
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 90/2011 23

Andrzej Radecki, Piotr Chudzik 
Politechnika Łódzka, Łódź 

 
BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH METOD 

ODWZBUDZANIA SILNIKA INDUKCYJNEGO ZASILANEGO  
Z SIECI O DUśYCH, CHWILOWYCH SPADKACH NAPIĘĆ 

 
COMPARSION STUDY OF FIELD WEAKENING METHODS FOR  INDUCTION 

MOTORS FEEDED FROM POWER GRID WITH LARGE VOLTAGE DROPS 
 

Abstract: Field weakening in induction motor drives is a well known strategy to control of angular motor 

speed beyond its nominal value. There are two main approaches to weakening field in induction machines. 

First and most common approach is based on static function where a proper value of rotor flux is given for 

certain value of angular shaft speed and supply voltage. In this case a proper information of motor drive pa-

rameters must be known. Second approach uses dynamic information about the control voltage signal to guar-

antees a proper voltage reserve to control stator currents. In this article both of  methods was compared in a 

case of large voltage drops. It was shown that in transient states a dynamic filed weakening can provide 

a proper control of stator currents and consequently also electromagnetic torque and rotor flux. A simulation 

and test-stand results was included to show differences in compared methods.  

1. Wstęp 
Osłabianie strumienia magnetycznego w siln-

ikach indukcyjnych pozwala na stosowanie tych 

maszyn w szerokim zakresie prędkości 

obrotowych, nawet przy ograniczonych warto-

ściach napięcia zasilania [1]. Właściwość ta ma 

szczególne znaczenie w przypadku napędów 

tramwajowych i  trolejbusowych, które są zasi-

lane z sieci o duŜych chwilowych spadkach na-

pięć dochodzących do kilkuset woltów przy 

jednoczesnym braku ekonomicznego uzasad-

nienia dla przewymiarowywania stosowanych 

silników w taki sposób, aby ich zakres normal-

nej pracy mieścił się w pełnym zakresie napięć 

występujących w sieci zasilającej. Istnieje 

obecnie kilka skutecznych sposobów wyzna-

czania punktu pracy maszyny w zaleŜności od 

napięcia zasilania, prędkości obrotowej i roz-

wijanego momentu elektromagnetycznego. 

Metody te moŜna podzielić na dwie podsta-

wowe grupy. W pierwszej grupie, zadany punkt 

pracy ustalany jest arbitralnie na podstawie wy-

znaczonych dla danego silnika statycznych ro-

dzin charakterystyk strumienia skojarzonego 

wirnika. W drugiej grupie punkt pracy wynika 

w sposób dynamiczny z działania dodatkowego 

regulatora zapewniającego zapas napięcia ste-

rowania niezbędny dla prawidłowej pracy na-

pędu. 

 

2. Odwzbudzanie silników indukcyjnych 
w napędach o duŜych wymaganiach dy-
namicznych 
Uproszczona analiza równań opisujących na-

pięcia, prądy i strumienie w silniku, przeprowa-

dzona dla stanu ustalonego pozwala przyjąć, Ŝe 

wartość strumienia magnetycznego jest funkcją 

amplitudy trójfazowego napięcia zasilania sil-

nika i prędkości kątowej wirnika. W napędach 

falownikowych, które umoŜliwiają zasilanie ze 

zmienną częstotliwością, utrzymanie optymal-

nej (ze względu na najlepsze wykorzystanie 

obwodu magnetycznego silnika) wartości mo-

dułu strumienia wzbudzenia maszyny (będące 

podstawą sterowania skalarnego U/f), uzyskuje 

się poprzez spełnienie zaleŜności: 
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gdzie:  up – napięcie pośredniczące, 

 ωr – prędkość kątowa wirnika. 

 

Zapewnienie stałości ilorazu napięcia 

i częstotliwości jest moŜliwe tylko do pewnej 

wartości prędkości, odpowiadającej maksymal-

nemu napięciu falownika wynikającemu z osią-

gnięcia pełnego wysterowania łączników. 

Zwiększanie prędkości ponad tę wartość powo-

duje, Ŝe silnik ulega odwzbudzeniu w „natu-

ralny” sposób bez konieczności uwzględniania 

tego faktu w algorytmie sterowania. Podsta-

wową wadą takiego podejścia do problemu od-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 90/2011 24

wzbudzania jest pogorszenie jakości sterowania 

napędem zarówno pod względem mechanicz-

nym jak i elektrycznym.  

W przypadku napędów o duŜych wymaganiach 

dynamicznych, zdolność precyzyjnego stero-

wania momentem rozwijanym w silniku  jest 

bardzo waŜna. Zmniejszanie modułu strumie-

nia, który ma bezpośrednie znaczenie w gene-

rowaniu momentu, musi być w takich przypad-

kach realizowane w sposób bardzo precyzyjny, 

bez moŜliwości utraty kontroli nad prądami  

i strumieniami w stanach przejściowych. Dodat-

kowo waŜnym kryterium jest konieczność za-

pewnienia warunków pracy  optymalnych ze 

względu na sprawność napędu i ograniczenia 

falownika. 

Na rys 1. zamieszczono schemat blokowy 

układu sterowania z sygnałami wartości zadanej 

momentu elektromagnetycznego Mzel i modułu 

strumienia skojarzonego wirnika Ψzr (rys.1). 

 
Rys. 1. Struktura typowego układu regulacji 

momentu elektromagnetycznego z wykorzysta-

niem regulatora osłabienia strumienia wzbu-

dzenia 

Jako wektorowy układ regulacji momentu 

elektromagnetycznego silnika, przedstawiony 

na rys.1, naleŜy rozumieć jedną z popularnych 

metod bezpośredniego lub pośredniego stero-

wania silnikiem indukcyjnym.  

3. Odwzbudzanie silników indukcyjnych 
za pomocą statycznych charakterystyk 
strumienia skojarzonego wirnika  
Jedną z podstawowych metod odwzbudzania 

silnika jest wykorzystanie charakterystyki sta-

tycznej, określającej osiągalną dla danego na-

pięcia i prędkości kątowej wartość strumienia 

skojarzonego wirnika. Charakterystyka ta jest 

wyznaczana w oparciu o załoŜenia przyjęte dla 

danego napędu i wymaga pełnej informacji 

o parametrach silnika. ZaleŜność ta jest funkcją 

dwóch zmiennych i bywa przedstawiana 

w formie graficznej jako powierzchnia 

),( rpr uf ω=Ψ . 

Na rys 2. zamieszczono charakterystykę wy-

znaczoną dla silnika Sg132-S4 firmy BOBRME 

Komel o mocy nominalnej 5kW. 

 

Rys. 2. Wykres zaleŜności statycznej wartości 

strumienia skojarzonego wirnika w funkcji  

wartości napięcia pośredniczącego i prędkości 

kątowej wirnika (wielkości w jednostkach 

względnych) 

Typowy układ regulacji momentu elektroma-

gnetycznego wykorzystujący do odwzbudzania 

omawianą funkcję dwóch zmiennych (po-

wierzchnię) został przedstawiony rys.3. 

 

Rys. 3. Struktura typowego układu regulacji 

momentu elektromagnetycznego z wykorzysta-

niem tablicy wzbudzenia. 

W metodzie tej nie są uwzględniane szybkości 

zmian prędkości kątowej i napięcia pośredni-

czącego, co moŜe budzić uzasadnione obawy  

o niewłaściwą kontrolę maszyny indukcyjnej  

w stanach przejściowych przy szybkich zmia-

nach prędkości kątowej lub napięcia pośre-

dniczącego. Wadami przedstawionej metody 
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odwzbudzania strumienia za pomocą charakte-

rystyk statycznych są równieŜ: konieczność 

dokładnej znajomości parametrów maszyny 

indukcyjnej, wpływ zmian parametrów na 

jakość sterowania i konieczność przechowy-

wania duŜych tablic odzwierciedlających 

funkcję strumienia w systemie mikroproceso-

rowym. 

4. Dynamiczne osłabianie strumienia sko-
jarzonego wirnika 

Konieczność ograniczania wartości strumienia 

w silniku (nie tylko indukcyjnym) polega na 

braku moŜliwości sterowania za pomocą ogra-

niczonej wartości napięcia falownika przy 

znacznej wartości siły elektromotorycznej.  

Wynikający z tego wniosek, Ŝe odwzbudzanie 

jest potrzebne w sytuacjach, gdy falownikowi 

„brakuje napięcia” stał się podstawą do powsta-

nia metody o charakterze dynamicznym, która 

wartość zadaną strumienia magnetycznego wir-

nika uzaleŜnia od moŜliwości napięciowych 

falownika [2][3][4]. Rolę powierzchni statycz-

nej występującej w poprzedniej metodzie pełni 

układ dynamiczny (rys.5), którego zadaniem 

jest utrzymywanie w stanach ustalonych i sta-

nach dynamicznych wartości strumienia skoja-

rzonego wirnika na takim poziomie, aby do ste-

rowania maszyny wykorzystywana była war-

tość napięcia stojana o module odpowiadają-

cym napięciu up·kup, (gdzie współczynnik kup 

uwzględnia realizowalność modułu napięcia 

stojana dla danej wartości napięcia pośredni-

czącego up).  

Rys. 4. Struktura typowego układu regulacji 

momentu elektromagnetycznego z wykorzy-

staniem regulatora osłabienia strumienia 

wzbudzenia 

W przedstawionych w niniejszym opracowaniu 

badaniach wykorzystano regulator proporcjo-

nalno całkujący z obustronnymi ograniczeniami 

sygnału sterującego.  

 
Rys. 5. Uproszczony schemat blokowy regula-

tora osłabienia strumienia skojarzonego wir-

nika 

Układ o takiej strukturze zmniejsza wartość za-

daną strumienia w sytuacji, gdy wartość napię-

cia zadawanego do realizacji w falowniku prze-

kracza wartość maksymalną pomniejszoną  

o doświadczalnie przyjęty zapas napięcia, który 

umoŜliwia poprawne sterowanie prądem 

w stanach dynamicznych. Warto zauwaŜyć, Ŝe 

ze względu na brak konieczności dostarczenia 

informacji o prędkości kątowej wału, metoda ta 

moŜe być z powodzeniem wykorzystana 

w  bezczujnikowym sterowaniu układem napę-

dowym. 

5. Porównawcze wyniki badań symula-
cyjnych 
Porównawcze badania symulacyjne obu metod 

odwzbudzenia silnika indukcyjnego zostały 

przeprowadzone w środowisku obliczeniowym 

Matlab-Simulink 2009b. Na rys.6 przedsta-

wiono wyniki uzyskane dla przypadku stałej 

wartości napięcia pośredniczącego. Na  rys. 7 

przedstawiono wyniki dla próby, w której wy-

stąpił chwilowy spadek napięcia zasilania do 

wartości 0,75 napięcia nominalnego.  

Obie porównywane metody charakteryzują się 

podobną skutecznością regulacji momentu 

elektromagnetycznego przy odwzbudzaniu sil-

nika. Odwzbudzanie silnika oparte na tablicy 

statycznej wykazuje niepoprawne działanie 

w stanach dynamicznych, co uwidacznia się 

poprzez nasycenie regulatorów prądu stojana, 

duŜe uchyby regulacji prądu stojana i brak peł-

nej kontroli nad strumieniem skojarzonym wir-

nika. Pośrednim efektem tych zjawisk jest za-

burzenie momentu elektromagnetycznego, 

szczególnie widoczne w próbie z chwilowym 

spadkiem napięcia pośredniczącego (rys.7). 
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Rys. 6. Porównanie metod osłabiania strumie-

nia dla stałej wartości napięcia pośredniczą-

cego (linia ciągła – odwzbudzanie dynamiczne, 

linia przerywana – tablica odwzbudzania) 

uzs – moduł zadanego napięcia stojana,  

up – napięcie zasilania falownika,  

us – moduł napięcia wyjściowego falownika, 

eisd, eisq– uchyby wektorowego regulatora 

prądu, 

Mzel, Mel – moment elektromagnetyczny, wartość 

zadana i realizowana, 

Ψzr, Ψr, - moduł strumienia skojarzonego wir-

nika, wartość  zadana i realizowania. 

 
Rys. 7. Porównanie metod osłabiania strumie-

nia dla 25% spadku napięcia pośredniczącego 

(linia ciągła – odwzbudzanie dynamiczne, linia 

przerywana – tablica odwzbudzania) 

Metoda dynamicznego osłabiania strumienia 

umoŜliwia dokładne sterowanie prądem stojana 

i pośrednio precyzyjną realizację zadanej przez 

regulator wartości strumienia skojarzonego 

wirnika. 

6. Wyniki badań eksperymentalnych  

Porównywane metody odwzbudzania silnika 

indukcyjnego zostały zaimplementowane w ste-
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rowniku mikroprocesorowym z mikrokon-

trolerem sygnałowym TMS320F2812 wy-

korzystanym do sterowania falownikowego 

układu napędowego z silnikiem indukcyjnym 

Sg132-S4 firmy BOBRME Komel o mocy no-

minalnej 5kW (rys.8).  

 

Rys. 8. Stanowisko laboratoryjne z falowniko-

wym układ napędowym wykorzystane do badań 

eksperymentalnych 

Przeprowadzone badanie laboratoryjne polegało 

na zarejestrowaniu wybranych wielkości steru-

jących występujących w systemie mikroproce-

sorowym oraz pomiarze napięć, prądów i mo-

mentu elektromagnetycznego w silniku zasila-

nym z przekształtnika o  napięciu pośredniczą-

cym równym 0,5 napięcia nominalnego  

i chwilowym spadku tego napięcia do wartości 

0,3 napięcia nominalnego wynoszącego 600V. 

Na rys. 9 zostały zestawione wyniki pomiarów 

dla dwóch róŜnych metod odwzbudzania. Po-

dobnie jak w przypadku symulacji komputero-

wych przebiegi momentów są do siebie bardzo 

zbliŜone. Dla metody wykorzystującej regulator 

osłabienia strumienia, w trakcie odwzbudzania 

silnika moŜliwy jest do uzyskania większy 

moment elektromagnetyczny.  

Przebiegi momentów elektromagnetycznych 

i napięcia pośredniczącego zostały zestawione 

we właściwej skali z przebiegami wartości za-

danej strumienia skojarzonego wirnika dla po-

równywanych metod (rys. 9). W metodzie 

z układem dynamicznym zadany moduł stru-

mienia Ψzrr, ma wyŜszą wartość w porównaniu 

z układem z tablicą statyczną. 

 

Rys. 9. Oscylogramy porównawcze dwóch me-

tod odwzbudzania silnika indukcyjnego. 

up – napięcie zasilania falownika,  

Melt,Melr – moment na wale silnika w próbach 

z odwzbudzaniem metodą tablicy statycznej 

i metodą z regulatorem osłabienia strumienia 

 

Rys. 10. Przebiegi porównawcze zadanych war-

tości modułu strumienia skojarzonego wirnika 

w trakcie odwzbudzania silnika indukcyjnego z 

naniesionymi oscylogramami zarejestrowanymi 

w trakcie badania eksperymentalnego 

Ψzrt,Ψzrr – moduły zadanego strumienia skoja-

rzonego wirnika w próbach z odwzbudzaniem 

metodą tablicy statycznej i metodą z regulato-

rem osłabienia strumienia, 

ωrt, ωrr – prędkości kątowa wirnika w próbach 

z odwzbudzaniem metodą tablicy statycznej 

i metodą z regulatorem osłabienia strumienia,  

Mzel –wartość zadana momentu napędowego. 

7. Podsumowanie  
W artykule zostały porównane dwie metody 

odwzbudzania silnika indukcyjnego zasilanego 

z sieci o duŜych chwilowych spadkach napięć. 

Metoda odwzbudzania silnika wykorzystująca 

regulator osłabienia strumienia skojarzonego 

wirnika umoŜliwia prawidłową realizację mo-
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mentu elektromagnetycznego silnika bez ko-

nieczności wyznaczania dwuwymiarowej cha-

rakterystyki statycznej, do uzyskania której nie-

zbędna jest pełna informacja o silniku induk-

cyjnym. Uzyskany zapas napięcia sterującego 

umoŜliwia właściwe sterowanie prądem stojana 

w chwilach dynamicznych i realizację zadanej 

wartości strumienia skojarzonego wirnika. Jak 

wykazały badania, metoda ta jest skuteczna  

w przypadku zasilania silnika indukcyjnego  

z sieci o zmiennym napięciu. 

Osłabianie strumienia skojarzonego wirnika 

z wykorzystaniem regulatora proporcjonalno 

całkującego z ograniczeniem sygnału sterują-

cego jest prostym i skutecznym sposobem od-

wzbudzania silnika indukcyjnego, który moŜe 

stanowić alternatywę dla popularnej metody ba-

zującej na charakterystyce statycznej, szczegól-

nie w przekształtnikowych układach napędo-

wych zasilanych z sieci o duŜych chwilowych 

spadkach napięcia. 
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