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ELEKTROMECHANICZNA PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI 

 
ELECTROMECHANICAL FREQUENCY CONVERTER  

 
Streszczenie:  W artykule przedstawiono koncepcję obwodu elektromagnetycznego generatora z magnesami 
trwałymi zamontowanymi na powierzchni wirnika, przeznaczonego do pracy jednofazowej. Pokazano model 
obliczeniowy obwodu pola elektromagnetycznego oraz przedstawiono widmo czasowego przebiegu napięcia 
podczas pracy na biegu jałowym. Zaprezentowano graficznie w przekroju rozkład indukcji magnetycznej  
w poszczególnych częściach obwodu elektromagnetycznego, a także przebieg napięcia dla mocy znamionowej 
przy znamionowym momencie obciążenia. Dokonano analizy wyników badań laboratoryjnych i pomiarów 
charakterystyk obciążenia generatora.  

Abstract: The concept of an electromagnetic circuit generator with permanent magnets mounted on the rotor 
core' surface, designed for single phase work  is presented in the article. Computation field-circuit model was 
shown. The spectrum of time course of voltages in the idle work was presented. The cross section with 
graphically presentation of magnetic induction in particular parts of electromagnetic circuits was presented. 
Distribution of magnetic induction at the rated load point was shown. The time course of voltages for rated 
power were displayed. An analysis of laboratory results and measurement of load characteristics of the 
generator was discussed. 

Słowa kluczowe: generator z magnesami trwałymi, generator do pracy jednofazowej, przetwornica 

częstotliwości 
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1. Wstęp  

Maszyny elektryczne, zwłaszcza asynchroni-
czne są szeroko wykorzystywane w przemyśle. 
Do grona tego można dopisać maszyny wzbu-
dzane magnesami trwałymi które zyskują coraz 
szersze zastosowanie. Jednym z przykładowych 
zastosowań tego typu maszyn są elektrome-
chaniczne przetwornice częstotliwości. Prze-
twornice te są wykorzystywane do zasilania sta-
nowisk pomiarowych i testowych przekładni-
ków napięciowych lub prądowych. W przetwo-
rnicach tych najczęściej znajduje się maszyna 
napędzająca w postaci silnika indukcyjnego 
sprzęgniętego na stałe z generatorem np. wzbu-
dzanym magnesami trwałymi. Generatory te  
w porównaniu do innych maszyn, charaktery-
zują się najwyższą sprawnością oraz największą 
gęstością mocy uzyskiwanej z jednostki obję-
tości [1,2,3]. Maszyny te są powszechnie stoso-
wane do specyficznych warunków pracy [4]. 
Jednym z takich zastosowań może być trójfa-
zowy generator synchroniczny przeznaczony do 
pracy jednofazowej, który został przedstawiony 
w niniejszym artykule. W pracy zaprezentowa-
no model obliczeniowy, wyniki symulacji oraz 
wyniki badań laboratoryjnych wykonanego ge-
neratora. 

2. Założenia projektowe 

Najistotniejszym założeniem projektowym za-
projektowanej i wykonanej elektromechanicz-
nej przetwornicy częstotliwości była możliwość 
jednofazowej pracy. W celu opracowania gene-
ratora do tego typu pracy wykorzystano możli-
wość pracy trójfazowego generatora synchro-
nicznego wzbudzanego magnesami trwałymi 
przy obciążeniu jednofazowym. Jednofazowa 
praca generatora trójfazowego została uzyskana 
poprzez podłączenie uzwojeń każdej z faz  
w układ szeregowy (rys. 1 i 2).  

 

Rys. 1. Trójfazowy układ uzwojeń generatora  

a) pracującego w reżimie pracy trójfazowej, 

b) pracującego w reżimie pracy jednofazowej 

W wyniku podłączenia trójfazowego uzwojenia 
generatora wg schematu na rysunku 1b) uzy-
skano generator jednofazowy, w którym wystę-
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puje następująca zależność pomiędzy napięciem 
fazowym Uf w układzie trójfazowym, a napię-
ciem wypadkowym Uw w układzie podłączenia 
jednofazowego: 

     Uw = 2Uf                          (1) 

gdzie: 
Uf = Ua=Ub=Uc                    (2) 

Powyższym zależnościom odpowiada układ 
wektorowy napięć po transformacji z układu 
trójfazowego w układ jednofazowy, który za-
prezentowano na rysunku 2. Poprzez odpowie-
dnie połączenie trzech faz generatora (rys. 1b), 
układ wektorowy napięć w takiej konfiguracji 
przyjmuje postać z rysunku 2b. 

 

Rys. 2. Wykres wektorowy napięć a) trójfazowy, 

b) po transformacji z układu trójfazowego  

w układ jednofazowy 

Po podłączeniu trójfazowego uzwojenia genera-
tora w układ jednofazowy (rys.1b) i uruchomie-
niu przetwornicy, na zaciskach generatora wy-
indukuje się napięcie o wartości zgodnej z wzo-
rem (1). Moc elektryczna pobierana z genera-
tora w jednofazowym układzie połączeń uzwo-
jenia stojana jest określona zależnością [5]: 

P1f = 0.58·P3f                     (3) 

Gdzie: 
P1f – moc elektryczna pobierana z generatora  
w układzie jednofazowym; 
P3f – moc elektryczna pobierana z generatora  
w układzie trójfazowym 
 

Elektromechaniczna przetwornica częstotliwo-
ści składa się z indukcyjnego silnika napędo-
wego oraz trójfazowego generatora wzbudza-
nego magnesami trwałymi pracującego w reżi-
mie pracy jednofazowej. Zadaniem przetwo-
rnicy jest generowanie napięcia jednofazowego 
o wartości 230 V i częstotliwości 60 Hz. Silnik 
indukcyjny M zasilany z falownika (dopu-
szczalne jest również zasilanie z sieci) jest na 
stałe sprzęgnięty z wałem generatora G poprzez 
sprzęgło S (rys.3). Do zacisków generatora jest 

podłączone obciążenie w postaci układu pomia-
rowego wykorzystywanego do badania przekła-
dników. Poglądowy schemat konstrukcji ma-
szynowej przetwornicy częstotliwości przed-
stawiono na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Schemat poglądowy układu konstrukcji 

elektromechanicznej przetwornicy częstotliwo-

ści   

W celu zaprojektowania generatora do pracy  
w elektromechanicznej przetwornicy częstotli-
wości opracowano model polowy maszyny  
i wykorzystano algorytm do projektowania trój-
fazowych maszyn wzbudzanych magnesami 
trwałymi [1,2,3,4,6]. Na rysunku 4 zaprezento-
wano opracowany model polowy z naniesioną 
siatką elementów skończonych. 

 
Rys. 4. Wycinek modelu polowego omawianego 

generatora z naniesioną siatką elementów skoń-

czonych 

Na podstawie opracowanego modelu polowego 
przeprowadzono obliczenia projektowe. Linie 
strumienia magnetycznego w przekroju poprze-
cznym rdzenia generatora wraz z prezentacją 
nasyceń w poszczególnych częściach obwodu 
magnetycznego pokazano na rysunku 5. 
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Rys. 5. Linie strumienia magnetycznego z gra-

ficzną prezentacją nasyceń w wycinku przekroju 

poprzecznego generatora na biegu jałowym 

Po przeprowadzeniu obliczeń, na rysunku 6 po-
kazano obwodowy rozkład indukcji magnety-
cznej wzdłuż szczeliny powietrznej generatora  
w połowie  jej grubości spod jednej pary bie-
gunów w stanie biegu jałowego maszyny. 

 
Rys. 6. Obwodowy rozkład indukcji magnety-

cznej w szczelinie generatora w połowie jej gru-

bości w stanie biegu jałowego 

Na podstawie obwodowego rozkładu indukcji 
w szczelinie generatora, przeprowadzono ana-
lizę Fouriera tego przebiegu (rys.6). Wyniki  
w postaci widma harmonicznych pokazano na 
rysunku 7.  

 
Rys. 7. Amplitudy poszczególnych harmonicz-

nych (k) obwodowego rozkładu indukcji magne-

tycznej w szczelinie generatora w stanie biegu 

jałowego 

Jak widać z rysunku 7 wartość pierwszej har-
monicznej indukcji w szczelinie omawianego 
generatora wyniosła 0.94 T. 

 
Rys. 8. Charakterystyka napięcia wyjściowego 

w funkcji mocy obciążenia generatora pracu-

jącego w reżimie pracy jednofazowej 

Na rysunku 8 zaprezentowano obliczeniową 
charakterystykę napięcia wyjściowego w fun-
kcji mocy obciążenia generatora. Zgodnie z za-
łożeniami projektowymi znamionowa moc 
omawianego generatora wyniosła 14 kW przy 
współczynniku mocy obciążenia równym 0.8  
o charakterze indukcyjnym. 

3. Konstrukcja zespołu maszynowego 

Ze względu na specjalny rodzaj pracy maszy-
nowej przetwornicy częstotliwości w wysokim 
zakresie prędkości obrotowej (3000 obr/min) 
koniecznym było zaprojektowanie stanowiska 
badawczego umożliwiającego specjalne wyko-
nanie mocowania dla sprzęgnięcia i połączenia 
obu maszyn oraz doboru sposobu posadowienia 
całego zespołu. Wizualizację gotowego zespołu 
maszynowego przedstawiono na rysunku 9.  

 
Rys. 9. Wizualizacja kompletnego zespołu ma-

szynowego złożonego z silnika asynchronicz-

nego i generatora wzbudzanego magnesami 

trwałymi 
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Możliwość takiego połączenia osiągnięto po-
przez zaprojektowanie odpowiedniego elemen-
tu łączącego (rys. 10) obydwie maszyny. 

 
Rys. 10. Element montażowy łączący obydwie 

maszyny w zespole maszynowym 

Takie rozwiązanie połączenia zapewnia współ-
osiowość zesprzęglonych wałów oraz umożli-
wia minimalizację  intensywności drgań całego 
zespołu maszynowego. Jednym z najważniej-
szych warunków długoterminowej i bezawary-
jnej pracy projektowanego zespołu maszyno-
wego było optymalne ich ustawienie, zwłaszcza 
iż maszyny te miały różne wzniosy mechani-
czne (rys. 11).  

 
Rys. 11. Wizualizacja zespołu maszynowego 

składającego się z dwóch maszyn o różnych 

wzniosach mechanicznych 

Ustawienie to polegało miedzy innymi na do-
kładnej regulacji położenia wałów tych maszyn 
w celu ich współosiowego ustawienia, aby siły 
działające na wirnik nie przekraczały dopu-
szczalnych granic. W celu zapewnienia odpo-
wiedniego połączenia maszyn o różnym wznio-
sie mechanicznym 132 (generator) i 160 mm 
(silnik napędowy), łącznik został wykonany  
z materiału o możliwie niskiej masie własnej, 
lecz zapewniającym odpowiednią sztywność 
konstrukcji. Takie rozwiązanie umożliwia od-
powiedni rozkład mas całego zespołu w stosu-
nku do zastosowanego rozwiązania posadowie-
nia wykonanego na wibroizolatorach. Istotnym 
problemem procesu projektowego było opraco-
wanie konstrukcji stanowiska zapewniającego 
możliwie najmniejsze drgania. W zespole ma-
szynowym o takiej konstrukcji istotne jest obli-
czeniowe oraz pomiarowe wyznaczenie ele-
mentarnych drgań maszyn. Najczęstszą przy-
czyną drgań niskoczęstotliwościowych maszyn 
jest niewyrównoważenie ich części wirujących. 

Jest to wspólna cecha wszystkich elementów 
wirujących, zarówno wałów i elementów ma-
szyn wirnikowych. Niewyrównoważenie dzie-
limy na statyczne i dynamiczne [7,8,9]. 
W praktyce jednak podział ten jest bardziej 
szczegółowy (statyczne, quasi-statyczne, mo-
mentowe i dynamiczne).   

 
Rys. 12.   Wirnik niewyrównoważony statycznie, 

jego geometria mas oraz reakcje 
 

W analizie drgań uwzględnia się na ogół jedy-
nie niewyrównoważenie statyczne. Istotę tego 
niewyrównoważenia wyjaśnia rysunek 12,  
z którego wynika, że siła bezwładności z tytułu 
niewyrównoważenia może być obliczona na 
dwa sposoby: 
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gdzie r - to odległość masy niewyrównoważe-
nia mn od osi obrotu, mw - masa wirnika,  
e - odległość głównej osi bezwładności wirnika 
od osi obrotu, zwana również mimośrodem.  

Z zależności (4) łatwo wyznaczyć niewy-
równoważenie właściwe będące przedmiotem 
ustaleń normowych: 
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W normach tych niewyrównoważenie właściwe 
e związane jest z prędkością ruchu środka masy 
vc wynikającej z wirowania ω0 na mimośrodzie 
e tzn.: vc=eω0 (rys.12). Według klasy 
dopuszczalnego niewyrównoważenia wirują-
cych elementów maszyn wg wartości prędkości 
ruchu środka masy vC, wartości sił wzbudza-
jących drgania od niewyrównoważenia mogą 
zmieniać się ponad tysiąckrotnie w zależności 
od przeznaczenia maszyny [9]. Znając klasę 
maszyny (wg tabeli [9]),  której drgania nas 
interesują oraz posługując się wykresem no-
rmowym (wg ISO-1940) można wyznaczyć 
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niewyrównoważenie właściwe e, następnie 
obliczyć wartość siły wymuszającej drgania B, 
(4) atakującej poprzez łożyska korpus maszyny. 
Za pomocą danych normowych oprócz obliczeń 
sił wymuszających (4) można oszacować am-
plitudy drgań korpusu maszyny. Jeśli założymy, 
że dla częstości obrotowej f0 układ mechani-
czny maszyny możemy traktować jako połą-
czenie dwu brył sztywnych, to równanie rów-
nowagi sił bezwładności wirnika (mw) i reakcji 
łożysk na korpusie (mk) można (po zamonto-
waniu w jedną całość ) zapisać:  

kkww ammem )(2
0 +=ω               (7) 

gdzie ak -  przyśpieszenie, mk- masa korpusu. 

Ponieważ  vc= eω0  oraz ak= ω0 ; vk= ω0
2xk, 

więc możemy obliczyć prędkość drgań korpusu 
maszyny vk i przemieszczenie xk znając normo-
wą wartość vc danego typu maszyny i jej roz-
kład mas: 
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Przykładowo, jeśli masa korpusu jest rzędu 
jeden do trzech mas wirnika, mk = (1÷3)mw, to 
zgodnie z (8) mamy: 
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Na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku 
zostały przeprowadzone badania wyznaczające 
intensywność drgań zespołu maszynowego. 
Schemat rozmieszczenia punktów pomiaro-
wych (1-5) zobrazowano na rysunku 13.   

 
Rys. 13. Miejsca pomiaru drgań (1-5) zespołu 

maszynowego w stanie biegu jałowego przy 

prędkości obrotowej 3000 obr./min.  

Wartości zmierzonych drgań własnych zespołu 
zamieszczono w tabeli 1. 

 

 

 

Tabela 1. Wyniki pomiarów drgań własnych 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego 

Skuteczna prędkość 
drgań Ve [mm/s] 

1 0,48 

2 0,28 

3 0,47 

4 0,50 

5 0,49 

Jak wynika z tabeli 1 prędkość drgań własnych 
zespołu nie przekroczyła wartości 0,5 mm/s. 

4. Wyniki badań laboratoryjnych 

W celu weryfikacji zaprojektowanego genera-
tora przeznaczonego do pracy w maszynowej 
przetwornicy częstotliwości na rysunku 14 po-
kazano charakterystyki pomiaru napięcia biegu 
jałowego w trójfazowym układzie połączeń dla 
gwiazdy oraz dla jednofazowego układu połą-
czeń. 

 
Rys. 14. Pomiar napięcia biegu jałowego gene-

ratora dla trójfazowego i jednofazowego układu 

połączeń 

Dla połączenia trójfazowego przeprowadzono 
pomiar zawartości wyższych harmonicznych  
w napięciu międzyfazowym i fazowym w stanie 
biegu jałowego generatora przy połączeniu  
w gwiazdę (rys. 1a). Przebiegi czasowe tych 
napięć pokazano na rysunku 15. 

 
Rys. 15. Przebieg napięcia fazowego w trójfa-

zowym układzie połączeń w gwiazdę omawia-

nego generatora 

Wartość współczynnika zawartości wyższych 
harmonicznych (THD) w napięciu fazowym dla 
trójfazowego układu połączeń w gwiazdę wy-
niósł 3.86%. Na rysunku 16 zaprezentowano 
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przebieg napięcia międzyfazowego w trójfazo-
wym układzie połączeń w gwiazdę (rys. 1a)  
w stanie biegu jałowego omawianego genera-
tora. 

 
Rys. 16. Przebieg napięcia międzyfazowego  

w trójfazowym układzie połączeń w gwiazdę 

omawianego generatora 

Wartość współczynnika zawartości wyższych 
harmonicznych (THD) w napięciu fazowym dla 
trójfazowego układu połączeń w gwiazdę wy-
niósł  3.76%. Na rysunku 17 zaprezentowano 
przebieg napięcia wyjściowego generatora dla 
połączenia jednofazowego (rys. 1b) uzwojeń 
generatora. 

 
Rys. 17. Przebieg napięcia wyjściowego gene-

ratora w jednofazowym układzie połączeń 

Wartość współczynnika zawartości wyższych 
harmonicznych w przypadku połączenia jedno-
fazowego wyniosła 3.80%. Na rysunku 18 za-
prezentowano charakterystyki napięcia wyjścio-
wego w funkcji mocy obciążenia dla obliczeń  
i wyników pomiarów. 

 
Rys. 18. Charakterystyki napięcia wyjściowego 

w funkcji mocy obciążenia generatora 

Jak widać na rysunku 15 charakterystyka ze-
wnętrzna generatora zmierzona podczas badań 

laboratoryjnych praktycznie pokryła się z obli-
czeniową charakterystyką zewnętrzną omawia-
nej w artykule maszyny. Na rysunku 19 zapre-
zentowano zdjęcie wykonanej, elektromecha-
nicznej przetwornicy częstotliwości. 

 
Rys. 19. Zdjęcie wykonanej, maszynowej prze-

twornicy częstotliwości  

5. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W artykule zaprezentowano generator wzbu-
dzany magnesami trwałymi przeznaczony do 
pracy jednofazowej z wykorzystaniem odpo-
wiedniego układu połączeń (rys. 1b i 2b) trój-
fazowego uzwojenia stojana maszyny. Na pod-
stawie opracowanego modelu polowego ma-
szyny zaprojektowano generator przeznaczony 
do pracy w maszynowej przetwornicy często-
tliwości pracującej przy prędkości obrotowej 
3000 obr./min, częstotliwości napięcia wyjścio-
wego 200 Hz i wartości 230 V. W zależności od 
prędkości obrotowej i układu zasilania (falo-
wnik lub sieć) asynchronicznego silnika napę-
dowego, częstotliwość ta może być regulowana 
w zależności od wymagań. Zawartość wyż-
szych harmonicznych w generowanym prze-
biegu napięcia wyjściowego w jednofazowym 
układzie połączeń generatora nie przekroczyła 
wartości 4% (rys. 16). Przedstawione w arty-
kule wyniki badań laboratoryjnych (rys.14-18) 
świadczą o poprawnym zaprojektowaniu trójfa-
zowego generatora przeznaczonego do pracy 
jednofazowej poprzez specjalną konfigurację 
połączeń uzwojenia maszyny. W zależności od 
potrzeb można odpowiednio dobrać częstotli-
wość pracy generatora (przetwornicy), co sta-
nowi dobre rozwiązanie zasilania układów ba-
dawczych lub stanowisk służących analizie zja-
wisk zachodzących w maszynach wzbudzanych 
magnesami trwałymi.    
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