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PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO 

DUŻEJ MOCY Z PRĘDKOŚCI NADSYNCHRONICZNEJ 
 

SYNCHRONIZATION PROCESS OF HIGH POWER SYNCHRONOUS MOTOR 

OUT OF OVER SYNCHRONOUS SPEED 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę procesu synchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy  

z prędkości nadsynchronicznej. Zaproponowano metodę zwiększającą skuteczność tego procesu dzięki zasto-

sowaniu układu zmiany polaryzacji napięcia wzbudzenia. Analizowano również przebieg procesu synchroni-

zacji wzbudzonej maszyny od strony sieci zasilającej stojan. Zaproponowana metoda synchronizacji może  

zostać zastosowana podczas procesów synchronizacji silników synchronicznych o wzbudzeniu od magnesów 

trwałych (LSPMSM) i rozruchu dwustopniowym. 
 

Abstract: The paper presents an analysis of the synchronization process of the high-power, two-speed syn-

chronous motor out of over synchronous speed. Proposed a method of increasing the effectiveness of the syn-

chronization by applying the change of polarization of the field circuit supply DC voltage. Also analyzed the 

process of synchronization from the stator supply voltage. The proposed synchronization method can be  

applied during synchronization processes of Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors with two-stage 

start-up.     
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1. Wstęp 

Zastosowanie przełączalnych uzwojeń w silni-

kach synchronicznych dużej mocy o wzbudze-

niu elektromagnetycznym umożliwia budowę 

silników dwubiegowych o dwóch prędkościach 

synchronicznych oraz silników o rozruchu 

dwustopniowym i jednej dedykowanej prędko-

ści znamionowej. W napędach wentylatorów 

głównego przewietrzania kopalń głębinowych 

stosowane są najczęściej silniki synchroniczne 

o jawno-biegunowej konstrukcji wirnika. Za-

stosowanie w tych napędach silników dwubie-

gowych, budowanych zazwyczaj w wyniku 

modernizacji silników jednobiegowych, zna-

cząco poprawia właściwości rozruchowe po-

przez zmniejszanie prądów rozruchowych oraz 

niekorzystnych udarów mechanicznych. Sko-

kowa zmiana prędkości uzyskiwana przez 

zmianę liczby biegunów wypadkowego pola 

magnetycznego [1, 6] zapewnia regulację wy-

dajności oraz zmniejszenie mocy pobieranej 

przez wentylator [1]. Pozwala to uzyskać w 

skali roku znaczne ograniczenie zużycia energii 

i zmniejszenie sumarycznych kosztów wydoby-

cia kopalni [1]. Jedną z takich maszyn jest 

dwubiegowy silnik typu GAe 1716/20t, którego 

parametry pokazano w tabeli 1.  

Proces synchronizacji tego silnika do mniejszej 

prędkości synchronicznej nie zawsze przebiega 

w sposób prawidłowy, dlatego prowadzone są 

badania [4, 5] ukierunkowane na opracowanie 

rozwiązań poprawiających przebieg tego proce-

su, zarówno podczas synchronizacji z prędkości 

podsynchronicznej jak i nadsynchronicznej.  

Tabela 1. Dane znamionowe dwubiegowego 

silnika synchronicznego typu GAe 1716/20t  

moc znamionowa kW 2600 1200 

napięcie stojana V 6000 YY 6000 Y 

prąd stojana A 292 186 

napięcie wzbudzenia V 86 78 

prąd wzbudzenia A 337 300 

prędkość obrotowa obr/min 375 300 

współczynnik mocy - 0,9 poj. 0,77 ind. 

sprawność % 95,5 81,0 

Opracowanie metod synchronizacji z prędkości 

nadsynchronicznych, w szczególności od strony 

sieci zasilającej stojan wzbudzonego silnika 

synchronicznego może mieć zastosowanie w 

procesie rozruchu dwustopniowym silników 

wzbudzanych magnesami trwałymi. Zapropo-

nowana dwustopniowa metoda rozruchu silni-
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ków LSPMSM znacząco poprawia właściwości 

rozruchowe tych maszyn a proces synchroniza-

cji z prędkości nadsynchronicznej może prze-

biegać łagodnie. 

W artykule przedstawiono wyniki analizy nu-

merycznej procesów synchronizacji wybranego 

modelu dwubiegowego silnika synchronicznego 

dużej mocy z prędkości asynchronicznej, reali-

zowanych od strony magneśnicy oraz sieci zasi-

lającej stojan.  

2. Analiza procesu synchronizacji 

Analizę procesu synchronizacji przeprowadzo-

no wykorzystując opracowany model polowo-

obwodowy silnika typu GAe 1716/20t, opisany 

szerzej w [3, 4]. Model obliczeniowy został 

zweryfikowany na podstawie pomiarów rze-

czywistego silnika [4].  

 a) 

 b) 

 

 
Rys. 1. Przebiegi czasowe wielkości podczas 

synchronizacji silnika rozpoczętej dla prędkości 

n≈293 obr/min i forsowania prądu, p=10 

Na rysunkach 1- 5 pokazano obliczone przebie-

gi czasowe prądu stojana Is, prądu wzbudzenia 

Iw, napięcia Uw na zaciskach uzwojenia wzbu-

dzenia (a), prędkości obrotowej oraz momentu 

elektromagnetycznego (b) podczas procesów 

synchronizacji badanego silnika do mniejszej 

prędkości obrotowej, p=10. W obliczeniach 

przyjęto moment obciążenia 0,8 Mn, co odpo-

wiada obciążeniu, jakie stanowi wentylator typu 

WPK 5.3 bez dławienia przepływu powietrza, 

oraz uwzględniono wypadkowy moment bez-

władności układu napędowego wentylatora 

Jz ≈ 40 000 kg·m
2
 [4, 5]. 

Na rysunku 1 pokazano wyniki obliczeń proce-

su synchronizacji realizowanego metodą kla-

syczną, załączając napięcie stałe o wartości 

2,5Uwn dla kąta δ = 0º, gdzie δ jest kątem mię-

dzy osią pola stojana a osią pola wirnika.  

Pomimo inicjacji procesu w korzystnej chwili 

czasowej (rys. 1) oraz forsowania prądu wzbu-

dzenia proces nie kończy się skuteczną syn-

chronizacją. Analiza wyników obliczeń wyka-

zała, że dla przyjętych warunków pracy silnika, 

niezależnie od wyboru chwili załączenia napię-

cia wzbudzenia, proces synchronizacji ze stanu 

podsynchronicznego ustalonego przebiega nie-

skutecznie.  

 a) 

 b) 

 

 
Rys. 2. Przebiegi czasowe wielkości podczas 

synchronizacji silnika rozpoczętej dla prędkości 

n≈370 obr/min i forsowania prądu, p=10 

Na rysunku 2 pokazano wyniki procesu syn-

chronizacji, w którym napięcie wzbudzenia o 
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wartości 2,5Uwn załączono w stanie pracy nad-

synchronicznej, dla prędkości n≈370 obr/min.  

Przypadkowa chwila załączenia napięcia wzbu-

dzenia, pomimo inicjacji procesu w stanie pracy 

nadsynchronicznej oraz forsowania prądu 

wzbudzenia, spowodowała nieskuteczny prze-

bieg synchronizacji silnika. Załączenie napięcia 

wzbudzenia dla tak dużej wartości prędkości 

nadsynchronicznej wywołuje również nieko-

rzystne udary prądów stojana (rys. 2a) oraz 

znaczące pulsacje momentu silnika (rys. 2b).  

 a) 

 b) 

 

 

Rys. 3. Przebiegi czasowe wielkości podczas 

synchronizacji silnika rozpoczętej dla prędkości 

n≈300 obr/min oraz układu zmiany polaryzacji 

napięcia wzbudzenia 

Brak ustalonego stanu pracy w procesie syn-

chronizacji z prędkości nadsynchronicznej 

utrudnia sterowanie przebiegiem tego procesu. 

Charakterystycznym punktem pracy silnika, 

którego wyznaczenie nie stanowi trudności, jest 

zmiana wartości prędkości obrotowej z nadsyn-

chronicznej na podsynchroniczną. Korzystnym 

rozwiązaniem, znacznie zwiększającym praw-

dopodobieństwo uzyskania skutecznej i łagod-

nej synchronizacji silnika z prędkości nadsyn-

chronicznej jest zastosowanie w obwodzie 

wzbudzenia łącznika tranzystorowego, pozwa-

lającego na odpowiednią zmianę polaryzacji 

napięcia stałego zasilającego uzwojenie magne-

śnicy [5]. Polaryzacja tego napięcia jest dobie-

rana w chwili osiągnięcia prędkości synchro-

nicznej zapewniając warunki, w których do 

składowej stałej prądu wzbudzenia dodaje się 

odpowiednia wartość prądu przemiennego, 

wywołanego składową przemienną napięcia in-

dukowanego w uzwojeniu magneśnicy [2], co 

zwiększa wartość wypadkową prądu wzbudze-

nia, a tym samym zwiększa moment synchroni-

zujący. Wyniki obliczeń procesu synchronizacji 

realizowanego przez załączenie napięcia wzbu-

dzenia o wartości znamionowej w chwili osią-

gnięcia przez silnik prędkości synchronicznej z 

zastosowanym układem zmiany polaryzacji na-

pięcia wzbudzenia, dla identycznych warunków 

pracy jak poprzednio, pokazano na rysunku 3.  

 a) 

 b) 

 
Rys. 4. Przebiegi czasowe wielkości podczas 

synchronizacji silnika rozpoczętej dla prędkości 

n ≈ 300 obr/min i kąta 10 deg , p=10 

Proces synchronizacji z prędkości nadsynchro-

nicznej może być również realizowany od stro-

ny sieci zasilającej stojan wzbudzonej maszyny 

synchronicznej. Załączenie napięcia wzbudze-

nia o wartości znamionowej następuje wówczas 

w warunkach pracy nadsynchronicznej a załą-
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czenie napięć zasilających uzwojenia stojana 

jest realizowane w chwili osiągnięcia docelowej 

prędkości synchronicznej. Pojawia się jednak 

wówczas problem synchronizacji silnika z na-

pięciem sieciowym. Indukowane przez pole 

wzbudzenia siły elektromotoryczne w  uzwoje-

niach fazowych twornika nie pozwalają na nie-

kontrolowane załączenia tych uzwojeń na na-

pięcia  sieciowe. Wyniki obliczeń tego procesu 

dla dwóch różnych początkowych, kątowych 

położeń wirnika pokazano na rysunkach 

4 oraz 5.  

Skuteczny przebieg synchronizacji, uzyskany 

przez kontrolowane załączenie napięć zasilają-

cych uzwojenia stojana, zminimalizuje udary 

prądów oraz momentu a proces przełączenia 

silnika na mniejszą prędkość synchroniczną bę-

dzie wyglądać jak na rysunku 4. Synchronizacja 

silnika przebiega łagodniej niż ma to miejsce 

podczas zastosowania klasycznych metod reali-

zacji tego procesu. 

 a) 

 b) 

 

 
Rys. 5. Przebiegi czasowe wielkości podczas 

synchronizacji silnika rozpoczętej dla prędkości 

n ≈ 300 obr/min i kąta 150 deg , p=10 

Przypadkowe załączenia napięć zasilających 

uzwojenia stojana (rys. 5) może spowodować 

nieskuteczny przebieg procesu synchronizacji 

oraz wywołać niekorzystne stany przejściowe o 

znaczących zagrożeniach dla obwodów elek-

trycznych oraz układu mechanicznego. Zagad-

nienie to wymaga dalszych badań. 

3. Wnioski  

Synchronizacja dwubiegowego silnika syn-

chronicznego dużej mocy z prędkości nadsyn-

chronicznej, polegająca na załączeniu napięcia 

wzbudzenia o odpowiednio dobranej polaryza-

cji w chwili osiągnięcia przez silnik prędkości 

równej synchronicznej, zapewnia skuteczny i 

łagodny przebieg tego procesu (rys. 3) bez ko-

nieczności forsowania prądu wzbudzenia. Za-

stosowanie metody synchronizacji od strony 

sieci zasilającej stojan wzbudzonej maszyny 

synchronicznej realizowanej w sposób prawi-

dłowy (rys. 4) znacząco skraca czas procesu, 

łagodząc udary prądów oraz momentu silnika. 

Przyjęte metody umożliwiają skuteczną syn-

chronizację silnika obciążonego momentem 

większym niż przy metodzie klasycznej i for-

sowaniu prądu 2,5Iwn. 
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