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BADANIE SPRAWNOŚCI UKŁADU PRZEMIENNIK 

CZĘSTOTLIWOŚCI – INDUKCYJNY SILNIK KLATKOWY  
 

EFFICIENCY INVESTIGATION OF THE SYSTEM  FREQUENCY INVERTER  

 - INDUCTION CAGE MOTOR  

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono badania dotyczące sprawności układu złożonego z przemiennika 

częstotliwości i indukcyjnego silnika klatkowego. Badaniom poddano układ składający się z przemiennika 

częstotliwości typu F-3B oraz silnika klatkowego małej mocy Sg 90 S-4 pracującego ze zmiennym 

obciążeniem. Polegały one na wyznaczeniu wartości napięcia optymalnego dla przyjętych wartości mocy 

pobieranej, dla których sprawność układu była sprawnością maksymalną czyli optymalną. Analiza wyników 

badań wykazała, że przy optymalnej pracy całego  układu, silnik klatkowy praktycznie pracuje również  

z optymalną sprawnością. Wynika stąd bardzo ważny wniosek, że optymalną pracę układu można uzyskać 

przez minimalizację strat w silniku.   
 

Abstract: The article presents a study on the efficiency of the system consisting of the frequency inverter and 

induction cage motor. The system consisting of drive F-3B and induction cage motor of low power  

Sg 90 S-4 operating with variable load was tested. They involved the determination of the optimum voltage for 

the assumed value of  input power for which the efficiency of the system was the maximum or optimum 

efficiency. Analysis of  the results showed that the optimal operation of the entire system, induction cage 

motor is also working virtually with optimum efficiency. It follows a very important conclusion that the 

optimal control of the system can be achieved by losses minimizing in the motor.  
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1. Wstęp 

W silnikach indukcyjnych pracujących ze 

zmiennym obciążeniem istnieje możliwość 

poprawy sprawności przez dobór odpowiedniej 

wartości napięcia zasilającego. Napięcie to 

określane jako napięcie optymalne pozwala na 

minimalizację strat mocy w silniku. Zasilanie 

silnika napięciem o optymalnej wartości dla 

aktualnego obciążenia możliwe jest przez 

zastosowanie przemiennika częstotliwości. 

Ponieważ wnosi on do układu swoje straty, 

można proces minimalizacji strat mocy 

rozszerzyć na cały układ złożony  

z przemiennika częstotliwości i silnika 

indukcyjnego. W związku z tym należało 

przeprowadzić badania laboratoryjne 

sprawności całego układu. Badania te miały 

charakter rozpoznawczy i ich celem było 

poznanie wpływu poszczególnych strat na 

poprawę sprawności układu.  

2. Budowa układu 

Badany układ składał się z następujących 

elementów 

 

Silnik indukcyjny klatkowy  

typ Sg 90 S-4 

PN =1,1 kW 

UN=380 V 

IN=2,8 A 

cosφN=0,8 

nN=1415 obr/min. 

producent: Tamel 

Hamownica  

typ PZMb 44b  

PN =1,5 kW 

UN=230 V 

IN=6,5 A 

IfN=0,42 A 

nN=1450 obr/min. 

producent: Komel 

Przemiennik częstotliwości 

typ F-3B 

UN=3×380 V 

zakres częstotliwości  

wyjściowych (2 – 57 )Hz 

 



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

254

 
 

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego do badania sprawności układu złożonego  

           z przemiennika  częstotliwości i silnika klatkowego małej mocy 

 

Schemat układu pomiarowego do badania 

sprawności przedstawiono na rys.1. 

W powyższym układzie zastosowano miernik 

parametrów sieci N10 do pomiaru mocy 

pobieranej z sieci przez tor główny 

przemiennika. Uzyskano zapewnienia 

producenta, że miernik zainstalowany w tym 

miejscu układu będzie mierzył poprawnie moc 

czynną. Moc pobierana przez wydzielony układ 

sterowania mierzona była watomierzem 

ferrodynamicznym. Takimi watomierzami o 

klasie 0,2  mierzona była też moc 

przekazywana do silnika klatkowego. Pomiaru 

napięcia na zaciskach silnika dokonywano 

woltomierzem o ustroju ferrodynamicznym. 

Mierniki o ustroju elektrodynamicznym 

ewentualnie ferrodynamicznym można 

stosować do pomiaru wielkości odkształconych 

[5]. Obciążenie stanowiła wycechowana 

hamownica prądu stałego oddająca moc do 

regulowanego rezystora. 

3. Wyznaczanie sprawności optymalnej 

układu  

Badania prowadzone były dla kilku wartości 

mocy pobieranej przez układ z sieci. 

Utrzymywanie stałej wartości mocy pobieranej 

nie stwarzało problemu, gdyż wartość tej mocy 

wskazywana była przez miernik N10. Jeżeli 

ulegała ona zmianie, stosownej korekty 

dokonywano przez zmianę obciążenia silnika. 

W profesjonalnych przemiennikach 

częstotliwości regulacja napięcia na wyjściu 

może być realizowana przez odpowiednie 

sterowanie pracą prostownika bądź też 

falownika. W zastosowanej przetwornicy nie 

było możliwości ingerencji w pracę tych 

układów 

i należało opracować inny sposób regulacji 

wartości napięcia wyjściowego. Zdecydowano 

się na zastosowanie indukcyjnego regulatora 

napięcia, którym zmieniano wartość napięcia 

zasilającego tor  

główny przemiennika i tym samym wpływano 

na zmiany wartości napięcia na wyjściu. Dla 

założonej wartości mocy pobieranej zmieniano 

wartości napięcia na wejściu przemiennika 

częstotliwości co 5 V  

i dokonywano odpowiednich pomiarów. Po ich 

opracowaniu wybierano tę wartość napięcia, 

która zapewniała maksymalną wartość 

sprawności badanego układu. W trakcie 

pomiarów okazało się, że moc pobierana przez 

układ sterowania  jest praktycznie stała i równa 

22 W. Moc tę dodawano do mocy pobieranej z 

sieci przez tor główny układu. Sprawność 

wyznaczano  

z zależności: 

 

   
Ein PP

P

+
=η                          (1) 

 

gdzie:  

P –  moc na wale silnika, 

Pin – moc pobierana z sieci przez tor główny 

przemiennika częstotliwości, 

PE -  moc pobierana przez obwód sterowania. 

Pomiary przeprowadzono dla kilku wartości 

mocy Pin  dla częstotliwości 50, 40, 30, 20 10 
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Hz. Poniżej przedstawiono serie pomiarów dla 

częstotliwości 50 i 40 Hz na podstawie których 

wyznaczano punkty pracy optymalnej układu 

oraz odpowiadające im wartości napięć 

optymalnych stanowiących napięcie na 

zaciskach silnika.  

 

 

 
 

Rys .2. Wyznaczanie wartości napięcia 

optymalnego dla układu przy zadanych 

wartościach mocy pobieranej dla fs  = 50 Hz    

 

 
 

Rys. 3. Wyznaczanie wartości napięcia 

optymalnego dla układu przy zadanych 

wartościach  mocy pobieranej dla fs  = 40 Hz 

 

Na powyższych wykresach punkty pracy 

optymalnej to punkty ze sprawnością 

maksymalną czyli optymalną, natomiast 

odpowiadające im wartości napięcia  to 

napięcie optymalne na zaciskach silnika. Takie 

przestawienie wynika z faktu, że  

w profesjonalnym przemienniku, tylko napięcie 

zasilające  silnik jest mierzalne.  

Powyższa, zmodyfikowana procedura 

pomiarowa pozwalająca na wyznaczenie 

punktów pracy optymalnej powstała na bazie 

metody do wyznaczania napięcia optymalnego 

dla silnika klatkowego małej mocy, opisanej w 

[1,2]. 

4. Porównanie sprawności  układu  

 w różnych warunkach pracy  

W celu przedstawienia korzyści wynikających z 

pracy układu ze sprawnością optymalną 

dokonano porównania ze sprawnością układu 

zasilanego napięciem znamionowym. Poniżej 

na rys.4 i rys.5 zaprezentowano przykładowe  

wyniki badań dla częstotliwości 50 i 40 Hz. 

 

Porównanie sprawności układu 

dla fs = 50 Hz

0
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Rys. 4. Sprawność układu ηukł. dla napięcia 

zasilania U=380 V oraz sprawność optymalna 

układu  η opt.ukł.  dla fs = 50 Hz 

Z przedstawionych wykresów jednoznacznie 

wynika, że praca układu ze sprawnością 

optymalną jest korzystniejsza, gdyż pozwala na 

ewidentną poprawę jego sprawności, 

szczególnie w zakresie obciążeń średnich  

i małych. Taką poprawę sprawności 

stwierdzono dla wszystkich przebadanych 

częstotliwości.  
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Porównanie sprawności układu 

dla fs = 40 Hz
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Rys. 5. Sprawność układu ηukł. dla napięcia 

zasilania U=380 V oraz sprawność optymalna 

układu  η opt. ukł.  dla fs = 40 Hz 

 

5. Porównanie  sprawności optymalnej 

układu i silnika klatkowego 

 
Interesującym jest, jak kształtują się 

charakterystyki sprawności optymalnej dla 

samego silnika jak też dla układu. Ze 

zrozumiałych względów sprawność dla układu 

musi być mniejsza ze względu na straty 

przemiennika częstotliwości. Charakterystyki 

sprawności optymalnej przedstawiono na rys.6  

dla częstotliwości 50 Hz i  na rys.7 dla 

częstotliwości 40 Hz. 

Widoczne różnice zauważa się dla obciążeń 

mniejszych niż znamionowe. Wynika to  

z tego, że przemiennik częstotliwości dla 

obciążeń mniejszych wykazuje znacznie gorszą 

sprawność, podobnie jak silnik klatkowy. 

Należy pamiętać, że przedstawione wartości 

sprawności są optymalnymi czyli 

maksymalnymi, kiedy straty dla danego 

obciążenia osiągają minimum. 

 

 

Rys.  6. Sprawność optymalna układu  

η opt. ukł.. oraz sprawność optymalna silnika 

klatkowego η opt. siln.  

 

 

Rys. 7. Sprawność optymalna układu 

η opt. ukł..  oraz sprawność optymalna silnika 

klatkowego η opt. siln. 
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6. Badanie korelacji pomiędzy 

sprawnościami optymalnymi układu  

 i silnika  

Pojawia się pytanie, czy w warunkach pracy 

optymalnej układu przekształtnik częstotliwości 

– silnik klatkowy  występuje optymalna praca 

samego silnika. W tym celu sporządzono 

zestawienie napięć zasilania dla optymalnych 

sprawności układu i silnika. Zestawienie to 

prezentuje tablica 1. 

 

Tablica 1.Porównanie wartości napięcia 

zasilającego dla optymalnej sprawności układu 

i silnika 

 

f = 50 Hz 

Pin 
U zasilania  dla 
η opt. ukł. 

U zasilania  

dla η opt. siln. 
W V V 

1400 405 405 

1200 390 390 

950 350 350 

700 315 320 

600 310 310 

450 260 260 

300 220 220 

225 205 200 

f = 40 Hz 

1100 395 395 

900 350 360 

650 315 315 

550 300 300 

370 240 245 

250 210 220 

f = 30 Hz 

730 370 370 

600 350 345 

470 310 310 

380 290 290 

260 240 240 

220 230 235 

150 190 190 

120 180 180 

 

Już pobieżna analiza wskazuje na interesującą 

zbieżność napięć zasilania dla układu  

i silnika. Praktycznie nie różnią się one,  

a powstałe rozbieżności zawierają się w 

granicach błędu. Wynika z tego bardzo ważny 

wniosek, że optymalnej pracy układu 

towarzyszy optymalna praca silnika 

klatkowego. Podobne spostrzeżenie zostało 

przedstawione w [3,6]. Wynika z tego, że 

opracowując dla silnika odpowiednią 

charakterystykę sterowania Uopt. = f(P) , układ 

pracujący wg tej charakterystyki będzie 

optymalizował swoją sprawność. 

Nie ma potrzeby przeprowadzania badań  

z udziałem przemiennika częstotliwości,  

a wystarczy tylko wykonanie odpowiednich 

badań dla napędzanego silnika klatkowego. 

Należy zaznaczyć, że ta interesująca zbieżność 

optymalnej pracy układu i silnika 

spowodowana może być relatywnie niewielkimi 

stratami przemiennika częstotliwości o 

sprawności znamionowej  

ηN =0,96 w porównaniu ze stratami silnika  

o sprawności znamionowej silnika ηN = 0,76. 

W literaturze przedstawiano dotychczas próby 

minimalizacji strat mocy w układzie  

z falownikiem i silnikiem klatkowym. Zadanie 

w tym przypadku jest o tyle ułatwione, że 

dokonuje się pomiaru mocy  

w obwodzie pośredniczącym  przemiennika  

i poszukuje się minimum mocy pobieranej 

przez silnik dla danego obciążenia [4]. 

Trudno przewidzieć, czy w podobny sposób 

będzie się zachowywał układ złożony  

z silnika indukcyjnego i przemiennika 

częstotliwości o porównywalnych 

sprawnościach, a tym samym  

o porównywalnych stratach. Problem ten 

wymaga dalszych badań, choćby w postaci 

badań symulacyjnych jako najłatwiejszych do 

przeprowadzenia. 

 

7. Wnioski  

Przeprowadzone badania i ich analiza prowadzą 

do następujących wniosków: 

• przedstawione badania układu należy 

potraktować jako badania rozpoznawcze ze 

względu na dokładność zastosowanej 

aparatury, 

• praca ze sprawnością optymalną  układu 

złożonego z przemiennika częstotliwości i 

silnika klatkowego może przynieść 

wymierne korzyści w postaci zmniejszenia 

strat mocy, 

• zachodzi konieczność opracowania 

algorytmu wyznaczania napięcia 

optymalnego zasilającego silnik klatkowy 
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pozwalającego na pracę optymalną całego 

układu z uwzględnieniem nieliniowości 

obwodu magnetycznego silnika, 

• analiza wyników badań potwierdza 

spostrzeżenie przedstawione w [3,6], że 

optymalną pracę układu można uzyskać przy 

optymalnej pracy samego silnika. Tego 

rodzaju wniosek może być słuszny przy 

współpracy silnika klatkowego małej mocy 

o sprawności znamionowej ηN = 0,75–0,8 z 

przemiennikiem częstotliwości o sprawności 

znamionowej ηN = 0,97–0,98. W takim 

przypadku straty w przemienniku są 

relatywnie niewielkie w porównaniu ze 

stratami w silniku i dlatego powyższy 

wniosek można uznać za słuszny. Natomiast 

w przypadku pracy przemiennika 

częstotliwości z silnikiem średniej bądź 

dużej mocy, którego znamionowa sprawność 

może zawierać się w przedziale ηN = 0,9–

0,95 wyznaczenie warunku dla pracy 

optymalnej układu będzie wymagało 

starannej analizy wszystkich strat 

występujących zarówno w przemienniku 

częstotliwości, jak też w silniku klatkowym.  
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