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POLOWO-OBWODOWA ANALIZA SAMOWZBUDZENIA 

JEDNOFAZOWEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO 
 

FIELD-CIRCUIT ANALYSIS OF SELF-EXCITATION PHENOMENON 

OF SINGLE-PHASE INDUCTION GENERATOR  

 
Streszczenie: W referacie przedstawiono dwuwymiarowy model polowo-obwodowy dwuuzwojeniowej, 

jednofazowej maszyny indukcyjnej pracującej jako samowzbudny generator indukcyjny oraz dokonano 

analizy zjawiska samowzbudzenia. Opracowany model polowo-obwodowy jednofazowego samowzbudnego 

generatora indukcyjnego uwzględnia istnienie remanentu magnetycznego w rdzeniu maszyny 

oraz charakterystyki magnesowania blach pakietów stojana i wirnika. Zaprezentowane zostały wyniki badań 

symulacyjnych oraz eksperymentalnych – przebiegi napięć podczas procesu samowzbudzenia generatora 

w zależności od wielkości otwarcia żłobków, wpływ pojemności i układów kondensatorów w uzwojeniach 

generatora na przebieg procesu samowzbudzenia oraz na wartości ustalone napięć i prądów w stanie jałowym. 

Przedstawione zostały trzy metody pozwalające na zamodelowanie w sposób przybliżony zjawiska remanentu 

magnetycznego w obwodzie magnetycznym maszyny. Uzyskane wyniki symulacji i pomiarów wskazują 

na konieczność zastosowania w wirniku jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego żłobków 

półzamkniętych w celu zapewnienia warunków dla zainicjowania procesu samowzbudzenia generatora. 

Przedstawiono zależność napięć i prądów generatora w funkcji prędkości obrotowej i pojemności 

kondensatorów dla dwóch rozpatrywanych układów połączeń generatora. Wyniki badań symulacyjnych 

zostały pozytywnie zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.  
 

Abstract: The paper presents two-dimensional field-circuit model of two-winding, single-phase induction 

machine operating as single-phase self-excited induction generator used for the analysis of self-excitation 

phenomenon. The field-circuit model takes remnant magnetism and magnetization characteristics of stator 

and rotor core into account. Results of simulations and experiments, i.e. waveforms of voltages during self-

excitation process, their dependence on rotor slot opening, influence of capacitances and different capacitor 

topologies on self-excitation process, as well steady-state values of generator voltages and currents at no-load 

operating conditions. Three methods for approximate modeling of remnant magnetism in machine’s iron core 

are presented. Obtained simulation and experimental results show the need for use of semiclosed rotor slots 

to ensure conditions for successful self-excitation. Dependence of generator voltages and currents on prime 

mover speed and capacitor capacitances for two topologies of generator’s external circuit was presented. 

The simulations were validated experimentally on the laboratory setup. 
 

Słowa kluczowe: generator indukcyjny ,jednofazowy, samowzbudzenie, modelowanie polowo-obwodowe 
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1. Wstęp 

Jednofazowe samowzbudne generatory 

indukcyjne (JSGI) napędzane przez silniki 

spalinowe, małe turbiny wiatrowe lub wodne 

mogą znaleźć zastosowanie jako pomocnicze 

lub awaryjne źródło energii elektrycznej w 

gospodarstwach domowych lub w miejscach 

oddalonych od sieci energetycznej. W ostatnich 

latach, gdy odnawialne źródła energii stały się 

rozsądną alternatywą dla źródeł 

konwencjonalnych, można zaobserwować 

wzrost zainteresowania generatorami 

indukcyjnymi [1-8]. W dostępnej literaturze 

najwięcej miejsca poświęcono generatorom 

trójfazowym, podczas gdy maszyna 

jednofazowa może także być wykorzystana 

jako generator [1-3]. Zastosowanie 

dwuwymiarowego modelu polowo-

obwodowego, opierającego się na metodzie 

elementów skończonych pozwala na precyzyjne 

określenie parametrów oraz wyznaczanie 

przebiegów i charakterystyk w stanach 

przejściowych i ustalonych, uwzględniając przy 

tym zjawiska związane ze zmiennym polem 

elektromagnetycznym [9]. Wiele publikacji [5-

7] omawia zagadnienia związane z analizą 

zjawisk w samowzbudnym generatorze 

indukcyjnym oraz projektowaniem maszyny 

w celu uzyskania pożądanych parametrów 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 3/2014 (103) 
 

128

wyjściowych przy wykorzystaniu modelu 

polowo-obwodowego. 

W artykule omówiony został wpływ prędkości 

obrotowej wirnika oraz pojemności 

kondensatorów dołączonych do uzwojeń 

maszyny na proces samowzbudzenia. 

Do obliczeń polowo-obwodowych maszyny 

został zastosowany program Flux2D.  

 

2. Model polowo-obwodowy generatora 

Obiektem badań była dwufazowa maszyna 

indukcyjna, zaprojektowana do pracy jako 

silnik jednofazowy o mocy 1,1 kW i napięciu 

230 V. Na rysunkach 1. i 2. przedstawione 

zostały odpowiednio: geometria 

dwuwymiarowego modelu polowo-

obwodowego maszyny oraz obwód elektryczny. 

Uzwojeniem stojana jest niesymetryczne, 

jednowarstwowe uzwojenie dwufazowe. Faza 

główna (zaznaczone na rysunku 1 kolorem 

czerwonym) jest uzwojeniem obciążenia 

generatora, a faza pomocnicza (kolor zielony 

na rysunku 1) stanowi uzwojenie wzbudzenia, 

do którego zacisków podłączany jest 

kondensator wzbudzający. Aluminiowa klatka 

wirnika zbudowana jest z 30 prętów 

rozmieszczonych w żłobkach półzamkniętych o 

szerokości szczerbiny br = 1 mm. 

 

 
 

Rys. 1. Dwuwymiarowy model polowo-

obwodowy JSGI 

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 2. Obwód elektryczny modelu polowo-

obwodowego: a) układ z jednym 

kondensatorem; b) układ z kondensatorem 

równoległym w uzwojeniu głównym 

 

Kondensator wzbudzenia Cex podłączony 

równolegle do uzwojenia pomocniczego A 

(rys. 2.) dostarcza moc bierną niezbędną 

dla samowzbudzenia generatora. Na rysunku 2a 

przedstawiono najprostszy układ, z jednym 

kondensatorem w uzwojeniu pomocniczym, 

a na rysunku 2b) układ z dodatkowym 

kondensatorem, podłączonym równolegle 

do uzwojenia głównego i obciążenia generatora. 

Wyniki badań symulacyjnych jednofazowego 

samowzbudnego generatora indukcyjnego 

zostały zweryfikowane eksperymentalnie 

na stanowisku laboratoryjnym z jednofazowym 

samowzbudnym generatorem indukcyjnym 

napędzanym przez trójfazowy silnik indukcyjny 

zasilany z przetwornicy częstotliwości. Widok 

części maszynowej stanowiska badawczego 

przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
Rys. 3. Stanowisko laboratoryjne do badań 

eksperymentalnych JSGI 
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3. Zagadnienie samowzbudzenia 

jednofazowego generatora indukcyjnego 

3.1. Modelowanie magnetyzmu szczątkowego 
 

Oprogramowanie Cedrat Flux2D, ani żaden 

inny pakiet służący do obliczeń pola 

magnetycznego przy wykorzystaniu metody 

elementów skończonych, nie umożliwiają 

zamodelowania zjawiska histerezy, przez co nie 

jest możliwe  dokładne uwzględnienie zjawiska 

magnetyzmu szczątkowego. W 

przeprowadzonych badaniach przetestowano 

znane trzy przybliżone sposoby modelowania 

strumienia remanentu magnetycznego: 

1. umieszczenie źródła strumienia 

magnetycznego (warunek brzegowy) 

na wewnętrznej średnicy wirnika 

2. umieszczenie cienkiej warstwy prądu 

w szczelinie powietrznej 

3. wywołanie początkowego strumienia 

w wyniku prądu przepływającego 

w uzwojeniu pomocniczym w czasie 

rozładowania kondensatora wzbudzenia. 

 

Wartości strumienia magnetycznego, gęstości 

prądu i napięcia na kondensatorze (metoda 3) 

zostały dobrane tak, aby uzyskać na zaciskach 

uzwojeń generatora napięcie odpowiadające 

SEM remanentu w rzeczywistej maszynie. 

Wyniki symulacji procesu samowzbudzenia 

dla poszczególnych metod, w układzie 

z dwoma kondensatorami, o pojemnościach Csh 

= 15 µF i Cex = 30 µF przedstawiono na rys. 4.  
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Rys. 4. Napięcie samowzbudzenia uzwojenia 

głównego M: magnetyzm szczątkowy 

zamodelowany metodą 1 a); metodą 2 b); 

metodą 3 c); pomiar d) 

 

Uzyskane dla każdego sposobu napięcie 

wyjściowe generatora w stanie ustalonym 

odpowiada napięciu znamionowemu 230 V, 

natomiast różny jest czas trwania procesu 

samowzbudzenia. Do dalszych rozważań 

wybrano metodę nr 3, dla której uzyskano czas 

wzbudzenia generatora zbliżony do wyników 

badań eksperymentalnych (rys. 4d). 

 

3.2. Znaczenie otwarcia żłobka wirnika dla 

procesu samowzbudzenia generatora 
 
Zwiększenie szerokości szczerbiny br (rys. 5) 

powoduje wydłużenie czasu trwania procesu 

samowzbudzenia, natomiast nie wpływa 

na wartość napięcia wyjściowego generatora 

w stanie ustalonym.  
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b)
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Rys. 5. Przebieg napięcia uzwojenia głównego 

generatora podczas  samowzbudzenia dla: 

a) br = 0,5 mm;  b) br = 2 mm 

 

W silnikach indukcyjnych małej mocy często 

stosuje się zamknięte żłobki wirnika w celu 

ograniczenia prądu rozruchowego 

oraz zmniejszenia hałasu. Jeżeli w generatorze 

indukcyjnym zostaną zastosowane żłobki 

zamknięte, proces samowzbudzenia może 

nie wystąpić, gdyż strumień magnetyczny 

wywoływany przez prądy uzwojeń będzie 

zamykać się w przesmyku powyżej żłobków 

wirnika (rys. 6), nie indukując prądów w klatce, 

przez co nie nastąpi wzrost wypadkowego 

strumienia magnetycznego w rdzeniu maszyny 

i oscylacyjny wzrost napięcia indukowanego 

w uzwojeniu stojana. Na rys. 7 przedstawione 

zostały wyniki pomiarów dla maszyny 

ze żłobkami zamkniętymi. W chwili czasowej 

0,1 s następuje załączenie wstępnie 

naładowanego kondensatora wzbudzenia. 

Początkowe ustalone wartości napięć wynikają 

z magnetyzmu szczątkowego w rdzeniu 

maszyny. Po załączeniu kondensatora następuje 

jego rozładowanie, a proces samowzbudzenia 

nie występuje – napięcia oscylują na ustalonym 

poziomie zależnym od strumienia remanentu. 

Zastosowanie żłobków półzamkniętych 

wymusza dla strumienia magnetycznego drogę 

obejmującą w całości żłobki wirnika, 

co powoduje indukowanie prądów w uzwojeniu 

klatkowym i zapewnia prawidłowy przebieg 

procesu samowzbudzenia (rys. 4c-d). 

Wyznaczony symulacyjnie obraz pola 

magnetycznego dla  omawianego przypadku 

przedstawiono na rysunku 6b. 

 
a) 

 
b) 

Rys. 6. Linie strumienia magnetycznego 

w maszynie:  z zamkniętymi żłobkami wirnika 

a); ze żłobkami półzamkniętymi b) 
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b) 

Rys. 7. Maszyna z zamkniętymi żłobkami 

wirnika: napięcie uzwojenia M  a); napięcie 

uzwojenia A b ) – wyniki pomiarów 
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3.3. Wpływ pojemności kondensatorów 
i prędkości obrotowej na indukowane 

napięcia 

Na rysunku 8 przedstawiono zależność napięć 

indukowanych w stanie jałowym w uzwojeniu  

głównym i pomocniczym oraz prądu uzwojenia 

pomocniczego od prędkości obrotowej 

i pojemności kondensatora wzbudzenia Cex 

w układzie na rysunku 2a (prąd IA - prąd 

magnesowania maszyny). Jak można było 

oczekiwać, napięcie wyjściowe generatora UM 

silnie zależy od prędkości obrotowej maszyny 

napędzającej i pojemności Cex, przy czym 

nie jest możliwe uzyskanie napięcia UM 

na poziomie wartości znamionowej (230 V), 

również dla dużych pojemności i prędkości 

obrotowych znacznie przekraczających 

prędkość synchroniczną maszyny, 

gdyż maszyna pracuje przy bardzo dużym 

nasyceniu magnetycznego rdzenia. Z rysunków 

można także odczytać graniczne wartości 

prędkości obrotowej i pojemności (Cex = 30 µF 

dla n = 1380 obr/min i Cex = 25 µF dla n = 

1380÷1560 obr/min), dla których generator nie 

wzbudzi się. Napięcie uzwojenia pomocniczego 

UA osiąga w jednofazowym samowzbudnym 

generatorze indukcyjnym wartości znacznie 

przekraczające napięcie znamionowe, dlatego 

też przy ewentualnym projektowaniu generatora 

należy zwrócić uwagę na izolację uzwojenia 

pomocniczego. 
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Rys. 8. Charakterystyki generatora  dla układu 

z jednym kondensatorem w stanie jałowym, 

w funkcji pojemności Cex  i prędkości 

obrotowej: napięcie uzwojenia głównego a); 

napięcie uzwojenia pomocniczego b); prąd 

uzwojenia pomocniczego c) 

 

Zastosowanie układu z kondensatorem 

równoległym Csh w uzwojeniu głównym 

maszyny (rys. 2b) pozwala na poprawę 

warunków pracy generatora przez 

efektywniejsze wykorzystanie w procesie 

samowzbudzenia obydwu uzwojeń i całego 

magnetowodu maszyny. Wyniki badań 

symulacyjnych i eksperymentalnych dla układu 

z kondensatorem równoległym przedstawiono 

na rysunku 9 (pojemność kondensatora Cex = 30 

µF). Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie 

napięcia na zaciskach generatora na poziomie 

napięcia znamionowego. Pojemność 

kondensatora Csh nie ma znacznego wpływu 

na prąd i napięcie uzwojenia głównego, 

natomiast umożliwia stabilizację napięcia 

poprzez modulowanie pojemności kondensatora 

równoległego Csh. 
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c)  

Rys. 9. Charakterystyki generatora dla układu z 

kondensatorem równoległym w stanie jałowym: 

napięcie uzwojenia głównego a), pomocniczego 

b); prąd uzwojenia pomocniczego c) 

4. Podsumowanie 

Wyniki badań symulacyjnych wskazują 

na możliwość wykorzystania badanej maszyny 

indukcyjnej jako generatora w zakresie 

prędkości od 1500 do 1620 obr/min, 

aby zapewnić w stanie jałowym napięcie 

wyjściowe na poziomie 230 V ± 10 %. W 

referacie przedstawiono wpływ otwarcia żłobka 

wirnika na proces samowzbudzenia JSGI. 

Stwierdzono również, że dla umożliwienia 

procesu samowzbudzenia generatora należy 

zastosować w badanej maszynie żłobki 

półzamknięte w wirniku. Przedstawione wyniki 

obliczeń polowo-obwodowych generatora 

zostały pozytywnie zweryfikowane poprzez 

badania eksperymentalne na stanowisku 

laboratoryjnym. 
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