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Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana  
– metody sterowania, właściwości, zastosowania

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę oraz opisano podstawowe właściwości maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej (MIDZ). Zapre-
zentowano metody i układy sterowania MIDZ wykorzystywane w układach napędowych oraz generacyjnych, zwłaszcza w energetyce wiatrowej. 
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych. 

Double fed induction machine – control methods, properties 
and applications 

Summary: The article presents the analysis and the basic properties of double fed induction machine (DFIM). There are presented methods of the 
control of DFIM used in drive and generative systems, especially in wind power plants. There are shown the results of laboratory tests.

WPrOWADzenIe
Silniki indukcyjne pierścieniowe wykorzystywane są 

w  układach napędowych znacznie rzadziej niż silniki klatko-
we. Związane jest to między innymi z ich wyższą ceną z uwagi 
na bardziej złożoną konstrukcję wirnika. Typowe zastosowa-
nia silników pierścieniowych to proste napędy o regulowanej 
prędkości poprzez zmianę wartości dodatkowej rezystancji 
w  obwodzie wirnika (np. napędy dźwignicowe) oraz układy 
wymagające łagodnego rozruchu (np. długich taśmociągów 
z uwagi na sprężyste właściwości taśmy). 

Od dawna znane są również napędy regulowane z silni-
kiem pierścieniowym podłączonym dwustronnie do sieci –
od strony stojana i od strony wirnika. Obwód stojana silnika 
podłączony jest bezpośrednio, a obwód wirnika przez dwa 
połączone szeregowo przekształtniki energoelektroniczne: 
przekształtnik wirnikowy podłączony do wirnika silnika i prze-
kształtnik sieciowy. Dopasowują one, łącznie z ewentualnym 
transformatorem, parametry energii elektrycznej w obwo-
dzie wirnika (zmienne wartości napięcia i częstotliwości przy 
zmianie prędkości) do parametrów sieci zasilającej. Jakkolwiek 
w literaturze opisywane były od dawna układy ze sterowanym 
przekształtnikiem wirnikowym, to w praktyce do lat 80-tych 
ubiegłego wieku wykorzystywane były układy z niesterowal-
nym, diodowym przekształtnikiem wirnikowym. Unikało się 
w  ten sposób problemów ze sterowaniem przekształtnika 

przy zmiennej częstotliwości w obwodzie wirnika. Najważ-
niejszy z tych układów to kaskada podsynchroniczna (kaskada 
przekształtnikowa stałego momentu – rys. 1).
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Rys. 1. Kaskada podsynchroniczna

W maszynach indukcyjnych podłączonych dwustronnie 
do sieci sterowanie prędkości odbywa się przy stałej prędko-
ści synchronicznej poprzez oddziaływanie na poślizg maszy-
ny. W układzie pokazanym na rysunku 1 zachodzi to na dro-
dze zmiany wartości kąta opóźnienia włączenia tyrystorów 
prostownika PS wysterowanego do pracy falownikowej. Wraz 
ze zmianą prędkości, a tym samym poślizgu s silnika, zmie-
nia się wartość mocy elektrycznej Pe obwodu wirnika (mocy 
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 poślizgu), która poprzez prostownik niesterowalny PN, pro-
stownik sterowany PS i transformator Tr przepływa do sieci:

(1)

gdzie: 
Pe , PΨ , Ps – odpowiednio moc poślizgu, moc pola wirującego 

i moc pobierana z sieci w obwodzie stojana.
Racjonalne zastosowanie kaskady podsynchronicznej to 

napędy o niewielkim zakresie sterowania prędkości. Z zależ-
ności (1) wynika bowiem, że przy małej wartości maksymal-
nego poślizgu s moc elektryczna obwodu wirnika jest tylko 
częścią mocy pobieranej z sieci w obwodzie stojana i na tę 
wartość mocy dobiera się przekształtniki oraz transformator Tr 
w obwodzie wirnika.

Poza powyższą zaletą kaskada podsynchroniczna posia-
da wiele wad, takich jak niski współczynnik mocy i pobór z sie-
ci odkształconego prądu. Wadą są również ograniczenia za-
kresu sterowania wynikające z zastosowania niesterowalnego 
przekształtnika wirnikowego, co powoduje jednokierunkowy 
przepływ mocy Pe w obwodzie wirnika (Pe ≥ 0). Uzależniając 
moc elektryczną Pe obwodu wirnika od mocy P na wale ma-
szyny:

(2)

widać, że Pe > 0 uzyskuje się dla P > 0 i s > 0 (praca silnikowa ma-
szyny z prędkością podsynchroniczną) lub dla P < 0 i s < 0 (praca 
generatorowa maszyny lub hamowanie elektryczne w układach 
napędowych z prędkością nadsynchroniczną – rys. 3a).

mASzYnA InDuKCYJnA DWuSTrOnnIe zASILAnA
Rozwój teorii sterowania maszyn elektrycznych, wpro-

wadzenie do powszechnego zastosowania tanich przemien-
ników częstotliwości i zastosowania do ich sterowania syste-
mów mikroprocesorowych o dużej wydajności obliczeniowej 
spowodowały, że również w układach z silnikiem pierścienio-
wym stało się możliwe zastosowanie nowoczesnych układów 
i metod sterowania. 

Podstawowym układem o regulowanej prędkości z ma-
szyną  indukcyjną pierścieniową jest obecnie maszyna induk-
cyjna dwustronnie zasilana (MIDZ, rys.  2). W odróżnieniu od 
kaskady podsynchronicznej obydwa przekształtniki w obwo-
dzie wirnika – falownik wirnikowy FN-MSI 1 i falownik sieciowy 
FN-MSI 2 – są sterowane. Są to falowniki napięciowe pracujące 
z modulacją szerokości impulsów. 

Prądy wyjściowe obydwu falowników są quazisinusoidal-
ne: oprócz harmonicznej podstawowej zawierają tylko harmo-
niczne wysokich rzędów, związane z częstotliwością impul-
sowania. Sterowanie fazą prądu wirnika w stosunku do sem 

indukowanej w jego uzwojeniach umożliwia magnesowanie 
silnika od strony wirnika, a tym samym daje możliwość stero-
wania mocą bierną w obwodzie stojana silnika.

Rys. 2. Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana

Falowniki umożliwiają dwustronny przepływ energii w ob-
wodzie wirnika i dlatego maszyna indukcyjna dwustronnie 
zasilana może pracować z prędkością podsynchroniczną, jak 
i  nadsynchroniczną, zarówno w zakresie pracy silnikowej, jak 
i generatorowej (rys. 3b). Sprawiło to, że MIDZ wykorzystywana 
jest nie tylko w układach napędowych, ale przede wszystkim 
jako generator, głownie w energetyce wiatrowej. Umożliwia 
ona dostosowanie prędkości wirowania turbiny wiatrowej do 
prędkości wiatru, co powoduje przetwarzanie energii wiatru na 
energię elektryczną z większą sprawnością.

Rys. 3. Obszary pracy kaskady podsynchronicznej (a)  
oraz maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej (b)

a) b)

STerOWAnIe mOmenTem, mOCą CzYnną  
I mOCą BIerną 

W układzie współrzędnych xy (x – oś rzeczywista, y – oś 
urojona) zorientowanym względem wektora przestrzennego 
strumienia skojarzonego stojana (rys. 4) maszyna indukcyjna 
opisana jest następującym układem równań [9]:
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

gdzie:
Us , Is , Ψs – wektory przestrzenne napięcia, prądu i strumie-

nia skojarzonego z uzwojeniami stojana,
U'r , I'r , Ψ'r  – sprowadzone na stronę stojana wektory prze-

strzenne napięcia, prądu i strumienia skojarzone-
go z uzwojeniami wirnika,

Ls , L'r , LM – indukcyjności własne uzwojenia stojana, spro-
wadzonego na stronę stojana uzwojenia wirnika 
oraz indukcyjność główna,

Ωs – pulsacja synchroniczna,
Ω – prędkość kątowa wirowania wirnika,
pb – liczba par biegunów,
M – moment elektromagnetyczny silnika,
Ψ *s – wektor sprzężony z wektorem Ψs ,
Im – oznacza część urojoną.

Wyznaczając z zależności (5) wektor przestrzenny prądu 
stojana Is i podstawiając do (7) otrzymuje się:

(8)

Na podstawie rysunku 4 mamy:

(9)

(10)

Podstawiając (9) i (10) do (8) otrzymuje się ostatecznie:

(11) 

gdzie Ψs jest modułem wektora Ψs.
Z zależności (11) wynika, że przy stałej wartości modu-

łu wektora przestrzennego strumienia skojarzonego stojana 
Ψs momentem elektromagnetycznym maszyny indukcyjnej 
dwustronnie zasilanej można sterować przez oddziaływanie 
na składową prądu wirnika w osi y. 

Moc czynną Ps i bierną Qs w obwodzie stojana maszyny 
indukcyjnej można wyznaczyć jako odpowiednie składowe 
mocy zespolonej:

(12)

(13)

Wyznaczając z zależności (3) i (5) wektory przestrzenne 
napięcia i prądu stojana oraz zakładając stałą wartość modu-
łu wektora przestrzennego strumienia skojarzonego stojana 
Ψs  (dΨs /dt = 0), otrzymuje się po przekształceniach:

(14)

(15)

Z zależności (14) wynika, że mocą czynną, podobnie jak 
momentem elektromagnetycznym, można sterować za po-
mocą składowej prądu wirnika w osi y, natomiast na wartość 
mocy biernej w obwodzie stojana można wpływać przez ste-
rowanie składowej magnesującej I'rx prądu wirnika. Zależności 
(11), (14) i (15) są podstawą sterowania polowo zorientowane-
go maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej.

Należy zauważyć, że magnesowanie maszyny dwustron-
nie zasilanej od strony wirnika i tym samym wpływanie na 
wartość mocy biernej w obwodzie stojana, nie wiąże się z do-
datkowym poborem mocy biernej z sieci zasilającej od strony 
wirnika. Ta zależy bowiem tyko od sposobu sterowania prze-
kształtnika sieciowego FN-MSI 2 (rys. 2). Najczęściej, z  uwa-
gi na wymiarowanie tego przekształtnika, prąd na  wejściu 

Rys. 4. Wykres wektorów przestrzennych maszyny indukcyjnej 
w synchronicznym układzie współrzędnych xy zorientowanym 
wg wektora przestrzennego strumienia skojarzonego stojana
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 falownika FN-MSI  2 jest w fazie z napięciem (cosφ = 1), ale 
możliwa jest także jego praca z pojemnościowym współczyn-
nikiem mocy lub sterowanie powodujące kompensację nie-
pożądanych składowych prądu w sieci zasilającej: składowej 
biernej i wyższych harmonicznych.

OBCIąŻenIe PrąDOWe OBWODu WIrnIKA mIDz
Możliwość magnesowania maszyny indukcyjnej dwu-

stronnie zasilanej od strony wirnika, i tym samym sterowania 
wartością mocy biernej pobieranej z sieci przez obwód sto-
jana, powoduje jednak zwiększenie obciążenia prądowego 
uzwojeń wirnika. Wyznaczając z (11) i (15) składowe prądu wir-
nika w osiach x oraz y, otrzymuje się zależność modułu wek-
tora prądu wirnika I'r od momentu elektromagnetycznego M 
oraz mocy biernej w obwodzie stojana Qs:

 (16)

Na rysunku 5 pokazano dla silnika pierścieniowego 
o mocy 250 kW wyznaczoną na podstawie (16) i przeliczoną 
na stronę wirnika zależność wartości skutecznej prądu wirni-
ka od momentu elektromagnetycznego i mocy biernej w ob-
wodzie stojana. Wartość dodatnia mocy biernej odpowiada 
pobieranej mocy indukcyjnej, a wartość ujemna pobieranej 
mocy pojemnościowej. Obliczenia wykonano dla silnika o da-
nych znamionowych:
 moc znamionowa: 250 kW,
 znamionowa moc bierna: 122 kVAr,
 moment znamionowy: 1,607 kNm,
 prąd wirnika znamionowy: 213 A.

Prąd wirnika jest najmniejszy dla mocy biernej w obwodzie 
stojana odpowiadającej pracy maszyny ze zwartymi pierście-
niami. Dla biegu jałowego jest to około 100 kVAr, dla obciążenia 
bliskiego znamionowemu około 125  kVAr. Aby nie przeciążyć 
termicznie wirnika przy sterowaniu mocą bierną w obwodzie 
stojana, należy ograniczyć dopuszczalne obciążenie momen-
tem (mocą czynną) maszyny indukcyjnej lub zaprojektować 
wirnik z uwzględnieniem prądu magnesującego. W analizowa-
nym przykładzie (rys. 5b) dla mocy biernej w obwodzie stojana 
równej zero należy obniżyć dopuszczaną wartość momentu 
przy pracy ciągłej do około 90% momentu znamionowego.

uKŁADY STerOWAnIA mIDz
Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana, a ściślej mó-

wiąc jej przekształtnik wirnikowy FN-MSI 1, może być stero-
wana wg następujących metod, wykorzystywanych również 
w sterowaniu silników klatkowych:
 sterowanie polowo zorientowane (FOC – Field Oriented 

Control) [10],
 bezpośrednie sterowanie momentem i mocą bierną (DTC) 

[1, 2, 3],
 sterowanie multiskalarne [8],
 sterownie wymuszające dynamikę (FDC – Forced Dyna-

mics Control) [4, 5],
 połączenie sterowania FDC ze sterowaniem FOC lub DTC [6].

W niniejszym rozdziale zostaną opisane dwie pierwsze 
z wymienionych wyżej metod.

STEROWANIE POLOWO ZORIENTOWANE (FOC)
Najczęściej wykorzystywane sterowanie polowo zorien-

towane maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej bazuje 
na zależnościach (11) lub (14) i (15). Schemat układu regulacji 
MIDZ z nadrzędnym obwodem regulacji prędkości sterowanej 
wg metody FOC przedstawiono na rysunku 6.  

W układzie przedstawionym na rysunku 6 widoczne są 
dwa tory regulacji: prędkości maszyny ω i mocy biernej w ob-
wodzie stojana Qs . Do sterowania niezbędna jest informacja 

Rys. 5. Zależność prądu wirnika od momentu elektromagnetycznego 
i mocy biernej w obwodzie stojana

a)

b)
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o chwilowych wartościach kąta obrotu γΨsα strumienia sko-
jarzonego z uzwojeniem stojana względem osi α nierucho-
mego układu współrzędnych αβ oraz kąta γm obrotu wirnika 
(rys. 6, rys. 7).

a δΨ jest kątem zawartym między wektorami przestrzennymi 
strumieni skojarzonych z uzwojeniami stojana i wirnika (rys. 7).

Prędkość wirowania wektora strumienia skojarzonego 
stojana Ψs jest praktycznie stała – zależy ona od częstotliwo-
ści zasilania obwodu stojana. Natomiast na wartość prędko-
ści chwilowej wektora strumienia wirnika Ψr można wpływać 
przez wybór wektora napięcia zasilania wirnika Ur . W układzie 
współrzędnych dq, naturalnym dla wirnika i wirującym z pręd-
kością elektryczną wirnika, równanie napięciowe obwodu wir-
nika (4) sprowadzone na stronę wirnika ma postać:

  (19)
i stąd:   

(20)

Rys. 6. Układ sterowania  
polowo zorientowanego (FOC)  
maszyny indukcyjnej  
dwustronnie zasilanej

Rys. 7. Układy współrzędnych: nieruchomy αβ, wirujący  
z prędkością wirnika dq oraz wirujący synchronicznie  

ze strumieniem skojarzonym stojana xy

Ponieważ pomiary w obwodzie wirnika oraz sterowanie 
zaworów falownika wirnikowego odbywają się w układzie 
współrzędnych dq związanym z wirnikiem, a proces regulacji 
składowych prądu Irx i Iry w układzie współrzędnych synchro-
nicznych xy, konieczne są pokazane na rysunku 6 bloki trans-
formacyjne dq/xy oraz xy/dq.

BEZPOŚREDNIE STEROWANIE MOMENTEM  
I MOCą BIERNą (DTC)

Z zależności (5), (6) i (7) można uzyskać następujące wyra-
żenie na moment elektromagnetyczny MIDZ:

 (17) 

gdzie: 
(18)

Rys. 8. Schemat poglądowy falownika i obwodu wirnika maszyny 
indukcyjne (a), wykres wektorów przestrzennych napięcia na wyjściu 

falownika (b), idea sterowania strumienia wirnika (c) oraz podział 
płaszczyzny dq na sektory (d)
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Falownik napięcia umożliwia uzyskanie na wyjściu sze-
ściu wektorów napięcia tzw. aktywnych (wektory Ur1 ‑ Ur6 , 
rys.  8b, wynikające z sześciu kombinacji podłączenia jednej 
z faz napięcia wyjściowego do jednego z potencjałów napię-
cia stałego obwodu pośredniczącego, a dwóch pozostałych 
faz do potencjału przeciwnego) oraz dwa wektory zerowe U0 
i U7 , gdy wszystkie fazy podłączone są do tego samego po-
tencjału. Przyłączając do obwodu wirnika określony wektor 
napięcia Urx na czas Δt (kombinacja załączonych tranzystorów 
falownika FN-MSI 1) strumień skojarzony z uzwojeniami wirni-
ka zmieni się zgodnie z równaniem (20): 

(21)

gdzie Ψr0 jest wartością początkową strumienia wirnika, a ΔΨr 
jego przyrostem w czasie Δt.

Załączając jeden z aktywnych wektorów przestrzennych 
napięcia do obwodu wirnika powoduje się więc zgodnie z za-
leżnością (21) przemieszczenie końca wektora przestrzennego 
strumienia wirnika w kierunku zgodnym z kierunkiem załączo-
nego wektora napięcia (rys. 8c). Załączenie wektora zerowe-
go powoduje zatrzymanie wektora strumienia wirnika. W ten 
sposób wpływa się na wartość kąta δΨ , a tym samym na mo-
ment elektromagnetyczny maszyny oraz na wartość modułu 
(amplitudy) strumienia wirnika i tym samym na moc bierną 
w  obwodzie stojana. Wynika to z równań (3) - (7) oraz (13), 
z  których po przekształceniach uzyskuje się zależność mocy 
biernej od modułu strumienia wirnika Ψ'r:

(22)

gdzie Ψsx jest rzutem wektora Ψs na wektor Ψr.

Schemat układu bezpośredniego sterowania momentem 
i mocą bierną MIDZ przedstawiony jest na rysunku 9. Zawiera 
on nieliniowe komparatorowe regulatory: trójpołożeniowy re-
gulator momentu i dwupołożeniowy regulator mocy biernej. 

Sterowanie tranzystorami falownika odbywa się przy wy-
korzystaniu tablicy przełączeń [2], dla której wielkościami wej-
ściowymi są sygnały wyjściowe dq i dm regulatorów oraz numer 
sektora N, w którym aktualnie znajduje się wektor przestrzen-
ny strumienia wirnika (rys. 8d).

BADAnIA LABOrATOrYJne mIDz
Badania przeprowadzono w układzie laboratoryjnym 

maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej z silnikiem induk-
cyjnym typu SUDf 112M-4a o mocy znamionowej PN = 3,0 kW 
i prędkości nN = 1390 obr/min. 

Układ sterowania falownika wirnikowego zrealizowano za 
pomocą sterownika mikroprocesorowego opartego na zmien-
noprzecinkowym procesorze sygnałowym TMS320F28335.

Rys. 9. Układ bezpośredniego sterowania momentem i mocą bierną 
maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej

Rys. 10. Reakcja na skokową zmianę zadanej prędkości (a)  
oraz mocy biernej (b) przy sterowaniu FOC

a)

b)

Na rysunku 10 zaprezentowano wyniki badań laborato-
ryjnych MIDZ sterowanej wg metody polowo zorientowanej 
FOC. Można zauważyć dynamiczną reakcję na skokową zmia-
nę prędkości zadanej (rys. 10a), co wiąże się z szybką zmianą 
składowej Iry prądu wirnika, proporcjonalnego do momentu. 
Widać też szybką reakcję na zmianę zadanej mocy biernej 
(rys. 10b) dzięki szybkiej zmianie składowej Irx prądu wirnika. 
W obu przypadkach ma miejsce dobre odsprzężenie torów re-
gulacji momentu i mocy biernej. 



SILESIAN ELECTRICAL JOURNAL  Year XXIII  No 1’2016 (124)10

NAPĘDY ELEKTRYCZNE    ELECTRIC DRIVES

PODSumOWAnIe
Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana posiada wiele 

zalet predestynujących ją do zastosowania w układach napę-
dowych i w układach generacyjnych o niewielkim zakresie ste-
rowania prędkości obrotowej. Wynika to z następujących cech 
tego układu:
 możliwość pracy napędowej oraz prądnicowej z prędko-

ścią zarówno podsynchroniczną, jak i nadsynchroniczną,
 dobór elementów w obwodzie wirnika na maksymal-

ną moc poślizgu maszyny indukcyjnej, a nie na jej moc 

znamionową, jak w układach sterowanych od strony 
stojana,

 praktycznie sinusoidalny prąd sieciowy w obwodzie stoja-
na i w obwodzie wirnika,

 możliwość sterowania mocy biernej w obwodzie stojana,
 bardzo dobre właściwości dynamiczne.
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Rys. 11. Reakcja na skokową zmianę zadanej prędkości  
przy sterowaniu DTC

Rys.12. Reakcja na skokową zmianę zadanej mocy biernej  
przy sterowaniu DTC

Pracę MIDZ przy bezpośrednim sterowaniu momentem 
i mocą bierną (DTC) przy skokowej zmianie wartości zadanych 
prędkości i mocy biernej obrazują odpowiednio rysunki 11 
i 12. Podobnie jak w przypadku sterowania FOC, tu również 
praktycznie nie występuje sprzężenie pomiędzy regulacją obu 
tych wielkości.




