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ESTYMACJA PARAMETRÓW  SCHEMATU ZASTĘPCZEGO 
SILNIKÓW INDUKCYJNYCH NA PODSTAWIE OBLICZE Ń 
POLOWYCH 

Streszczenie. W pracy przedstawiono algorytm obliczania parametrów schematu 
zastępczego silnika indukcyjnego z uwzględnieniem efektu wypierania prądu w prętach 
uzwojenia klatkowego oraz nieliniowości obwodu magnetycznego. Algorytm ten bazuje 
na modelu polowo-obwodowym silnika dla wymuszeń sinusoidalnych. W odróŜnieniu od 
powszechnie stosowanego podejścia obwodowego wykorzystującego wielogałęziowy 
schemat zastępczy uzwojeń wirników silników głębokoŜłobkowych, algorytm opiera się 
na schemacie zastępczym tylko z jedną gałęzią dla obwodu uzwojenia wirnika,  
i w konsekwencji tego otrzymuje się model, w którym parametry zaleŜą od punktu pracy 
maszyny. Wyniki obliczeń otrzymane na podstawie schematu zastępczego dla dwóch 
maszyn średniej mocy wykazują dobrą zgodność z wynikami otrzymanymi na podstawie 
modelu polowego. 

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, schemat zastępczy, parametry schematu zastępczego, model 
polowo-obwodowy 

ESTIMATION OF EQUIVALENT CIRCUIT PARAMETERS OF SQUIRREL-
CAGE INDUCTION MOTOTRS FROM FINITE ELEMENT 
COMPUTATIONS 

Summary. The paper presents an algorithm for determination of parameters of an 
equivalent circuit model of the three-phase squirrel-cage induction motors. The approach 
presented in a simple way allows for considering nonlinearity and deep-bar effect. The 
parameters of an equivalent circuit model are determined directly from quasi-harmonic 
solution of the magnetic field distribution by the finite element method. Unlike common 
approach based on the use of multi-circuit equivalent circuit model of cage winding for 
deep-bar induction motors, this algorithm uses rotor winding model with only one branch. 
The parameters determined are, however nonlinear as their values cannot be fixed at 
constant values but must vary as machine point of operation changes with rotor slip. 
Sample results presented for two medium-power induction motors show adequacy of the 
approach. The method is also enough general to be applicable to the majority of three-
phase squirrel-cage induction motors. 

Keywords: induction motor, an equivalent circuit, the parameters of equivalent circuit, a field-circuit 
model 
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1. WPROWADZENIE 

Regulacje, dotyczące norm emisji dwutlenku węgla w przemyśle, wymuszają 

poszukiwanie metod oszczędności energii elektrycznej. Jednym ze sposobów realizacji tego 

zadania jest zastąpienie przestarzałych- mniej wydajnych układów napędowych, napędami 

wykorzystującymi maszyny indukcyjne o podwyŜszonej sprawności. 

W procesie projektowania i wytwarzania nowoczesnych silników elektrycznych dąŜy się 

do osiągnięcia maksymalnej sprawności przez redukcję strat tam, gdzie jest to moŜliwe, tj. 

strat w Ŝelazie, strat wentylacyjnych oraz strat mechanicznych w łoŜyskach, lecz przede 

wszystkim - poprzez zwiększenie przekroju czynnego przewodów zarówno w uzwojeniu 

stojana, jak i w uzwojeniu wirnika. Taki sposób zaprojektowania maszyny sprawia, Ŝe silniki 

indukcyjne klatkowe serii o podwyŜszonej sprawności cechują się niŜszym stosunkiem 

momentu rozruchowego do momentu nominalnego niŜ silniki budowane według starych 

zasad. Odbiorcy zamówień oczekują jednak, Ŝe nowo wprowadzane silniki będą miały 

moment rozruchowy, co najmniej o takiej samej wartości jak silniki starszego typu. Wyma-

gania te czynią proces projektowania maszyn o podwyŜszonej sprawności bardzo złoŜony 

oraz wymagają zastosowania metod innych niŜ klasyczne metody obwodowe. Z tego punktu 

widzenia wydaje się, Ŝe nadszedł czas szerszego wprowadzenia do przemysłowych biur 

konstrukcyjnych narzędzi projektowania opartych na metodach polowych.  

Ujęcie polowe opisu obwodu magnetycznego maszyny zapewnia szczegółowe 

odwzorowanie jej cech konstrukcyjnych. Połączenie takiego modelu z opisem uzwojeń za 

pomocą równań wynikających z praw Kirchhoffa i rozwiązanie ich łącznie z równaniami 

opisującymi obwód magnetyczny, przez tzw. model polowo-obwodowy, daje moŜliwość 

bezpośredniego wyznaczenia charakterystyk eksploatacyjnych maszyny.  

Model polowo-obwodowy maszyny indukcyjnej najczęściej tworzy się przy 

wykorzystaniu metody magnetycznego potencjału wektorowego. Z punktu widzenia 

projektanta najbardziej istotne jest otrzymanie modelu dla ustalonego stanu pracy. Do 

tworzenia modeli polowych maszyn indukcyjnych dla ustalonych stanów pracy powszechnie 

stosuje się metodę zespolonego magnetycznego potencjału wektorowego. W metodzie tej 

ogranicza się przebieg zmienności rozkładu indukcji magnetycznej w dziedzinie czasu do 

podstawowej harmonicznej. Rozwiązania otrzymywane przy wykorzystaniu tej metody, dla 

typowych konstrukcji obwodów maszyn trójfazowych, są zazwyczaj w dobrej lub bardzo 

dobrej zgodności z wynikami badań eksperymentalnych.  

W przypadku maszyn indukcyjnych, przy wykorzystaniu modelu polowo-obwodowego 

moŜliwe jest otrzymanie pełnych charakterystyk eksploatacyjnych bez wykorzystania 

schematu zastępczego [1, 2, 3, 7]. Pomimo to moŜliwość wyznaczenia parametrów schematu 

zastępczego z odpowiednią dokładnością bez konieczności wykonywania pomiarów jest 

bardzo waŜna dla konstruktorów silników. Dodatkowym czynnikiem, decydującym 
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o istotności schematu zastępczego na etapie konstruowania silnika, jest moŜliwość wykonania 

szybkich obliczeń stanów dynamicznych, co jest z kolei trudne do zrealizowania za pomocą 

obliczeń polowych. 

Problemy numerycznego wyznaczania parametrów schematu zastępczego maszyny 

indukcyjnej były w ostatnim dwudziestoleciu przedmiotem bardzo wielu prac, np. [1-5]. Do 

kluczowych zagadnień badawczych z tego zakresu naleŜą: wybór topologii schematu 

zastępczego oraz problem identyfikacji parametrów takiego modelu. Istnieje grupa prac, 

w których wykorzystuje się wielogałęziowe schematy zastępcze dla obwodów elektrycznych 

uzwojenia wirnika. Ma to związek z uwzględnianiem zjawiska wypierania prądu w prętach 

uzwojenia klatkowego, które ma kluczowe znaczenie przy jego projektowaniu. Schematy 

takie są tworzone dla modeli maszyn indukcyjnych, w których pojedyncze uzwojenie 

klatkowe z wypieraniem prądu zastępuje się kilkoma wzajemnie sprzęŜonymi uzwojeniami 

bez wypierania prądu. Postępowanie to jest równowaŜne zastąpieniu uzwojenia o parametrach 

rozłoŜonych (rozkład gęstości prądu w prętach jest funkcją wymiarów przestrzennych 

przewodu) równoległym połączeniem wielu uzwojeń o parametrach skupionych. 

Z punktu widzenia obliczeń parametrów skupionych występujących w takich schematach 

zastępczych, za pomocą modelu polowego maszyny indukcyjnej, są to schematy złoŜone, 

które wymagają przygotowania odpowiedniej liczby danych oraz podziału uzwojenia wirnika 

na dwa lub trzy podukłady. Autorom niniejszego artykułu znana jest tylko jedna praca, 

w której zastosowano takie podejście [1]. W poprzedniej pracy [8] autorzy stosowali metodę 

regresji nieliniowej celem estymacji parametrów schematu zastępczego utworzonego na 

podstawie modelu uzwojenia głębokoŜłobkowego wirnika o dwóch równowaŜnych 

uzwojeniach klatkowych. Identyfikację parametrów schematu zastępczego wykonano 

opierając się na uprzednio wyznaczonych charakterystykach wartości skutecznej prądu 

przewodowego oraz momentu elektromagnetycznego w funkcji poślizgu. 

W niniejszej pracy przedstawiono algorytmiczne ujęcie odmiennego sposobu wyznacza-

nia parametrów schematu zastępczego za pomocą modelu polowo-obwodowego. Podejście to 

polega na wykorzystaniu schematu zastępczego o tylko jednej gałęzi reprezentującej obwód 

elektryczny uzwojenia wirnika. W takim schemacie parametry zaleŜą od punktu pracy 

maszyny. Zaletą prezentowanej metody jest to, Ŝe nie wymaga ona uprzedniego wyznaczania 

charakterystyk statycznych silnika. 

2. SCHEMAT ZASTĘPCZY KLATKOWEJ MASZYNY INDUKCYJNEJ 

Schemat zastępczy trójfazowej klatkowej maszyny indukcyjnej przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Schemat zastępczy trójfazowej klatkowej maszyny indukcyjnej z jedną gałęzią poprzeczną dla 

obwodu uzwojenia wirnika: Us – zespolony fazor napięcia zasilającego, Rs – rezystancja fazy 
stojana, Xσs – reaktancja rozproszenia uzwojenia stojana, Xm – reaktancja magnesująca, RFe – 
rezystancja reprezentująca straty w Ŝelazie, Rr oraz Xσr odpowiednio, rezystancja i reaktancja 
rozproszenia uzwojenia wirnika, s – poślizg  

Fig. 1. Equivalent circuit model of a three-phase squirrel-cage induction motor with one branch 
representing rotor cage winidng, Us – complex phasor of phase voltage, Rs – equivalent 
resistance of stator phase winding, Xσs – leakage inductance of stator winding, Xm – 
magnetizing reactance, RFe – resistance representing core loss, Rr and Xσr resistance and 
leakage reactance of rotor winding, s – rotor slip 

 
Na podstawie rys. 1 moc czynną pobieraną moŜna wyrazić jako: 

 δcosss3s IUP =  (1) 

gdzie δ jest kątem fazowym pomiędzy fazorem Us oraz Is. Moc bierną, moc pozorną oraz 

współczynnik mocy moŜna wyrazić: 

 δsinss3s IUQ = , (2) 
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Moment elektromagnetyczny silnika wyraŜa się następująco: 
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RIT =   (5) 

gdzie ωs jest kątową prędkością synchroniczną. 

3. MODEL POLOWY MASZYNY INDUKCYJNEJ 

Opracowany algorytm bazuje na zastosowaniu dwóch rodzajów modeli opisujących pole 

elektromagnetyczne w maszynie. W obydwu modelach stosuje się ujęcie dwuwymiarowe. 

Rozkład pola magnetycznego w maszynie w stanie quasi-ustalonym jest opisany za pomocą 

składowej 1zAz zespolonego magnetycznego potencjału wektorowego: 
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( ) ( ) ( )ξω += teyxzAzyxA j,, 1                                                (6) 

gdzie ω jest pulsacją, natomiast ξ kątem fazowym. Pierwszy z modeli dotyczy maszyny 

zasilanej za pośrednictwem symetrycznego trójfazowego źródła prądowego. Model ten jest 

stosowany do obliczeń reaktancji rozproszenia jednej fazy uzwojenia stojana oraz reaktancji 

magnesującej, dlatego dotyczy on wyłącznie wymuszenia prądowego pochodzącego od 

uzwojenia stojana:  
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gdzie ν̂  jest efektywną reluktywnością magnetyczną, tj. reluktywnością uśrednioną za jeden 

okres zmienności napięcia zasilającego, zaleŜną od amplitudy lokalnej wartości zespolonego 

wektora indukcji magnetycznej, natomiast J składową 1zJz wektora gęstości prądu 

w uzwojeniu stojana. Drugi z wykorzystywanych modeli dotyczy maszyny zasilanej za 

pośrednictwem symetrycznego trójfazowego źródła napięciowego. Model ten uwzględnia 

zarówno wymuszenia napięciowe dla uzwojenia stojana, jak i rozkład prądów indukowanych 

w uzwojeniu klatkowym wirnika oraz w masywnych obszarach przewodzących (wał): 
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gdzie: σ̂  – konduktywność efektywna, związana z uproszczonym sposobem modelowania 

prądów wirowych w masywnych obszarach przewodzących w układzie dwuwymiarowym, 

∆V – róŜnica potencjałów pomiędzy końcami przewodu masywnego (pręta uzwojenia 

klatkowego), l – długość maszyny, ω – pulsacja napięcia zasilającego. W modelu tym są 

uwzględniane dodatkowo równania wynikające z praw Kirchhoffa dla obwodów 

elektrycznych uzwojenia stojana: 

( ) ∫++=
C

AdlILRU ωω jkejsk                                       (9) 

gdzie: Uk, Ik – zespolone amplitudy odpowiednio, napięcia zasilającego oraz prądu k-tego 

pasma fazowego, Rs, Le odpowiednio, rezystancja pasma fazowego oraz indukcyjność 

połączeń czołowych, C – krzywa wzdłuŜ zwojów cewek pasma fazowego. Obwód uzwojenia 

klatkowego wirnika jest opisany równaniami: 

pjpj
pj

j IUG

S

dSAs =+− ∫∫ωσ                                                    (10) 

Dla wektora zespolonych napięć na prętach Up oraz wektora zespolonych prądów prętów 

Ip równania wynikające z zastosowania praw Kirchhoffa wewnątrz oczek tego uzwojenia 

mają postać: 
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M0pp IKZKUK TT =                                                  (11) 

przy czym M0p KII = , gdzie I0M  jest wektorem zespolonych prądów oczkowych, 

natomiast Zp jest diagonalną macierzą impedancji gałęziowych. ZaleŜności (9)-(11) 

umoŜliwiają uwzględnienie wpływu efektów krańcowych w uzwojeniu stojana (połączenia 

czołowe) oraz w uzwojeniu wirnika (pierścień zwierający i odcinki prętów pomiędzy 

rdzeniem oraz pierścieniem). Równania (7)-(8) są poddawane dyskretyzacji za pomocą 

metody Galernika [5], stosując standardowe funkcje kształtu dla trójkątnego elementu 

skończonego o trzech węzłach [2, 3]. W wyniku dyskretyzacji są otrzymywane zespolone 

układy równań nieliniowych, które są rozwiązywane metodą iteracji prostych [3]. 

4. OBLICZENIA PARAMETRÓW SCHEMATU ZAST ĘPCZEGO 

4.1. Algorytm obliczeń 

Rezystancja pasma fazowego stojana dla zadanego typu uzwojenia oraz układu 

skojarzenia uzwojeń fazowych jest obliczana automatycznie przez program. Celem 

wyznaczenia pozostałych parametrów, na podstawie przedstawionych modeli matema-

tycznych jest realizowany następujący algorytm: 

a) Przyjmując s = 1, na podstawie modelu opisanego równaniami (8)-(11) dla nominalnego 

napięcia zasilającego Us i częstotliwości nominalnej f jest obliczany prąd Ip pobierany ze 

źródła. Obliczany jest takŜe rozkład gęstości prądów indukowanych w prętach oraz 

w wale.  

b) Kolejnym krokiem jest wyznaczenie reaktancji rozproszenia fazy uzwojenia stojana. 

Parametr ten nie moŜe być wyznaczany we wszystkich maszynach na podstawie obliczeń 

przy idealnym biegu jałowym (w maszynach duŜej mocy jej wartość istotnie zmniejsza się 

na skutek oddziaływania strumienia uzwojenia wirnika). W niniejszej pracy przyjęto, Ŝe 

Xσs = 0,5 Im{ Us/Is}, podobnie jak postępuje się przy eksperymentalnym wyznaczaniu 

parametrów schematu zastępczego. 

c) Zachowując rozkład reluktywności magnetycznej oraz prądów w uzwojeniu stojana, 

rozwiązuje się równania (7) zasilając tylko jedną fazę uzwojenia stojana. W takich 

warunkach oblicza się indukcyjność własną pasma fazowego Ls. Następnie oblicza się  

Xm = 2π fLs - Xσs.  

d) Obliczając napięcie Um =Us-(Rs+jXσs)Is oraz prąd Im = -jUm/Xm, moŜna wyznaczyć prąd  

Ir = Is-Im. 



Estymacja parametrów schematu…  113 

 

e) Obliczając wartość momentu elektromagnetycznego Te metodą tensora napręŜeń 

Maxwella i podstawiając wynik do (5) dla uprzednio obliczonego prądu Ir, wyznacza się 

rezystancję Rr.  

Parametr Rr moŜe takŜe zostać wyznaczony jako: Rr = Re{ Um/Ir}. Obydwa podejścia dają 

jednak wyniki róŜne o kilka procent. Proponuje się zatem zastosowanie podejścia zgodnego  

z punktem e), dzięki któremu redukuje się błąd obliczeń Rr dla małych wartości poślizgu. 

f) Oblicza się reaktancję rozproszenia uzwojenia wirnika jako: Xσr = Im{Um/Ir}. 

g) Oblicza się straty w Ŝelazie ∆PFe, a następnie rezystancję RFe = 3 Um
 2/∆PFe. 

h) Zmniejszając wartość poślizgu s od jedności do wartości bliskich zeru, powtarza się etapy 

a)-h). 

4.2. Wyniki obliczeń 

Stosując przedstawiony algorytm, dokonano wyznaczenia parametrów schematu 

zastępczego dla dwóch silników produkcji zakładu EMIT S.A. w śychlinie. Parametry 

techniczne maszyn przedstawiono w tabeli 1. 

 

 Tabela 1 

 Dane techniczne analizowanego silnika  
oraz kształt Ŝłobka wirnika 

 
Silnik 1.  
Wysokość pręta 68,8 mm 
Liczba biegunów 2p = 4 
Moc nominalna 400 kW 
Napięcie nominalne 6000 V, Y   
Obwody równoległe 1    
Nominalny poślizg 0,8  %  
Nominalny prąd 47,7 A 
Stos. liczby Ŝłobków 48/36 (skos) 
Uzwojenie klatkowe Al, odlewane  

 

Silnik 2.  
Wysokość pręta 40,3 mm 
Liczba biegunów 2p = 4 
Moc nominalna 355 kW 
Napięcie nominalne 1000 V, ∆   
Obwody równoległe 4 
Nominalny poślizg 1,0  %  
Nominalny prąd 250 A 
Stos. liczby Ŝłobków 48/38 
Uzwojenie klatkowe Cu, prętowane 

 

 

Silnik 1 posiada Ŝłobki stojana zamknięte klinami magnetycznymi o przenikalności 

magnetycznej względnej µr = 5,0. śłobki w wirniku są ukosowane o kąt mechaniczny, równy 

jednej podziałce Ŝłobkowej. W silniku 2 są zastosowane Ŝłobki proste. Na rys. 2a,b 
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przedstawiono zmienności obliczonych parametrów schematu zastępczego w funkcji poślizgu 

dla obydwu rozpatrywanych maszyn. Obliczenia wykonano dla przyrostu temperatury 

uzwojenia stojana dla silnika 1 i 2:  ∆Ts = 75o, natomiast przyrostu temperatury wirnika: dla 

silnika 1 ∆Tw = 135o, a dla silnika 2 ∆Tw = 105o. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 2. ZaleŜność parametrów skupionych schematu zastępczego w wartościach względnych 

w funkcji poślizgu: a) dla silnika 1, b) dla silnika 2 
Fig. 2. Variations of relative values of equivalent circuit parameters vs. rotor slip: a) for motor 1, b) for 

motor 2  
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Otrzymane przebiegi zmienności parametrów skupionych dobrze odzwierciedlają zja-

wiska zachodzące w maszynie podczas pracy. Widoczna jest zmienność wartości wszystkich 

reaktancji wraz ze wzrostem poślizgu, co ma związek z nasycaniem się obwodu magne-

tycznego. Widoczny jest takŜe wzrost rezystancji uzwojenia wirnika, co bardzo dobrze ilu-

struje wpływ zjawiska wypierania prądu w prętach. Szczególnie interesująca jest zaleŜność 

parametru Rr od poślizgu dla silnika 1 (patrz kształt Ŝłobka w tab.1). Na rys. 3 przedstawiono 

porównanie podstawowych charakterystyk statycznych maszyn otrzymanych za pomocą sche-

matu zastępczego oraz wyznaczonych bezpośrednio za pomocą ich modeli polowo-

obwodowych. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 3. Moment elektromagnetyczny, wartość skuteczna prądu przewodowego w wartościach 

względnych oraz wartości współczynnika mocy w funkcji poślizgu, wyznaczone na podstawie 
schematu zastępczego oraz za pomocą bezpośrednich obliczeń polowo-obwodowych na 
podstawie równań (6)-(11): a) dla silnika 1, b) dla silnika 2 

Fig. 3. Relative values of electromagnetic torque, rms line current, and values of power factor vs. rotor 
slip determined from equivalent circuit model and, also directly from field-circuit model 
described by equations (6)-(11): a) for motor 1, b) for motor 2 
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Dokładność obliczeń charakterystyk statycznych za pomocą schematu zastępczego, mierzona 

rozbieŜnością wyników obliczeń obwodowych od wyników obliczeń polowo-obwodowych, 

jest większa dla silnika 2. Przyczyną niedokładności w silniku 1 jest załoŜenie wprowadzone 

w punkcie b) algorytmu. Jest on skonstruowany w taki sposób, Ŝe niedokładnie oszacowana 

reaktancja rozproszenia rzutuje na wartości parametrów obliczanych w kolejnych krokach.  

Z tego powodu w kolejnym etapie badań prezentowany algorytm zostanie przetestowany dla 

róŜnych oszacowań parametru Xs oraz dla maszyn róŜnych mocy. Na podstawie juŜ 

przedstawionych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe przedstawiony algorytm daje 

satysfakcjonujące wyniki i jest on wystarczająco uniwersalny, aby mógł być przydatny do 

wyznaczenia parametrów schematu zastępczego trójfazowych maszyn indukcyjnych 

klatkowych róŜnych typoszeregów. 

5. WNIOSKI 

Algorytm wyznaczania parametrów schematu zastępczego klatkowego silnika 

indukcyjnego prezentowany w niniejszej pracy moŜna stosunkowo łatwo zaimplementować. 

Został on zaimplementowany przez autorów jako moduł programu IFE (rys. 4), który jest 

przeznaczony do komputerowego wspomagania projektowania maszyn indukcyjnych 

w ujęciu polowym. Oprogramowanie to jest aktualnie tworzone w Instytucie Układów 

Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej. 

 

 
Rys. 4. Program IFE z modułem obliczania parametrów schematu zastępczego 
Fig. 4. View of a screen taken from program IFE showing module for calculation of equivalent circuit 

parameters 
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Abstract 

Although, to date the designing problems of the squirrel-cage induction motors have been 

collected in a vast of publications, there still are many challenges in the designing. One of 

them is related with the series of motors with improved efficiency manufactured currently by 

electrical machines’ companies. In these machines the main contributor to rise of efficiency is 

an increased cross section of the conductors both in the stator and in the rotor winding.  

To obtain high starting torque and high efficiency at nominal slip, the slot bores, and thus the 

rotor bars must be appropriately designed. This task can be solved best using the field 

approach, wherein the deep-bar effect and the magnetic saturation are modeled more 
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accurately than in the conventional circuit methods. The need for obtaining more accurate 

designs makes the present time a good moment for wider use of the computational algorithms 

utilizing the finite element models of electrical machines in the industrial design offices.  

It is well-known that all performance characteristics of an induction motor which are of 

interest of the designers can be determined from the field-circuit finite element model without 

the need for using the equivalent circuit, lumped parameter models. However, for the 

designers to be able to determine the equivalent circuit model parameters at the stage of 

design is of a great value, as it provides a way of characterizing different designs and also 

allows for rapid prediction of the dynamic characteristics of the motors.   

This paper presents an algorithm for determination of parameters of an equivalent circuit 

model of the three-phase squirrel-cage induction motors. The approach presented allows for 

considering nonlinearity and deep-bar effect. The parameters of an equivalent circuit model 

are determined directly from a quasi-harmonic solution of the magnetic field distribution by 

the finite element method. Unlike common approach based on the use of multi-circuit 

equivalent circuit model of the cage winding for the deep-bar induction motors, this algorithm 

uses rotor winding model with only one branch. The parameters determined are, however 

nonlinear as their values cannot be kept at constant values but must vary as machine point of 

operation changes with the rotor slip. Sample results presented for two medium-power 

induction motors show the adequacy of the approach. The method is also enough general to 

be applicable to the majority of three-phase squirrel-cage induction motors. 


