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SILNIKI INDUKCYJNE SYNCHRONIZOWANE MOMENTEM 

RELUKTANCYJNYM – BADANIA SYMULACYJNE 

UKIERUNKOWANE NA WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA GÖRGESA 

 
THE INDUCTION MOTOR SYNCHRONIZED BY RELUCTANCE TORQUE – 

SIMULATION INVESTIGATIONS DIRECTED TO GÖRGES EFFECT 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w 

oparciu o uproszczony model silnika asynchronicznego synchronizowanego momentem reluktancyjnym. 

Uproszczenie modelu polega na rozkładzie struktury wirnika takiego silnika na trzy niezależne wirniki 

reprezentujące odpowiednio wirnik reluktancyjny, wirnik klatkowy z klatką symetryczną oraz wirnik z klatką 

niesymetryczną o symetrycznym rozłożeniu grup nieprzerwanych prętów. W pracy skupiono się na analizie 

przede wszystkim zjawisk występujących w wirniku z klatką symetryczną. W przypadku tego modelu silnika 

stwierdzono występowanie zjawiska Görgesa, które to zjawisko może prowadzić do zakłócenia lub 

uniemożliwienia rozruchu silnika. Zbadano wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych – rezystancji 

prętów klatki i wartości zastępczej grubości szczeliny powietrznej – na to zjawisko. 
 

Abstract: There are selected results of simulation investigations for a simplified model of the induction motor 

synchronized by reluctance torque presented in the paper. The aim of the investigations was to analyze so-

called Görges effect which is well-known in the big synchronous machines having electromagnetic excitation 

winding in the rotor. The Görges phenomenon occurs in the induction motor synchronized by reluctance 

torque as well. The phenomenon can cause some problems during starting up the motor. It was assumed that 

the main reason for it is the presence of the big slots with embedded big bars in the rotor. Primarily the 

influence of selected constructional parameters i.e. big bars resistance of the cage and the equivalent air-gap 

length to Görges phenomenon was investigated as well. 
 

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silnik indukcyjny, silnik reluktancyjny 

Keywords: electrical machines, induction motor, reluctance motor 

1. Wstęp 

W pracy [8] zaproponowano uproszczoną 

metodę analizy jakościowej zjawisk 

wpływających na przebieg rozruchu w silniku 

indukcyjnym synchronizowanym momentem 

reluktancyjnym. Metoda ta polega na rozkładzie 

struktury wirnika silnika na niezależne, 

„sztucznie” wyodrębnione wirniki składowe. 

Graficznie przedstawia to rys. 1, który 

przedstawia trzy niezależne wirniki osadzone 

na wspólnym wale, które to wirniki 

reprezentują odpowiednio: R – wirnik silnika 

reluktancyjnego, As1 – wirnik silnika 

indukcyjnego (asynchronicznego) o liczbie 

żłobków wirnika równej liczbie biegunów 

uzwojenia stojana, As2 – wirnik silnika 

indukcyjnego (asynchronicznego) o 

niesymetrycznej klatce z symetrycznym 

rozłożeniem przerwanych prętów (grup małych 

prętów). 
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Rys. 1. Rozkład struktury wirnika silnika asynchronicznego synchronizowanego momentem 

reluktancyjnym na niezależne wyodrębnione wirniki składowe 

Na rys. 1 występowanie prętów w klatkach 

wirników As1 i As2 wyróżniono 

zaciemnieniem odpowiednich obszarów (duże 

pręty w przypadku silnika As1 i małe pręty w 

przypadku silnika As2). 

2. Badania symulacyjne ukierunkowane 

na zjawisko Görgesa 

Zjawisko Görgesa jest znane od dawna, 

jednakże do tej pory było badane szczegółowo 

przede wszystkim w odniesieniu do dużych 

tradycyjnych silników synchronicznych 

wyposażonych w klatkę rozruchową i 

uzwojenie wzbudzenia w wirniku. Przy 

bezpośrednim zwarciu – na czas rozruchu - 

uzwojenia wzbudzenia zazwyczaj osiągnięcie 

prędkości synchronicznej nie jest możliwe. 

Poprawę właściwości rozruchowych można 

uzyskać poprzez zwarcie uzwojenia 

wzbudzenia poprzez odpowiednio dobraną 

rezystancję. 

Zjawisko Görgesa można również 

zaobserwować w niektórych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych, testowanych na etapie 

projektowania, silników indukcyjnych 

synchronizowanych mementem reluktancyjnym 

[9][10]. W pewnych wykonaniach tych 

silników osiągnięcie prędkości synchronicznej, 

wynikającej z liczby par biegunów i 

częstotliwości napięcia zasilającego okazywało 

się niemożliwe. 

Bazując na bezpośredniej analogii pomiędzy 

silnikiem synchronicznym ze wzbudzeniem 

elektromagnetycznym, a silnikiem indukcyjnym 

synchronizowanym mementem reluktancyjnym 

można stwierdzić, że: 

 Odpowiednikiem wirnika silnika As1 

wydzielonego z wirnika silnika 

indukcyjnego synchronizowanego 

momentem reluktancyjnym jest zwarte 

uzwojenie wzbudzenia w tradycyjnym 

silniku synchronicznym, 

 Odpowiednikiem wirnika silnika As2 

wydzielonego z wirnika silnika 

indukcyjnego synchronizowanego 

momentem reluktancyjnym jest 

rozruchowe uzwojenie klatkowe w 

tradycyjnym silniku synchronicznym, 

którego pręty umieszczone są w 

nabiegunnikach wirnika. 

Biorąc powyższe analogie pod uwagę można 

stwierdzić, że szczególnie celowe jest zbadanie 

właściwości wariantu silnika indukcyjnego 

As1 jako będącego odpowiednikiem zwartego 

uzwojenia wzbudzenia, które w klasycznym 

wariancie silnika synchronicznego jest źródłem 

powstawania efektu Görgesa.  

Dla wariantu silnika As1 przeprowadzono 

szereg symulacji, mających na celu ocenę 

stopnia nasilenia efektu Görgesa jak też 

zbadanie czynników (parametrów 

konstrukcyjnych), które na ten efekt wpływają. 
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Opracowany i zaimplementowany liniowy 

model symulacyjny został oparty na modelu 

dynamicznym symetrycznego silnika 

indukcyjnego [1][8]. Parametry modelu zostały 

wyznaczone dla silnika o danych: Pn=0.37kW, 

Un=400V, In=2.2A, nn=1500min
-1

,p=2. 

Wyznaczona symulacyjnie przykładowa 

charakterystyka mechaniczna silnika w 

wariancie As1 jest przedstawiona na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Charakterystyka mechaniczna dla 

dwóch różnych rezystancji prętów klatki 

wirnika wariantu As1 

Charakterystyka mechaniczna przedstawiona na 

rys. 2 została wyznaczona dla dwóch 

przypadków wykonania klatki (różne wartości 

rezystancji prętów klatki wirnika Rpr1 i Rpr2). 

Rezystancja pręta klatki Rpr1 odpowiada klatce 

złożonej z dużych prętów, jaka występuje w 

standardowym (produkowanym seryjnie) 

silniku, natomiast rezystancja pręta klatki Rpr2 

odpowiada klatce, w której duży pręt powstaje 

przez zalanie przestrzeni powstałej po usunięciu 

dodatkowo jednego zęba (rozpiętość dużego 

pręta zwiększa się o jedną podziałkę żłobkową). 

Można zauważyć, że przebiegi obu 

charakterystyk mają niekorzystny przebieg, 

objawiający się tym, że moment wypadkowy 

przyjmuje wartości ujemne w zakresie pracy 

silnikowej. Ponadto można zauważyć, że 

przebieg charakterystyki odpowiadającej Rpr1 

jest bardziej niekorzystny (większa wartość 
momentu ujemnego, mniejsza wartość 
ustalonego momentu rozruchowego). Zjawisko 

to wynika z relacji Rpr2> Rpr1. 

Na rys. 3 przedstawiono przykładowy przebieg 

prędkości, obrotowej silnika dla rezystancji Rpr1 

w czasie rozruchu bez obciążenia i przy 

naturalnym momencie bezwładności silnika. Na 

rys. 3 można zaobserwować trudności z 

przejściem silnika przez prędkość zbliżoną do 

n=ns/2=750[min
-1

]. 

 

 
Rys. 3. Przebieg prędkości obrotowej w czasie 

rozruchu silnika 

Powyższe symulacje zostały przeprowadzone 

przy założeniu, że szczelina powietrzna ma 

kształt taki, jak w standardowym symetrycznym 

silniku indukcyjnym. Efekty użłobkowania 

można w sposób przybliżony uwzględnić 

poprzez powiększenie średniej grubości 

zastępczej szczeliny powietrznej przy pomocy 

odpowiedniej wartości współczynnika Cartera. 

W odniesieniu do modelu silnika w wariancie 

As1 – ze względu na obecność dużych żłobków 

- należy założyć w modelu matematycznym 

dalsze zwiększenie grubości szczeliny 

powietrznej poprzez odpowiednią modyfikację 

współczynnika Cartera.  

 

 
Rys. 4. Charakterystyka mechaniczna silnika 

dla różnych wartości zastępczej grubości 

szczeliny powietrznej (różne wartości 

współczynnika Cartera) 

Na rys. 4 przedstawiono wpływ znacznego 

(sześciokrotnego) zwiększenia zastępczej 

grubości szczeliny powietrznej na 

charakterystykę mechaniczną silnika. 
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Z rys. 4 widać łagodzący wpływ zwiększenia 

grubości szczeliny powietrznej na przebieg 

charakterystyki mechanicznej tak, że „siodło” w 

charakterystyce mechanicznej uległo 

znacznemu zmniejszeniu (moment nie osiąga 

już wartości ujemnych). 

3. Wnioski 

Podsumowując wyniki badań symulacyjnych 

dla silnika w wariancie As1 można stwierdzić, 

że wycinanie kolejnych zębów i zalewanie tak 

powstałego wirnika aluminium powoduje 

jednoczesne: 

 zwiększenie obszaru zajmowanego przez 

duże pręty, co powoduje zmniejszanie ich 

rezystancji, a w dalszej konsekwencji 

prowadzi do nasilenia się efektu „siodła” 

(zjawiska Görgesa) w charakterystyce 

mechanicznej, 

 zwiększanie (w pewnym zakresie) wartości 

zastępczej grubości szczeliny powietrznej, 

co prowadzi do złagodzenia 

niekorzystnego efektu „siodła” w 

charakterystyce mechanicznej silnika. 

Tak więc, wraz ze wzrostem liczby wycinanych 

zębów, mamy do czynienia z występowaniem 

zjawisk, które z jednej strony prowadzą do 

nasilenia niekorzystnego efektu „siodła” 

(pierwszy punkt), a z drugiej strony – poprzez 

powiększenie zastępczej grubości szczeliny 

powietrznej - do jego osłabienia (punkt drugi). 

Zaobserwowany wpływ wybranych parametrów 

konstrukcyjnych na zjawisko Görgesa, będące 

przyczyną deformacji charakterystyki 

mechanicznej (pojawianie się „siodła” dla 

prędkości wirnika zbliżonej do połowy 

prędkości synchronicznej n=0.5ns) pozwala 

stwierdzić, że można to zjawisko ograniczać na 

drodze konstrukcyjnej. 
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