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ZASTOSOWANIE ESTYMATORA REZYSTANCJI UZWOJENIA 

STOJANA I WIRNIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO  
 

APPLICATION OF OBSERVER FOR RESISTANCE CHANGES OF INDUCTION 
MOTOR STATOR AND ROTOR  

 
Abstract: In the paper the application of the thermal equivalent diagram method to identification of stator and 
squirrel cage windings resistance thermal increases in the induction motor. Basing on stator and rotor windings 
resistance thermal increase, to obtain the change of induction motor rotor speed, caused by increase of wind-
ings temperature in the load and overload state. Induction motor thermal model is presented, applied to identi-
fication of squirrel cage and stator windings resistance changes in transient states. In fig. 4 and fig.5 was pre-
sented comparison of stator windings and squirrel cage temperature, from simulation and measurement. Com-
parison of induction motor windings average temperature was performed, the temperatures was obtained from 
laboratory measurements, and from computer simulation in transient state, performed with use of thermal 
equivalent diagrams the method. The method takes into consideration not only changes of the squirrel cage 
and winding of the stator temperatures caused by the passage of current in a rotor but also the influence of 
other losses generated in magnetic circuits and created by bearing friction. Thermal equivalent diagram which 
was applied to identification of windings temperature, can bee also applied to temperature monitoring in an-
other elements of induction motor e.g. stator and rotor magnetic circuits, shields bearings. The thermal moni-
toring can take place in thermal transient state and with some modifications in steady state. The system takes 
into consideration the influence of the majority of the losses in a machine on the squirrel cage temperature. 
Identification is carried out owing to easily measurable quantities such as current and voltage of a stator. Val-
ues of these resistances will by used to improve precision of real time rotor speed calculation. The results pre-
sented in fig.8 show improvement in rotor speed calculations. 

 
1. Wstęp  
W bardzo wielu układach napędowych, wyma-
gana jest dokładna znajomość prędkości obro-
towej wirnika silnika. Z określeniem prędkości 
obrotowej nie ma problemu, jeśli w silniku 
można zastosować czujnik prędkości obroto-
wej, np. tachoprądnicę, tachoimpulsator, resol-
wer itp. Jednak, jeśli nie można zastosować ta-
kiego czujnika,  wówczas znaczenia nabierają 
pośrednie metody identyfikacji prędkości ob-
rotowej. Układy te identyfikują pośrednio pręd-
kość obrotową, na podstawie takich wielkości 
jak napięcia i prądy fazowe stojana. Takie po-
dejście nie daje dokładnej informacji o prędko-
ści, z uwagi na to, że nie uwzględnia się w nim 
zmian wielkości elektrycznych, takich jak rezy-
stancja uzwojeń stojana i wirnika. Zmiany tych 
wielkości są spowodowane głównie nagrzewa-
niem się uzwojeń maszyny w trakcie jej pracy. 
W silnikach większych mocy stosuje się czuj-
niki temperatury zainstalowane w stojanie, 
głównie w celu zabezpieczenia przed przegrza-
niem się uzwojenia stojana podczas pracy. Taki 
pomiar temperatury nie daje jednak informacji 
 

 
 

o stanie nagrzania uzwojenia wirnika, a więc o 
zmianach rezystancji uzwojenia. Układy 
przekształtnikowe, zasilające i sterujące pracą 
silników, również mają zabezpieczenia 
termiczne i2t. Takie zabezpieczenie nie 
informuje o zmianach temperatury poszcze-
gólnych elementów silnika, lecz silnika jako 
całości. Jest tak dlatego, że traktuje ono 
maszynę jako ciało jednorodne, nie uwzględnia 
złożoności procesów nagrzewania się 
elementów silnika. Efektem tego jest nie-
zdolność układów sterowania do korygowania 
nastaw o zmiany rezystancji stojana i wirnika, 
które pośrednio wpływają na zmianę prędkości 
obrotowej wirnika.  
W artykule zaproponowano zastosowanie me-
tody zastępczych schematów cieplnych do 
identyfikowania przyrostów rezystancji uzwo-
jeń maszyny indukcyjnej w czasie rzeczywi-
stym. Można zatem korygować błędy estymacji 
prędkości obrotowej spowodowane zmianą tych 
parametrów. Efektem tego jest możliwość wy-
eliminowania w układach przemysłowych czuj-
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ników prędkości obrotowej, oraz znacznie lep-
sze zabezpieczenie termiczne silnika.  
Identyfikacja prędkości obrotowej zostanie za-
prezentowana na przykładzie silnika indukcyj-
nego klatkowego, wyposażonego w czujniki 
temperatury umieszczone w wybranych ele-
mentach silnika (stojan, pierścień zwierający 
wirnika, pakiet stojana, itp.), dla którego zbu-
dowano schemat cieplny dla stanu cieplnie 
ustalonego i nieustalonego, oraz przeprowa-
dzono weryfikację pomiarową tego schematu 
dla stanów nieustalonych, na stanowisku ba-
dawczym. 

2. Obserwator zmian rezystancji uzwojeń 
silnika indukcyjnego 

Podstawą zbudowania obserwatora zmian rezy-
stancji uzwojeń silnika indukcyjnego, jest me-
toda zastępczych schematów cieplnych, omó-
wiona miedzy innymi w pracach [1], [3], [5], 
[9]. Dzięki zastosowaniu tej metody, można 
odwzorowywać zjawiska cieplne w maszynie 
za pomocą wielowęzłowego schematu elek-
trycznego. W artykule wykorzystano schemat 
cieplny opisany w pracach [1] [5], który 
uwzględnia współzależność poszczególnych 
strat w maszynie nie tylko od przepływającego 
prądu w uzwojeniach, czy strat związanych 
z przemagnesowywaniem rdzenia, tarciem 
w łożyskach, lecz również wzajemne oddziały-
wanie ich na siebie. Zwiększoną dokładność 
uzyskuje się, uwzględniając zależność strat 
w poszczególnych elementach silnika od ich 
temperatury. Daje to w konsekwencji bardzo 
dużą dokładność w określaniu przyrostów tem-
peratury w stanie cieplnie ustalonym 
i nieustalonym, dzięki czemu można z dość 
dużą łatwością identyfikować zmiany wielkości 
elektrycznych maszyny indukcyjnej, takich jak 
rezystancja stojana i wirnika.  
W celu wyznaczenia przyrostów temperatury 
w stanie cieplnie nieustalonym, należy rozwią-
zać układ równań, który został określony na 
podstawie schematu cieplnego silnika induk-
cyjnego, opisanego w [3], [5].  
 

( )
PGC υυ

=+⋅
dt

td k             (1) 

gdzie: 
C - diagonalna macierz pojemności cieplnych 
poszczególnych elementów silnika; 

( )tkυ  - wektor przebiegów czasowych śred-

nich temperatur poszczególnych elementów 
silnika; 
G  - macierz przewodności cieplnych; 
P   - wektor strat generowanych w 
poszczególnych elementach silnika; 

 t    - czas. 
Rozwiązując układ równań (1) otrzymuje się 
przebiegi czasowe średnich temperatur w wy-
branych elementach silnika, w tym również 
w uzwojeniu stojana i klatce wirnika. Na pod-
stawie tego przebiegu obliczono przyrosty rezy-
stancji uzwojenia stojana oraz klatki wirnika, 
korzystając z zależności dla stanu cieplnie nie-
ustalonego: 
 

                     ( )( )tRRu υα ⋅+⋅= 1         (2) 

gdzie: 
R   - rezystancja danego uzwojenia 

w temperaturze 190C  [2],[5] 
α    - temperaturowy współczynnik zmiany 

rezystancji materiału, z którego wyko-
nany jest uzwojenie; 

( )tυ  - średni przyrost temperatury danego 
uzwojenia w chwili t. 

Przy obliczaniu rezystancji klatki wirnika po-
minięto zjawisko wypierania prądu, z uwagi na 
to, że wirnik obracał się z prędkością bliską 
znamionowej (obciążenie nie było większe niż 
1.5 IN) oraz moc silnika była niewielka. Jako 
średnią temperaturę klatki wirnika przyjęto 
średnią temperaturę prętów, z uwagi na bardzo 
niewielkie różnice w przebiegach średnich tem-
peratur w pierścieniach zwierających i prętach. 
W celu rozwiązania układu równań (1) oraz 
wyznaczenia przyrostów rezystancji klatki wir-
nika (2) wykorzystano metodę  Rungego-Kutty 
czwartego rzędu. Wszystkie obliczenia oraz ba-
dania wykonano dla silnika indukcyjnego ozna-
czonego typem SZJe 34a, o danych znamiono-
wych: PN=3[kW], UN=220/380 [V],  
IN=11.3/6.5 [A], nN=1430 [obr/min]. Badania 
przeprowadzono, obciążając silnik prądem 
o wartości 1.3IN następnie odciążono silnik tak, 
aby prąd osiągnął wartość IN i następnie po-
nownie zwiększono obciążenie do 1.5IN  (praca 
ze zmiennym momentem obciążającym). Doko-
nano nieznacznego przeciążenia silnika z uwagi 
na możliwość skrócenia czasu pomiarów oraz 
czasu symulacji komputerowej. Wartości te do-
brano w taki sposób, aby w żadnym przypadku, 
temperatura silnika nie osiągnęła wartości 
większej niż dopuszczalna długotrwale. Dzięki 
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takiemu doborowi wartości prądu, można rów-
nież testować układ jako zabezpieczenie ter-
miczne uzwojeń. 

3. Model do badań symulacyjnych obser-
watora zmian rezystancji uzwojenia sto-
jana i klatki wirnika silnika w stanach 
cieplnie nieustalonych 
Badaniom symulacyjnym poddano model 
cieplny maszyny indukcyjnej opisany w [6], 
którego schemat blokowy pokazano na rys. 1 

Przyrost rezustancji 

uzwojenia row.2

MATLAB
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Rys.1. Schemat układu zbudowanego w środo-

wisku Matlab Simulink określającego przyrosty 

rezystancji uzwojeń silnika indukcyjnego w sta-

nach cieplnie nieustalonych 

Zadaniem bloku „Matlab Function” jest  wy-
znaczanie przewodności cieplnych Gx pomię-
dzy poszczególnymi elementami maszyny, po-
jemności cieplnych Ck poszczególnych frag-
mentów maszyny oraz straty mocy Pk(t) gene-
rowanych w k-tym fragmencie uzwojenia 
w temperaturze υk(t). W drugim bloku rozwią-
zywany jest układ równań (1) w kolejnych 
chwilach czasu i na tej podstawie wyliczono 
przyrost rezystancji uzwojeń silnika. Układ ten 
jest podstawowym elementem służącym do 

określania przyrostów rezystancji uzwojeń i ko-
rygowania  
jej zmian w obserwatorze prędkości obrotowej. 

4. Stanowisko do badań pomiarowych 
zmian temperatury silnika indukcyjnego 
w stanach cieplnie nieustalonych 

Pomiary cieplne [10] wykonano na stanowisku 
składającym się z dwóch maszyn, z których 
jedna, jest silnikiem indukcyjnym wyposażo-
nym w 15 czujników pomiarowych, których 
sygnały są wyprowadzane za pomocą głowicy 
Hottingera do pulpitu pomiarowego, druga sta-
nowi obciążenie.  
Silnik wyposażony w czujniki pomiarowe jest 
takim samym silnikiem, jaki został poddany 
badaniom symulacyjnym (rys.2) 
Z uwagi na konstrukcję stanowiska pomiaro-
wego, pomiary wykonano multimetrem cyfro-
wym, mierząc sygnały z termopar co kilka mi-
nut. Następnie tak odczytane wartości zostały 
przeliczone na temperaturę silnika, korzystając 
z charakterystyki cechowania termopar zasto-
sowanych w badanym silniku. Taki sposób po-
miaru wprowadza pewne błędy pomiarowe, 
jednak uwzględniając dużą zbieżność między 
wynikami symulacyjnymi i pomiarowymi, 
błędy te są niewielkie. W przyszłości plano-
wane jest wyposażenie stanowiska w specjalne 
wzmacniacze pomiarowe, które umożliwią po-
miary kartą pomiarową. W artykule zamiesz-
czono jedynie wyniki pomiarów wykonanych 
w stojanie i klatce wirnika, jednak stanowisko 
umożliwia pomiar w znacznie większej ilości 
punktów silnika [4]. 

 

 

Rys. 2.  Schemat rozmieszczenia termopar w silniku indukcyjnym zainstalowanym na stanowisku  

laboratoryjnym. 
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5. Odtwarzanie prędkości obrotowej 
silnika indukcyjnego z uwzględnieniem 
zmian termicznych uzwojeń 
Układ sterowania, w którym prędkość obro-
towa jest odtwarzana, wymaga określenia 
momentu elektromagnetycznego rozwijanego 
przez silnik. W tym celu, układ musi wyzna-
czyć wszystkie wielkości, będące jego funk-
cją. W artykule, prędkość wirnika została wy-
znaczona w oparciu o zależność: 

( ){ }oe
r MtM

Jdt

d
−=

1ω
       (3) 

gdzie: 
ωr – prędkość kątowa wirnika 
pb- liczba par biegunów; 
J – moment bezwładności mas wirujących; 
Me(t) – moment elektromagnetyczny sil-

nika[8],[11] 
Mo – moment obciążenia 

Zmiana temperatury uzwojeń stojana 
i wirnika ma istotny wpływ na przebieg stru-
mienia elektromagnetycznego [4], [6], [11] 
oraz prądu stojana.  

6. Porównanie wyników badań symula-
cyjnych z wynikami pomiarowymi 
W artykule ograniczono się do zaprezentowa-
nia weryfikacji pomiarowej pracy silnika ze 
zmiennym obciążeniem. Silnik był począt-
kowo obciążony prądem 1.3 IN, następnie 
zmniejszono prąd do wartości IN, a następnie 
ponownie zwiększono obciążenie wymusza-
jąc w uzwojeniu prąd 1.5 IN.  
Jako temperaturę początkową w obu przypad-
kach przyjęto temperaturę otoczenia 19 oC. 
Temperatura ta była temperaturą ustaloną sil-
nika. Temperatura otoczenia nie zmienia się 
w trakcie pomiarów. Obiektem badań był sil-
nik indukcyjny klatkowy, budowy zamkniętej, 
z wbudowanymi termoparami przedstawiony 
na rys.2. Badania symulacyjne przeprowa-
dzono na modelu matematycznym tego sil-
nika. Jego rezystancje stojana i wirnika zo-
stały wyznaczone na podstawie pomiarów 
oraz wyznaczone na podstawie parametrów 
konstrukcyjnych. 
Charakterystyki przedstawione na rys.4 i 5 
obrazują przebiegi średnich temperatur 
uzwojenia stojana i klatki wirnika, otrzyma-
nych na podstawie badań symulacyjnych oraz 
pomiarowych. Widać dużą zbieżność, między 
otrzymanymi wynikami. 
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Rys.4. Przyrosty temperatury uzwojenia sto-

jana dla pracy ze zmiennym obciążeniem 

otrzymane z badań symulacyjnych i z pomia-

rów 

Jako średnią temperaturę klatki wirnika przy-
jęto średnią temperaturę prętów, ponieważ 
założona różnica między średnimi temperatu-
rami pierścieni zwierających a prętami była 
niewielka. Na stanowisku można było zmie-
rzyć jedynie temperaturę w pierścieniach 
zwierających. 
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Rys.5. Przyrosty temperatury klatki wirnika dla 

pracy ze zmiennym obciążeniem otrzymane z 

badań symulacyjnych i z pomiarów 

Na podstawie przebiegów z rys.4 i rys.5 okre-
ślono zmiany rezystancji uzwojeń, korzysta-
jąc z zależności (2). Jako rezystancję uzwoje-
nia stojana w temperaturze otoczenia przyjęto 
wartość określoną na podstawie obliczeń z 
wykorzystaniem parametrów konstrukcyjnych 
silnika. Różnica między wartością zmierzoną, 
a obliczoną wynosiła 0.3 [Ω]. 
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Rys.6. Przyrosty rezystancji uzwojenia stojana 

dla pracy ze zmiennym obciążeniem obliczone 

na podstawie badań symulacyjnych oraz 

z pomiarów 

Rezystancja uzwojenia wirnika również zo-
stała obliczona na podstawie danych kon-
strukcyjnych, na podstawie zależności poda-
nej w [2] [5]. 
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Rys.7. Przyrosty rezystancji klatki wirnika dla 

pracy ze zmiennym obciążeniem obliczone na 

podstawie badań symulacyjnych oraz 

z pomiarów 

Zmianom średnich temperatur uzwojeń ma-
szyny, towarzyszą zmiany rezystancji. Na 
podstawie przebiegów z rys.7. i rys.8. widać 
duże zmiany w wartościach rezystancji. Rezy-
stancja stojana zmienia się maksymalnie 
o 0.8 [Ω] czyli ponad 40%. Podobnie rezy-
stancja wirnika około 45%. Tak dużym zmia-
nom rezystancji towarzyszą zmiany prędkości 
obrotowej. Zmian tych nie da się określić, je-
śli układowi sterowania nie zada się informa-
cji o nagrzaniu uzwojeń. Jeśli układ sterowa-
nia nie posiada czujnika prędkości obrotowej, 
wówczas nie jest w stanie zarejestrować 
zmian prędkości, spowodowanych zmianami 
rezystancji uzwojeń. 

Na rysunku 8 przedstawiono różnicę w warto-
ści prędkości obrotowej, przy zmianach ob-
ciążenia dla założonego wcześniej cyklu 
pracy oraz bez uwzględnienia zmian rezy-
stancji. W drugim przypadku uwzględniono 
zmiany średniej temperatury uzwojeń ma-
szyny. Skokowe zmiany prędkości obrotowej 
są spowodowane zmianami momentu obcią-
żającego, dzięki któremu wymuszano zmiany 
prądu silnika. Początkowo silnik był obcią-
żony momentem1.3 MN. Silnik był tak obcią-
żony przez czas, odpowiadający cieplnej sta-
łej czasowej, następnie został odciążony, w 
tym czasie temperatura uzwojeń spadła i zo-
stał ponownie obciążony momentem, obcią-
żenia, odpowiadającym 1.5 MN 
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Rys.8. Porównanie przebiegu zmian prędkości 

obrotowej spowodowanych zmianą tempera-

tury uzwojeń stojana i wirnika. 

7. Podsumowanie 

Na rozbieżności, między wartościami otrzy-
manymi w wyniku symulacji komputerowej 
i pomiarowymi w pewnym stopniu mają 
wpływ błędy pomiarowe. Niewątpliwym źró-
dłem błędów był sam pomiar sygnałów z ter-
mopar, który jest bardzo słabym sygnałem. 
Miały tu wpływ spadki napięcia na wyprowa-
dzeniach sygnałów z termopar oraz przyłą-
czenie końcówek termopar do miliwoltomie-
rza. Jednak mimo tego występuje duża zbież-
ność wyników symulacyjnych i pomiaro-
wych. Największa różnica wynosi 10oC. 
Można zatem wyciągnąć wniosek, że przy 
wyliczeniu prędkości obrotowej, jeżeli zo-
staną uwzględnione zmiany rezystancji obli-
czone metodą zastępczych schematów ciepl-
nych, będzie można znacznie dokładniej  
i pewniej odtwarzać rzeczywistą prędkość ob-
rotową, niż w przypadku nie uwzględnienia 
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korekty. Dodatkową zaletą zastosowania 
przedstawionej metody korygującej zmiany 
rezystancji jest możliwość zabezpieczenia ter-
micznego silnika. Jak pokazały wyniki pomia-
rów, dzięki zastosowaniu metody zastępczych 
schematów cieplnych można z dużą dokład-
nością monitorować średnie temperatury w 
najbardziej narażonych na uszkodzenie ter-
miczne miejscach maszyny. Daje to możli-
wość bardzo dobrego zabezpieczenia ma-
szyny, bez konieczności instalowania w niej 
czujników temperatury. Model wymaga jedy-
nie pomiaru prądu i napięcia, które nie nastrę-
czają trudności. 
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