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SKUTECZNOŚĆ PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKA 

SYNCHRONICZNEGO Z UKŁADEM ZAMKNIĘTEJ REGULACJI 
PRZEMIENNEGO PRĄDU WZBUDZENIA  

 
EFFECTIVENESS OF SYNCHRONIZATION PROCES IN SYNCHRONOUS 

MOTOR WITH CLOSE-LOOP AC EXCITATION CURRENT CONTROL SYSTEM 
 

Abstract: The work presents calculation results of synchronization process of high power synchronous motor 

trough AC and DC excitation voltage. The calculations were based on the examined circuit model for the 

one−speed, silent−pole motor type GAe 1716t. The influence of AC or DC excitation voltage on stator cur-

rents, angle δ, excitation current, electromagnetic torque and rotational speed during synchronization process 

have been compared. The influence of single-phase voltage inverter in excitation circuit on synchronization 

process has been investigated. The results of calculations were presented as time curves of state variables. 

1. Wstęp 
W celu zwiększenia pewności procesu synchro-

nizacji w obwodach wzbudzenia współczesnych 

silników synchronicznych stosuje się coraz czę-

ściej układy łagodnej synchronizacji, zapew-

niające załączenie napięcia stałego do uzwoje-

nia wzbudzenia i rozpoczęcie procesu w chwili, 

gdy oś pola stojana pokrywa się z osią pola 

wirnika. Jednak w napędach o duŜej wartości 

wypadkowego momentu bezwładności oraz du-

Ŝej stałej czasowej obwodu wzbudzenia silnika 

napędowego przyjęta chwila inicjacji procesu 

moŜe się okazać najmniej korzystna. Dlatego 

we wzbudnicach statycznych stosuje się za-

mknięty układ regulacji prądu wzbudzenia, któ-

rego zadaniem jest programowa regulacja prądu 

podczas synchronizacji oraz jego stabilizacja 

podczas pracy ustalonej. Sterowanie progra-

mowe zapewnia, na określony czas (5-10 se-

kund), forsowanie prądu wzbudzenia, niezaleŜ-

nie od przebiegu procesu synchronizacji. 

Zwiększa to prawdopodobieństwo skutecznej 

synchronizacji ale powoduje równieŜ szereg 

niekorzystnych zjawisk elektrycznych i mecha-

nicznych [1], mających istotny wpływ na trwa-

łość układu napędowego. 

Skuteczny przebieg procesu synchronizacji przy 

jednoczesnym znacznym skróceniu i złagodze-

niu stanów przejściowych moŜna uzyskać przez 

modernizację juŜ pracującej wzbudnicy sta-

tycznej i zastosowaniu, w obwodzie wzbudze-

nia silnika synchronicznego duŜej mocy, jedno-

fazowego falownika napięcia typu MSI. Po-

zwala to na zasilanie uzwojenia magneśnicy, w 

stanie pracy asynchronicznej, napięciem prze- 

 
 

miennym o fazie i częstotliwości zgodnej z 

przebiegiem napięcia indukowanego w zwar-

tym uzwojeniu wzbudzenia. Zapewnia to 

zwiększenie wypadkowego momentu asyn-

chronicznego, istotnie wpływając na wartość 

poślizgu silnika, co ma znaczący wpływ na 

przebieg procesu synchronizacji. 

DuŜa stała czasowa uzwojenia magneśnicy sil-

ników synchronicznych duŜej mocy powoduje 

znaczne przesunięcie fazowe między przebie-

giem napięcia i prądu wzbudzenia [3, 4]. 

Zwiększenie skuteczności zaproponowanej 

metody synchronizacji podczas cięŜkich rozru-

chów wymaga odpowiedniego przesunięcia w 

fazie napięcia przemiennego na wyjściu falow-

nika względem napięcia indukowanego w 

zwartym uzwojeniu wzbudzenia [3]. Uzyskanie 

takiego przesunięcia fazowego, aby napięcie 

falownika odpowiednio wyprzedzało napięcie 

indukowane, wymaga wykonania niezbędnych 

pomiarów, kaŜdorazowo podczas pierwszego 

uruchomienia zmodyfikowanej wzbudnicy. 

Wartość tego przesunięcia będzie róŜna w róŜ-

nych typach silników synchronicznych.  

W artykule zaproponowano rozwiązanie tego 

problemu przez zastosowanie falownika napię-

cia o wymuszeniu prądowym. Pokazano sche-

mat podłączenia falownika w obwodzie wzbu-

dzenia rzeczywistego silnika, wykorzystując juŜ 

istniejącą wzbudnicę statyczną oraz schemat 

blokowy zamkniętego układu regulacji prze-

miennego prądu wzbudzenia.  
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2. Obliczenia procesu synchronizacji 
W celu sprawdzenia skuteczności przyjętej 

metody synchronizacji i porównania jej z me-

todą klasyczną wykonano odpowiednie obli-

czenia wykorzystując opracowany obwodowy 

model silnika synchronicznego typu GAe 

1716t. Silnik ma 16 biegunów wydatnych, a 

jego moc znamionowa jest równa 3,15 MW. 

Znamionowa wartość napięcia wzbudzenia jest 

równa 90V a prądu 350A. Silniki takie pracują 

w napędach wentylatorów głównych typu WPK 

5.3 kopalni podziemnych. Wypadkowy moment 

bezwładności takiego układu napędowego jest 

około dziesięciokrotnie większy od momentu 

bezwładności wirnika silnika napędowego. Do 

obliczeń badanego silnika wykorzystano ko-

mercyjny program Simplorer, w którym silnik 

synchroniczny opisany jest we współrzędnych 

d-q. Parametry do modelu matematycznego sil-

nika wyznaczono na podstawie ogólnie znanych 

zaleŜności. W opracowanym modelu oblicze-

niowym uwzględniono równieŜ parametry 

transformatora oraz dławika zwarciowego zain-

stalowanego w obwodzie zasilania stojana rze-

czywistego silnika oraz parametry linii zasilają-

cej i wentylatorowy charakter obciąŜenia sil-

nika. Na podstawie porównania wyników obli-

czeń i pomiarów silnika rzeczywistego [2] 

stwierdzono, Ŝe opracowany model oblicze-

niowy jest poprawny. 

Na rysunkach 1, 3, 4 i 6 pokazano obliczone 

przebiegi czasowe prądu stojana Is, wartości 

chwilowej kąta δ, prądu wzbudzenia Iw, napię-

cia Uw na zaciskach uzwojenia wzbudzenia (a), 

momentu elektromagnetycznego oraz prędkości 

obrotowej (b) podczas procesów synchronizacji 

badanego silnika.  

Na rysunku 1 pokazano wyniki obliczeń, w któ-

rych przyjęto moment obciąŜenia 0,34 Mn, co 

odpowiada obciąŜeniu, jakie na obiekcie rze-

czywistym stanowi wentylator typu WPK 5.3 

podczas rozruchu z zastosowaniem dławienia 

przepływu powietrza oraz uwzględniono wy-

padkowy moment bezwładności układu napę-

dowego Jz ≈ 40 000 kg·m
2
. W obliczeniach  

proces synchronizacji (rys. 1) był realizo-

wany metodą klasyczną przez forsowanie 

prądu wzbudzenia. Uwzględniono równieŜ 

układ łagodnej synchronizacji zapewniający 

załączenie napięcia stałego o wartości 2,5 Uwn 

dla kąta δ = 0º, gdzie δ jest kątem między osią 

pola stojana a osią pola wirnika. Taki przebieg 

ma kaŜdorazowo proces synchronizacji reali-

zowany obecnie na obiekcie rzeczywistym, 

podczas kaŜdego rozruchu silnika. 

Forsowanie prądu wzbudzenia pozwala na 

zwiększenie momentu synchronizującego, za-

pewniając skuteczną synchronizację silnika 

podczas pierwszej współfazowości pola twor-

nika i magneśnicy ale powoduje znaczne pulsa-

cje prędkości i udary prądów stojana oraz duŜe 

amplitudy zmian wartości chwilowych mo-

mentu elektromagnetycznego (rys. 1). Uzyska-

nie tak duŜej wartości prądu wzbudzenia 

(2,5Iwn) wymaga zwiększenia mocy urządzeń 

zasilających ten obwód, mimo, Ŝe pełne wyko-

rzystanie ich moŜliwości odbywa się jedynie 

przez kilka sekund podczas kaŜdego rozruchu 

silnika. Prawidłowe działanie układu łagodnej 

synchronizacji, zapewniające załączenia napię-

cia wzbudzenia w wybranej chwili, wymaga 

zainicjowania procesu w warunkach pracy 

asynchronicznej ustalonej (rys. 1), co wydłuŜa 

czas procesu. 
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Rys. 1. Czasowe przebiegi wielkości podczas 

synchronizacji silnika i forsowania prądu wzbu-

dzenia 2,5Iwn, Mo=0,34Mn 

Na rysunku 2 pokazano przykładowy schemat 

podłączenia falownika napięcia do rzeczywi-

stego obwodu wzbudzenia badanego silnika z 

uwzględnieniem juŜ zainstalowanej na obiekcie 

rzeczywistym wzbudnicy statycznej. Na ry-

sunku 3 pokazano wyniki obliczeń procesu syn-

chronizacji dla identycznych warunków pracy 

jak podczas forsowania prądu (rys. 1), 

uwzględniając w modelu silnika napięcie prze-
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mienne, o amplitudzie 90V, zasilające obwód 

wzbudzenia. Częstotliwość oraz fazę napięcia 

na wyjściu falownika przyjęto zgodnie z prze-

biegiem napięcia indukowanego w zwartym 

uzwojeniu wzbudzenia. W celu zwiększenia 

czytelności pokazanych wyników obliczeń, rze-

czywisty przebieg napięcia na wyjściu falow-

nika zastąpiono napięciem uśrednionym. 
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Rys. 2. Schemat obwodu wzbudzenia silnika 

GAe 1716t  z falownikiem napięcia 
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Rys. 3. Czasowe przebiegi wielkości podczas 

synchronizacji silnika napięciem zmiennym, 

Mo=0,34Mn 

Zaproponowana metoda pozwoliła prawie cał-

kowicie wyeliminować pulsacje momentu 

elektromagnetycznego oraz prędkości i udary 

prądów (rys. 3), zapewniając skuteczną syn-

chronizację w najkrótszym moŜliwym czasie, 

po dokonaniu przez silnik rozruchu. Załączenie 

napięcia przemiennego do uzwojenia wzbudze-

nia zapewniło, w stanie pracy podsynchronicz-

nej, zwiększenie amplitudy prądu magneśnicy, 

a tym samym wypadkowego momentu asyn-

chronicznego. Spowodowało to zmniejszenie 

poślizgu, stwarzając warunki, w których war-

tość momentu reluktancyjnego jest wystarcza-

jąca do skutecznej synchronizacji silnika  

(rys. 3). 

W celu sprawdzenia skuteczności zapropono-

wanej metody synchronizacji podczas cięŜkich 

rozruchów wykonano odpowiednie obliczenia 

przyjmując moment obciąŜenia równy 0,65 Mn. 

Odpowiada to obciąŜeniu, jakie na obiekcie 

rzeczywistym stanowi wentylator typu WPK 

5.3 przy otwartych klapach aparatu kierowni-

czego.  

Analiza wyników obliczeń wykazała, Ŝe przy-

jęta amplituda napięcia przemiennego (90V) na 

wyjściu falownika nie zapewnia jednak sku-

tecznej synchronizacji silnika. Stwierdzono 

równieŜ, Ŝe zwiększenie amplitudy napięcia 

przemiennego do wartości 160V równieŜ nie 

zapewnia warunków dla skutecznej synchroni-

zacji. Wyniki obliczeń dla tego przypadku po-

kazano na rysunku 4. 
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Rys. 4. Czasowe przebiegi wielkości podczas 

synchronizacji silnika napięciem zmiennym, 

Mo=0,65Mn 
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Przyczyną ograniczonej skuteczności przyjętej 

metody synchronizacji jest duŜa stała czasowa 

uzwojenia magneśnicy badanego silnika, która 

powoduje znaczne przesunięcie fazowe między 

przebiegiem napięcia i prądu wzbudzenia [2, 4]. 

W wyniku tego szczytowe dodatnie oraz 

ujemne wartości prądu przemiennego magne-

śnicy występują odpowiednio dla kąta δ = 130º 

oraz (-50º). Ma to istotny wpływ na przebieg 

wartości chwilowych wypadkowego momentu 

asynchronicznego silnika, co dla przyjętych wa-

runków pracy (Mo=0,65Mn) decyduje o sku-

teczności procesu synchronizacji [3].  
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Rys. 5. Schemat blokowy zamkniętego układu 

regulacji przemiennego prądu wzbudzenia 
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Rys. 6. Czasowe przebiegi wielkości podczas 

synchronizacji silnika napięciem z falownika o 

wymuszeniu prądowym, Mo=0,65Mn 

Korzystnym rozwiązaniem zwiększającym 

skuteczność zaproponowanej metody synchro-

nizacji jest zastosowanie w obwodzie zasilania 

uzwojenia wzbudzenia falownika napięcia o 

wymuszeniu prądowym. Na rysunku 5 poka-

zano schemat blokowy zamkniętego układu ste-

rowania przemiennym prądem wzbudzenia. Na 

rysunku 6 pokazano wyniki obliczeń procesu 

synchronizacji dla przyjętych wcześniej warun-

ków pracy (rys. 4), uwzględniając w modelu 

silnika falownik napięcia o wymuszeniu prą-

dowym. Jako sygnał zadany ifz przyjęto sinu-

soidalny przebieg o fazie i częstotliwości zgod-

nej z napięciem indukowanym w zwartym 

uzwojeniu wzbudzenia i amplitudzie 350A.  

Zastosowanie falownika o wymuszeniu prądo-

wym zapewniło (rys. 6) uzyskanie wymaganego 

przebiegu prądu w uzwojeniu wzbudzenia za-

pewniając warunki do skutecznej i łagodnej 

synchronizacji silnika. Analiza wyników wyko-

nanych obliczeń wykazała równieŜ, Ŝe dla 

przyjętych warunków pracy oraz zwiększonej 

dwukrotnie w stosunku do wartości znamiono-

wej stałej czasowej obwodu wzbudzenia proces 

realizowany zaproponowaną metodą takŜe koń-

czy się skuteczną synchronizacją.  

3. Wnioski  
Zastosowanie w obwodzie wzbudzenia silnika 

synchronicznego duŜej mocy falownika napię-

cia o sterowaniu prądowym zapewnia uzyska-

nie wymaganego co do fazy, amplitudy i czę-

stotliwości przebiegu prądu wzbudzenia, niwe-

lując wpływ stałej czasowej obwodu. Zapewnia 

to zwiększenie skuteczności procesu synchroni-

zacji bez konieczności stosowania forsowania 

prądu wzbudzenia, znacząco skracając czas 

ustalenia przebiegów dynamicznych. 
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