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MODEL OBWODOWY MASZYNY SYNCHRONICZNEJ  

O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM UNIPOLARNYM 

 
MAGNETIC EQUIVALENT CIRCUIT MODEL FOR UNIPOLAR HYBRID 

EXCITATION SYNCHRONOUS MACHINE 

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono konstrukcję maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym 

unipolarnym. Zaprezentowano prosty model obwodowy uwzględniający charakterystyki magnesowania 

ferromagnetycznych elementów obwodu magnetycznego. Na podstawie tego modelu można wyznaczyć 

wieloparametryczne zależności napięcia indukowanego od przepływu cewki wzbudzającej. Szczególną uwagę 

zwrócono na wpływ dodatkowych jarzm stojana i wirnika na kształt tych funkcji. W wyniku analizy wyzna-

czonych współzależności wskazano na efektywny zakres regulacji napięcia indukowanego maszyny. 
 

Abstract: This paper presents construction of the unipolar hybrid excitation synchronous machine. The mag-

netic equivalent circuit model including nonlinear magnetization curves is described. This model was used to 

calculate multiparameter electromotive force characteristic. The influence of additional rotor and stator yokes 

on this characteristic was analyzed. As a result of analysis obtained data was indicated on the effective range 

of the electromotive force control in this machine. 
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1. Wstęp 

Maszyny synchroniczne wzbudzane magne-

sami trwałymi dzięki stosunkowo wysokiej 

sprawności, korzystnemu stosunkowi mocy do 

masy i brakowi zestyków ślizgowych, stają się 

coraz popularniejsze zarówno w zastosowa-

niach stacjonarnych jak i mobilnych. Brak 

jednak możliwości bezpośredniej regulacji na-

pięcia indukowanego stanowi zasadniczą nie-

dogodność w aplikacjach napędowych wyma-

gających dużego zakresu regulacji prędkości 

obrotowej lub stabilizacji napięcia wyjścio-

wego przy zmiennym obciążeniu w przypadku 

pracy generatorowej. Poszukiwania skutecz-

nego rozwiązania tego problemu mają już kil-

kudziesięcioletnią historię. Warto wspomnieć 

np. układy pojemnościowej lub dławikowej 

stabilizacji napięcia wyjściowego prądnic [1] 

oraz metody regulacji napięcia indukowanego 

bazujące na zmianie strumienia skojarzonego 

z pasmem fazowym twornika. Spośród metod 

zmiany strumienia interesujące są sposoby 

polegające na podmagnesowaniu niektórych 

części obwodu magnetycznego wskutek czego 

zmienia się reluktancja na drodze strumienia 

wzbudzenia [1] oraz metody bazujące na me-

chanicznej zmianie tego strumienia przez wy-

suwanie wirnika ze strefy aktywnej stojana lub 

przemieszczaniu magnesów wewnątrz wirnika 

[14]. Wskazane jednak powyżej metody nie 

znajdują do tej pory szerszego zastosowania 

ze względu na zwiększenie masy maszyny lub 

niską trwałość „mechanizmów” zmiany stru-

mienia. Alternatywą dla tych rozwiązań są 

maszyny synchroniczne wzbudzane magne-

sami trwałymi z dodatkowymi uzwojeniami 

wzbudzenia elektromagnetycznego oddziału-

jącymi na wspólną strefę szczeliny przytwor-

nikowej. Określa się je mianem maszyn 

o wzbudzeniu hybrydowym. 

Konstrukcje maszyn synchronicznych 

o wzbudzeniu hybrydowym rozważane są od 

wielu lat [3-5, 7-13]. Dawniej głównym celem 

budowy takich maszyn było zapewnienie: sta-

bilizacji napięcia prądnic synchronicznych 

pracujących w warunkach zmiennych obcią-

żeń i prędkości obrotowych przy bezstykowej 

konstrukcji wirnika lub samowzbudzenia 

prądnic, z prostownikowym zasilaniem uzwo-

jenia wzbudzenia, pracującej na sieć autono-

miczną [3, 5]. Obecnie rozważane są głównie 

pod kątem zastosowania w układach napędo-

wych pojazdów z uwagi na możliwość posze-

rzenia zakresu regulacji prędkości obrotowej, 

względem analogicznej maszyny wzbudzanej 

magnesami trwałymi, przy zachowaniu moż-

liwie dużej sprawności i braku zestyków śli-
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zgowych [10]. Ponadto, właściwe dobranie 

udziału obu źródeł wzbudzających umożliwia 

przesunięcie obszaru maksymalnej sprawności 

do punktu, w którym napęd pracuje najczę-

ściej [10]. 

W artykule przedstawiono uproszczony model 

obwodowy oraz przykładowe wyniki obliczeń 

maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybry-

dowym unipolarnym. Maszyna ta znana jest 

w literaturze pod nazwą consequent pole per-

manent magnet machine [7] lub generator in-

duktorowy z kombinowanym wzbudzeniem 

[5]. 

2. Rodzaje wzbudzenia hybrydowego 

Hybrydowe układy wzbudzenia można po-

dzielić na dwie grupy szeregowe i równoległe 

[13]. W układzie szeregowym główny stru-

mień wzbudzenia elektromagnetycznego prze-

pływa przez magnes trwały stanowiący dużą 

reluktancję, zatem wpływ przepływu uzwoje-

nia wzbudzenia na strumień w szczelinie jest 

stosunkowo niewielki. Takie konstrukcje cha-

rakteryzują się zazwyczaj małym zakresem 

regulacji napięcia indukowanego i dość dużą 

jego wartością przy zerowym prądzie wzbu-

dzenia [13]. W układach równoległych stru-

mień wzbudzenia elektromagnetycznego prze-

pływa przez elementy ferromagnetyczne omi-

jając magnes trwały i łączy się z jego strumie-

niem w obszarze szczeliny przytwornikowej. 

Uzyskuje się w ten sposób znacznie szerszy 

zakres regulacji napięcia indukowanego niż w 

maszynie ze wzbudzeniem szeregowym [13]. 

Równoległe układy wzbudzenia hybrydowego 

dzieli się ponadto na bipolarne i unipolarne 

[8]. W układzie bipolarnym strumień wzbu-

dzenia elektromagnetycznego oddziałuje 

w strefie obu biegunów maszyny, zaś w uni-

polarnym – tylko w strefie biegunów jedno-

imiennych.  

3. Konstrukcja maszyny 

W pracy rozważono konstrukcję maszyny 

synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym 

unipolarnym przedstawioną na rysunku 1 [7]. 

Składa się ona z wirnika o dwóch segmentach 

3, 4 oraz dwóch pakietów stojana 7 połączo-

nych jarzmem zewnętrznym 10, wykonanym z 

materiału ferromagnetycznego, stanowiącym 

kadłub oraz jarzmem wewnętrznym w postaci 

tulejki 2 oraz wału 1, wykonanych z ferroma-

gnetyka. Między pakietami stojana 7 o kon-

wencjonalnej konstrukcji ze wspólnym uzwo-

jeniem 9 umieszczono cylindryczną cewkę 

wzbudzenia elektromagnetycznego 8. W stre-

fie przyszczelinowej segmentów wirnika wy-

stępują naprzemiennie magnesy trwałe 5, 

spolaryzowane promieniowo oraz zęby 6 wy-

konane z materiału ferromagnetycznego. 

Segmenty wirnika zamontowane na wale są 

obrócone względem siebie o jedną podziałkę 

biegunową. Magnesy na jednym segmencie 

wirnika stanowią bieguny jednoimienne 

i przeciwne niż na drugim. W maszynie o ta-

kiej konstrukcji można zastosować wspólne 

(lub rozdzielone) uzwojenie twornika dla obu 

pakietów stojana. Natomiast ustawienie obu 

segmentów wirnika w takiej samej pozycji 

względem wału powoduje konieczność roz-

dzielenia uzwojenia stojana i wprowadzenia 

połączeń czołowych do strefy między pakie-

tami (np. [12]). 

 

Rys. 1. Konstrukcja rozpatrywanej maszyny 

synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym 

unipolarnym (opis w tekście) 

Wprowadzenie dodatkowych jarzm (kadłub 

i wał) powoduje, że w przypadku zerowego 

prądu wzbudzenia, część strumienia od ma-

gnesów trwałych zamyka się przez te jarzma 

obniżając napięcie indukowane w tworniku. 

Oddziałując na ten strumień, osiowym stru-

mieniem od wzbudzenia elektromagnetycz-

nego można regulować napięcie indukowane 

w uzwojeniu twornika maszyny. 

Konstrukcję rozpatrywanej maszyny można 

wyprowadzić z maszyny wzbudzanej magne-

sami trwałymi (rys. 2a), zastępując układ bie-

gunów o magnesach trwałych naprzemiennie 
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spolaryzowanych (na obwodzie wirnika) 

(rys. 2a), układem biegunów o jednokierunko-

wej polaryzacji (rys. 2b). 
 

 

Rys. 2. Warianty rozwiązania konstrukcyjnego 

maszyny synchronicznej: a) konwencjonalny 

wirnik z magnesami powierzchniowymi, b) 

wirnik z jednym magnesem na parę biegunów, 

c) konstrukcja jednopakietowa o wzbudzeniu 

hybrydowym unipolarnym, d) konstrukcja 

dwupakietowa o wzbudzeniu hybrydowym 

unipolarnym, e) konstrukcja dwupakietowa 

induktorowa; 1 – magnes trwały, 2 – ferroma-

gnetyczny ząb wirnika, 3 – dodatkowe jarzmo 

stojana, 4 – dodatkowe jarzmo wirnika, 5 – 

cewka wzbudzenia elektromagnetycznego 

Utworzona jest w ten sposób magneśnica 

o niejednorodnej budowie, w której bieguny 

jednoimienne stanowią magnesy, zaś bieguny 

przeciwne stanowią ferromagnetyczne zęby 

wirnika (rys. 2b) (consequent pole permanent 

magnet machine [6]).Jeśli wyposaży się tę ma-

szynę w dodatkowy obwód sprzęgający ma-

gnetycznie stojan z wirnikiem i wprowadzi 

cewkę wzbudzającą jako dodatkowe źródło 

smm (rys. 2c), to będzie można regulować 

strumień przepływający przez bierne zęby 

wirnika, a więc również regulować napięcie 

indukowane. Wprowadzenie jednak dodatko-

wego obwodu dla strumienia wzbudzenia 

elektromagnetycznego, przepływającego przez 

tarczę łożyskową i szczelinę tarcza-wirnik, 

powoduje zwiększenie masy maszyny, z uwa-

gi na jego znaczny przekrój. Konieczne jest 

również zwiększenie przepływu cewki wzbu-

dzającej na zrównoważenie napięcia magne-

tycznego na odcinkach drogi magnetycznej 

w tarczy łożyskowej i szczelinie tarcza-wirnik. 

Rozwiązaniem tych niedogodności jest kon-

strukcja złożona z dwóch maszyn połączonych 

wspólnym jarzmem stojana (kadłubem), z u-

mieszczoną między pakietami krążkową 

cewką wzbudzającą oraz zawierająca dwu-

segmentowy wirnik (rys. 2d). Segmenty wir-

nika są połączone pierścieniowym jarzmem 

zamocowanym na wale. Eliminuje się w ten 

sposób dodatkową szczelinę powietrzną na 

drodze strumienia wzbudzenia elektromagne-

tycznego. Magnesy trwałe zamontowane na 

jednym segmencie wirnika stanowią bieguny 

jednoimienne zaś na drugim przeciwne. 

Inny sposób wyprowadzenia rozpatrywanej 

konstrukcji maszyny synchronicznej zapropo-

nowano w pracach [4, 5]. Polega on na wypo-

sażeniu klasycznej maszyny induktorowej 

(rys. 2e) w magnesy trwałe wypełniające 

żłobki wirnika, przy czym wektor polaryzacji 

magnesów na jednym segmencie wirnika jest 

zwrócony na zewnątrz wirnika a na drugim do 

wewnątrz (rys. 2d). 

4. Model obwodowy 

Ze względu na wstępny zakres badań, obej-

mujący rozpoznanie stanów namagnesowania 

obwodu magnetycznego maszyny ze zwróce-

niem uwagi na znaczenie struktury jarzm 

w procesie magnesowania, zdecydowano się 

na zastosowanie modelu obwodowego 

o rzadkiej dyskretyzacji. Szczególną uwagę 

zwrócono na zamodelowanie elementów 
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jarzma zewnętrznego (kadłuba) oraz jarzma 

wewnętrznego (tulejka i wał wirnika). Model 

zapisano w postaci skryptu środowiska Ma-

tlab. Obliczenia wykonano metodą potencja-

łów węzłowych z uwzględnieniem nielinio-

wych charakterystyk magnesowania ferroma-

gnetycznych elementów obwodu magnetycz-

nego. 

a) 

 

 

Rys. 3. Elementy sieci permeancyjnej maszyny 

w przekroju: a) poprzecznym, b) osiowym 

Na rysunku 3 przedstawiono przekroje ma-

szyny z naniesionymi fragmentami prze-

strzennej sieci permeancyjnej opisującymi jej 

geometrię w danej płaszczyźnie, zaś na ry-

sunku 4 schemat sieci modelującej trójwymia-

rową geometrię maszyny dla dwóch podziałek 

biegunowych. 

Sformułowany model obwodowy maszyny 

umożliwia określenie wpływu zasadniczych 

parametrów konstrukcyjnych na generowane 

przez nią napięcie indukowane. Odznacza się 

stosunkowo krótkim czasem obliczeń w po-

równaniu z modelem polowym, co pozwala na 

szybkie określenie wpływu danego parametru 

na napięcie wyjściowe maszyny. Ze względu 

jednak na zastosowane założenia upraszcza-

jące i brak odpowiednich współczynników ko-

rygujących dla tego typu maszyny w literatu-

rze przedmiotowej, spodziewana dokładność 

wyników obliczeń jest mniejsza niż dla trój-

wymiarowego modelu polowego. 

 

Rys. 4. Schemat sieci permeancyjnej 

5. Wyniki obliczeń 

W ramach badań przeprowadzono szereg obli-

czeń wartości skutecznej pierwszej harmo-

nicznej napięcia indukowanego w jednym 

zwoju uzwojenia twornika E (przy n=1500 

1/min) w zależności od strumienia wzbudzenia 

i pola przekroju jarzma zewnętrznego (ka-

dłuba), przy czym pole przekroju jarzma we-

wnętrznego (wał i tulejka) jest równe prze-

krojowi jarzma zewnętrznego. Zmianę wymia-

rów geometrycznych jarzma stojana określono 

parametrem kj zdefiniowanym zależnością: 
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Parametr ten wyraża stosunek przekroju 

jarzma zewnętrznego Sj do łącznego przekroju 

zębów jednego pakietu stojana Sz. Przy czym: 

de – średnica zewnętrzna kadłuba maszyny, dse 

– średnica zewnętrzna pakietu stojana, Q – 

liczba żłobków stojana, kFe – współczynnik 

zapełnienia pakietu, bds – szerokość zęba sto-

jana, ls – długość pakietu stojana. 

b) 
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Na rysunku 5 przedstawiono zależność napię-

cia indukowanego E od przepływu uzwojenia 

wzbudzenia θe dla dwóch przekrojów dodat-

kowych jarzm. Zaznaczono ponadto zakres 

efektywnej regulacji tego napięcia, poza któ-

rym przyrosty przepływu wzbudzenia powo-

dują niewielkie zwiększenie E lub w przy-

padku stosunkowo małej reluktancji jarzma 

następuje wręcz zmniejszenie napięcia indu-

kowanego mimo wzrostu tego przepływu. 
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Rys. 5. Charakterystyka magnesowania 

z oznaczonym efektywnym zakresem regulacji 

napięcia indukowanego dla różnych przekro-

jów jarzm 
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Rys. 6. Wpływ przekroju dodatkowego jarzma 

na kształt charakterystyki magnesowania 

Na rysunku 6 przedstawiono zależność napię-

cia indukowanego E od przepływu uzwojenia 

wzbudzenia θe dla różnych wartości współ-

czynnika kj. Należy zauważyć, że przewod-

ność dodatkowych jarzm determinuje efek-

tywny zakres regulacji napięcia indukowanego 

E oraz jego wartość przy zerowym przepływie 

uzwojenia wzbudzenia. Ponadto charaktery-

styka biegu jałowego E=f(θe) posiada wyraźne 

maksimum, które jest zjawiskiem charaktery-

stycznym dla maszyn induktorowych [2] 

(rys. 7b). Jego przyczyną jest nasycanie się, 

wraz ze wzrostem przepływu wzbudzenia θe, 

zębów stojana położonych naprzeciw ferro-

magnetycznego zęba wirnika. Powoduje to 

mniejszy przyrost strumienia w tej strefie niż 

wywołane tym wzrostem przepływu zmniej-

szenie strumienia nad strefą magnesu trwałego 

(rys. 7a). W konsekwencji maleje różnica tych 

strumieni i zależne od niej napięcie induko-

wane. 

a) 
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Rys. 7. Charakterystyki wartości maksymal-

nych indukcji w szczelinie nad strefą magnesu 

Bδm, i nad ferromagnetycznym zębem wirnika 

Bδ oraz ich różnica ∆B: a) w maszynie 

o wzbudzeniu hybrydowym, b) w maszynie in-

duktorowej (tutaj Bδm – indukcja nad żłobkiem 

wirnika) 
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Konstrukcja:

hybrydowa

induktorowa

 

Rys. 8. Porównanie charakterystyk magneso-

wania maszyny o wzbudzeniu hybrydowym 

i maszyny induktorowej 

Regulacja napięcia indukowanego w tej ma-

szynie odbywa się poprzez zmianę strumienia 

nad ferromagnetycznym zębem wirnika 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 3/2014 (103) 
 

144

(rys. 7a) [8], wywołaną zmianą przepływu 

cewki wzbudzającej, przy prawie niezmien-

nym strumieniu nad magnesem trwałym. Czyli 

analogicznie jak w maszynie induktorowej, 

dlatego nazywa się ją także, prądnicą indukto-

rową o wzbudzeniu hybrydowym [11]. 

Na podstawie obliczonych charakterystyk ma-

gnesowania przedstawionych na rysunku 8 

można stwierdzić, że maszyna hybrydowa 

w stosunku do maszyny induktorowej odzna-

cza się dwukrotnie wyższym napięciem indu-

kowanym. Oznacza to dwukrotny wzrost 

mocy przy ustalonym okładzie prądu. 

6. Podsumowanie 

Przedstawiona maszyna synchroniczna 

o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym 

(rys. 1) wykazuje cechy charakterystyczne 

maszyn, które stanowiły punkt wyjścia dla jej 

konstrukcji. Czyli odznacza się występowa-

niem maksimum charakterystyki biegu jało-

wego E=f(θe) spowodowanym obecnością 

składowej stałej indukcji w szczelinie przy-

twornikowej – jak prądnica induktorowa. Po-

nadto, cechuje się znaczną wartością napięcia 

indukowanego przy zerowym przepływie 

uzwojenia wzbudzenia elektromagnetycznego, 

jak maszyna synchroniczna z magnesami 

trwałymi. 

Istotnym parametrem konstrukcyjnym deter-

minującym efektywny zakres regulacji napię-

cia indukowanego tej maszyny jest przekrój 

dodatkowych jarzm stojana i wirnika. Stwarza 

on nowe możliwości kształtowania parame-

trów eksploatacyjnych maszyny. Dobierając 

na przykład, zmniejszony przekrój jarzm 

można zbudować maszynę o wysokim napię-

ciu indukowanym dla If=0 i małym zakresie 

regulacji E, dla której efektywne będzie tylko 

dowzbudzanie. Natomiast zastosowanie 

zwiększonego przekroju jarzm (kj > 1) prowa-

dzi do wzrostu średnicy maszyny lecz pozwala 

uzyskać duży zakres efektywnej regulacji na-

pięcia indukowanego. 
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