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WPŁYW STRUKTURY SCHEMATU CIEPLNEGO 

W ESTYMATORZE REZYSTANCJI UZWOJEŃ SILNIKA  
INDUKCYJNEGO NA DOKŁADNOŚĆ ESTYMACJI 

PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ . 
 

INFLUENCE OF STRUCTURE OF THERMAL EQUIVALENT DIAGRAM MAKE 
USE IN OBSERVER FOR RESISTANCE CHANGE IN INDUCTION MOTOR  

TO SPEED ESTIMATION 
 
Abstract: The paper presents influence of structure the thermal equivalent diagram method for identification 
of stator and squirrel cage windings resistance thermal increases of the induction motor. A method for obtain-
ing the change of induction motor speed caused by increase of windings temperature in load and overload state 
is presented, bared on stator and rotor windings resistance thermal increase. Author shortly presents the struc-
ture diagrams, which was used  to identification stator and rotor resistance, and possibility of the block dia-
grams of rotor speed estimator are also presented. The estimator provides compensation thermal changes of the 
resistance windings – stator and rotor. Values of these resistances are used to improve precision of real time 
rotor speed calculation. The differences between identification resistances, obtained from different structures 
of thermal equivalent diagram are presented Comparison of the induction motor windings average temperature 
obtained from laboratory measurements, and from computer simulation in transient state was preformed.  
 
1. Wstęp  
Określenie prędkości obrotowej silnika induk-
cyjnego, w sytuacji, gdy nie ma bezpośredniego 
dostępu do wirnika, jest możliwe wyłącznie po-
przez tzw. metody pośrednie. Metody te bazują 
na modelach matematycznych, na podstawie 
których określana jest prędkość obrotowa. Aby 
modele takie działały poprawnie, muszą mieć 
informację o niektórych wielkościach w silniku, 
takich jak prądy i napięcia fazowe. Dodatko-
wymi wielkościami, wymaganymi do popraw-
nej pracy układów określających prędkość, są 
parametry elektromagnetyczne - rezystancje  
i reaktancje silnika. Jednak w trakcie pracy sil-
nika, niektóre z nich ulegają zmianie, w tym 
szczególnie rezystancje, których zmiany są 
funkcją temperatury uzwojeń. W artykule za-
prezentowano układ określający prędkość ob-
rotową, z uwzględnieniem jej zmian spowodo-
wanych nagrzaniem silnika. Jako wielkości 
wejściowe wykorzystano napięcia i prądy fa-
zowe silnika. Przedstawiono wyniki badań sy-
mulacyjnych i pomiarowych.  

2. Schemat cieplny silnika indukcyjnego 
Konstrukcja schematu cieplnego, zawsze jest 
kompromisem, pomiędzy tym, jak dokładnie 
ma on odwzorowywać zjawiska cieplne w sil- 
 

 
 
 
 
 

niku, a czasem obliczeń jakie są wymagane, do 
jego rozwiązania. Złożony schemat cieplny po-
zwala uzyskać  dokładną informację o stanie 
cieplnym danego elementu silnika, lub nawet 
fragmentu tego elementu. Jednak taki schemat 
wymaga bardzo dużego nakładu obliczenio-
wego, co w konsekwencji powoduje, że czas 
obliczeń jest bardzo długi. Z drugiej strony 
zbudowanie schematu uproszczonego, np. w 
postaci jednowęzłowego, bardzo silnie wpływa 
na dokładność odwzorowania średnich tempe-
ratur przez taki schemat i dokładność ta jest 
bardzo niska.  
W przypadku, gdy zastępczy schemat cieplny 
służy do identyfikacji zmian rezystancji uzwo-
jeń stojana i wirnika, jego struktura musi być na 
tyle złożona, aby pozwalał określić średnie 
temperatury uzwojeń. Powinien on dodatkowo 
uwzględniać współzależność strat w maszynie 
od jej stanu cieplnego. Z tego względu, jako 
schemat cieplny, wykorzystano schemat cieplny 
przedstawiony na  rys.1.  
W celu wyznaczenia przyrostów temperatury 
w stanie cieplnie nieustalonym, należy rozwią-
zać układ równań (1), który został określony na 
podstawie schematu cieplnego silnika induk-
cyjnego, opisanego w [3], [4], 
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Rys.1. Zastępczy schemat cieplny silnika in-

dukcyjnego, w stanie  nieustalonym 
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gdzie: 
C - diagonalna macierz pojemności cieplnych 

poszczególnych elementów silnika; 
( )tkυ  - wektor przebiegów czasowych śred-

nich temperatur poszczególnych ele-
mentów silnika; 

G  - macierz przewodności cieplnych; 
P   - wektor strat generowanych w 

poszczególnych elementach silnika; 
 t    - czas. 

 

3. Wyniki badań symulacyjnych i po-
miarowych. 
Badania pomiarowe przeprowadzono na stano-
wisku, omówionym w pracach [3],[4],[5]. 
W artykule ograniczono się do zaprezentowania 
weryfikacji pomiarowej średnich temperatur 
uzwojenia stojana i wirnika. Przyjęto, że silnik 
pracuje ze zmiennym obciążeniem, z uwagi na 
to, że taka praca dobrze obrazuje  szerokie 
zmiany średnich temperatur. Silnik był począt-
kowo obciążony prądem 1.2 IN, następnie 
zmniejszono prąd do wartości IN i po kolejnych 
2000 s ponownie zwiększono obciążenie wy-
muszając w uzwojeniu prąd 1.2 IN.  
Jako temperaturę początkową w obu przypad-
kach przyjęto temperaturę otoczenia 19 oC. Ba-
daniom symulacyjnym poddany został model 
matematyczny silnika o mocy PN=3 kW, który 
był badany pomiarowo. Charakterystyki 
przedstawione na rysunkach 2 i 3 obrazują 
przebiegi średnich temperatur uzwojenia 

stojana i klatki wirnika, otrzymane na 
podstawie badań symulacyjnych oraz pomia-
rowych. Jako średnią temperaturę klatki wirnika 
przyjęto średnią temperaturę pierścieni zwiera-
jących  
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Rys.2. Przyrosty temperatury uzwojenia sto-

jana dla pracy ze zmiennym obciążeniem 

otrzymane z badań symulacyjnych i z pomia-

rów 

Stanowisko pomiarowe umożliwia pomiar tem-
peratury w pierścieniach zwierających. 
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Rys.3. Przyrosty temperatury klatki wirnika 

przy pracy silnika ze zmiennym obciążeniem  
 

Na podstawie powyższych przebiegów wyzna-
czono przyrost średnich temperatur uzwojeń 
stojana i wirnika z zależności dla stanu cieplnie 
nieustalonego: 
 

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

gdzie: 
R   - rezystancja uzwojenia w temperaturze 

190C [2] 
α    - temperaturowy współczynnik zmiany 

rezystancji materiału uzwojenia; 
( )tυ  - średni przyrost temperatury w chwi-

li t. 
Przy obliczaniu rezystancji klatki wirnika po-
minięto zjawisko wypierania prądu. 
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Otrzymano następujące pomiarowe i symula-
cyjne, przedstawione na rys.4 i rys.5:  
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Rys.4. Przyrosty rezystancji uzwojenia stojana 

przy pracy silnika ze zmiennym obciążeniem  
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Rys.5. Przyrosty rezystancji klatki wirnika 

przy pracy silnika ze zmiennym obciążeniem  

Wielkościami, które służą do określenia do-
kładności odtwarzania średnich temperatur, a 
tym samym i rezystancji uzwojenia wirnika 
omawianych poniżej modeli, są wyniki uzy-
skane z pełnego modelu, przedstawionego na 
rys.1. 

4. Obwód wirnika jako jeden węzeł 
cieplny 

Z uwagi na to, że między średnimi przyrostami 
temperatury klatki wirnika, a pierścieniem 
zwierającym nie było dużej różnicy, przyjęto 
założenia upraszczające schemat z rys. 1, a 
mianowicie pominięto przepływ ciepła między 
pierścieniem zwierającym a prętami klatki. Ta-
kie podejście powoduje, że klatka wirnika zo-
stała potraktowana jak ciało jednorodne. Straty 
w klatce są więc całkowitymi stratami w wir-
niku. Korzystając z tego założenia, zbudowano 
schemat cieplny przedstawiony na rysunku 6. 

 
Rys.6. Schemat cieplny traktujący obwód wir-

nika jako jeden węzeł cieplny 

Wymiana ciepła zachodzi w tym przypadku 
pomiędzy uzwojeniem wirnika, a żelazem pa-
kietu wirnika oraz wałem między uzwojeniem, 
a powietrzem wewnątrz silnika.  

5. Uzwojenie stojana jako jeden węzeł 
cieplny 

Pominięcie przepływu ciepła pomiędzy częścią 
czołową, a żłobkową uzwojenia stojana nie jest 
już tak oczywiste, gdyż jak wynika z pomiarów 
i obliczeń, różnica między temperaturami w 
obu częściach wynosi nie więcej niż 12 K. 
Wyższa temperatura występuje w części czoło-
wej. Korzystając z tego, zbudowano schemat 
cieplny przedstawiony na rys.7. 
W tym przypadku wymiana ciepła zachodzi 
między uzwojeniem stojana a pakietem stojana, 
oraz powietrzem wewnątrz silnika. 

 
Rys.7. Schemat cieplny traktujący obwód 

stojana jako jeden węzeł cieplny 
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6. Straty w łożyskach oraz straty wen-
tylacyjne 
Pominięcie strat tarcia oraz wentylacyjnych, 
również nie jest tak oczywiste, ponieważ po-
wodują one nagrzanie przede wszystkim tarcz 
łożyskowych oraz powietrza wewnątrz silnika. 
W mniejszym stopniu powodują one zmianę 
stanu cieplnego uzwojeń. Korzystając z powyż-
szego założenia, zbudowano schemat cieplny 
przedstawiony na rys. 8 

 
Rys.8. Schemat cieplny traktujący obwód 

stojana jako jeden węzeł cieplny 
 

Jeśli model cieplny ma służyć jako zabezpie-
czenie termiczne silnika, takie uproszczenie nie 
ma sensu, gdyż temperatura łożysk, wspólnie z 
temperaturą uzwojenia stojana jest jednym z 
najważniejszych czynników, warunkujących 
bezpieczną pracę silnika.  

7. Przyrosty rezystancji uzwojenia sto-
jana i wirnika silnika indukcyjnego 
Zmiana struktury schematu cieplnego ma 
wpływ na dokładność odtwarzania zmian rezy-
stancji uzwojeń, a co za tym idzie na dokład-
ność odtwarzania prędkości obrotowej. 
Znając rozkład średnich temperatur uzwojeń, 
otrzymane na podstawie rozwiązania układu 
równań (1) dla schematów z rysunków 6-8, oraz 
korzystając z równania (2) określono przyrosty 
rezystancji uzwojeń – na rysunku 9 uzwojenia 
wirnika, a na rysunku 10 uzwojenia stojana. Na 
ich podstawie można stwierdzić, że istnieje 
duża rozbieżność między przyrostami wartości 
rezystancji otrzymanymi z modeli  z rys.1, rys.6 
oraz  rys.7, a modelem z rys.8. 
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Rys.9. Przyrost rezystancji uzwojenia wirnika 
 

Korzystając z równania (2) obliczono również 
przyrost rezystancji uzwojenia stojana. Przebieg 
jej zmian przedstawiono na rysunku 10. 
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Rys.10. Przyrost rezystancji uzwojenia stojana 

Jako rezystancję uzwojenia stojana przyjęto 
wartość, określoną na podstawie obliczeń 
z wykorzystaniem parametrów konstrukcyjnych 
silnika. Wartość obliczonej rezystancji wyno-
siła Rs=1,7 Ω, natomiast zmierzonej Rs = 2Ω. 
Przyczyną tego może być fakt, że pomiarów 
dokonano na stanowisku, a nie bezpośrednio na 
zaciskach uzwojeń. 
Tak obliczone wartości rezystancji wirnika, 
wykorzystano do korekcji zmian prędkości ob-
rotowej wirnika silnika indukcyjnego, spowo-
dowanych nagrzaniem silnika. 

8. Kompensacja wpływu termicznych 
zmian prędkości obrotowej wirnika sil-
nika indukcyjnego 
W przypadku, gdy układ określający prędkość 
obrotową silnika nie posiada informacji o przy-
rostach rezystancji uzwojeń spowodowanych 
ich nagrzaniem, następuje rozbieżność między 
wartościami rzeczywistymi a obliczonymi. Za-
proponowano układ, który zmiany te kompen-
suje. 
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Rys.11. Schemat blokowy estymatora prędkości 

obrotowej silnika indukcyjnego wykorzystujący 

model cieplny.  

Schemat blokowy estymatora prędkości ob-
rotowej, zbudowanego w środowisku Matlab 
SIMULINK przedstawiono na rys.11. Blok 
„Identyfikacja przyrostów temperatury” za-
wiera schemat cieplny silnika indukcyjnego. 

9. Model podstawowy 

Na rys.12. przedstawiono przebieg prędkości 
obrotowej n, przy zmianach obciążenia ma-
szyny. Przebiegi te otrzymano na podstawie ba-
dań symulacyjnych estymatora prędkości ob-
rotowej, oraz pomiarów na stanowisku badaw-
czym. W pierwszym przypadku, w estymatorze 
nie korygowano zmian rezystancji. W drugim 
przypadku, w estymatorze korygowano zmiany 
rezystancji uzwojeń, zgodnie z zależnością (2). 
Skokowe zmiany prędkości obrotowej są spo-
wodowane zmianami momentu obciążającego, 
które wymuszały zmiany prądu silnika.  
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Rys.12. Porównanie przebiegu zmian prędko-

ści obrotowej n spowodowanych zmianą 

temperatury uzwojeń stojana i wirnika 

Badany silnik był tak obciążony przez 2000 s, 
następnie został odciążony, w tym czasie tem-
peratura uzwojeń spadła, i następnie został po-
nownie obciążony momentem, obciążenia, od-
powiadającym 1.2 MN. Estymator, w którym 
następuje korekcja zmian rezystancji uzwojeń 
musi odtwarzać prędkość obrotową znacznie 

dokładniej, niż estymator bez takiej informacji. 
Na rys.13 przedstawiono przebieg prędkości 
oznaczonej jako nk która jest różnicą między 
prędkością zmierzoną na stanowisku badaw-
czym a otrzymaną z estymatora, w którym ko-
rygowano zmiany rezystancji uzwojeń. Z prze-
biegu widać, że różnica ta nie jest znaczna. Gdy 
silnik był przeciążony, wynosiła ona ok. 
3 obr/min. Gorsze wyniki otrzymano, gdy silnik 
był obciążony znamionowo. Tu różnica wyno-
siła ok. 15 obr/min.  
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Rys.13. Błąd popełniany przez estymator pręd-

kości obrotowej z korekcją zmian rezystancji 

uzwojenia stojana i wirnika 
 

W przypadku estymatora bez kompensacji 
zmian rezystancji uzwojeń, różnica w prędko-
ściach jest znacznie większa. Obrazuje ją rysu-
nek 12. Widać, że w miarę upływu czasu, róż-
nica między prędkością obliczoną i zmierzoną 
narasta. Przy końcu badań wynosiła ona około 
36 obr/min. Jest to znacznie większa różnica niż w 
estymatorze z kompensacją zmian rezystancji 
uzwojeń. Dodatkowo należy zaznaczyć, że po-
miar prędkości obrotowej był wykonywany 
mało precyzyjnym przyrządem. Miało to za-
pewne wpływ na niepewność pomiaru. 

10. Modele uproszczone 
Na rysunku 14 przedstawiono wyniki badań 
modelu 11, w którym jako człon określający 
zmianę temperatury uzwojeń, wykorzystano 
modele uproszczone z rysunku 1 oraz 6-8. Z 
przebiegu charakterystyk z rysunku 14 widać, 
że poza uproszczeniem przedstawionym na ry-
sunku 8 estymatory bazujące na schematach z 
rysunków 1-7 dają dokładne wartości prędkości 
(prawie identyczne jak z modelu podstawo-
wego). Największa różnica występuje w przy-
padku uproszczenia 3. Takie wyniki są konse-
kwencją tego, że model z rysunku niezbyt do-
kładnie odwzorowywał średnie temperatury 
uzwojeń. Jednak zaletą takiego modelu jest naj-
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krótszy czas obliczeń, ze wszystkich omawia-
nych w artykule modeli. 
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Rys.14. Przebieg prędkości obrotowej wirnika 

 

11. Podsumowanie 

Struktura modelu cieplnego, który jest wyko-
rzystywany do poprawy dokładności estymo-
wania prędkości obrotowej, ma duże znaczenie, 
jeśli chcemy odtwarzać prędkość z bardzo dużą 
dokładnością. Im model cieplny jest bardziej 
rozbudowany, tym większą dokładność można 
uzyskać, wiąże się to jednak ze wzrostem czasu 
obliczeń. Wydaje się, że dla silnika, który był 
obiektem badań, najbardziej optymalnym 
schematem jest schemat przedstawiony na ry-
sunku 7. Jednak, gdy wzrasta moc silnika, zja-
wiska cieplne stają się bardziej złożone, współ-
zależność przepływu ciepła między poszcze-
gólnymi elementami silnika staje się bardziej 
znacząca. To samo dotyczy strat, które powstają 
w elementach silnika. W przyszłości zostaną 
zaprezentowane wyniki analogicznych badań, 
jakie zostaną przeprowadzone dla silnika o 
mocy 18 kW. 
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