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CHARAKTERYSTYKI I STEROWANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO
Z DWOMA UZWOJENIAMI STOJANA

CHARACTERISTICS AND CONTROL
OF DUAL STATOR WINDING INDUCTION MOTOR

Abstract: In the paper an induction squirrel-cage motor with double stator winding has been described. The 
ways of connections and supplying of stator windings has been divided into groups of connections of stator 
windings. The general voltage system of vector equations and equivalent circuit for steady-state operation of 
the motor is developed. It has been shown that the resultant electromagnetic torque of the double stator 
winding motor consists of two basic components produced by reaction between the individual vectors of stator 
currents and the vector of rotor current. The results of calculations of torque-slip curves of double stator 
winding induction motor are presented. It has been shown that by reconnections of groups of stator windings it 
is possible to manipulate the resultant torque-slip curves of the motor. The share of electromagnetic torque 
components in the resultant electromagnetic torque is different for various groups of connections of stator 
windings. For some groups of connections all torque components are driving components. For other groups of 
connections one of torque components is a braking component. It indicates that the nature of electromechani-
cal conversion in the double armature squirrel-cage induction motor is more complex in comparison to classi-
cal squirrel-cage induction motor.

1. Wstęp

Silnik indukcyjny z dwoma uzwojeniami stoja-
na należy do nowych, obecnie rozwijanych 
konstrukcji wielofazowych silników indukcyj-
nych klatkowych. Schemat rozpatrywanej w tej 
pracy konstrukcji silnika indukcyjnego z dwo-
ma uzwojeniami stojana przedstawiono na ry-
sunku 1. 
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Rys. 1. Schemat konstrukcji silnika indukcyjne-
go z dwoma uzwojeniami stojana i wspólnym 
uzwojeniem klatkowym wirnika: 1 - uzwojenie 
stojana 1, 2 - uzwojenie stojana 2, 3 - jarzmo 
stojana, 4 - wirnik klatkowy

Silnik ten posiada dwa niezależne, trójfazowe 
uzwojenia stojana i wspólne uzwojenie klatko-
we wirnika. Uzwojenia poszczególnych stoja-
nów są umieszczone wzdłuż długości jarzma 
silnika i oddalone od siebie. Osie fazowe tych 

uzwojeń są położone w różnych płaszczyznach, 
czyli uzwojenia te nie są z sobą sprzężone mag-
netycznie.
W pracy przedstawiono analizę statyczną wyb-
ranych stanów pracy silnika indukcyjnego klat-
kowego z dwoma uzwojeniami stojana. Na 
podstawie tej analizy omówiono prostą w reali-
zacji metodę kształtowania charakterystyk me-
chanicznych tego typu silnika indukcyjnego 
w celu sterowania momentem elektromagne-
tycznym silnika.

2. Analiza stanów statycznych silnika in-
dukcyjnego klatkowego z dwoma uzwo-
jeniami stojana

2.1. Założenia upraszczające

W analizie przyjęto, że uzwojenia fazowe po-
szczególnych stojanów są symetryczne i mają
taką samą liczbę par biegunów. Uzwojenie 
klatkowe wirnika jest sprowadzone do zastęp-
czego symetrycznego uzwojenia trójfazowego. 
Parametry i wielkości elektromagnetyczne za-
stępczego uzwojenia wirnika są sprowadzone 
na stronę uzwojenia stojana 1 przyjętego jako 
układ odniesienia. Podobne sprowadzenie doty-
czy również uzwojenia stojana 2, w przypadku 
gdy uzwojenie to ma inną niż uzwojenie stojana
1 liczbę zwojów i współczynnik uzwojenia.
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Sprzężenia magnetyczne występują tylko mię-
dzy uzwojeniami fazowymi stojanów oraz mię-
dzy uzwojeniami fazowymi stojanów i uzwoje-
niami wirnika. Natomiast między uzwojeniami 
poszczególnych stojanów silnika nie występuje 
sprzężenie magnetyczne. W szczelinie silnika 
pole indukcji magnetycznej jest rozłożone sinu-
soidalnie, nie występuje nasycenie obwodów 
magnetycznych silnika, a parametry silnika ma-
ją stałą wartość. Pomija się straty w rdzeniu
w obwodach magnetycznych silnika. 

2.2. Równania statyczne silnika 

Na podstawie wektorowych równań różniczko-
wych silnika z dwoma uzwojeniami stojana [1, 
2, 3] po przekształceniach otrzymuje się nastę-
pującą postać algebraicznego układu równań 
napięciowo-prądowych silnika:

     I)s(ZU  (1)

Wektor napięć silnika [U] i wektor prądów sil-
nika [I] opisują zależności: 

   t
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Macierz impedancji silnika [Z(s)] wynosi: 
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W analizie indeksem s oznaczono wielkości 
i parametry elektromagnetyczne obwodów sto-
jana, a dodatkowymi indeksami 1 i 2 dotyczące 
odpowiednio stojana 1 i stojana 2. Wielkości 
i parametry elektromagnetyczne obwodów wir-
nika oznaczono indeksem r. Występujące w 
równaniach (1)-(7) wielkości i parametry elek-
tromagnetyczne opisane są następująco: Us1, 
Us2 – wektor napięcia stojana 1 i 2; Is1, Is2, Ir –
wektor prądu stojana 1 i 2 oraz wektor prądu 
wirnika; Rs1, Rs2, Rr – rezystancja fazowa uzwo-
jenia stojana 1 i 2 oraz uzwojenia wirnika; Xs1, 

Xs2, Xr – całkowita reaktancja uzwojenia stojana
1 i 2 oraz uzwojenia wirnika; Xss1, Xss2, Xrs – re-
aktancja rozproszenia uzwojenia stojana 1 i 2 
oraz uzwojenia wirnika; Xm1, Xm2 – reaktancja 

magnesowania uzwojenia stojana 1 i 2; s – poś-
lizg silnika.

2.3. Schemat zastępczy i wykresy wektorowe 
silnika

Interpretację obwodową równań statycznych 
silnika (1)-(7) przedstawia schemat zastępczy 
silnika z dwoma uzwojeniami stojana - rys. 2.

Rys. 2. Schemat zastępczy silnika indukcyjnego 
klatkowego z dwoma uzwojeniami stojana

W przypadku silnika indukcyjnego z dwoma 
uzwojeniami stojana wektory napięć uzwojeń 
stojana Us1, Us2, reprezentujące napięcia fazowe 
poszczególnych uzwojeń stojanów, mogą być 
sobie równe lub różnić się między sobą zarów-
no wartościami modułów jak i przesunięciem 
kątowym między wektorami. Wynika to z tego, 
że uzwojenia obu stojanów mogą pracować al-
bo przy takim samym układzie połączeń –
w gwiazdę lub w trójkąt albo jedno uzwoje-
nie może być połączone w trójkąt, a drugie 
w gwiazdę. Dodatkowo przy zachowaniu tej 
samej kolejności faz napięć zasilających, zacis-
ki fazowe uzwojeń poszczególnych stojanów 
mogą być przyłączone do różnych faz sieci za-
silającej.
Wektory napięć poszczególnych stojanów silni-
ka Us1, Us2 można zapisać następująco:

 111 exp jUU fs  (8)

)exp( 222 jUU fs  (9)

gdzie: Uf1,Uf2 – odpowiednio wartość skuteczna 
napięcia fazowego zasilającego uzwojenie sto-
jana 1 i 2; γ1,γ2 – odpowiednio kąt fazowy wek-
tora napięcia stojana 1 i 2.
Przesunięcie kątowe δ między wektorami na-
pięć stojanów wynosi:

12   (10)

W przypadku silnika indukcyjnego z dwoma 
uzwojeniami stojana zasilanych z tej samej sieci 
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trójfazowej wartości kąta δ mogą przybierać 
tylko określone wartości, które są wielokrotnoś-
ciami kąta π/6. Wartości kąta δ mogą być roz-
patrywane jako wartości kąta występującego 
między wskazówką minutową i godzinową ze-
gara wskazującego pełne godziny i podawane 
za pomocą liczb od 0 do 12. Na tej podstawie,
przez analogię do grup połączeń stosowanych 
przy pracy równoległej transformatorów, dla 
poszczególnych układów połączeń uzwojeń fa-
zowych silnika z dwoma uzwojeniami stojana,
wprowadzono oznaczenie przez grupę połą-
czeń. W oznaczeniu grupy połączeń uzwojeń 
silnika pierwsza litera opisuje układ połączeń 
uzwojeń fazowych stojana 1, druga litera –
układ połączeń uzwojeń fazowych stojana 2, 
a cyfra lub cyfry występujące po oznaczeniach 
literowych określają przesunięcie kątowe mię-
dzy wektorami napięć stojana wyrażone w go-
dzinach. Dla połączenia uzwojeń fazowych sto-
jana w trójkąt zastosowano literę D, a dla połą-
czenia w gwiazdę literę Y.
Dla silnika indukcyjnego z dwoma uzwojenia-
mi stojana zasilanymi z tej samej sieci trójfa-
zowej możliwe są następujące grupy połączeń 
uzwojeń stojanów silnika:
 uzwojenia fazowe stojana 1 i 2 są połączone 

w trójkąt: DD0, DD4, DD8;
 uzwojenia fazowe stojana 1 i 2 są połączone 

w gwiazdę: YY0, YY4, YY8;
 uzwojenia fazowe stojana 1 są połączone 

w trójkąt, a stojana 2 są połączone w gwiaz-
dę: DY3, DY7, DY11;

 uzwojenia fazowe stojana 1 są połączone 
w gwiazdę, a stojana 2 są połączone w trój-
kąt: YD1, YD5, YD9.

Wybrane grupy połączeń uzwojeń fazowych 
stojanów silnika przedstawiono na rysunku 3.
Na rysunku 4 przedstawiono wykresy wekto-
rowe napięć i prądów w obwodach silnika 
z dwoma uzwojeniami stojana, wyznaczone na 
podstawie równań napięciowych silnika (1)-(9),
dla wybranych grup połączeń uzwojeń stoja-
nów. Obliczenia wielkości elektromagnetycz-
nych dla wykresów wektorowych wykonano 
dla stanu pracy silnikowej dla dodatniej, małej 
wartości poślizgu czyli prędkości kątowej wir-
nika mniejszej od prędkości synchronicznej. 
Na podstawie analizy przedstawionych wykre-
sów wektorowych stwierdzić można, że silnik 
z dwoma uzwojeniami stojana przy niektórych 
grupach połączeń wykazuje pewne charaktery-
styczne właściwości. 

Rys. 3. Wybrane układy połączeń i zasilania 
uzwojeń stojana i odpowiadające im grupy po-
łączeń

Z analizy wykresu wektorowego silnika przed-
stawionego na rysunku 4a wynika, że dla rozpa-
trywanej tu grupy połączeń, oba uzwojenie sto-
jana 1 i 2 pobierają z sieci moc elektryczną, 
która jest następnie przekształcana na moc elek-
tromagnetyczną, przekazywaną do wirnika i za-
mienianą na moc mechaniczną. Natomiast 
z analizy wykresu wektorowego przedstawio-
nego na rysunku 4b, na podstawie rozpatrzenia 
przesunięć kątowych między wektorami napięć 
stojanów i wektorami prądów stojanów oraz 
przesunięć kątowych między wektorami sił 
elektromotorycznych stojanów i wektorem prą-
du wirnika, wynika możliwość wystąpienia 
odmiennego rozpływu mocy. Dla rozpatrywa-
nej tu grupy połączeń uzwojenie stojana 2 po-
biera z sieci moc elektryczną, która jest następ-
nie przekształcana na moc elektromagnetyczną, 
przekazywaną do wirnika. Natomiast uzwojenie 
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Rys. 4. Wykresy wektorowe napięć i prądów 
silnika z dwoma uzwojeniami stojana dla stanu 
pracy silnikowej: a) dla układu DD0; b) dla 
układu YD5 

1 stojana silnika nie oddaje mocy elektroma-
gnetycznej do wirnika, lecz tą moc z wirnika 
pobiera. Następnie ta moc jest zamieniana na 
moc elektryczną i po zmniejszeniu o moc strat 
w uzwojeniu stojana jest oddawana do sieci. 
Stąd wynika, że uzwojenie stojana 2 zapewnia 
stan pracy silnikowej, a uzwojenie stojana 1
pracuje w stanie hamowania elektrycznego 
z oddawaniem energii elektrycznej do sieci. 
Charakterystyczną właściwością silnika induk-
cyjnego z dwoma uzwojeniami silnika jest to, 
że stan hamowania elektrycznego z oddawa-
niem energii elektrycznej przez jedno z uzwo-
jeń do sieci występuje przy dodatnich poś-
lizgach silnika, czyli przy prędkościach kąto-
wych wirnika mniejszych od prędkości syn-
chronicznej. 

3. Charakterystyki mechaniczne i stero-
wanie silnika
Wartość statyczną całkowitego momentu elek-
tromagnetycznego Me silnika z dwoma uzwoje-
niami stojana można wyznaczyć jako sumę al-
gebraiczną składowych momentów elektromag-
netycznych Me1 i Me2 określonych przez oddzia-
ływanie między wektorem prądu wirnika, 
a wektorami prądów stojana 1 i 2:

MMM ee e 21 (11)

Wartości składowych momentów elektromag-
netycznych wytwarzanych przez poszczególne 
stojany określone są następująco:
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gdzie ω1 jest pulsacją napięcia sieci zasilającej, 
a pb liczbą par biegunów silnika.
Ogólne wyrażenia określające wartości statycz-
ne składowych momentów elektromagnetycz-
nych Me1, Me2 i momentu wypadkowego Me

mogą być wyznaczone po rozwiązaniu algeb-
raicznego układu równań (1) i wstawieniu roz-
wiązań do równań (11)-(13). Otrzymywane 
wówczas zależności są jednak złożone i nie na-
dają się do analizy.
Silniki z dwoma uzwojeniami stojana są wyko-
nywane jako silniki o symetrycznych uzwoje-
niach stojana 1 i 2. Stąd uzasadnione jest przy-
jęcie w dalszych rozważaniach założenia sy-
metrii parametrów elektromagnetycznych silni-
ka:

Rs=Rs1=Rs2;   Xs=Xs1=Xs2;   Xm=Xm1=Xm2.
Przy tych warunkach symetrii, wyrażenie na 
wypadkowy moment elektromagnetyczny silni-
ka można po wielu przekształceniach przedsta-
wić w postaci zbliżonej do wyrażenia znanego
dla silników o klasycznym wykonaniu:
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Zależności opisujące poślizg krytyczny sk, mo-
ment krytyczny Mek i współczynnik εk silnika są 
określone następująco:
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gdzie Uf1 jest wartością skuteczną napięć fazo-
wych zasilających uzwojenie stojana 1, nato-
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miast znak „+” dotyczy pracy silnika przy poś-
lizgach s  0, a znak „-” przy poślizgach s  0. 
Stała C występująca w zależności (14) jest cha-
rakterystyczna tylko dla silnika z dwoma uzwo-
jeniami stojana. Wyrażenie opisujące stałą C
ma następującą postać:

 cos21 2 C (18)

w którym współczynnik θ wynosi: 

UU ff 12 (19)

gdzie Uf1 i Uf2 są odpowiednio wartościami sku-
tecznymi napięć fazowych zasilających uzwo-
jenie stojana 1 i 2.
Wartości stałej C są funkcją stosunku napięć 
fazowych uzwojeń stojanów θ i kąta przesunię-
cia fazowego między wektorami napięć zasila-
jących δ, czyli wielkości zależnych tylko od 
grupy połączeń uzwojeń stojanów silnika. 
Wyznaczone obliczeniowo przebiegi charak-
terystyk mechanicznych wypadkowego mo-
mentu elektromagnetycznego w funkcji pośliz-
gu Me = f(s) przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Przebiegi charakterystyk mechanicznych 
Me(s) silnika indukcyjnego klatkowego z dwoma 
uzwojeniami stojana dla różnych grup połączeń 
uzwojeń stojana: 1 - DD0; 2 - DY11 i YD1; 3 -
YY0, DY3 i YD9; 4 - DD4 i DD8; 5 - DY7, YD5, 
YY4 i YY8

Z przedstawionych przebiegów wynika, że sil-
nik z dwoma uzwojeniami stojana, zasilany 
z sieci o stałej wartości napięcia ma możliwość 
sterowania wartością momentu elektromag-
netycznego i kształtowania charakterystyk 
mechanicznych silnika tylko przez zmianę gru-
py połączeń uzwojeń stojanów. Jest to prosta 
w realizacji i mało kosztowna metoda sterowa-
nia silnikiem. Dla niektórych grup połączeń 
otrzymuje się identyczne przebiegi wypadko-
wego momentu elektromagnetycznego, czyli 
liczba stopni zmian przebiegu charakterystyk 
jest mniejsza od liczby grup połączeń. 

W silniku indukcyjnym z dwoma uzwojeniami 
stojana mogą występować odmienne formy 
przemiany energii elektromechanicznej w po-
równaniu do silników konwencjonalnych. Na 
rysunku 6 przedstawiono charakterystyki mo-
mentu wypadkowego Me i momentów składo-
wych Me1 i Me2 dla grupy połączenia DD0. Dla 
tej grupy połączeń momenty składowe wytwa-
rzane przez poszczególne uzwojenia stojanów 
są sobie równe i równe połowie momentu wy-
padkowego silnika. Oba momenty składowe są 
momentami napędowymi. 
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Rys. 6. Przebiegi charakterystyk składowych 
i charakterystyki wypadkowej momentu silnika 
indukcyjnego klatkowego z dwoma uzwojeniami 
stojana dla grupy DD0 połączeń uzwojeń stoja-
na: 1 - Me1(s); 2 – Me2(s); 3 – Me (s)

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono charaktery-
styki momentu wypadkowego Me i momentów 
składowych Me1 i Me2 dla grup połączeń YD5 
i YY8, dla których otrzymuje się identyczne 
przebiegi wypadkowej charakterystyki momen-
tu. Przy identycznym przebiegu wypadkowej 
charakterystyki momentu elektromagnetyczne-
go grupy te różnią się między sobą odmiennym 
przetwarzaniem energii podczas pracy silnika. 
Dla grupy YD5 moment składowy wytwarzany 
przez uzwojenie stojana 1 jest momentem ha-
mującym, a moment składowy wytwarzany 
przez uzwojenie stojana 2 jest momentem na-
pędowym o wartości znacznie wyższej od mo-
mentu wypadkowego. Oznacza to, że uzwojenie 
2 pobiera z sieci moc elektryczną, z której część 
jest zamieniana na moc mechaniczną, a pozo-
stała część jest przez uzwojenie stojana 1 zwra-
cana do sieci. Natomiast dla grupy YY8 mo-
ment składowy wytwarzany przez uzwojenie 
stojana 1 jest momentem napędowym, a mo-
ment składowy wytwarzany przez uzwojenie 
stojana 2 jest momentem hamującym. W tym 
przypadku to uzwojenie stojana 1 pobiera z sie-
ci moc elektryczną, z której część jest zamie-
niana na moc mechaniczną, a pozostała część 
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jest przez uzwojenie stojana 2 zwracana do sie-
ci. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-15

-10

-5

0

5

10

15

s  [-]

M
e

, M
e

1
, M

e
2

   
[N

m
]

1

2

3

Rys. 7. Przebiegi charakterystyk składowych 
i charakterystyki wypadkowej momentu silnika 
indukcyjnego klatkowego z dwoma uzwojeniami 
stojana dla grupy YD5 połączeń uzwojeń stoja-
na: 1 - Me1(s); 2 – Me2(s); 3 – Me (s)
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Rys. 8. Przebiegi charakterystyk składowych 
i charakterystyki wypadkowej momentu silnika 
indukcyjnego klatkowego z dwoma uzwojeniami 
stojana dla grupy YY8 połączeń uzwojeń stoja-
na: 1 - Me1(s); 2 – Me2(s); 3 – Me (s)

4. Podsumowanie

Silnik indukcyjny klatkowy z dwoma uzwoje-
niami stojana jest silnikiem o specjalnej kon-
strukcji, w którym występują bardziej złożone 
formy przemiany energii elektromechanicznej 
w porównaniu do silników konwencjonalnych. 
W silniku tym uzwojenia fazowe stojanów mo-
gą pracować w różnych układach połączeń i za-
silania. Pozwala to na zastosowanie prostej me-
tody sterowania i kształtowania charakterystyk 
mechanicznych silnika przez zmianę grup połą-
czeń uzwojeń stojanów silnika.
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