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1. Wstęp
Jako indukcyjne generatory wiatrowe stosowane są zarówno 

maszyny klatkowe, jak i pierścieniowe. Szczególnie dla elek-
trowni wiatrowych mniejszych mocy stosowane są częściej 
maszyny indukcyjne klatkowe, głównie ze względu na większą 
niezawodność tych maszyn mimo gorszych ich właściwości re-
gulacyjnych. Wymagają one jednak zastosowania kondensato-
rów do ich wzbudzenia (rys. 1) oraz musi wystąpić magnetyzm 
szczątkowy. Przy pracy autonomicznej częstotliwość napięcia 
zależy od prędkości obrotowej oraz od obciążenia, co stanowi 
istotną wadę indukcyjnych generatorów klatkowych. Aby za-
pewnić stałą częstotliwość, stosuje się dodatkowe urządzenia 
energoelektroniczne z przetwarzaniem, np. AC-DC-AC. Wiele 
publikacji [1–5, 7–8] omawia zagadnienia związane z właści-
wościami generatorów indukcyjnych przy pracy autonomicznej 
oraz przy współpracy z siecią.

2. Model obwodowy
Schemat zastępczy modelu obwodowego przedstawiono na 

rys. 2. Model obwodowy uwzględnia nieliniowość obwodu ma-
gnetycznego w postaci reaktancji magnesującej Xm, która jest 
zależna od prądu magnesującego Im. Schemat ten nie uwzględ-
nia strat w żelazie. Dla rozważanej maszyny indukcyjnej para-
metry schematu zastępczego wyznaczono przy pomocy RMxprt 
programu Maxwell.

Dane silnika indukcyjnego: moc znamionowa 7,5 kW; na-
pięcie znamionowe 380 V, prędkość znamionowa 965 obr/min, 
układ połączeń – trójkąt. Na podstawie obliczeń obwodowych 
wyznaczono charakterystykę Xm(Im) oraz obliczono wartości 
pozostałych parametrów schematu zastępczego, które wynoszą:

RS = 1,215; Xσs = 2,72; R'r = 2,29; X'σr= 4,42
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Rys. 1. Schemat połączeń prądnicy indukcyjnej przy pracy autonomicznej

Na schemacie zastępczym fr oznacza względną częstotliwość, 
częstotliwość napięcia stojana względem znamionowej często-
tliwości silnika.

Opracowany z wykorzystaniem programu Mathcad algo-
rytm obliczeniowy do wyznaczania charakterystyk statycznych, 
z uwzględnieniem nieliniowości charakterystyki magnesowania, 
umożliwia wyznaczenie charakterystyk przy stałej prędkości 
obrotowej lub stałej częstotliwości napięcia na obciążeniu [5].

Względną częstotliwość można wyznaczyć, przyrównując do 
zera część rzeczywistą impedancji zastępczej widzianej z zacis-
ków reaktancji magnesującej: Re(ZZ) = 0. Natomiast ustalony 
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punkt pracy oblicza się, przyrównując część urojoną impedancji 
zastępczej do reaktancji magnesującej: Im(ZZ) = fr Xm

3. Obliczenia polowo-obwodowe
W obliczeniach polowo-obwodowych zastosowano pro-

gram Maxwell ze solverem Transient. Dzięki temu możliwe 
jest wyznaczenie różnych stanów nieustalonych generatora 
pracującego autonomicznie na odbiornik w stanie pracy sy-
metrycznego i niesymetrycznego obciążenia, jak również we 
współpracy z układem prostownikowym. Również możliwe 

Rys. 2. Schemat zastępczy prądnicy indukcyjnej dla jednej fazy

są obliczenia dla różnego rodzaju niesymetrii. W obliczeniach 
2-wymiarowych uwzględniono rezystancję stojana oraz induk-
cyjności rozproszeń stojana i wirnika wyznaczone przy pomocy 
RMxprt, takie same jak w obliczeniach obwodowych. Program 
nie uwzględnia również strat w żelazie. 

3.1. Samowzbudzanie się generatora
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki obliczeń w postaci prze-

biegów czasowych napięć międzyprzewodowych i prądów fa-
zowych i przy stałej prędkości obrotowej n = 1040 obr/min 
podczas samozwbudzania się generatora w stanie obciążonym. 
Aby umożliwić proces samowzbudzania się generatora podczas 
obliczeń numerycznych, zadano niezerowe warunki początko-
we (prądowe) na jednym z uzwojeń fazowych.

3.2.  Praca generatora z układem prostownikowym
Schemat obwodowy modułu Schematic Capture programu 

Maxwell przedstawiono na rys. 4. Obliczenia wykonano dla ob-
ciążenia rezystancyjnego Ro = 30 Ω, pojemności kondensatorów 
C = 90 μF, przy stałej prędkości obrotowej n = 1040 obr/min. 
Przykładowe przebiegi czasowe napięcia na odbiorniku, prą-
du fazowego uzwojenia, prądu przewodowego przed układem 
prostownikowym oraz momentu elektromagnetycznego przed-
stawiono na rys. 5. Znając te przebiegi, można dokładnie wy-
znaczyć ich wartości skuteczne oraz dopuszczalne obciążenie.

Rys. 3. Przebiegi czasowe napięć międzyprzewodowych i prądów fazowych podczas samowzbudzania się generatora

a) b)

Rys. 4.  Schemat obwodowy generatora wraz z układem prostownikowym modułu Schematic Capture
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a) c)

b) d)

Rys. 5. Przebiegi czasowe: a) napięcia na zaciskach; b) prądu fazowego; c) prądu przewodowego; d) momentu elektromagnetycznego w stanie ustalonym

Rys. 6. Schemat obwodowy prądnicy w module Schematic Capture przy włączeniu do sieci

3.3. Włączenie generatora wzbudzonego 
i niewzbudzonego do sieci 

Program Maxwell umożliwia wykonanie obliczeń dla róż-
nych przypadków stanów nieustalonych. Rozważono przypadek 
włączenia nieobciążonego generatora do sieci i równoczesnego 
zadania momentu napędowego. Schemat układu obwodowego 
przedstawiono na rysunku 6. 

Na rysunku  7 przedstawiono przebiegi czasowe momen-
tu, prędkości obrotowej i prądów generatora wzbudzonego 
(początkowa prędkość 1040 obr/min) podczas jego włącze-
nia do sieci i równoczesego zadania momentu napędowego 
T = 100 Nm. 

Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi czasowe momentu, 
prędkości obrotowej i prądów generatora niewzbudzonego 
w warunkach jak wyżej.

Jak widać z przedstawionych przebiegów (rys. 7 i rys. 8), 
w obu przypadkach nie występują problemy z synchronizacją, 
natomiast można się spodziewać dużych prądów łączeniowych.

4. Charakterystyki statyczne prądnicy
Charakterystyki statyczne prądnicy można wyznaczyć na 

podstawie obliczonych obwodowo parametrów schematu za-
stępczego oraz na podstawie obliczeń polowo-obwodowych 
dla ustalonych warunków pracy. Na rysunku 9 przedstawio-
no wyznaczone obydwiema metodami charakterystyki ze-
wnętrzne U = f(I) dla dwóch pojemności kondensatorów, przy 
stałej prędkości obrotowej n = 1040  obr/min i obciążeniu  
rezystancyjnym.

Na podstawie obliczeń obwodowych łatwo również wyzna-
czyć charakterystyki statyczne przy stałej częstotliwości, co przy 
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a) c)
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Rys. 7. Przebiegi czasowe podczas włączenia prądnicy wzbudzonej do sieci: a) momentu elektromagnetycznego; b) prędkości obrotowej; c) prądu fazowe-

go; c) prądu przewodowego

Rys. 8. Przebiegi czasowe podczas włączenia prądnicy niewzbudzonej do sieci: a) momentu elektromagnetycznego; b) prędkości obrotowej;  c) prądu 

fazowego; d) prądu przewodowego

a) c)

b) d)
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obliczeniach polowo-obwodowych jest bardziej kłopotliwe 
i wymaga wielokrotnych czasochłonnych przeliczeń.

Porównując charakterystyki statyczne wyznaczone oby-
dwiema metodami, można zauważyć niewielkie różnice mię-
dzy nimi. Wpływa na to dokładność wyznaczenia parametrów 
schematu zastępczego przy metodzie obwodowej oraz stałość 
tych parametrów. Jednakże z praktycznego punktu widzenia 
do wstępnego doboru kondensatorów oraz uzwojenia prądnicy 
obliczenia obwodowe powinny być zastosowane. Obliczenia 
obwodowe dają większą zmienność napięcia na zaciskach ge-
neratora.

5. Podsumowanie
Obliczenia obwodowe i polowo-obwodowe wskazują na do-

brą zgodność wyników obliczeń. Na początkowym etapie pro-
jektowania można więc zastosować model obwodowy.

Opracowany model polowo-obwodowy pozwala na oblicze-
nia dla różnego typu stanów nieustalonych i analizę wyników 
tych obliczeń zarówno z punktu widzenia samego generatora, 
jak również w różnych układach.
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