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ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO  

W WARUNKACH ZAPADU NAPI�CIA 
 

ANALYSIS OF OPERATION OF AN INDUCTION MOTOR 

DURING VOLTAGE SAG 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycj� modyfikacji wektorowego układu regulacji silnika 

indukcyjnego w celu zapewnienia wymaganego momentu obrotowego oraz utrzymania zadanych obrotów 

silnika podczas zapadu napi�cia. Na podstawie symulacji oraz pomiarów w laboratorium stwierdzono popraw� 

odporno�ci regulowanych nap�dów pr�du przemiennego z silnikami indukcyjnymi na zapady napi�cia.  
 

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

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

and laboratory measurements of the induction motor, the immunity improvement of adjustable AC drives with 

induction motors on voltage sags has been confirmed.  
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1. Wst�p 

Zapady napi�cia s� uwa�ane za jeden  

z najwa�niejszych problemów w dziedzinie 

jako�ci energii elektrycznej, s� zagro�eniem dla 

odbiorców wra�liwych na zaburzenia napi�cia 

zasilaj�cego, mog� prowadzi� do bardzo 

du�ych kosztów zwi�zanych z przestojem  

w pracy zakładów przemysłowych [1, 4, 6]. 

Zapady napi�cia charakteryzuj� si� 

krótkotrwałym, nagłym obni�eniem warto�ci 

skutecznej napi�cia w danym punkcie sieci, po 

którym w krótkim czasie nast�puje wzrost 

napi�cia do warto�ci przed pojawieniem si� 

zapadu. 

Dotychczasowe rozwi�zania zmierzaj�ce do 

zwi�kszenia odporno�ci nap�dów na zapady 

napi�cia koncentruj� si� na rozbudowie 

energoelektroniki przemiennika cz�stotliwo�ci 

[1, 5]. 

2. Układ nap�dowy  

Przedmiotem analizy jest układ nap�dowy 

(rys. 1), który składa si�: 

- z sieci zasilaj�cej, w której wyst�puje zapad 

napi�cia (70%, 0,5s), 

- z przemiennika cz�stotliwo�ci  VSI (mostek 

diodowy, obwód po�redni LC, falownik), 

 - z układu  regulacji przemiennika cz�stotli- 

wo�ci –  sterowanie wektorowe   we współrz�d- 

nych zwi�zanych z wektorem strumienia   

sprz��onego z uzwojeniem wirnika [2, 4], 

- z silnika indukcyjnego - realizuj�cego 

wymagania technologii  dotycz�ce pr�dko�ci 

oraz momentu obci��enia. 

W tek�cie i na rysunkach przyj�to nast�puj�ce 

oznaczenia: 

us , Us  – napi�cie zasilania silnika, 

UN – napi�cie znamionowe zasilania, 

is  , Is    –  pr�d  zasilania silnika, 

IN – pr�d znamionowy silnika, 

uz – napi�cie zasilania przemiennika,  

uC – napi�cie na kondensatorze, 

Te – moment elektromagnetyczny silnika, 

TN – moment znamionowy silnika,  

�    –  pr�dko�� k�towa  silnika,  

�N    –  pr�dko�� znamionowa k�towa  silnika,  

�r   –  strumie� sprz��ony z uzwojeniem   

           wirnika (warto�� rzeczywista), 

 �r*  –  strumie� sprz��ony z uzwojeniem   

             wirnika (warto�� zadana),    

ϑ  – k�t pomi�dzy wektorem pr�du silnika Is   

          oraz wektorem strumienia sprz��onego 

          z uzwojeniem wirnika silnika �r , 

f  – cz�stotliwo�� napi�cia zasilania silnika. 

Rozpatrywano przypadek zasilania poprzez 

przemiennik VSI, z podwy�szon� pojemno�ci�  

w obwodzie po�rednim, tak aby zapewni� 

w przypadku wyst�pienia zapadu (70% 0,5s)  

liniowe obni�enie napi�cia uC w czasie 0,1 s. 
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Rys. 1. Układ  nap�dowy AC/AC z przemiennikiem cz�stotliwo�ci VSI 

 

  

  

  

Rys. 2. Zmiana amplitudy/cz�stotliwo�ci napi�cia zasilania celem podtrzymania momentu TN oraz 

pr�dko�ci �N w stanie ustalonym 

 

Niezb�dny moment Te = TN oraz wymagan� 

pr�dko�� obrotow� silnika � = �N mo�na 

osi�gn�� zasilaj�c silnik indukcyjny obni�onym 

napi�ciem przy wy�szej cz�stotliwo�ci.  

W konsekwencji wzrasta pr�d, za� strumie� 

sprz��ony z uzwojeniem wirnika maleje w 

porównaniu do  warto�ci znamionowej przy 

nominalnych warunkach zasilania.  

Zale�no�ci te zostały przedstawione na rys. 2. 

3. Analiza wyników symulacji 

Symulacj� przeprowadzono w �rodowisku 

MATLAB  korzystaj�c z dost�pnej biblioteki 

SIMULINK oraz równa� przestawionych w [3] 

w oparciu o model układu nap�dowego  

z silnikiem indukcyjnym (rys. 3). 
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Rys. 3. Model układu nap�dowego z silnikiem indukcyjnym w �rodowisku MATLAB SIMULINK  

 

Wyniki symulacji w przypadku zasilania silnika 

klatkowego poprzez przemiennik cz�stotliwo�ci 

VSI, sterowany wektorowo we współrz�dnych 

zwi�zanych z wektorem strumienia wirnika [2] 

przedstawiono na rys. 5. 

Obliczenia wykonano dla silnika o danych 

znamionowych: 5,5kW, 380V/220V, 50Hz, 

11A/19A, 1450obr/min, cos�=0,86. Wielko�ci 

opisuj�ce stan pracy silnika wyra�ono w 

jednostkach wzgl�dnych, odnosz�c je do 

parametrów znamionowych. 

W przypadku wyst�pienia zapadu nast�puje 

obni�enie momentu silnika tym samym spadek 

obrotów, co mo�e prowadzi� do przerwania 

procesu technologicznego.  

Aby temu zapobiec zaproponowano prac� 

układu nap�dowego przy ni�ej amplitudzie 

napi�cia, ale przy podwy�szonej cz�stotliwo�ci. 

Warunkiem przepływu energii i tym samym 

mo�liwo�ci sterowania i regulacji nap�du jest to 

aby SEM była mniejsza ni� napi�cie zasilania   

na zaciskach przetwornika cz�stotliwo�ci [1, 4]. 

Proponowana metoda polega - w przypadku 

wyst�pienia zapadu napi�cia - na zmniejszeniu 

w sposób regulowany strumienia sprz��onego z 

uzwojeniem wirnika silnika, co spowoduje 

obni�enie odpowiedniej SEM tak by zachowa� 

nadal mo�liwo�� regulacji pr�du. 

Przykładowe zadawanie warto�ci strumienia 

sprz��onego z uzwojeniem wirnika podczas 

wyst�pienia zapadu napi�cia przedstawiono na 

rys. 4. 

 

 

Rys. 4. Warto�� zadana i rzeczywista strumienia 

sprz��onego z uzwojeniem wirnika silnika 

podczas zapadu napi�cia (70%, 0,5 s) 

 

W celu zapewnienia wymaganego momentu 

obrotowego oraz utrzymania zadanych obrotów 

silnika konieczne jest, przy obni�onym 

strumieniu sprz��onym z uzwojeniem wirnika 

silnika, zwi�kszenie pr�du stojana. 

Podczas wyst�pienia zapadu napi�cia wyst�puj� 

zwi�kszenie  pr�du (do 50%), niewielkie  

wahania momentu - w konsekwencji 

praktycznie stałe obroty. 
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Rys. 5. Symulacja układu nap�dowego z 

silnikiem indukcyjnym  zasilanym poprzez   VSI,  

z regulacj� strumienia podczas zapadu napi�cia 

(70%, 0,5s) 

W tym przypadku wyst�puje  inna  

cz�stotliwo�� napi�cia zasilania oraz bardziej 

korzystne ustawienie wektora pr�du Is   

i wektora strumienia sprz��onego z uzwojeniem 

wirnika silnika �r  [4]. 

4. Analiza wyników pomiarów 

Laboratoryjny układ pomiarowy (rys. 6) składa 

si�: 

- z układu z silnikiem indukcyjnym, zasilanym 

poprzez falownik VSI,  

- z układu regulacji i sterowania zrealizowano  

w dSPACE,   umo�liwiaj�cym symulacje  

w czasie rzeczywistym,  

- z obci��enia silnika momentem   

zrealizowanego przy pomocy generatora pr�du 

stałego. 

 
Rys. 6. Laboratoryjny układ pomiarowy nap�du 

z silnikiem  indukcyjnym 
 

Wielko�ci pomiarowe zapisywano przy pomocy 

karty pomiarowej podł�czonej do komputera. 

Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 7. 

Wyst�puj� lekkie wahania momentu, ale 

pr�dko�� pozostaje praktycznie stała.  

Pr�d stojana wzrasta o około 50%, za� 

zmierzona cz�stotliwo�� wynosi około 54,9 Hz 

– jest nieco wi�ksza ni� wynika z oblicze� 

wst�pnych przedstawionych na rys. 2. 

Nieco inny przebieg pr�du jest spowodowany 

zmian� parametrów silnika przy obni�onym 

napi�ciu zasilania. 

Dla symulacji zało�ono stało�� parametrów 

silnika w całym zakresie. 
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Rys. 7. Pomiary laboratoryjne układu 

nap�dowego  z silnikiem indukcyjnym  (us, is, Te, 

�) dla obci��enia 75% TN  

5. Wnioski 

Przeprowadzone symulacje oraz pomiary 

laboratoryjne potwierdziły skuteczno�� 

proponowanej metody poprawy odporno�ci 

regulowanych nap�dów pr�du przemiennego z 

silnikami indukcyjnymi  na zapady napi�cia. 

W dalszych pracach proponuje si� zastosowanie 

regulatora PID strumienia sprz��onego z 

uzwojeniem wirnika silnika monitoruj�cego 

zapad napi�cia oraz dobór parametrów 

regulatora w aspekcie własno�ci cieplnych 

silnika i dopuszczalnych zmian strumienia 

sprz��onego z uzwojeniem wirnika silnika 

indukcyjnego [7]. 

Przewiduje si� opracowanie algorytmu 

sterowania/ regulacji opartego na zasadzie 

zadawania strumienia sprz��onego z 

uzwojeniem wirnika silnika indukcyjnego, w 

formie dogodnej do zastosowania 

praktycznego. 
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