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ANALIZA WEKTOROWYCH METOD PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO 
STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM 

INDUKCYJNYM 
 

ANALYSIS OF VECTOR METHODS OF CONVERTER CONTROL 
OF ISOLATED INDUCTION GENERATOR 

 
Abstract: The paper presents the problems of vector converter control of isolated self-excited induction gen-
erator. The converter 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 con-
trolling of induction generator excitation gives a good transient response and a smooth variation of excitation 
current. The system of PWM excitation with PWM inverter placed in series with induction generator is pre-
sented. The vector control methods of self-excited induction generator are developed and discussed. The con-
trol 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. Some selected results 
of simulation of control performance are presented. 
 
1. Wstęp 

Generatory indukcyjne z wirnikiem klatkowym 
są powszechnie stosowane, jako źródła energii 
elektrycznej w wielu układach energii odna-
wialnej. Zaletą generatorów indukcyjnych jest 
prostota konstrukcji, duża niezawodność dzia-
łania, niskie koszty inwestycyjne i eksploatacji. 
W wielu przypadkach generatory te pracują, ja-
ko układy autonomiczne z oddawaniem energii 
do urządzeń odbiorczych przyłączonych do ge-
neratora [6]. 

 
Rys.1. Schemat autonomicznego generatora in-
dukcyjnego z przekształtnikiem AC/DC 

W konwencjonalnych układach autonomicznej 
pracy generatorów indukcyjnych proces samo-
wzbudzenia generatora jest zapewniany przez 
kondensatory wzbudzenia przyłączone bezpo-
średnio do zacisków stojana generatora. Istotną 
wadą tych układów jest duża zmienność napięcia 
i częstotliwości generatora przy zmianach obcią-
żenia generatora i prędkości kątowej maszyny 
pierwotnej napędzającej generator. Przy stoso-
waniu najczęściej skokowej zmiany pojemności 

kondensatorów wzbudzenia nie uzyskuje się do-
kładnej regulacji wielkości elektromagnetycz-
nych generatora. Z tych względów obecnie są 
rozwijane przekształtnikowe metody sterowania 
autonomicznych generatorów indukcyjnych, po-
zwalające na poprawę właściwości sterowania 
wielkości elektromagnetycznych generatora  
[2-5]. W artykule rozważany jest przekształtni-
kowy układ autonomicznego generatora induk-
cyjnego przedstawiony na rys.1. 
W układzie do zacisków stojana 3-fazowego 
generatora indukcyjnego jest przyłączony prze-
kształtnik energoelektroniczny AC/DC. W ob-
wodzie pośredniczącym przekształtnika wystę-
puje kondensator Cd oraz rezystor Rd. Konden-
sator Cd jest tu źródłem mocy biernej dla wzbu-
dzenia generatora indukcyjnego. Moc na rezy-
storze Rd może być traktowana, jako moc wy-
dzielana na odbiorniku prądu stałego lub jako 
moc wykorzystywana w dalszych stopniach 
przetwarzania energii. 

2. Sterowanie wektorowe autonomicz-
nym generatorem indukcyjnym 

Do sterowania przekształtnikowych generatorów 
indukcyjnych możliwe jest zastosowanie metod 
wykorzystywanych do sterowania polowo-
zorientowanego silników indukcyjnych klatko-
wych [2-5]. Można tu zastosować orientację 
przyjętego w analizie układu współrzędnych 
względem wektora strumienia sprzężonego wir-
nika, stojana lub magnesowania. Przez uwzględ-
nienie odpowiednich zależności wektorowych 
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między wektorem przestrzennym wybranego 
strumienia sprzężonego maszyny indukcyjnej  
i wektorem przestrzennym prądu stojana maszy-
ny można uzyskać niezależne sterowanie napię-
cia oraz mocy (momentu) generatora. 
W artykule tym rozpatrywane są następujące 
metody sterowania polowo-zorientowanego ge-
neratora indukcyjnego [2]: 

 Metoda sterowania bezpośredniego (DFOC)  
i sterowania pośredniego (IFOC) z orientacją 
względem wektora strumienia sprzężonego 
wirnika; 

 Metoda sterowania z orientacją względem 
wektora strumienia sprzężonego stojana 
(SFOC). 

 
Rys.2. Schemat sterowania wektorowego auto-
nomicznym generatorem indukcyjnym z zasto-
sowaniem metody DFOC 

 

Rys.3. Schemat sterowania wektorowego auto-
nomicznym generatorem indukcyjnym z zasto-
sowaniem metody IFOC 

Schematy układów polowo-zorientowanego ste-
rowania przekształtnikowego układu autono-

micznego generatora indukcyjnego przedstawio-
no na rysunkach 2, 3 i 4. W rozpatrywanych 
układach zastosowano pętlę sprzężenia zwrotne-
go dla regulacji napięcia w obwodzie pośredni-
czącym przekształtnika. Regulator tego napięcia 
wyznacza wartość składowej prądu stojana gene-
ratora sterującej wartością mocy czynnej (mo-
mentu) generatora. Wartość składowej prądu sto-
jana sterującej strumieniem generatora jest 
przyjmowana odpowiednio do wartości prędko-
ści kątowej wirnika generatora lub jest wyzna-
czana przez układ regulacji strumienia. 

 

Rys.4. Schemat sterowania wektorowego auto-
nomicznym generatorem indukcyjnym z zasto-
sowaniem metody SFOC 

3. Model matematyczny autonomicznego 
systemu przekształtnikowego generatora 
indukcyjnego 

3.1. Model generatora indukcyjnego 

W modelu matematycznym przekształtnikowe-
go autonomicznego generatora indukcyjnego 
ujęto opis maszyny indukcyjnej, układu prze-
kształtnikowego, obwodu pośredniczącego 
przekształtnika oraz układu sterowania. Szcze-
gółowe równania opisujące algorytmy polowo-
zorientowanego sterowania generatorem induk-
cyjnym przedstawiono w [2]. 
Przy sterowaniu autonomicznym generatorem 
indukcyjnym konieczne jest uwzględnienie 
wpływu zmienności nasycenia obwodu magne-
tycznego maszyny indukcyjnej. Wymaga to za-
stosowania w analizie bardziej złożonego, nie-
liniowego modelu matematycznego maszyny 
indukcyjnej [1,2]. 
Model matematyczny generatora indukcyjnego 
wyrażony w postaci wektorowej w nierucho-
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mym układzie współrzędnych α-β opisują za-
leżności: 

- równania napięciowe: 

us = Rs is + dψs / dt (1) 

0 = Rr ir + dψr / dt - j Ωe ψr (2) 

- równania strumieniowo-prądowe: 

ψs = Lsσ is + Lm im  (3) 

ψr = Lrσ ir + Lm im (4) 

im = is + ir (5) 

Gdzie: uS, iS, ir, im, ψS, ψr - odpowiednio wektor 
przestrzenny napięcia stojana, prądu stojana, 
prądu wirnika, prądu magnesowania, strumienia 
magnetycznego sprzężonego stojana i wirnika, 
Ωe - elektryczna prędkość kątowa wirnika, Rs, Rr 
- odpowiednio rezystancja fazowa stojana i wir-
nika, Lm, Lsσ, Lrσ - odpowiednio statyczna induk-
cyjność magnesowania, indukcyjność rozprosze-
nia stojana i indukcyjność rozproszenia wirnika. 

Parametry i wielkości elektromagnetyczne wir-
nika zostały przeliczone na stronę stojana. 
W przedstawionym modelu pominięto równanie 
ruchu, gdyż wymagałoby to szczegółowego opi-
su układu mechanicznego generatora. 
Dla szczegółowej analizy stanów pracy genera-
tora indukcyjnego w przyjętym modelu maszy-
ny indukcyjnej uwzględniono zmienność nasy-
cenia obwodu magnetycznego dla przepływu 
głównego strumienia magnetycznego. W tym 
celu w modelu wprowadzono funkcję opisującą 
nieliniową zmienność indukcyjności magneso-
wania od modułu wektora prądu magnesowania 
Lm=f(im). Z przekształceń równań modelu ma-
tematycznego generatora indukcyjnego o nieli-
niowym obwodzie magnetycznym wynika ko-
nieczność wprowadzenia również funkcji opisu-
jącej nieliniową zmienność indukcyjności dy-
namicznej magnesowania Lmd=f(im). Funkcje te 
są powiązane przez składnik występujący  
w równaniach nieliniowego modelu maszyny 
indukcyjnej: 

 
dt

di

i
iLiLiL

dt

d m

m
mmmmdmm

1
)()()(   (6) 

gdzie: Lm(im)=ψm(im)/im - statyczna indukcyj-
ność magnesowania, Lmd(im)= ∂ψm(im)/∂im - dy-
namiczna indukcyjność magnesowania, ψm, im - 
odpowiednio moduł wektora strumienia sprzę-
żonego magnesowania i wektora prądu magne-
sowania. 

3.2. Model przekształtnika AC/DC i obwodu 
pośredniczącego 

W analizie przekształtnik energoelektroniczny 
AC/DC jest rozpatrywany, jako model łączni-
kowy złożony z trzech idealnych kluczy dwu-
stanowych. Napięcia fazowe upk generowane 
przez przekształtnik po stronie prądu zmienne-
go opisuje następujący układ równań algebra-
icznych: 

  3uSSSuSu dCBAdkpk   (7) 

Gdzie: Sk - funkcja o wartości 0 lub 1 opisująca 
stan k-tego łącznika; ud - napięcie w obwodzie 
pośredniczącym przekształtnika, (k=A,B,C). 

Obwód pośredniczący przekształtnika AC/DC 
opisują następujące równania: 

d
d

dd
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 sCCsBBsAAd iSiSiSi   (9) 

Gdzie: id - wartość prądu w obwodzie pośredni-
czącym przekształtnika; Cd, Rd - odpowiednio 
wartość pojemności i rezystancji w obwodzie 
pośredniczącym przekształtnika; isk - wartości 
fazowe prądów stojana generatora. 

4. Badania symulacyjne 

Równania modelu nieliniowego generatora in-
dukcyjnego, przekształtnika energoelektronicz-
nego AC/DC, obwodów obciążenia i układów 
sterowania zostały zasymulowane z wykorzy-
staniem oprogramowania MATLAB/Simulink. 
Badania symulacyjne wykonano dla następują-
cych parametrów generatora indukcyjnego: 
Rs=3,57 Ω, Rr=3,68 Ω, Lsσ=22 mH, Lrσ=34 mH, 
pb=3. W modelu generatora indukcyjnego przy-
jęto zmodyfikowaną postać aproksymacji nor-
malnej charakterystyki magnesowania maszyn 
elektrycznych, wyrażoną wzorem: 

ψm=Am·arctg(Bm·im) + Cm·im (10) 

gdzie: Am=1,1098 Vs, Bm=0,2892 1/A, Cm=0,05 
Ωs. 

Pojemność kondensatora w obwodzie pośredni-
czącym przyjęto równą Cd=1 mF, a elektryczna 
prędkość kątowa wirnika generatora była równa 
Ωe = 314 rad/s. 
W badaniach symulacyjnych stan samowzbu-
dzenia generatora indukcyjnego był inicjowany 
przez przyłączenie do obwodu pośredniczącego 
DC przekształtnika AC/DC kondensatora nała-
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dowanego do wartości początkowej napięcia 
Ud0. Wirnik generatora był napędzany z zadaną 
prędkością kątową. Proces samowzbudzenia 
przebiegał przy jednoczesnej realizacji wybra-
nego algorytmu sterowania polowo-
zorientowanego aż do uzyskania stałej wartości 
skutecznej napięcia wytwarzanego przez gene-
rator. W dalszych badaniach analizowano stany 
elektromagnetyczne występujące przy załącze-
niu obciążenia i skokowych zmianach wartości 
obciążenia oraz wpływ zmienności prędkości 
kątowej wirnika generatora. Zmiany obciążenia 
generatora wymuszano przez zmianę rezystan-
cji przyłączonej do obwodu pośredniczącego 
przekształtnika AC/DC. Po uruchomieniu gene-
ratora indukcyjnego na biegu jałowym w chwili 
t=0,4 s obciążano generator rezystancją w ob-
wodzie DC wynoszącą Rd = 250 Ω. 
Wyniki przeprowadzonych symulacji dla meto-
dy sterowania DFOC przedstawiono na rysun-
kach 5-7, dla sterowania IFOC na rysunkach 8-
10, a dla sterowania SFOC na rysunkach 11-13. 
Na rys.5 przedstawiono przebiegi chwilowe na-
pięcia fazowego i prądu fazowego w fazie A 
stojana generatora. Przebiegi te dotyczą prze-
działu czasu, w którym generator indukcyjny 
pracował najpierw w stanie jałowym, a następ-
nie został obciążony. Z analizy przebiegów wy-
nika, że po załączeniu obciążenia wzrasta war-
tość amplitudy prądu fazowego stojana, nato-
miast napięcie fazowe stojana jest przez układ 
sterowania utrzymywane na stałym poziomie.  
Z powodu pominięcia w analizie dławików  
w obwodzie stojana generatora przebieg napię-
cia fazowego generatora jest znacznie odkształ-
cony, mimo tego przebieg prądu fazowego sto-
jana generatora jest praktycznie sinusoidalny. 
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Rys.5. Przebiegi chwilowe napięcia fazowego 
usA i prądu fazowego isA generatora indukcyjne-
go - metoda DFOC 

Na rys.6 przedstawiono przebieg chwilowy 
modułu wektora strumienia sprzężonego wirni-
ka podczas procesu samowzbudzenia generato-

ra w układzie przekształtnikowym. Przebieg ten 
wskazuje na zdolność układu do szybkiej reali-
zacji procesu samowzbudzenia, a następnie do 
przejścia do stanu pracy ustalonej z utrzymy-
waniem stałej wartości modułu strumienia wir-
nika. Potwierdzeniem tego jest przedstawiony 
na rys.7 przebieg trajektorii zakreślonej przez 
wektor strumienia sprzężonego wirnika podczas 
procesu samowzbudzenia oraz podczas pracy 
ustalonej na biegu jałowym i z obciążeniem. 
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Rys.6. Przebieg chwilowy modułu wektora 
strumienia sprzężonego wirnika – metoda 
DFOC 
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Rys.7. Hodograf wektora strumienia sprzężone-
go wirnika - metoda DFOC 
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Rys.8. Przebieg chwilowy napięcia w obwodzie 
prądu stałego – metoda DFOC 

Na rys.8 przedstawiono przebieg chwilowy na-
pięcia w obwodzie pośredniczącym przekształt-
nika podczas stanu jałowego i stanu obciążenia 
generatora indukcyjnego. Z badań symulacyj-
nych wynika, że układ regulacji utrzymuje na-
pięcie w obwodzie DC na zadanym poziomie. 
Tylko w momencie skokowej zmiany rezystan-
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cji obciążenia generatora występuje krótkotrwa-
łe zmniejszenie się napięcia w obwodzie DC, 
które jest szybko kompensowane przez układ 
regulacji. 
Na rys.9 i 10 przedstawiono przebiegi chwilowe 
napięcia i prądu stojana w fazie A generatora in-
dukcyjnego przy sterowaniu z zastosowaniem 
odpowiednio metody IFOC i SFOC. Badania te 
wykonano dla takich samych parametrów symu-
lacji, jakie przyjęto dla metody DFOC. 
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Rys.9. Przebiegi chwilowe napięcia fazowego 
usA i prądu fazowego isA  generatora indukcyj-
nego - metoda IFOC 
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Rys.10. Przebiegi chwilowe napięcia fazowego 
usA i prądu fazowego isA generatora indukcyjne-
go - metoda SFOC 

Z analizy otrzymanych przebiegów wynika, że 
metoda IFOC i SFOC zapewnia również po-
prawne sterowanie generatorem indukcyjnym, 
ale przebiegi napięcia i prądu stojana generatora 
zawierają znacznie większą liczbę składowych 
wyższych harmonicznych. Wynika to z tego, że 
metoda IFOC charakteryzuje się mniejszą do-
kładnością wyznaczenia kąta położenia wektora 
strumienia wirnika (brak estymatora wektora 
strumienia wirnika). Natomiast w metodzie 
SFOC konieczne było rozszerzenie układu re-
gulacji o bloki odprzęgające wzajemne oddzia-

ływanie polowo-zorientowanych składowych 
wektora prądu stojana generatora. 
Na rys.11 i 12 przedstawiono przebieg chwilo-
wy modułu wektora strumienia sprzężonego 
wirnika przy sterowaniu IFOC i modułu wekto-
ra strumienia sprzężonego stojana przy stero-
waniu SFOC ilustrujące przebieg procesu sa-
mowzbudzenia generatora indukcyjnego. 
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Rys.11. Przebieg chwilowy modułu wektora 
strumienia sprzężonego wirnika – metoda IFOC 
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Rys.12. Przebieg chwilowy modułu wektora 
strumienia sprzężonego stojana – metoda 
SFOC 

Z wykonanych badań wynika, że najbardziej 
niekorzystne warunki samowzbudzenia genera-
tora występują przy sterowaniu IFOC. Jest to 
uzasadnione tym, że w układzie sterowania 
IFOC nie występuje pętla regulacji modułu 
wektora strumienia sprzężonego wirnika i uzy-
skanie wartości ustalonych sterowanych wiel-
kości następuje stosunkowo wolno. 
Na rys.13 przedstawiono przebiegi chwilowe 
napięcia ud w obwodzie pośredniczącym prze-
kształtnika podczas procesu samowzbudzenia 
generatora indukcyjnego przy różnych warto-
ściach pojemności Cd. Przy malejącej wartości 
pojemności Cd w początkowym okresie procesu 
samowzbudzenia generatora następuje rozła-
dowanie kondensatora, które może prowadzić 
do utraty zdolności układu do prawidłowego 
zakończenia procesu samowzbudzenia. Przy 
bardzo małych wartościach pojemności proces 
samowzbudzenia generatora indukcyjnego nie 
następuje – krzywa 1 na rys.13. 
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Rys.13. Przebiegi chwilowe napięcia ud w ob-
wodzie DC przekształtnika przy różnych warto-
ściach pojemności Cd - metoda DFOC 

Na rys.14 przedstawiono przebieg chwilowy 
napięcia ud w obwodzie pośredniczącym prze-
kształtnika podczas pracy generatora przy dużej 
zmienności prędkości kątowej wirnika. Badania 
wskazują, że układ sterowania jest zdolny do 
utrzymania z dużą dokładnością stałej wartości 
napięcia ud, a stąd stałej mocy wydzielanej na 
rezystancji obciążenia. 
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Rys.14. Przebieg chwilowy napięcia ud w ob-
wodzie DC przekształtnika przy dużej zmienno-
ści prędkości kątowej generatora - metoda 
DFOC 

5. Podsumowanie 

Metody sterowania polowo-zorientowanego 
przekształtnikowym układem generatora induk-
cyjnego są oparte na sterowaniu składowymi 
wektora prądu stojana wyznaczonych w ukła-
dzie współrzędnych zorientowanym względem 
wektora strumienia sprzężonego wirnika (meto-
dy DFOC i IFOC) lub wektora strumienia 
sprzężonego stojana (metoda SFOC). Zaletą 
metod sterowania IFOC i DFOC jest możliwość 

niezależnego sterowania, przez polowo-
zorientowane składowe wektora prądu stojana 
generatora wartości, strumienia generatora oraz 
momentu (mocy) generatora. 
Sterowanie wektorowe przekształtnikowym 
układem generatora indukcyjnego pozwala na 
kształtowanie przebiegu procesu samowzbu-
dzenia generatora oraz wartości wielkości elek-
tromagnetycznych generatora. 
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