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ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO  

 Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA  

 
ANALYSIS OF OPERATION OF A PM SYNCHRONOUS MOTOR 

 DURING VOLTAGE SAG 

 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji wektorowego układu regulacji silnika 

synchronicznego z magnesami trwałymi, w celu zapewnienia wymaganego momentu obrotowego oraz 

utrzymania zadanych obrotów silnika podczas zapadu napięcia. Na podstawie przeprowadzonych symulacji 

pracy silnika synchronicznego z magnesami trwałymi stwierdzono możliwość poprawy odporności 

regulowanych napędów prądu przemiennego z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi na zapady 

napięcia. 
 

Abstract: This paper presents a proposal to modify the PM synchronous motor vector control system in order 

to provide the required torque and the reference speed of drives during voltage sags. Based on the simulations, 

the immunity improvement of adjustable AC drives with PM synchronous motors on voltage sags has been 

confirmed.  
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1. Wstęp 

   Zapady napięcia są uważane za jeden  

z najważniejszych problemów w dziedzinie 

jakości energii elektrycznej, są zagrożeniem dla 

odbiorców wrażliwych na zaburzenia napięcia 

zasilającego, mogą prowadzić do bardzo 

dużych kosztów związanych z przestojem  

w pracy zakładów przemysłowych [1]. 

   Zapady napięcia charakteryzują się 

krótkotrwałym, nagłym obniżeniem wartości 

skutecznej napięcia w danym punkcie sieci, po 

którym w krótkim czasie następuje wzrost 

napięcia do wartości przed pojawieniem się 

zapadu [1]. 

   Dotychczasowe rozwiązania przedstawione w 

dostępnej literaturze [1, 3, 4], zmierzające do 

zwiększenia odporności napędów na zapady 

napięcia koncentrują się głównie na 

energoelektronice – zwiększenie odporności na 

zapady napięcia poprzez rozbudowę 

przemiennika częstotliwości. 

 

2.  Układ napędowy 

   Przedmiotem analizy jest układ napędowy 

(rys.1), składający się:  

- z sieci zasilającej, w której występuje zapad 

napięcia  (70%, 0,2s), 

-  z napięciowego przemiennika częstotliwości 

VSI (mostek diodowy, obwód pośredni LC, 

falownik), 

-  z układu  regulacji przetwornika 

częstotliwości –  sterowanie wektorowe   we  

współrzędnych związanych z wektorem 

strumienia   wirnika [2], 

 - z silnika indukcyjnego - realizującego 

wymagania technologii  dotyczące prędkości 

oraz momentu obciążenia. 
 

W tekście i na rysunkach przyjęto następujące 

oznaczenia:  

us ,Us – napięcie zasilania silnika,  

UN – napięcie znamionowe zasilania, 

is , Is   –  prąd  zasilania silnika,   

IN – prąd znamionowy silnika, 

uz,Uz  – napięcie zasilania przemiennika,  

uC ,UC – napięcie  na kondensatorze, 

Te – moment elektromagnetyczny silnika,  

Te* –  moment elektromagnetyczny silnika 

(wartość zadana układu regulacji), 

TN – moment znamionowy silnika , 

ω    –  prędkość kątowa  silnika,  

ω*  –  prędkość kątowa  silnika (wartość 

zadana układu regulacji), 

ωN    –  prędkość znamionowa kątowa  silnika, 

isd , Isd –  składowa prądu silnika w osi d,  
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isq , Isq – składowa prądu silnika w osi q,   

isd *  –  składowa prądu silnika w osi d 

( wartość zadana układ regulacji), 

usd  ,Usd  – składowa napięcia silnika w osi d,   

usq ,Usq  – składowa napięcia silnika w osi q,   

R s – rezystancja fazy silnika, 

Ld – indukcyjność w osi d, 

Lq – indukcyjność w osi q, 

Ls – indukcyjność fazy silnika, 

p  – liczba par biegunów silnika, 

ΨPM  – strumień silnika. 
 

 
 
Rys. 1. Regulowany układ  napędowy AC/AC  

z przemiennikiem częstotliwości VSI  

 

 

 

 
 

Rys. 2. Zmiana napięcia zasilania oraz prądu 

silnika celem podtrzymania momentu TN  oraz 

prędkości kątowej ωN  w stanie ustalonym. 

 

 

  
 

Rys. 3. Podstawowe równania oraz wykresy 

stanu ustalonego silnika synchronicznego z 

magnesami trwałymi dla isd = 0 oraz dla isd < 0    

 

W konsekwencji wzrasta prąd silnika  

w porównaniu do wartości znamionowej przy 

nominalnych warunkach zasilania. 

Te zależności - w jednostkach względnych 

odniesionych do wartości znamionowych 

silnika z magnesami trwałymi: UN, IN, ωN 

przedstawiono na  rys. 2. 

Niezbędny moment Te= TN oraz wymaganą 

prędkość obrotową silnika ω = ωN  można 

osiągnąć zasilając silnik synchroniczny                     

z magnesami trwałymi obniżonym napięciem, 

ale przy zadanej składowej isd . 

Podstawowe równania oraz wykresy wskazowe 

dla stanu ustalonego silnika synchronicznego  

z magnesami trwałymi [2, 5, 6] przedstawiono 

na rys. 3. 

 

Dla obniżonego napięcia zasilania, dzięki 

wprowadzeniu isd <0 jest  możliwe   uzyskanie 

wymaganego prądu isq, tym samym zapewnić 

oczekiwany moment obrotowy silnika Te. 

Obecność  składowej isd < 0   powoduje, że 

silnik pobiera moc bierną pojemnościową. 

 

3. Analiza wyników symulacji 

Symulację przeprowadzono w środowisku 

MATLAB korzystając z dostępnej biblioteki 

SIMULINK (rys. 4). 

 

Zastosowano jednostki względne odniesione do 

danych znamionowych trójfazowego silnika 

synchronicznego z magnesami trwałymi  

Rs = 0,2 Ω, Ld = Lq = Ls = 0,0085 H,  

ΨPM  = 0,175 Vs, p= 4. 
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Rys. 4. Symulacja układu napędowego w 

MATLAB/SIMULINK 
 

Krzywą odporności napędu z silnikiem 

synchronicznym z magnesami trwałymi 

przedstawiono na rys. 5. 

 

 
 
Rys. 5. Krzywa odporności napędu na zapady 

napięcia, podtrzymania TN oraz ωN w stanie 

ustalonym 

 

Odporność napędu na zapady napięcia można 

znacznie podwyższyć zwiększając  pojemność    

w obwodzie pośrednim [1], tak aby zapewnić  

w przypadku wystąpienia zapadu napięcia (70%  

0,2s), liniowe obniżenie napięcia uC do 

poziomu 70% w czasie 0,1 s.  

 

Proponowana metoda polega - w przypadku 

wystąpienia zapadu napięcia - na zmniejszeniu 

w sposób regulowany składowej isd prądu  

silnika, co spowoduje obniżenie odpowiedniej 

składowej SEM, tak aby zachować nadal 

możliwość skutecznej regulacji prądu. 

 

Wyniki symulacji przedstawiono na rys. 6, 7, 8. 

 

Utrzymanie obrotów w warunkach zapadu 

napięcia jak  wykazała symulacja osiągalne jest 

przy różnych wartościach zadanych prądu isd*.  

 

Podczas wystąpienia zapadu napięcia 

występuje: zwiększenie prądu (do 50%),  

niewielkie wahania momentu  - w konsekwencji 

praktycznie stałe obroty. 

Określenie optymalnej wartości zadanej,  

w aspekcie własności silnika, strat oraz mocy 

biernej będzie przedmiotem dalszych badań. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Rys. 6. Symulacja układu napędowego  

z silnikiem synchronicznym z magnesami 

trwałymi zasilanego poprzez  VSI , podczas 

zapadu napięcia (70%, 0,2 s), isd* =  0% IN 
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Rys. 7. Symulacja układu napędowego  

z silnikiem synchronicznym z magnesami 

trwałymi zasilanego poprzez  VSI, podczas 

zapadu napięcia (70%, 0,2 s), isd* = 50% IN 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
Rys. 8. Symulacja układu napędowego  

z silnikiem synchronicznym z magnesami 

trwałymi zasilanego poprzez  VSI , podczas 

zapadu napięcia (70%, 0,2 s), isd* = 75% IN 
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4. Wnioski 

Przeprowadzone symulacje potwierdziły 

skuteczność proponowanej metody poprawy 

odporności regulowanych napędów prądu 

przemiennego z silnikami synchronicznymi z 

magnesami trwałymi na zapady napięcia. 

Proponuje się zastosowanie regulatora PID 

składowej isd* prądu silnika monitorującego 

zapad napięcia.  

Przewiduje się opracowanie algorytmu 

sterowania/ regulacji opartego na zasadzie 

zadawania składowej isd* prądu silnika funkcji 

zapadu napięcia, w formie dogodnej do 

zastosowania praktycznego. 

5. Literatura 

[1]. Hanzelka Z.: Jakość  Energii Elektrycznej cz.2 – 

Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu – 

wpływ na pracę napędów elektrycznych  

o regulowanej prędkości,  

www.twelvee.com.pl/846399547.php. 

[2]. Böcker J.: Geregelte Drehstromantriebe. 

Universität Paderborn, 2009 

[3]. Petronijević M., Jeftenić B., Mitrović N., Kostić 

V.: Voltage Sag Drop in Speed Minimization in 

Modern Adjustable Speed Drives. Ser. Elec. Energ. 

Vol.16, Dec. 2006, pp. 231-337 

[4]. Collins E., Mansoor A.: Effects of Voltage Sags 

on AC Motor Drives.  Proc. IEEE Textile May 1997 

[5]. Glinka T., Jakubiec M.:  Silniki elektryczne  

z magnesami trwałymi umieszczonymi na wirniku. 

Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 

71/2005, s.103-111 

[6]. Bonisławski M., Pałka R., Paplicki P., Wardach 

M.: Analiza pracy maszyny elektrycznej z 

magnesami trwałymi o regulowanym wzbudzeniu. 

Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 

100/2013, s. 155-160 

Autorzy 

Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec  

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w 

Krakowie, 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki      i Inżynierii Biomedycznej,  

Katedra Energoelektroniki i Automatyki 

Systemów Przetwarzania Energii, 

Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

glowacz@agh.edu.pl, hkr@agh.edu.pl 

 

Podziękowania  

Praca była finansowana częściowo z projektu 

AGH nr 11.11.120.354. 

 

 

 

 


