
przejściowymi pojazdu, zmianie ulega energia kinetyczna układu i pojawiają się dodatkowe składowe
dynamiczne w obciążeniu silnika. Równanie silnika opisujące stany przejściowe można wyprowadzić
z drugiego prawa Newtona lub z bilansu energetycznego układu silnik – obiekt napędzany. Jednym z
parametrów opisujący działanie sił bezwładności jest zastępczy moment bezwładności pojazdu.

Każde koło pojazdu można opisać za pomocą momentu bezwładności Jk oraz momentu Bk
opisującego straty związane z ruchem koła, czyli:

( ) ( )
Nk

k
kkkk

tMt
dt
dJtM

ω
ωω )(

+= (2.9)

Koła pojazdu nie są bezpośrednio napędzane przez silniki tylko przez przekładnie mechaniczne o
przełożeniu p. Dlatego statyczne momenty obciążające pojazd należy „sprowadzić” do prędkości
obrotowej silnika tzn. niejako związać je z wałem silnika. Równanie ruchu silnika ma postać:

( ) ( ) ( )tmtMt
dt
dJtM o

N
B ++=
ω
ωω )( (2.10)

Łącząc zależność (2.9) oraz (2.10) uzyska się po przekształceniu równanie ruchu pojazdu dla
jednego koła napędu:

( ) ( ) ( )tmtM
p

Mt
dt
dJ

p
JtM o

N
kBk +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

ω
ωω )(11

22 (2.11)

Poruszający się pojazd jest wielomasowym obiektem dynamicznym o wielu stopniach swobody.
Analiza jego ruchu wymaga uwzględnienia przestrzennego przemieszczania się wszystkich mas
związanych z pojazdem (np. kół, zespołu napędowego, akumulatorów). W przypadku pojazdu
poruszającego się z prędkościami maksymalnymi nie większymi niż kilkanaście km/godz.
poszczególne jego części składowe i obciążenie nie ulegają zazwyczaj przemieszczeniu w trakcie
jazdy. Dlatego zdecydowano się potraktować pojazd jako sztywną bryłę, pomijając ruchy masy
(przemieszczenia) w trakcie jazdy. Zastępczy moment bezwładności układu uwzględniający całkowitą
masę pojazdu można wyznaczyć wykorzystując fakt, że zastępcza energia kinetyczna takiego układu
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napędowego jest równa sumie energii kinetycznych elementów znajdujących się w ruchu. Dla jednego
silnika, po pominięciu wpływ kół wleczonych oraz sprowadzając wszystkie momenty bezwładności na
wał silnika uwzględniając również zależność pomiędzy prędkością liniową pojazdu vśr a prędkości
kątowej silnika napędowego otrzymamy:

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

22

22 1
2 p

J
p

rmJE k
kz

kz

ω
(2.12)

oraz

( )kkzz Jrm
p

JJ ++= 2
2

1 (2.13)

gdzie:
rk - promień koła,
Jz - zastępczy moment bezwładności całego pojazdu
J, Jk - moment bezwładności silnika i koła,
ω, ωk - prędkość kątowa silnika i koła,
p - przekładnia mechaniczna,
mz - masa zastępcza równa sumie mas ładunku i pojazdu (mz = mł + mp).

Układ napędowy pojazdu (z założenia) posiada dwa niezależne silniki tego samego typu i o tych
samych danych znamionowych. Zastępczy moment bezwładności należy więc podzielić pomiędzy
silniki. Zakładając, że rozkład momentu bezwładności pochodzącego od masy zastępczej jest
równomierny, uzyska się wyrażenia opisujące zastępcze momenty bezwładności silników:

kl
kl

zlzl J
pp

rmJJ 22

2 1
2
1

++= (2.14)

kp
kp

zpzp J
pp

r
mJJ

22

2 1
2
1

++= (2.15)

gdzie:
Jzl, Jzp - zastępczy moment bezwładności przypadający na silnik lewy i prawy,
Jkl, Jkp - moment bezwładności koła lewego i prawego,
Jl, Jp - moment bezwładności silnika lewego i prawego.

2.3 Napęd pojazd u dwusilnikowego małej mocy
Napęd dwusilnikowego pojazdu elektrycznego powinien zapewniać pożądane właściwości

ruchowe, które będą decydowały o parametrach jazdy pojazdu. Zatem ze względu na właściwości
ruchowe napęd pojazdu powinien umożliwiać:

• podczas jazdy po prostej - poruszanie się pojazdu z maksymalną prędkością i minimalnym
momentem,

• podczas skrętu - poruszanie się pojazdu z małą prędkością i maksymalnym momentem,
• na długich dystansach - jazdę z średnią mocą i maksymalną sprawnością.

Układ sterowania pojazdu (USP) realizując określone algorytmy sterowania umożliwia
sterowanie pojazdem poprzez napęd pojazdu, ale oprócz tego powinien również:

• zapewnić aperiodyczne zanikanie procesów przejściowych w całym zakresie zmian
parametrów zakłócających,

• umożliwiać zwrot energii do źródła,
• sygnalizować stany awaryjne.

Właściwości napędu zależą w dużym stopniu od algorytmu sterowania ale również od rodzaju
silnika wykorzystanego w napędzie a dokładnie od jego wskaźników eksploatacyjnych. Silniki
wykorzystane w pojazdach elektrycznych są zasilane ze źródła autonomicznego, najczęściej niskiego
napięcia (rzędu od 9 V do 48 V), zazwyczaj przez przekształtnik energoelektroniczny, przy czym
zarówno silnik jak i przekształtnik oraz układ sterowania powinny charakteryzować się małymi
stratami mocy, a więc sprawność całego układu napędowego powinna być duża. W przypadku
rozpatrywanego napędu ważne będą również predyspozycje silników do pracy równoległej.

Porównanie właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi
(PM BDCM) z najczęściej wykorzystywanymi silnikami w napędach pojazdów elektrycznych
wykazało, że silnik ten posiada szereg zalet, z których najważniejsze to:
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• prosty układ sterowania,
• duża przeciążalność,

• duża sprawność,
• możliwość pomiaru prędkości bez konieczności

stosowania dodatkowego układu pomiarowego.

Zalety te zadecydowały o wyborze tego silnika (PM BDCM) do napędu dwusilnikowego pojazdu
elektrycznego małej mocy.

3. Bezszczotkowy silnik prądu stałego wzbudzany magnetoelektrycznie
Bezszczotkowy silnik prądu stałego ze wzbudzeniem magnetoelektrycznym i komutatorem

elektronicznym (PM BDCM) jest w istocie silnikiem magnetoelektrycznym prądu stałego, w którym
odwrócono rolę stojana i wirnika, a komutator mechaniczny zastąpiono przekształtnikiem
energoelektronicznym pełniącym rolę komutatora elektronicznego. W silniku tym układ wzbudzenia
stanowi zabudowany w wirniku magnes trwały, a uzwojenie twornika jest nieruchome i znajduje się w
stojanie. Do identyfikacji położenia wirnika wykorzystuję się zestaw trzech czujników dyskretnych
stanowiących czujnik położenia wirnika (w skrócie CPW). Jako czujniki położenia wirnika najczęściej
stosuje się czujniki hallotronowe.

CPWUkład logiczny wypracowywujący
funkcję załączania tranzystorów

UDC

T1 T3 T5

T2 T4 T6
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Rys. 3.1. Układ sterowania bezszczotkowego silnika prądu
stałego (PM BDCM)

Rys. 3.2. Sygnały z czujników hallotronowych
oraz sygnały sterujące tranzystory

Na rys. 3.1 przedstawiono schemat elektryczny obwodów głównych i sterowania
bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi. Uzwojenia fazowe są przełączane
sekwencyjnie w funkcji położenia wirnika przez tranzystory mostka i wytwarzają pole magnetyczne,
którego wektor może przyjmować sześć położeń. Sposób formowania impulsów załączających
przedstawiono na rysunku 3.2. Regulację prędkości obrotowej silników z magnesami trwałymi
uzyskuje się przez zmianę wartości napięcia zasilania, a odbywa się to przy stałym momencie.
Podstawową metodą regulacji napięcia jest modulacja szerokości impulsów realizowana poprzez
zmianę współczynnika wypełnienia. Aby polepszyć właściwości statyczne i/lub dynamiczne napędu w
rzeczywistych aplikacjach stosuje się sprzężenia zwrotne. Układy sterowania silników
bezszczotkowych prądu stałego zawierające obwody ze sprzężeniami zwrotnymi przypominają
klasyczne układy regulacji i sterowania silników z komutatorem mechanicznym.

3.1 Układy regulacji bezszczotkowego silnika prądu stałego

3.1.1 Układy regulacji prędkości
Najczęściej stosowanym sprzężeniem w układach napędowych jest sprzężenie od prędkości

obrotowej silnika. Istotę tego sprzężenia przedstawiono na rys. 3.3. W aplikacjach przemysłowych z
silnikami bezszczotkowymi bardzo rzadko można się spotkać z układami pomiaru prędkości
obrotowej za pomocą tachoprądnicy (rys. 3.3). Częściej do pomiaru wykorzystuje się dyskretne
sygnały pochodzące z enkoderów lub z czujników położenia.

Na rysunku 3.4 przedstawiono układ, w którym do pomiaru prędkości wykorzystano przetwornik
częstotliwość – napięcie. Przetwornik ten mierzy częstotliwość sygnału jednego z czujników Halla i
wytwarza sygnał proporcjonalny do prędkości obrotowej silnika. Sygnał ten można wykorzystać w
pętli sprzężenia zwrotnego od prędkości. Zastosowanie tej metody pomiaru prędkości pozwala na
korzystanie z silników bez potrzeby stosowania prądnic tachometrycznych w układach z regulatorem
prędkości. Przetwornik częstotliwość - napięcie wprowadza jednak dodatkowe opóźnienie, przez co
może pogarszać jakość procesu sterowania silnika w porównaniu do układu z prądnicą
tachometryczną. Korzystną cechą tego rozwiązania jest obniżenie kosztów układu sterowania silnika.
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Rys. 3.3. Układ sterowania silnika z regulacją
prędkości wykorzystujący prądnicę
tachometryczną

Rys. 3.4. Układ sterowania silnika z regulacją
prędkości wykorzystujący przetwornik
częstotliwość -  napięcie

3.1.2 Układy regulacji prądu
Cechą charakterystyczną silników prądu stałego o wzbudzeniu niezależnym jest liniowy związek

pomiędzy prądem obwodu głównego a momentem elektromagnetycznym rozwijanym przez silnik.
W układach, w których silnik jest zasilany bezpośrednio z źródła napięcia stałego, prąd obwodu
głównego silnika jest równy prądowi źródła. Dzięki temu zadawanie prądu jest równoznaczne z
zadawaniem momentu elektromagnetycznego.
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Rys. 3.5. Schemat zastępczy układu sterowania silnika
PM BDCM z regulatorem prądu

W przekształtnikach zawierających
diodę zwrotną prąd obciążenia jest
większy od prądu źródła o wartość
prądu diody zwrotnej (diod zwrotnych).
Sytuacja taka występuje również w
przypadku komutatora elektronicznego
wykorzystywanego w torze zasilania
silnika PM BDCM. Schemat zastępczy
dla takiego układu przedstawiono na
(rys. 3.5). Prąd źródła iDC oraz prąd
obciążenia i są tu powiązane
zależnością:

DDCDC iii += (3.1)
Odpowiednio formując prąd źródła lub korzystając z prądów fazowych można uzyskać sygnał

proporcjonalny do prądu silnika zatem i do jego momentu elektromagnetycznego. To z kolei pozwala
uzyskać właściwą regulację prądu i momentu. Struktury pozwalające uzyskać właściwą regulację
przedstawiono na (rys. 3.6) oraz (rys. 3.7).
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Rys. 3.6. Układ sterowania bezszczotkowego silnika
prądu stałego z pomiarem prądu źródła

Rys. 3.7. Układ sterowania bezszczotkowego silnika
prądu stałego z pomiarem prądów fazowych

4. Struktury sterowania dwusilnikowego pojazdu elektrycznego małej mocy
Układ sterowania pojazdu elektrycznego, niezależnie od sposobu zadawania wielkości

wejściowych powinien, pod względem manewrowym, umożliwiać:
• wybór kierunku jazdy,
• wybór silnika wiodącego, względem którego będzie sterowany drugi silnik,
• jazdę z jednakowymi prędkościami obu silników (praca współbieżna silników – jazda na

wprost lub do tyłu),
• jazdę z zadaną różnicą prędkości lub z narzuconym ilorazem prędkości (skręcanie i

zawracanie).
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Struktury sterowania dwusilnikowego pojazdu elektrycznego możemy podzielić ze względu na:
• sposób i rodzaj zadawanej wielkości wejściowej,
• wzajemnego uzależnienia wielkości regulowanych w napędzie pojazdu.

Układ regulacji silników napędu pojazdu powinien zapewnić regulację tych wielkości
wyjściowych, które narzucają warunki jazdy. Wielkościami tymi mogą być prędkość pojazdu, moc
pobierana, moc wyjściowa, prąd silnika (silników), prąd źródła itp. W układach rzeczywistych
sygnałem narzucającymi warunki jazdy na wprost jest najczęściej prędkość. Ale można również
zadawać moment elektromagnetyczny silnika (silników). W tym przypadku elektryczną wielkością
narzucającą warunki pracy jest prąd silnika. Zatem, ze względu na rodzaj wielkości zadanej struktury
sterowania pojazdu dwusilnikowego można podzielić na struktury:

• z zadawaniem prędkości pojazdu,
• z zadawaniem momentu pojazdu (prądu).

W wielu przypadkach najlepszą metodą sterowania pojazdów jest zadawanie prędkości silników.
Podczas jazdy na wprost w razie pojawienia się jakichkolwiek zakłóceń oddziaływujących na pojazd,
regulatory poszczególnych silników zapewnią utrzymanie właściwych prędkości kół pojazdu a przez
to zachowanie właściwego kierunku jazdy. Podobnie w przypadku skrętu. Zachowanie odpowiednich
wartości prędkości obrotowych poszczególnych silników powinno zapewnić utrzymanie właściwej
prędkości skrętu. Sytuacja pogarsza się w przypadku dużych obciążeń. Istnieje wtedy możliwość, że
układ regulacji nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej prędkości obrotowej, któregoś z silników.
Nastąpi zwiększenie różnicy prędkości i zmiana promienia skrętu. W skrajnych przypadkach może
dojść do sytuacji, że pojazd będzie się kręcił wokół koła silnie dociążonego. Sytuacji takiej można
uniknąć zmniejszając prędkość silników, przy zachowaniu informacji na temat skrętu. Można to
uzyskać na przykład przez wprowadzenie w strukturze układu regulacji dodatkowego nadrzędnego
regulatora różnicowego, zwanego również regulatorem skrętu. Zadaniem tego regulatora byłaby
korekta prędkości zadanych do poziomu, przy którym silniki pracują poprawnie.

W zależności od sposobu wzajemnego uzależnienia wielkości regulowanych w napędzie pojazdu
można wyróżnić:

• strukturę, w której nie występują żadne powiązania między wielkościami wyjściowymi a
wejściowymi. Struktura ta w dalszych rozważaniach jest nazywana strukturą otwartą,

• strukturę, w której jeden z napędów pełni rolę wiodącą, a wielkości wyjściowe napędu
drugiego są powiązane odpowiednimi relacjami z wielkościami napędu pierwszego
(wiodącego). Struktura ta w dalszych rozważaniach jest nazywana strukturą z napędem
wiodącym lub strukturą master - slave, a jej poszerzenie na układy z zadawaniem momentu
nazwano strukturą mieszaną,

• strukturę, w której występują powiązania pomiędzy wielkościami wyjściowymi obu zespołów
napędowych, nazywaną w dalszych rozważaniach strukturą z wzajemnie podporządkowanymi
silnikami lub strukturą krzyżową. W przypadku układów z zadawaniem momentu nazwano ją
strukturą zmodyfikowaną.

Struktury z wzajemnie podporządkowanymi silnikami mogą również występować w wersji
uproszczonej z mniejszą liczbą regulatorów (struktura z regulatorem prędkości średniej oraz
struktura z regulatorem różnicowym).

Tab. 4.1.  Podział struktur sterowania napędu dwusilnikowego

SPOSÓB UZALEŻNIENIA WIELKOŚCI WYJŚCIOWYCH SILNIKA
WIELKOŚĆ

ZADANA Brak
Sprzężeń

Niesymetryczne
sprzężenie Pełne sprzężenie

z reg. prędkości
średniejPrędkość otwarta master - slave krzyżowa

z reg. różnicowym

Prąd nie stosuje się mieszana zmodyfikowana
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W przypadku zadawania momentu całkowitego pojazdu prędkości silników mogą być różne.
Wynika to z faktu, że układ regulacji będzie utrzymywał stały moment rozwijany przez silniki a
prędkości będą zależne od wartości momentu obciążającego przypadającego na poszczególne koła
pojazdu. Wymusza to zastosowanie nadrzędnego regulatora (skrętu), który zapewni możliwość
sterowania pojazdem. W tabeli 4.1 przedstawiono podział struktur sterowania, wybrany do dalszych
badań.

4.1 Struktury z zadawaniem prędkości
Na rys. 4.1 przedstawiono otwartą strukturę sterowania pojazdu dwusilnikowego z zadawaniem

prędkości. W strukturze tej każdy z silników jest objęty własną pętlą sprzężenia zwrotnego i pracuje
niezależnie od drugiego. Można więc powiedzieć, że są to dwa niezależne napędy o wspólnym
układzie zadawania. Poprawę właściwości układu można uzyskać przez zastosowanie dodatkowych
sprzężeń zwrotnych. Pełną korektę zakłóceń zapewnia struktura krzyżowa (rys. 4.2). W napędzie
takim, wielkości regulowane silników Ml i Mp są powiązane poprzez sygnał różnicy uR.
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Rys. 4.1. Otwarta struktura sterowania

Rozwiązanie to komplikuje układ
sterowania napędu dwusilnikowego, lecz
dzięki temu uzyskuje się pełną korektę
zakłóceń, jakie mogą oddziaływać na tor
jazdy pojazdu elektrycznego. W przypadku
zmiany wielkości regulowanej jednego z
silników, na przykład z powodu zmiany
momentu obciążenia, sygnał z regulatora
różnicowego uR przyjmie wartość dodatnią dla
ωl > ωp, a ujemną dla relacji prędkości
ωl < ωp.

W efekcie, gdy ωl > ωp wartość regulowana silnika lewego maleje, a prawego rośnie do chwili
zrównania się wielkości regulowanych obu silników. Analogicznie, gdy ωl < ωp wartość regulowana
silnika lewego rośnie, a prawego maleje.

Jednym z rozwiązań, w którym występuje niepełne sprzężenie jest struktura master - slave
rys 4.3. W strukturze tej pomiędzy silnikiem wiodącym M1 (nadrzędnym) i podporządkowanym Mp
(podrzędnym) oprócz wewnętrznej pętli sprzężenia zwrotnego występuje zewnętrzne sprzężenie
zwrotne w postaci różnicowego regulatora prędkości (regulatorem skrętu). Wielkość regulowana
silnika podporządkowanego Mp jest bezpośrednio powiązana z wielkością regulowaną silnika
wiodącego Ml. Każda zmiana wielkości regulowanej silnika wiodącego powoduje zmianę wielkości
regulowanej silnika podporządkowanego. Jeśli zakłócenie momentu obciążenia wystąpi na silniku
podporządkowanym Mp, układ regulacji ma możliwość korekty sygnału zadanego silnika, na którym
wystąpiło zakłócenie, nie może jednak wpływać na pracę silnika wiodącego. Istnienie dodatkowego
sprzężenia zmniejsza wrażliwość pojazdu na zakłócenia, jeśli wystąpiło tylko i wyłącznie na silniku
podporządkowanym. W przypadku wystąpienia zakłócenia na silniku wiodącym silnik ten zachowuje
się tak jakby pracował w otwartej strukturze sterowania. Natomiast silnik podporządkowany zawsze
dopasowuje się do silnika wiodącego.
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Rys. 4.2. Krzyżowa struktura sterowania Rys. 4.3. Struktura master - slave
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Zadaniem regulatora różnicowego oprócz wspomagania regulatorów wewnętrznych przy
zregulowywaniu zakłóceń jest również utrzymanie zadanej różnicy prędkości podczas skręcania.
Krzyżowa struktura sterowania pozwala korygować tor jazdy pojazdu niezależnie czy zakłócenie
wystąpiło na lewym, czy prawym kole. Jest to duża zaleta tej struktury w stosunku do napędu z
silnikiem wiodącym i podporządkowanym.

Zadaniem wewnętrznych regulatorów prędkości silnika prawego i lewego jest utrzymanie stałej
prędkość kół. Zmiana obciążenia jednego z silników powoduje każdorazowe zadziałanie nadrzędnego
regulatora różnicowego (skrętu). Zatem w strukturach z regulatorem różnicowym istnieją dwa tory
regulacji prędkości silnika. Odłączenie jednego z nich nie powinno zmienić działania układu.
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Rys. 4.4. Struktura z regulatorem różnicowym Rys. 4.5. Struktura z regulatorem prędkości średniej

Na rysunkach 4.4 i 4.5 przedstawiono struktury sterowania, w których w stosunku do struktury
krzyżowej usunięto wewnętrzne regulatory. Rezygnacja z wewnętrznych regulatorów w torze
regulacji prędkości silników spowoduje zmianę charakteru zregulowywania zakłóceń. Zadawanie
sygnału wejściowego uZω proporcjonalnego do prędkości średniej zadanej, odbywa się w otwartej
pętli. Wykorzystanie regulatora różnicowego do sterowania napędem dwusilnikowym zapewni
utrzymanie żądanych relacji między prędkościami silników. Inną odmianą struktury, która nie
wymaga wewnętrznych regulatorów w torze każdego silnika jest struktura z regulatorem prędkości
średniej (rys. 4.5). Struktura ta niezależnie od warunków obciążenia będzie utrzymywała stałą
prędkość wypadkową pojazdu. Można to potraktować zarówno jako zaletę i jako wadę tej struktury.

Struktury z regulatorem różnicowym jak i z regulatorem prędkości średniej nie posiadają
wewnętrznych regulatorów prędkości typu PI w torach silników Ml i Mp. Uniemożliwia to
zastosowanie w torze regulacji skrętu regulatora proporcjonalnego P. Sytuacja taka jest natomiast
możliwa w pozostałych strukturach sterowania.

4.2 Struktury z zadawaniem momentu (prądu)
W większości pojazdów naturalnym sposobem sterowania jest zadawanie momentu. Rozwiązanie

takie stosuje się nie tylko w pojazdach elektrycznych, ale również powszechnie w samochodach
spalinowych. Warunkiem sterowania pojazdu o konstrukcji z rysunku 2.1 jest możliwość zmiany
wzajemnej relacji prędkości silników napędu pojazdu. Warunek ten spełniają wszystkie przedstawione
wcześniej struktury z prędkościowym sprzężeniem zwrotnym.

W strukturach z zadawaniem prądu, prędkość pojazdu jest zależna od momentu obciążenia i
wypadkowego momentu napędowego, dlatego struktury z zadawaniem momentu wymagają
dodatkowego regulatora prędkości (skrętu).

Na rysunku 4.6 przedstawiono zmodyfikowaną strukturę sterowania pojazdu z zadawaniem
momentu lub siły ciągu pojazdu. Struktura ta jest zmodyfikowaną strukturą sterowania silników z
szeregowym połączeniem regulatorów prądu i prędkości. Jednak w strukturze z rysunku 4.6, układ
napędowy pojazdu pracuje z regulacją prądu lub/i prędkości. Gdy prędkości silników są równe, sygnał
proporcjonalny do różnicy prędkości uR jest równy zero. Zmiana prędkości kół pojazdu powoduje
zmianę rodzaju wielkości regulowanej z prądu na prędkość. Z jednoczesną zmianą właściwości
struktury sterowania. Po ustaniu zakłócenia struktura ponownie zmienia swoje właściwości i pracuje
jako układ z zadawaniem prądu. Podczas dowolnego manewru zmiany toru jazdy regulator prędkości
zapewnia pożądaną różnicę prędkości silników, a tym samym płynną jazdę podczas skręcania.
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Rys. 4.6. Zmodyfikowana struktura sterowania Rys. 4.7. Mieszana struktura sterowania

Inna strukturą nawiązująca do budowy struktury master - slave jest struktura mieszana (rys. 4.7).
W strukturze tej wielkością zadawaną silnika wiodącego Ml jest prąd (moment), natomiast silnik
podporządkowany Mp pracuje w układzie z regulacją prędkości i jest sterowany prędkością silnika
wiodącego. Skręcanie pojazdu w tej strukturze jest realizowane przez dodanie sygnału uZ∆ω do sygnału
uZp - proporcjonalnego do prędkości aktualnej silnika wiodącego Ml, co spowoduje zmianę relacji
prędkości silników i skręt pojazdu. W stanie jazdy na wprost sygnał uZ∆ω jest równy zero.

5. Układy regulacji w strukturach sterowania dwusilnikowego pojazdu
elektrycznego

W większości omówionych strukturach sterowania napędu dwusilnikowego można wyróżnić
wewnętrzny regulator w torze zasilania silnika (zarówno prądu jak i prędkości) oraz nadrzędny
regulator różnicowy (prędkości) zwany również regulatorem skrętu. Zatem, z układem regulacji
pojedynczego silnika związane są dwa obwody regulacji pochodzące od regulatora wewnętrznego i
nadrzędnego. Dopiero współdziałanie obydwóch regulatorów zapewnia prawidłowe działanie układu
regulacji całej struktury sterowania. Oznacza to, że nastawy regulatora nadrzędnego nie będą bez
znaczenia dla podrzędnego układu regulacji silnika. Wyjątek stanowi otwarta struktura sterowania,
gdzie nastawy regulatorów prędkości obu silników można dobierać niezależnie.

Kierujący pojazdem elektrycznym pełni funkcję jednego z „regulatorów”. Opóźnienia
spowodowane czasem reakcji kierującego wynoszą od 0,5 do 1 s. Podstawowym kryterium
stosowanym w regulatorach prędkości jest kryterium symetrii zapewniające, przy skokowym
wymuszeniu wielkości zadającej, przeregulowanie wynoszące około 30%. Powyższe uwagi pozwalają
sformułować następujące wymagania dotyczące kryterium doboru regulatorów dla zewnętrznego
obwodu regulacji prędkości:

• regulator powinien zregulowywać zaburzenia zarówno prędkości średniej jak i różnicy
prędkości w czasie krótszym niż 0,5 s,

• przy skokowej zmianie wielkości zadanej lub zakłócającej, regulator powinien pracować z
przeregulowaniem nie przekraczającym 30%,

• w stanie ustalonym prędkość średnia rzeczywista powinna być równa prędkości zadanej,
a różnica prędkości mierzonych powinna być równa zadanej różnicy prędkości.

Powyższe wymagania obowiązują w sytuacji, gdy wewnętrzny regulator prądu (o parametrach
dobranych wg kryterium modułu) zapewnia utrzymanie żądanego momentu elektromagnetycznego,
a regulator prędkości ma za zadanie jedynie zregulowywanie zakłóceń.

W przypadku układu, w którym pętla regulacji prędkości stanowi wewnętrzny układ regulacji
należałoby tak dobierać parametry regulatora, aby zapewniał on możliwie wierne odwzorowanie
sygnału wejściowego. W takim przypadku, należy dobierać parametry regulatora prędkości wg
kryterium modułu.

5.1 Układ regulac ji prędkości
Regulacja prędkości w układzie zamkniętym wymaga informacji o aktualnej prędkości silnika.

Do pomiaru prędkości w rozwiązaniach przemysłowych najczęściej wykorzystuje się tachoprądnicę
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lub enkodery. Jednak większość silników bezszczotkowych nie posiada żadnego (fabrycznie
zabudowanego) układu pomiaru prędkości.

Jednym z sposobów pomiaru prędkości, wynikającym z konstrukcji i sposobu sterowania
bezszczotkowych silników prądu stałego jest wykorzystanie do pomiaru jednego lub wszystkich
czujników (CPW). Dyskretne sygnały wyjściowe z CPW są przesunięte o kąt 120oel., a ich
częstotliwość jest proporcjonalna do prędkości silnika. Aby wyznaczyć prędkości silnika należy
zastosować przetwornik częstotliwość - napięcie (PCN) w obwodzie sprzężenia zwrotnego.

Dla typowych układów regulacji napędu elektromechaniczna stała czasowa Tm silnika jest
zazwyczaj znacznie większa od pozostałych (małych) stałych czasowych występujących w torze
regulacji prędkości. Pomiar prędkości jest dokonywany z pewnym opóźnienie τ0. Opóźnienie to:

• w przypadku pomiaru ciągłego (praktycznie bezinercyjnego), jest znacznie mniejsze od
elektromechanicznej stałej czasowej Tm ,

• w przypadku pomiaru impulsowego, jest ono odwrotnie proporcjonalna do prędkości
obrotowej silnika, a jej wielkość może być porównywalna a nawet większa od
elektromechanicznej stałej czasowej Tm.

Ponieważ w pracy rozważa się zastosowanie rozważanych struktur sterowania w pojazdach o
masie do stu kilkudziesięciu kilogramów, więc zastępcza elektromechaniczna stała czasowa Tmz
uwzględniająca masę pojazdu przypadająca na każdy z silników zgodnie z wzorami (2.14) i (2.15)
będzie większa od elektromechanicznej stałej czasowej Tm silnika. Zmiana relacji pomiędzy
opóźnieniem a zastępczą elektromechaniczną stałą czasową powoduje, że inaczej należy dobierać
regulator prędkości dla układu z ciągłym (bezinercyjnym) pomiarem prędkości, a inaczej dla układu z
impulsowym pomiarem prędkości (np. przy korzystaniu z CPW).

Dla impulsowego pomiaru prędkości zaproponowano zmodyfikowany sposób doboru nastaw
adaptacyjnego regulatora prędkości. Wzmocnienie tego regulatora uzależniono od prędkości
obrotowej.

Tab. 5.1. Zalecany dobór parametrów regulatorów dla struktur z impulsowym pomiarem prędkości

REGULATOR WEWNĘTRZNY PRĘDKOŚCI NADRZĘDNY RÓŻNICOWY REGULATOR
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5.2 Układ regulac ji prądu (momentu)
Pomiar prądu w układzie z bezszczotkowym silnikiem następuje w obwodzie prądu stałego. Do

pomiaru prądu zastosowano przetwornik typu LEM, którego opóźnienie pomiarowe jest pomijalnie
małe. W związku z tym, przy doborze nastaw regulatora według kryterium modułu Kesslera
uwzględniono tylko wzmocnienie przetwornika KI .

Zalecany doboru nastaw regulatorów dla poszczególnych struktur sterowania z impulsowym
pomiarem prędkości zamieszczono tab. 5.1. Końcowe zależności doboru nastaw regulatorów
uogólniono względem współczynnika ρ. Względny współczynnikiem bezwładności ρ  wyraża relacje
pomiędzy zastępczym momentem bezwładności Jz związanym z masą pojazdu i momentem
bezwładności wirnika silnika (zależności (2.14) i (2.15)).

m

mzz

T
T

J
J

==ρ (5.1)

Algorytm doboru umożliwia wyznaczenie nastaw regulatorów dla pojazdów o różnych masach.

6. Analiza komputerowa struktur sterowania napędu dwusilnikowego
Badania symulacyjne przeprowadzono w programie Matlab - Simulink. Punktem wyjścia do

budowy modeli komputerowych były równania matematyczne opisujące bezszczotkowy silnika prądu
stałego. Równania te zastąpiono odpowiednimi blokami programu Matlab - Simulink. Następnie
opracowano układy regulacji pojedynczego silnika, które wykorzystano do budowy struktur
sterowania pojazdu. Rozbudowując taki model komputerowy o model pojazdu elektrycznego,
wynikający z równań opisujących kinematykę i dynamikę ruchu, uzyskano modele struktur sterowania
napędu dwusilnikowego pojazdu elektrycznego. Opracowane modele są modelami obwodowymi.
Na rysunku 6.1 przedstawiono ogólną strukturę kompletnego modelu uwzględniającego jednostkę
napędową, strukturę sterowania oraz model pojazdu elektrycznego dla struktury krzyżowej.

Przy budowie modeli podzespołów jak i całego układu korzystano z wielkości względnych.
Za pomocą wielkości względnych określono również wielkości wejściowe, wyjściowe i zakłócające.

Zakres badań komputerowych obejmował:
• określenie właściwości ruchowych badanych struktur sterowania dla idealnych i rzeczywistych

układów pomiarowych,
• ocenę wpływ masy pojazdu na właściwości struktur,
• ocenę wpływu bezszczotkowego silnika prądu stałego na właściwości napędu.
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Rys. 6.1. Pełny model krzyżowej struktury sterowania napędu
dwusilnikowego

Rys. 6.2. Sekwencja sygnałów testowych do
badań właściwości struktur

Wszystkie badane struktury poddano działaniu skokowo zmieniających się wielkości sterujących
(uZω, uZ∆ω lub uZi) jak i wielkości zakłócających (mol, mop) (rys. 6.2). Tak zadawane wielkości sterujące
pozwoliły sprowadzić działanie operatora do skokowo zmieniającej się wielkości sterującej. Podejście
takie uzasadnia fakt, że kierowca pełni rolę układu zadajnika i w zależności od szczegółów
konstrukcyjnych danej struktury zadaje różnicę prędkości obrotowych kół oraz siłę pociągową
pojazdu lub jego prędkość. Wyznaczanie (jakościowe) trajektorii jazdy na płaszczyźnie XY, pozwoliło
określić odporność pojazdu na zakłócenia podczas jazdy. W tym celu, po krótkim czasie jazdy pojazdu
z stałą prędkością zakłócono pracę jednego z silników skokiem momentu obciążenia.
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6.1 Ważniejsze wyniki badań
Na rysunkach od 6.3 do 6.9 przedstawiono prędkości silników zarejestrowane dla dwóch

współczynników bezwładności (ρ = 5 i ρ = 10) oraz trajektorię jazdy pojazdu. Wszystkie wyniki
symulacji wykonano dla impulsowego pomiaru prędkości obrotowej silników.

Z schematu (rys. 4.1) widać, że struktura otwarta pozwala na niezależnie sterowanie silnikami w
przeciwieństwie do pozostałych struktur. Jednak to zastosowanie regulatora nadrzędnego powoduje,
że struktura krzyżowa i master – slave są najmniej wrażliwe na zakłócenia podczas jazdy spośród
wszystkich badanych struktur. Z wykresów trajektorii ruchu wynika również, że przyhamowanie
jednego koła powoduje natychmiastowy skręt pojazdu i zmianę toru jazdy. Struktura krzyżowa
zapewnia najmniejszy skręt pojazdu a struktura z regulatorem prędkości średniej największy.

Struktura otwarta
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Rys. 6.3. Przebiegi prędkości dla pomiaru impulsowego a) ρ = 5 b) ρ = 10 oraz c) trajektoria jazdy pojazdu

Struktura krzyżowa
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Rys. 6.4. Przebiegi prędkości dla pomiaru impulsowego a) ρ = 5 b) ρ = 10 oraz c) trajektoria jazdy pojazdu

Struktura master - slave
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Rys. 6.5. Przebiegi prędkości dla pomiaru impulsowego a) ρ = 5 b) ρ = 10 oraz c) trajektoria jazdy pojazdu

Struktura z reg. różnicowym
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Rys. 6.6. Przebiegi prędkości dla pomiaru impulsowego a) ρ = 5 b) ρ = 10 oraz c) trajektoria jazdy pojazdu
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Struktura z reg. prędkości średniej
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Rys. 6.7. Przebiegi prędkości dla pomiaru impulsowego a) ρ = 5 b) ρ = 10 oraz c) trajektoria jazdy pojazdu

Struktura mieszana
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Rys. 6.8. Przebiegi prędkości dla pomiaru impulsowego a) ρ = 5 b) ρ = 10 oraz trajektoria jazdy pojazdu

Struktura zmodyfikowana
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Rys. 6.9. Przebiegi prędkości dla pomiaru impulsowego a) ρ = 5 b) ρ = 10 oraz c) trajektoria jazdy pojazdu

W strukturach z regulatorem prędkości średniej i regulatorem różnicowym zadawanie jednej z
wielkości wejściowych spoza układu regulacji powoduje utrudnienie w procesie sterowania pojazdem.

Dla struktur z zadawaniem prądu (momentu) widać (na podstawie trajektorii), że struktury te są
szczególnie wrażliwe na zakłócenia i wymagają ciągłego udziału operatora w sterowaniu pojazdem.
Podobnie jak struktura z regulatorem różnicowym. W strukturze mieszanej, ze względu na budowę
występuje naturalne opóźnianie silnika podrzędnego w stosunku do nadrzędnego. Inny jest też sposób
skrętu w stosunku do pozostałych struktur sterowania (przez zwiększenie prędkości tylko jednego
koła).

7. Badania laboratoryjne
Weryfikację laboratoryjną przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy, obejmował badania na

stanowisku prób, drugi badania z wykorzystaniem rzeczywistego pojazdu elektrycznego. Dlatego dla
potrzeb badań opracowane stanowisko (rys. 7.1), które zawierało dwa napędy z silnikami PM BDCM.
Badane silniki obciążano również silnikami bezszczotkowymi o tych samych masach bezwładności i
tej samej mocy.

Układ sterowania napędu dwusilnikowego pojazdu zrealizowano za pomocą karty z procesorem
sygnałowym DS 1104 firmy dSpace, współpracującej z komputerem PC. Karty tej rodziny są w pełni
kompatybilne ze środowiskiem Matlab - Simulink. Ponieważ badania symulacyjne wykonano również
w programie Matlab - Simulink algorytm sterowania napędu dwusilnikowego stosowany podczas
badań laboratoryjnych był identyczny jak podczas badań komputerowych. Zastosowanie takiej
nowoczesnej metody podczas badań prototypowych układów sterowania, pozwoliło realizować
dowolną metodę sterowania silnikami oraz umożliwiło zmianę struktury sterowania napędu pojazdu
bez konieczności projektowania wszystkich badanych struktur sterowania.

a) b)     c)

a) b)     c)

a) b)     c)
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Rys. 7.1. Schemat ideowy laboratoryjnego stanowiska pomiarowego

Aby było możliwe
przebadanie wszystkich
analizowanych struktur
sterowania zaprojektowano
uniwersalny przekształtnik
„końcówkę mocy”
składającą się z dwóch
identycznych komutatorów
elektronicznych, poprzez
które zasilano silniki
pojazdu elektrycznego
(rys. 7.2).

W komutatorach elektronicznych wykorzystano tranzystory MOSFET typu IRF 2807 wyzwalane
z sterownika IR 2130. Do pomiaru prądu w obwodzie DC wykorzystano przetwornik typu LA25NP,
a do pomiaru prędkości silników wykorzystano przetwornik częstotliwość – napięcie znajdujący się w
karcie DS 1104. Układ realizujący funkcję
sterowania komutatorem elektronicznym
zbudowano wykorzystując programowalną
tablicę logiczną GAL 16V8.

Zaprojektowany układ przekształtnika
do napędu dwusilnikowego posiada
konstrukcję modułową, co pozwoliło
zaimplementować to rozwiązanie w
pojeździe. Jako silniki napędzające pojazd
elektryczny wykorzystano silniki typu
RTM ct-85-1 produkcji ELKAR –
Warszawa, o mocy około 300 W zasilane
napięciem 24 V z baterii akumulatorów
trakcyjnych. Rys. 7.2. Widok przekształtnika - komutatora elektronicznego

7.1 Badania na stanowisku prób
Celem badań laboratoryjnych była ocena właściwości napędu pracującego w warunkach

rzeczywistych i porównanie tych właściwości z właściwościami określonymi na podstawie badań
komputerowych. Podstawowym parametrem mierzonym była prędkość poszczególnych silników. Do
pomiarów wykorzystano oscyloskop cyfrowy LeCroy typ 424. W układzie regulacji prędkość była
wyznaczana na podstawie częstotliwości jednego z czujników Halla wykorzystanego w układzie
sterowania silnika. Natomiast pomiar prądu źródła zrealizowano na przetworniku firmy LEM. Badań
dokonano dla względnego współczynnika bezwładności ρ = 2.

Na rysunkach (od 7.3 do 7.9) zamieszczono przebiegi prędkości zarejestrowanych dla skokowo
zmieniających się wielkości sterujących uZω = 0,5 (dla struktur z zadawaniem prędkości) oraz uZi = 0,2
(dla struktur z zadawaniem prądu). Zakłócenie momentem obciążenie wykonano dla silnika
prawego Mp. Wartość zadanej różnicy prędkości przyjęto uZ∆ω = -0,2. Pod przebiegami prędkości
zarejestrowanych podczas eksperymentu zamieszczono przebiegi uzyskane z symulacji komputerowej
wykonanej dla tych samych warunków.

7.2 Badania z wykorzystaniem pojazdu elektrycznego
Drugi etap badań laboratoryjnych wykonano w rzeczywistym pojeździe elektrycznym małej

mocy - wózek inwalidzki (rys. 7.10). Wykorzystanie do sterowania napędu dwusilnikowego karty
DS 1104 firmy dSpace pozwoliło na szybkie przeprowadzenie szeregu eksperymentów dla wszystkich
struktur sterowania na stanowisku prób. Jednak podczas badań z wykorzystaniem wózka
inwalidzkiego natrafiono na problemy wynikające z wykorzystania komputera PC (wszystkie
elementy układu sterowania powinny zmieścić się na wózku). Dlatego cały wózek umieszczono na
rolkach.

Celem tej części eksperymentu była ocena rzeczywistych możliwości sterowania pojazdu dla
poszczególnych struktur sterowania. Z przeprowadzonego eksperymentu można jednoznacznie
stwierdzić, że wszystkie struktury umożliwiają sterowanie pojazdem dwusilnikowym.
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Rys. 7.3. Przebiegi prędkości silników zarejestrowane
z zakłóceniem silnika prawego Mp a) wynik
badań eksperymentalnych, b) wynik badań
symulacyjnych dla struktury otwartej

Rys. 7.4. Przebiegi prędkości silników zarejestrowane
z zakłóceniem silnika prawego Mp a) wynik
badań eksperymentalnych, b) wynik badań
symulacyjnych dla struktury krzyżowej
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Rys. 7.5. Przebiegi prędkości silników zarejestrowane
z zakłóceniem silnika prawego Mp a) wynik
badań eksperymentalnych, b) wynik badań
symulacyjnych dla struktury z regulatorem
prędkości średniej

Rys. 7.6. Przebiegi prędkości silników zarejestrowane
z zakłóceniem silnika prawego Mp a) wynik
badań eksperymentalnych, b) wynik badań
symulacyjnych dla struktury master - slave
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Struktura z reg. różnicowym Struktura mieszana
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Rys. 7.7. Przebiegi prędkości silników zarejestrowane
z zakłóceniem silnika prawego Mp a) wynik
badań eksperymentalnych, b) wynik badań
symulacyjnych dla struktury z regulatorem
różnicowym

Rys. 7.8. Przebiegi prędkości silników zarejestrowane
z zakłóceniem silnika lewego Ml a) wynik
badań eksperymentalnych; b) wynik badań
symulacyjnych dla struktury mieszanej
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Rys. 7.9. Przebiegi prędkości silników zarejestrowane
z zakłóceniem silnika prawego Mp a) wynik
badań eksperymentalnych, b) wynik badań
symulacyjnych dla struktury zmodyfikowanej

Rys. 7.10. Pojazd elektryczny wykorzystany w
badaniach laboratoryjnych
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8. Zakończenie

8.1 Omówienie wyników pracy
Dla pojazdu dwusilnikowego sterowanego różnicą prędkości kół napędzających ważny jest dobór

szeroko rozumianego sterowania pojazdem. Ponieważ właściwości pojazdu są określone przez
właściwości struktury, rodzaj zadawanej wielkości wejściowej, sposób pomiaru wielkości regulowanej
oraz dobór nastaw regulatorów i algorytmów sterowania pojazdem.

Wśród struktur sterowania napędem dwusilnikowym preferuje się struktury z zadawaniem
prędkości a nie momentu (prądu) lub siły pociągowej. Jednak to zadawanie momentu jest
charakterystycznym sposobem zadawania dla pojazdów trakcyjnych, elektrycznych jak i spalinowych.

W pracy omówiono pięć struktur sterowania napędem dwusilnikowym z zadawaniem prędkości
średniej pojazdu oraz dwie struktury z zadawaniem momentu (prądu).

Istotny wpływ na właściwości napędu ma sposób pomiaru prędkości. W pracy rozpatrzono dwa
sposoby pomiaru prędkości. W pierwszym, wykorzystano prądnicę tachometryczną a pomiar przyjęto
jako idealny. W drugim, do pomiaru wykorzystano sygnał z czujnika Halla, który służy do
identyfikacji położenia wirnika (CPW). Opóźnienie, które występuje przy takim pomiarze ma istotny
wpływa na dynamikę układu. Zaletą rozwiązania wykorzystującego czujniki położenia do pomiaru
prędkości jest możliwość zmniejszenia ilości podzespołów występujących w obwodzie sterowania
(rezygnacja z prądnicy tachometrycznej).

W ramach pracy przeprowadzono obszerne badania symulacyjne i laboratoryjne.

Badania symulacyjne przeprowadzono w programie symulacyjnym Matlab – Simulink. Przed
przystąpieniem do prac Autor opracował własne modele komputerowe silnika PM BDCM, pojazdu
elektrycznego oraz struktur sterowania napędem dwusilnikowym. Badania potwierdziły właściwości
struktur wynikające z analizy teoretycznej. Wykazały również, że analizowane struktury nadają się do
sterowania dwusilnikowych pojazdów elektrycznych oraz pozwoliły dobrać nastawy regulatorów dla
poszczególnych struktur w zależności od sposobu pomiaru prędkości obrotowej.

Badania laboratoryjne wykonano na stanowisku laboratoryjnym oraz wykorzystując rzeczywisty
pojazd elektryczny dla silników PM BDCM o mocy 300 W i napięciu znamionowym 24 V. Pierwsza
część badań na stanowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem dwóch hamowni potwierdziła
właściwości badanych struktur sterowania. Przebiegi czasowe prędkości uzyskane na stanowisku
laboratoryjnym okazały się praktycznie takie same jak przebiegi prędkości i momentu w badaniach
symulacyjnych. Druga cześć badań do, której wykorzystano rzeczywisty pojazd potwierdziła
możliwości stosowania do napędów dwusilnikowych sterowanych różnicowo analizowanych struktur
sterowania.

Zaproponowane struktury mieszana i zmodyfikowana są oryginalne i nie mają odpowiedników w
literaturze. Zastosowanie jednej z wymienionych struktur sterowania pozwala na zadawanie momentu
(prądu).

8.2 Ważniejsze wyniki badań
W wyniku rozważań analitycznych oraz badań komputerowych i na stanowisku laboratoryjnym

stwierdzono:
• Cel pracy, którym była: analiza struktur sterowania napędem dwusilnikowym z silnikami

PM BDCM wykonana pod kątem możliwości aplikacji takiego napędu do pojazdów
elektrycznych małej mocy sterowanych różnicowo został osiągnięty.

• Badania wykazały słuszność postawionej tezy, gdyż przez zastosowanie dodatkowych sprzężeń
zwrotnych poprawiła się stateczność kierunkowa pojazdu w efekcie czego zmniejszył się
udział operatora (kierowcy) w procesie sterowania pojazdem.

• Badania symulacyjne i laboratoryjne potwierdziły, że dla pojazdów sterowanych różnicowo
istnieją struktury sterowania, w których można zadawać moment a nie prędkość średnią.

• Za szczególnie korzystną strukturę sterowania pojazdów w zakresie małych i średnich mas
należy uznać strukturę krzyżową.

• Zdolności sterowania pojazdem analogiczne jak pojazdów spalinowych zapewnia struktura
zmodyfikowana, w której zadaje się prąd i różnicę prędkości.

• Pozostałe analizowane struktury posiadają mniej korzystne właściwości, jednak również nadają
się do sterowania pojazdami dwusilnikowymi. Zakres stosowania tych struktur jest znacznie
mniejszy w stosunku do struktury krzyżowej.
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• Najkorzystniejsze właściwości napędu dwusilnikowego pojazdu zapewnia bezinercyjny pomiar
prędkości silników.

• Właściwości struktur z impulsowym pomiarem prędkości są podobne do właściwości struktur z
pomiarem uważanym za idealny. Wymagają one jednak regulatora adaptacyjnego a przebiegi
przejściowe przy zachowanym kształcie trwają dłużej.

• Wzrost masy pojazdu powoduje, że właściwości struktur z zadawaniem prędkości zmieniają
się i stają się porównywalne z właściwościami otwartej struktury sterowania. Prawidłowość ta
nie jest prawdziwa dla struktur z zadawaniem momentu (prądu).

• Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że podjęty temat struktur sterowania
dwusilnikowych napędów pojazdów elektrycznych jest zagadnieniem przyszłościowym i
należy zalecić dalsze badania.

Do własnych osiągnięć autora należy zaliczyć:
• Całościowe przedstawienie sterowania dwusilnikowych pojazdów elektrycznych sterowanych

różnicowo.
• Opisanie układów regulacji i sterowania napędów z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego.
• Podział struktur sterowania napędem dwusilnikowym.
• Analizę właściwości struktur sterowania dwusilnikowego napędu pojazdu elektrycznego

metodą zmiennych stanu oraz metodą operatorową.
• Zaproponowanie struktur sterowania napędu dwusilnikowego z zadawaniem momentu

całkowitego pojazdu.
• Opracowanie algorytmów doboru nastaw regulatorów dla poszczególnych struktur sterowania

w zależności od sposobu pomiaru prędkości.
• Opracowanie własnych modeli komputerowych (silnika bezszczotkowego prądu stałego,

pojazdu) umożliwiających symulację komputerową badanych struktur sterowania.
• Projekt i realizacja modelu laboratoryjnego, obejmująca zarówno część elektroniczną,

energoelektroniczną jak i elektromechaniczną.
• Opracowanie algorytmów sterowania pojazdu elektrycznego.
• Ocenę możliwości aplikacyjnych poszczególnych struktur.

8.3 Możliwości kontynuowania badań
W badaniach udowodniono, że do sterowania dwusilnikowego pojazdu elektrycznego można

stosować struktury zarówno z zadawaniem prędkości jak i momentu (prądu). Analizowane struktury
sterowania zostały przebadane symulacyjnie jak i na obiekcie rzeczywistym.

Korzystając z uzyskanych wyników zaproponowano możliwości aplikacji poszczególnych
struktur w układach napędowych. Jedną z możliwości kontynuowania prowadzonych badań jest
wykorzystanie wyników w pracach projektowych nad udoskonalaniem układów napędowych
pojazdów elektrycznych o szczególnych właściwościach jak np. roboty mobilne, pojazdy sterowane
głosem itp.

W tym celu należy poszerzyć badania z wykorzystaniem pojazdu elektrycznego małej mocy
określające właściwości napędu pojazdu elektrycznego czyli wyznaczenie charakterystyk statycznych,
dynamicznych oraz właściwości energetycznych. Aby wykonać te badania należy zbudować pojazd
elektryczny z mikroprocesorowym układem sterowania umożliwiającym implementację rozważanych
w pracy struktur sterowania.

8.4 Uwagi i wnioski końcowe
W rozprawie porównano siedem struktur sterowania napędem dwusilnikowym pojazdu

elektrycznego małej mocy sterowanego różnicą prędkości. W ramach przeprowadzonych badań
przeanalizowano właściwości struktur z zadawaniem prędkości średniej oraz momentu (prądu)
całkowitego pojazdu. Na potrzeby pracy opracowano własny model komputerowy pojazdu, silnika
bezszczotkowego z komutatorem elektronicznym oraz struktur sterowania napędem dwusilnikowym
pojazdu. Badania przeprowadzono w programie Matlab – Simulink. Opracowano, zaprojektowano i
zrealizowano prototypowy układ przekształtnika, przeprowadzono badania laboratoryjne na
stanowisku prób i z wykorzystaniem rzeczywistego pojazdu elektrycznego.

Przeprowadzone badania wykazały, że opracowany temat jest użyteczny zarówno z teoretycznego
jak i z utylitarnego punktu widzenia i zasługuje na kontynuacje.


