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CONTROL OF ISOLATED INDUCTION GENERATOR WITH CONVER TER 
EXCITATION  

 
Abstract:  The paper presents the problems of control of isolated self-excited induction generator used to 
operate under variable speed. The systems of three-phase isolated induction generator with excitation from a 
three-phase PWM inverter with a single capacitor on the DC side are presented.  The use of a static PWM 
inverter for controlling of induction generator excitation gives a better transient response and a smooth 
variation of excitation current. The systems of PWM excitations with PWM inverter placed in series or shunt 
with induction generator and hybrid system are presented. The vector control methods of self-excited 
induction generator are developed and discussed. The control schemes based on generator magnetic field 
orientation are presented. The direct and indirect control based on rotor flux orientation and control based on 
direct stator flux orientation are described. The stator flux oriented vector control requires decoupling blocks 
in the control circuits. Some selected results of simulation of control performance are presented. 

1. Wstęp 
Generatory indukcyjne z wirnikiem klatkowym 
znajdują powszechne zastosowanie w wielu 
układach generacji energii elektrycznej, 
szczególnie w układach energii odnawialnej. 
Jest to spowodowane prostotą konstrukcji, 
niskimi kosztami eksploatacji oraz duŜą 
niezawodnością pracy maszyny indukcyjnej. 
Stąd w układach generacji energii o małej i 
średniej mocy występuje wzrost 
zainteresowania zastosowaniem generatorów 
indukcyjnych. Generatory indukcyjne mogą 
pracować przy oddawaniu energii elektrycznej 
do sieci lub w układach autonomicznych.  
W układach klasycznych stan samowzbudzenia 
generatora uzyskuje się przez dołączenie baterii 
naładowanych kondensatorów do zacisków 
stojana generatora. Wartość napięcia i 
częstotliwości wytwarzanych w stanach pracy 
ustalonej jest uzaleŜniona od prędkości kątowej 
wirnika generatora, pojemności kondensatorów 
przyłączonych do stojana, charakterystyki 
magnesowania obwodu magnetycznego 
generatora oraz parametrów odbiornika 
przyłączonego do generatora.  Do znacznych 
wad układów z generatorami indukcyjnymi o 
wzbudzeniu kondensatorowym naleŜy brak 
moŜliwości sterowania i stabilizacji napięcia 
wyjściowego z generatora przy zmiennej w 
szerokim zakresie prędkości obrotowej wirnika 
generatora i parametrów obciąŜenia. Obecnie 
prowadzone są badania nad moŜliwością 
zastosowania przekształtników AC/DC jako 
źródła mocy biernej dla autonomicznych 

generatorów indukcyjnych [1,3-8]. Przez 
odpowiednie sterowanie zaworów 
energoelektronicznych przekształtnika AC/DC 
uzyskuje się płynne sterowanie mocy biernej 
doprowadzanej do generatora, a przez to 
dokładną stabilizację napięcia wyjściowego z 
generatora. W pracy przedstawiono układy 
pracy generatorów indukcyjnych ze 
wzbudzeniem przekształtnikowym oraz 
moŜliwości sterowania wektorowego 
generatorów w tych układach. 

2. Układy generatorów indukcyjnych ze 
wzbudzeniem przekształtnikowym 
Układy autonomicznych generatorów 
indukcyjnych ze wzbudzeniem klasycznym i 
wzbudzeniem przekształtnikowym PWM 
przedstawiono na rysunku 1. WyróŜnić moŜna 
następujące podstawowe układy pracy 
generatora indukcyjnego ze wzbudzeniem 
przekształtnikowym PWM: 
1) Układ z przekształtnikiem PWM 

połączonym szeregowo z generatorem 
indukcyjnym - rys.1b; 

2) Układ z przekształtnikiem PWM 
połączonym z generatorem indukcyjnym 
równolegle (bocznikowo) - rys.1c; 

3) Układ hybrydowy z przekształtnikiem 
PWM połączonym z generatorem szeregowo 
lub bocznikowo i z zastosowaniem równieŜ  
3-fazowej baterii kondensatorów, 
przyłączonej do zacisków stojana generatora 
– rys.1d.  
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Rys.1. Układy sterowania autonomicznym 
generatorem indukcyjnym: a)układ ze 
wzbudzeniem kondensatorowym; b)÷d) układy 
ze wzbudzeniem przekształtnikowym 

W układzie szeregowym przekształtnik  AC/DC 
jest źródłem mocy biernej dostarczanej do 
generatora indukcyjnego oraz przenosi równieŜ 
moc czynną wytwarzaną przez generator i 
dostarczaną do odbiornika lub obwodu prądu 
stałego. Stąd  obciąŜenie przekształtnika jest 
duŜe i konieczne jest zastosowanie w nim 
zaworów energoelektronicznych o duŜej 
obciąŜalności.  
W układzie równoległym przekształtnik AC/DC 
jest tylko źródłem mocy biernej dostarczanej do 
generatora indukcyjnego oraz pobieranej przez 
odbiorniki prądu zmiennego  przyłączone 
bezpośrednio do zacisków generatora.    Zaletą 
tego układu jest to, Ŝe obciąŜenie 
przekształtnika nie jest duŜe i moŜliwe jest 
zastosowanie zaworów energoelektronicznych 
o małej obciąŜalności.  
W układach hybrydowych stosowane jest 
jednocześnie wzbudzenie przekształtnikowe 

PWM przez przekształtnik AC/DC i 
wzbudzenie klasyczne z zastosowaniem 3-
fazowej baterii kondensatorów. Zastosowanie 
dodatkowej baterii kondensatorów pozwala na 
zmniejszenie obciąŜenia mocą bierną 
przekształtnika AC/DC. 
Przekształtnik sterowany AC/DC moŜe mieć 
strukturę falownika napięcia lub falownika 
prądu. Najczęściej jest stosowany układ o 
topologii falownika napięcia, przedstawiony na 
rysunku 2. Trójfazowy przekształtnik AC/DC 
stanowi układ mostkowy 6 sterowanych kluczy, 
złoŜonych z połączonych równolegle 
tranzystorów i diód mocy. W obwodzie 
pośredniczącym prądu stałego przekształtnika 
włączony jest kondensator o duŜej pojemności. 
Między zaciski obwodu 3-fazowego 
przekształtnika i zaciski stojana generatora 
indukcyjnego mogą być włączone dławiki, 
zmniejszające wpływ wyŜszych harmonicznych 
generowanych przez przekształtnik.  

 

Rys.2. Schemat przekształtnika AC/DC  
współpracującego z  autonomicznym 
generatorem indukcyjnym  

3. Opis matematyczny układu 
Opis matematyczny rozpatrywanych układów 
sterowania generatorami indukcyjnymi składa 
się z modelu matematycznego generatora 
indukcyjnego, układu energoelektronicznego 
przekształtnika i układu sterowania.  
Przy modelowaniu generatora indukcyjnego 
przyjęto załoŜenia upraszczające stosowane 
powszechnie przy modelowaniu maszyny 
indukcyjnej. W analizie szczegółowej i 
obliczeniach symulacyjnych przyjęto model 
maszyny indukcyjnej uwzględniający 
nieliniowość  obwodu głównego [2]. Natomiast 
ze względów poglądowych i prostotę opisu 
przedstawione poniŜej równania dotyczą 
analizy maszyny indukcyjnej o liniowym 
obwodzie magnetycznym. 
Równania wektorowe dla obwodów stojana i 
wirnika maszyny indukcyjnej oraz równania 
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strumieniowo-prądowe wyraŜone w ogólnym 
układzie współrzędnych wirującym z dowolną 
zadaną prędkością kątową ωk mają następującą 
postać: 

ψωψ
skssss jpiRu ++=                             (1) 

( )ψωωψ
rekrrr jpiR −++=0                     (2) 

iLiL rmsss
+=ψ                                            (3) 

iLiL smrrr
+=ψ                                            (4)  

gdzie: us,is,ir - wektor napięcia stojana, prądu 
stojana i prądu wirnika; ψs,ψr - wektor 
strumienia sprzęŜonego stojana i wirnika; 
Rs,Rr,Ls,Lr,Lm - rezystancja fazowa stojana i 
wirnika, indukcyjność całkowita stojana, 
wirnika i magnesowania; ωe - elektryczna 
prędkość kątowa wirnika; p=d/dt. 
 Moment elektromagnetyczny Me generatora 
indukcyjnego wynosi:  

( )*Im23 iiLpM rsmbe ⋅⋅=                            (5) 

gdzie: pb - liczba par biegunów.  
Przy modelowaniu przekształtnika AC/DC  
przyjęto, Ŝe przekształtnik jest układem 
bezstratnym, złoŜonym z trzech dwustanowych 
kluczy reprezentujących rzeczywiste zawory 
elektromagnetyczne przekształtnika [4].  
Równania napięciowo-prądowe dla obwodów 
przekształtnika AC/DC mają następującą 
postać: 

)()( ,, WVUkpkskgskgsk uipLiRu =+⋅+−= (6) 

RuiKiKiK
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−++−
=⋅
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usk, isk, upk -napięcia i prądy fazowe stojana 
generatora indukcyjnego oraz  napięcia fazowe 
przekształtnika (k=U,V,W); ud -napięcie w 
obwodzie pośredniczącym przekształtnika; 
Rg,Lg -rezystancja i indukcyjność fazowa 
dławika w obwodzie 3-fazowym 
przekształtnika; Cd,RL -pojemność kondensatora 
i rezystancja obciąŜenia  w obwodzie 
pośredniczącym przekształtnika; K1,K2,K3- 
funkcje przełączające stanów kluczy o 
wartościach (1,0) [4].  

4. Sterowanie wektorowe wzbudzeniem 
generatora indukcyjnego 
4.1. Sterowanie polowo-zorientowane 
generatorem indukcyjnym względem 
wektora strumienia wirnika  

Przy orientacji układu współrzędnych (x,y) 
względem wektora strumienia wirnika i 
uwzględnieniu w równaniach ogólnych (1)-(5) 
warunków: ψrx=ψr, ψry=0 oraz ωk=ωψr  
otrzymuje się:  

iLpT sxmrrr =+⋅ ψψ                                    (8) 

iLLpM syrrmbe ψ⋅⋅⋅= 23                           (9) 

gdzie: Tr=L r/Rr - stała czasowa obwodu 
wirnika. 
ZaleŜności te wskazują, Ŝe sterowanie 
strumienia magnetycznego i momentu 
elektromagnetycznego w maszynie indukcyjnej 
moŜe być dokonywane niezaleŜnie przez 
odpowiednie sterowanie składowej x i y 
wektora prądu stojana.  Wykres wektorowy dla 
rozpatrywanego sterowania polowo-
zorientowanego generatorem indukcyjnym 
przedstawiono na rysunku 3. W odróŜnieniu od 
pracy silnikowej składowa prądu stojana isy oraz 
kąt γsl   określony przez pulsację poślizgu 
wirnika mają wartości ujemne. 

 

Rys.3. Wykres wektorowy dla sterowania 
polowo-zorientowanego generatorem 
indukcyjnym z orientacją względem wektora 
strumienia wirnika 

Sterowanie polowo-zorientowane z orientacją 
względem wektora strumienia sprzęŜonego 
wirnika moŜe być zrealizowane jako sterowanie 
bezpośrednie DFOC lub sterowanie pośrednie 
IFOC.  
Przy sterowaniu z zastosowaniem metody 
DFOC wartość modułu i kąta połoŜenia 
wektora strumienia magnetycznego wirnika jest 
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wyznaczana pomiarowo za pośrednictwem 
czujników lub estymowana na podstawie  
pomiaru odpowiednich wielkości 
elektromagnetycznych i wykorzystania modelu 
matematycznego maszyny indukcyjnej.  
Układ sterowania polowo-zorientowanego 
autonomicznym generatorem indukcyjnym z 
przekształtnikiem AC/DC z zastosowaniem 
metody DFOC przedstawiono na rysunku 4. W 
układzie występują dwa podstawowe układy 
sterowania: sterowanie wartością  modułu 
strumienia wirnika I sterowanie wartością 
napięcia stałego w obwodzie pośredniczącym 
przekształtnika AC/DC. Pętla regulacji napięcia 
stałego jest równowaŜna pętli sterowania 
momentu w układach sterowania polowego 
silnika indukcyjnego.  
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Rys.4. Układ DFOC sterowania polowo-
zorientowanego generatorem indukcyjnym z 
orientacją względem wektora strumienia 
wirnika 
Przy zastosowaniu metody IFOC kąt połoŜenia 
γψr wektora strumienia sprzęŜonego wirnika jest 
obliczany na podstawie mierzonej wartości 
prędkości kątowej wirnika ωe lub kąta 
połoŜenia wirnika oraz obliczanej pulsacji 
poślizgu wirnika ωsl: 

( ) dtslersler ⋅+=+= ∫ ωωϑωωω ψψ ;      (10) 

gdzie:    i
T

L
sy

rr

m
ersl ψωωω ψ =−=              (11)                      

Układ sterowania polowo-zorientowanego 
autonomicznym generatorem indukcyjnym z 
przekształtnikiem AC/DC z zastosowaniem 
metody IFOC przedstawiono na rysunku 5.  

 

Rys.5. Układ IFOC sterowania polowo-
zorientowanego generatorem indukcyjnym z 
orientacją względem wektora strumienia 
wirnika 

4.2. Sterowanie polowo-zorientowane 
generatorem indukcyjnym względem 
wektora strumienia stojana  

Przy sterowaniu polowo-zorientowanym z 
orientacją względem wektora strumienia 
sprzęŜonego stojana praca maszyny indukcyjnej 
jest rozpatrywana w wirującym układzie 
współrzędnych prostokątnych (x,y) o osi x 
współliniowej z chwilowym połoŜeniem 
wektora strumienia magnetycznego stojana. 
Moduł i kąt połoŜenia wektora strumienia 
sprzęŜonego  stojana ψs moŜe być estymowany 
z zaleŜności sformułowanych dla modelu 
maszyny indukcyjnej w nieruchomym 
względem stojana prostokątnym układzie 
współrzędnych prostokątnych (α,β): 

( ) ψψψ βα ssssss
jdtiRu +=⋅−= ∫           (12) 

ψψϑψψψ αβψβα ssssss tg =+= ;22  (13) 

Prędkość kątowa wirowania wektora strumienia 
magnetycznego stojana moŜe być estymowana 
następująco: 

( ) ( )
ψψ
ψψ

ψ
ψ

ϑω

βα

ααβββα

α

β
ψψ

22

)(

ss

ssssssss

s

s
ss

iRuiRu

arctgpp

+
−−−

=

==
    (14) 

Przy orientacji układu współrzędnych (x,y) 
względem wektora strumienia sprzęŜonego 
stojana i uwzględnieniu w równaniach 
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ogólnych (1)-(5) warunków: ψsx=ψs, ψsy=0 
oraz ωk=ωψs  po przekształceniach równań 
maszyny indukcyjnej otrzymuje się: 

( )
( ) iLTiLpT

pT

sysrslsxsr

sr

σωσ
ψ

−⋅+=
⋅+

1

1

           
(15) 

( ) ( )ipTLiLT syrssxssrsl ⋅+=− σσψω 1      (16) 

ipM sysbe ψ⋅⋅= 23                                     (17) 

gdzie:   ωωω ψ essl −=                                  (18) 

σ – współczynnik rozproszenia maszyny 
indukcyjnej. 

ZaleŜności (15)-(18) wskazują, Ŝe sterowanie 
strumienia magnetycznego i momentu 
elektromagnetycznego w maszynie indukcyjnej 
moŜe być dokonywane przez odpowiednie 
sterowanie składowej x i y wektora prądu 
stojana.  Wykres wektorowy dla 
rozpatrywanego sterowania polowo-
zorientowanego generatorem indukcyjnym 
przedstawiono na rysunku 6.  

 

Rys.6. Wykres wektorowy dla sterowania 
polowo-zorientowanego generatorem 
indukcyjnym z orientacją względem wektora 
strumienia stojana 
Z analizy równań (15)-(16) wynika, Ŝe przy 
sterowaniu polowo-zorientowanym względem 
wektora strumienia stojana między 
wielkościami elektromagnetycznymi występuje 
niepoŜądane sprzęŜenie. W celu 
wyeliminowania tej niedogodności konieczne 
jest zastosowanie w układzie sterowania 
odpowiedniego bloku odsprzęgającego [5]. 
Układ sterowania polowo-zorientowanego 
autonomicznym generatorem indukcyjnym z 
przekształtnikiem AC/DC z zastosowaniem 
orientacji względem strumienia sprzęŜonego 
stojana przedstawiono na rysunku 7.  

 

Rys.7. Układ sterowania polowo-
zorientowanego generatorem indukcyjnym 
z orientacją względem wektora strumienia 
stojana 

5. Badania symulacyjne  
Wybrane wyniki badań symulacyjnych 
sterowania przekształtnikowego wzbudzeniem 
generatora indukcyjnego dla układu z orientacja 
względem wektora strumienia stojana 
przedstawiono na rysunku 8. Przyjęto układ 
połączenia szeregowego generatora 
indukcyjnego z przekształtnikiem AC/DC z 
rezystorem obciąŜenia w obwodzie  DC 
przekształtnika.  Symulowano najpierw stan 
pracy jałowej generatora, a następnie stan 
skokowej zmiany obciąŜenia. 
Z rysunku 8a wynika, Ŝe układ sterowania 
zapewnia stabilizację modułu wektora 
strumienia stojana niezaleŜnie od stopnia 
obciąŜenia generatora. W momencie skoku 
obciąŜenia wysteruje nieznaczne zmniejszenie 
napięcia stałego w obwodzie pośredniczącym i 
napięcia fazowego przekształtnika – rysunek 
8b. Rysunek 8c wskazuje, Ŝe współpraca 
generatora indukcyjnego z przekształtnikiem 
AC/DC wprowadza pewne odkształcenia 
prądów fazowych generatora od przebiegów 
sinusoidalnych. 
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Rys.8. Badania symulacyjne układu sterowania 
polowo-zorientowanego generatorem 
indukcyjnym z orientacją względem wektora 
strumienia stojana: a)trajektoria wektora 
strumienia stojana, b)napięcie fazowe 
przekształtnika i obwodu pośredniczącego, 
c)prąd fazowy stojana generatora 

6. Podsumowanie  
Sterowanie przekształtnikowe autonomicznym 
generatorem indukcyjnym  moŜe być 
zrealizowane z zastosowaniem sterowania 
polowo-zorientowanego z wyborem róŜnych 
orientacji układu współrzędnych. Przy 
sterowaniu polowo-zorientowanym względem 
wektora strumienia sprzęŜonego wirnika  bloki 
estymujące wektor strumienia wirnika lub 
pulsację poślizgu wirnika są zaleŜne od 
trudnych do identyfikacji oraz  zmiennych w 
funkcji nasycenia obwodu magnetycznego i 
temperatury parametrów elektromagnetycznych 
wirnika. Przy sterowaniu prądowym uzyskuje 
się niezaleŜne, odsprzęŜone  sterowanie 
strumienia magnetycznego wirnika  i momentu 
elektromagnetycznego czyli mocy generatora 
indukcyjnego.  Przy sterowaniu polowo-
zorientowanym względem wektora strumienia 
sprzęŜonego stojana uzyskuje się proste 
zaleŜności na wyznaczenie estymowanego 

wektora strumienia stojana, ale w układzie 
sterowania konieczne jest zastosowanie bloków 
odsprzęgających dla zmiennych sterujących w 
poszczególnych osiach.   
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