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TRÓJFAZOWY SAMOWZBUDNY GENERATOR INDUKCYJNY  

 
THREE PHASE SELF EXCITED INDUCTION GENERATOR 

 
Streszczenie: W małych elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii są często stosowane 
generatory indukcyjne. W artykule przedstawiono propozycję układu samowzbudnego trójfazowego 
generatora indukcyjnego klatkowego. Idea rozwiązania polega na kontroli wartości skutecznej napięcia stojana 
generatora przez sterowanie pojemności kondensatorów przyłączonych do uzwojenia stojana za 
pośrednictwem w pełni sterowanych łączników energoelektronicznych. Energia elektryczna prądu 
przemiennego wytwarzana w generatorze jest przekształcana przez prostownik mostkowy diodowy oraz 
przerywacz na energię elektryczna prądu stałego, dostarczaną do obwodu DC. Proponowane rozwiązanie 
pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą prostej i niezawodnej maszyny indukcyjnej klatkowej 
z zastosowaniem dodatkowych układów energoelektronicznych. Istotnymi zaletami koncepcji tego układu jest 
mała liczba sterowanych elementów i proste sterowanie. Ponadto możliwa jest praca autonomiczna generatora 
w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej. 
 
Abstract: Generation of electrical energy in small power plants which use renewable energy sources is often 
implemented on the basis of induction generators. The paper presents a proposal of the energy generation 
system with the use of the three-phase self-excited squirrel cage induction generator. The idea of solution 
consists in a control method of the generator magnetic flux via fully controlled power electronics switches. 
The energy produced by the induction generator is transferred to DC link via an uncontrolled rectifier and DC-
DC chopper. Depending on requirements generated energy can be used in this form or can be converted to 
other parameters. The proposed solution allows us to generate energy by means of the relatively simple and 
reliable electrical machine, and thus cheaper construction complemented with additional power electronics 
conversion system. Important advantages of this concept are also a small number of controlled elements, and 
easy control method; all power electronics switches are controlled by a common signal. In addition, the 
proposed system of energy generation can operate autonomous in a wide range of angular velocity changes. 
 
Słowa kluczowe: samowzbudny generator indukcyjny klatkowy, układ sterowania wzbudzeniem 

Keywords: self-excited squirrel cage induction generator, excitation control system 

 

1. Wstęp 
Podstawą działania generatora indukcyjnego 
klatkowego jest zapewnienie mocy 
mechanicznej napędzającej wał oraz mocy 
biernej niezbędnej do wytwarzania strumienia 
magnetycznego [1]. W najprostszym układzie 
przy przyłączeniu do sieci AC generator 
pracując w zakresie poślizgów ujemnych może 
pobierać moc bierną z sieci, do której oddaje 
moc czynną. Zaletą takiego rozwiązania jest 
duża prostota układu i naturalne przejście z 
pracy silnikowej do generatorowej i odwrotnie. 
Natomiast podstawową wadą jest możliwość 
pracy tylko w bardzo wąskim zakresie zmian 
prędkości kątowej zależnym od wartości 
częstotliwości napięcia sieci. Inną metodą 
wytwarzania mocy czynnej za pomocą 
generatora indukcyjnego klatkowego jest 
wykorzystanie prostownika PWM [3] lub 
przekształtnika dwumostkowego [4], o 
konstrukcji dwu- lub wielopoziomowej [5]. 

Zaletą tych układów jest możliwość pracy 
generatora na sieć autonomiczną w szerokim 
zakresie zmian prędkości obrotowej. 
Zastosowanie przekształtnika dwumostkowego 
powoduje komplikację toru przetwarzania 
energii zarówno pod względem topologii jak i 
sterowania. Konieczne jest także uwzględnienie 
dodatkowych elementów pasywnych w postaci 
dławików włączonych szeregowo z fazami 
stojana. Należy się także liczyć z obniżeniem 
sprawności i niezawodności układu z uwagi na 
większą liczbę elementów sterowanych. Tym 
nie mniej na rynku dostępnych jest szereg 
rozwiązań bazujących na przekształtniku 
dwumostkowym. Generator indukcyjny może 
być także wzbudzany przy pomocy baterii 
kondensatorów dołączonych do zacisków 
uzwojenia stojana [6], [7]. Dla zapewnienia 
stabilnej pracy  generatora konieczne jest wtedy 
zastosowanie płynnej regulacji pojemności tych 
kondensatorów Spełnienie tego warunku jest 
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technicznie dość trudne. Stąd powstała 
koncepcja układu generatora indukcyjnego 
klatkowego z zastosowaniem dodatkowego 
układu przekształtnikowego do sterowania 
pojemności kondensatorów. Układ ten jest 
modyfikacją rozwiązania przedstawionego w 
pracy [2]. 

2. Struktura układu 
Schemat ideowy układu przedstawiono na 
rys. 1. Elementy AS , BS  są łącznikami 
dwukierunkowymi w pełni sterowanymi. W 
obwodzie DC znajdują się: łącznik 

jednokierunkowy w pełni sterowany DCS . 

Kondensator 2C  na wyjściu układu może 
stanowić integralną część falownika napięcia 
przekształcającego napięcie DC na napięcie 
przemienne. Zadaniem diody pD  jest 

wykluczenie możliwości zmiany kierunku 
prądu płynącego w gałęzi z dławikiem. 
Rezystor odbR  reprezentuje obciążenie. Należy 

dodać, że elementy: DCL , pD , 0D , 2C  nie są 

konieczne jeżeli odbiornik nie ma cech źródła 
napięciowego (kondensator na wejściu). 

 

Rys. 1. Schemat ideowy układu samowzbudnego generatora indukcyjnego klatkowego 

Łączniki dwukierunkowe AS  i BS  mogą być 
zbudowane w oparciu o tranzystory MOSFET 
lub IGBT na dwa sposoby, co ilustruje rys. 2. 

              a)                           b) 

 
 

Rys. 2. Konstrukcja łącznika dwukierunkowego 

w pełni sterowanego: a) układ z pojedynczym 

tranzystorem i mostkiem diodowym, b) układ z 

dwoma tranzystorami połączonymi szeregowo 

przeciwsobnie 

3. Opis działania generatora 
Zainicjowanie pracy generatora przy określonej 
prędkości kątowej rozpoczyna wykorzystanie 
magnetyzmu szczątkowego obwodu 
magnetycznego wirnika generatora. 
Początkowo wszystkie łączniki w obwodzie 
wzbudzenia pozostają załączone. Z uwagi na 
niewielką wartość siły elektromotorycznej 
indukowanej w wyniku istnienia magnetyzmu 

szczątkowego oraz spadki napięcia na 
przewodzących łącznikach 
półprzewodnikowych można rozważyć 
dodatkowe ich zbocznikowanie we wstępnym 
etapie wzbudzania się generatora. Ten etap 
pracy generatora przebiega w sposób ogólnie 
znany [6]. Wymagana wartość pojemności 
kondensatorów obwodu wzbudzenia zależy 
m.in. od parametrów generatora oraz prędkości 
kątowej a tym samym częstotliwości napięcia 
stojana [6]. Wraz ze zwiększeniem prędkości 
kątowej, nadwyżka mocy biernej będzie 
powodowała wzrost amplitudy napięcia na 
zaciskach stojana. Stan ten będzie trwał tak 
długo jak długo łączniki pozostaną załączone. 
Po osiągnięciu założonego poziomu napięcia 
następuje odłączenie kondensatorów obwodu 
wzbudzenia. Wobec braku mocy biernej 
strumień magnetyczny generatora będzie 
zanikał, także napięcie indukowane będzie 
malało. Gdy napięcie stojana obniży się do 
określonej wartości nastąpi ponowne załączenie 
baterii kondensatorów i ponowny wzrost 
napięcia stojana. W praktyce takie cykliczne 
załączanie i wyłączanie łączników odbywa się z 
wysoką częstotliwością (od kilkuset herców do 
kilku- kilkunastu kiloherców). Podstawą 
prawidłowej pracy układu jest zapewnienie 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 
 

 

203

utrzymania wyższego napięcia na 
kondensatorze 1C  obwodu DC względem 
napięcia na baterii kondensatorów 
(największego z tych napięć) obwodu 
wzbudzenia. W przeciwnym razie po załączeniu 
łączników dwukierunkowych nastąpiłby 
impulsowy przepływ prądu wyrównawczego, 
co doprowadziłoby do zniszczenia łączników. 
W tym miejscu należy zauważyć, że wstępne 
naładowanie kondensatora obwodu wzbudzenia 
w celu zainicjowania pracy generatora powinno 
dotyczyć także kondensatora 1C  (do 
odpowiednio wyższego napięcia). Dla 
prawidłowej pracy układu wymóg wzajemnej 
relacji wymienionych napięć będzie zawsze 
spełniony. Przy załączonych łącznikach prądy 
płyną zarówno w fazach: stojana, prostownika, 
jak i obwodzie wzbudzenia. Napięcie na 
kondensatorze obwodu DC jest zatem zawsze 
równe maksymalnemu napięciu baterii 
kondensatorów, pominąwszy spadki napięcia na 
diodach prostownika. Po wyłączeniu łączników 
dwukierunkowych prąd w obwodzie 
kondensatorów obwodu wzbudzenia maleje 
skokowo do zera, a więc napięcie na tych 
kondensatorach od tej chwili nie zmienia się. Z 
kolei prąd w obwodzie stojana, ze względu na 
indukcyjny charakter, nie może się zmienić 
skokowo. Zatem zmienią się skokowo prądy: 

pAi , pBi , pCi  faz prostownika mostkowego. Z 

uwagi na fakt, że suma prądów kondensatorów 
obwodu wzbudzenia jest zawsze równa zeru 
prąd kondensatora 1C  po wyłączeniu łączników 
nie zmieni się. Ponieważ kondensator ten jest 
nadal ładowany jego napięcie będzie rosło, a 
więc będzie większe od maksymalnego 
napięcia baterii kondensatorów. Należy zadbać, 
aby upływność kondensatora 1C  nie była zbyt 
duża. Ponadto prąd odbiornika obciążający 
obwód DC powoduje także rozładowywanie 
kondensatora 1C . Aby tego uniknąć należy go 
cyklicznie odłączać od obciążenia 
zewnętrznego. Stąd obecność w obwodzie DC 
dodatkowego łącznika jednokierunkowego 

DCS . Po wzbudzeniu się generatora wszystkie 

łączniki sterowane są jednym wspólnym 
sygnałem. 

4. Dobór parametrów układu 
W pierwszej kolejności należy dobrać 
pojemność kondensatorów obwodu 

wzbudzenia, a następnie wyznaczyć pojemność 
kondensatora obwodu DC. Pojemność 
kondensatorów obwodu wzbudzenia zależy od 
parametrów generatora indukcyjnego oraz 
warunków pracy [6], [8], [9]. Jako przykład 
obliczeniowy przyjęto silnik indukcyjny 
klatkowy o danych znamionowych: 
Typ: SZJe 34a, NP =3kW, sNU =220/380V d/y, 

sNI =11,6/6,7A, sNf =50Hz, Ncosϕ =0,85, 

Nη =0,835, p =2, Nn =1430 obr/min oraz 
parametrach schematu zastępczego: 

sR =2 Ω , /
rR =1,42 Ω , σsL =12,2mH, 

/
σrL =12,2mH, mL =202mH. 

Korzystając z zależności: 

mmin
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pojemność kondensatorów obwodu wzbudzenia 
można obliczyć z zależności: 

m
2
min

f
1

L
C

ω
≥                          (2) 

gdzie minω  należy rozumieć jako minimalną 
pulsację napięcia stojana generatora. Dla 
analizowanego układu przyjęto wartość 
pojemności równą 100 µF. Parametry 
kondensatora obwodu DC należy dobrać ze 
względu na ilość energii magazynowanej w 
chwilach odłączenia kondensatorów obwodu 
wzbudzenia. Najgorszym przypadkiem jest 
trwałe odłączenie kondensatorów obwodu 
wzbudzenia przy znamionowym napięciu C1u  i 

maksymalnych prądach faz stojana smaxI  oraz 
braku zewnętrznego obciążenia obwodu DC. 
Wówczas cała energia zgromadzona w polu 
magnetycznym faz stojana zostanie 
zmagazynowana w kondensatorze 1C  
powodując wzrost jego napięcia. 
Zatem: 
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Na tej podstawie pojemność kondensatora 
można wyznaczyć z zależności: 
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gdzie: 
2
CNu , 2

maxu  – odpowiednio: znamionowe i 

maksymalne dopuszczalne napięcie 
kondensatora 1C . 

5. Badania symulacyjne 

Do analizy numerycznej zastosowano 
monoharmoniczny model generatora 
indukcyjnego klatkowego we współrzędnych 
fazowych [10]. Model ten uwzględnia jedynie 
harmoniczną podstawową pola magnetycznego 
przy założeniu liniowości obwodu 
magnetycznego. Układ równań opisujący model 
generatora w składowych fazowych ma postać: 

ILILIRU 21 ⋅⋅⋅++⋅= ωp
td

d
       (5) 
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Równanie momentu elektromagnetycznego 
wyraża się zależnością: 

( )KWMUme iiiipLT −= 3              (6) 

Na podstawie równań (5) i (6) zbudowany 
został elektryczny schemat zastępczy, który 
zastosowano w programie IsSPICE (rys. 3). 
Model łącznika w pełni sterowanego 

zrealizowano w oparciu o klucz rezystancyjny 
sterowany napięciowo (SW). Model ten 
uwzględnia podstawowe parametry statyczne 
takie jak rezystancja łącznika w stanie 
wyłączenia (ROFF) i rezystancja w stanie 
załączenia (RON) oraz napięciowe parametry 
sterowania (VT, VH). Uwzględniono także 
spadek napięcia w stanie przewodzenia dzięki 
zastosowaniu dwóch diod włączonych 
szeregowo z łącznikiem. 
 

 

Rys. 3. Model matematyczny generatora 

indukcyjnego klatkowego: a) schemat zastępczy 

silnika, b) schemat zastępczy dla równania 

ruchu obrotowego 

Wstępnie, dla potwierdzenia poprawności 
samej koncepcji układu pracy generatora, 
zastosowano sterowanie skalarne polegające na 
utrzymaniu zadanej wartość strumienia 

magnetycznego rz
mψ . W układzie sterowania 

zastosowano regulator o działaniu ciągłym typu 
PI. Sygnał wyjściowy z regulatora jest 
proporcjonalny do względnego czasu 
przewodzenia łączników (rys. 4). Na tej 
podstawie generowany jest sygnał bramkowy 

Gu  sterujący pracą tranzystorów z określoną 

częstotliwością przełączeń. Obliczenia 
wykonano przy założeniu pracy generatora ze 
stałą prędkością kątową równą 157,1 rad/s. Jako 
obciążenie układu zastosowano rezystor odbR . 

Pominięto przy tym dławik DCL , kondensator 

2C  oraz diody pD  i 0D . Elementy te bowiem 

nie są konieczne w przypadku obciążenia 
rezystancyjnego. 

a) 

b) 
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Rys. 4. Moduł układu automatycznej regulacji 

pracy generatora indukcyjnego 

 
Układ sterowano na zadaną wartość 

względnego strumienia magnetycznego rz
mψ , 

kontrolując przy tym napięcie w obwodzie DC. 
Przebieg strumienia zadanego zmieniał się 
liniowo od zera do wartości maksymalnej 
wynoszącej 0,7 w chwili 1,5 s., po czym 
utrzymywał się na stałym poziomie. 
Częstotliwość przełączeń tranzystorów była 
stała i wynosiła 1 kHz. Pozostałe parametry 
pracy były zbliżone do znamionowych. Na 
rys. 5 przedstawiono wybrane przebiegi od 
chwili zainicjowania pracy do ustabilizowania 
się punktu pracy. Dodatkowo na rys. 6 
pokazano przebiegi dla fragmentu stanu 
ustalonego w powiększeniu. 

6. Podsumowanie 
Analiza otrzymanych wyników potwierdza 
słuszność przyjętej koncepcji realizacji 
generatora indukcyjnego klatkowego. 
Proponowany układ posiada szereg zalet, z 
których najistotniejszą jest wykorzystanie 
najtańszej i najbardziej niezawodnej maszyny 
elektrycznej. Układ zawiera małą liczbę 
elementów sterowanych, w wariancie 
„oszczędnej wersji” łącznika 
półprzewodnikowego w układzie mostka 
jedynie trzy elementy. Istotnym atutem jest 
także możliwość podwyższania napięcia 
wynikająca z zasady działania układu oraz 
łatwość sterowania -wszystkie łączniki 
sterowane są wspólnym sygnałem. Dodatkową 
zaletą jest możliwość odwzbudzenia generatora 
w przypadku osiągnięcia nadmiernej prędkości 
kątowej, co w przypadku generatora 
wzbudzanego magnesami trwałymi wymaga 
zastosowania odpowiedniego sterowania. 
Jednak awaryjne odłączenie generatora od 
układu przekształtnikowego zupełnie 
uniemożliwia kontrolę napięcia na zaciskach 
twornika. Stopień złożoności proponowanego 
rozwiązania  układowego samowzbudnego 
generatora indukcyjnego jest podobny do 
innych rozwiązań tego typu stosowanych w 
praktyce. Zastosowanie falownika napięcia 
pracującego w układzie V [11], 

 

Rys. 5. Przebiegi wybranych wielkości w 

układzie generatora indukcyjnego klatkowego 

trójfazowego 

wykorzystującym cztery tranzystory, pozwala 
płynnie regulować napięcie wyjściowe układu. 
Niniejszy układ także zapewnia płynną kontrolę 
napięcia, przy czym może być ono zarówno 
podwyższane jak i obniżane. Warto podkreślić, 
że podwyższanie napięcia nie wymaga 
dodatkowych dławików, wykorzystywane są 
bowiem indukcyjności własne maszyny,  
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Rys. 6. Przebiegi wybranych wielkości w 

układzie generatora indukcyjnego klatkowego 

trójfazowego (w powiększeniu) 

natomiast liczba tranzystorów została 
zredukowana do trzech. Przedstawiony układ 
trójfazowego generatora indukcyjnego może 
stanowić interesującą alternatywę dla 
istniejących rozwiązań. W celu ostatecznej 
weryfikacji niezbędne jest przeprowadzenie 
badań laboratoryjnych na obiekcie 
rzeczywistym. 
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