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Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję maszyny synchronicznej, o wzbudzeniu hybrydowym i spe-

cjalnym układzie uzwojenia rozruchowego, spełniającej zadanie rozruszniko-alternatora. Maszyna ta jest prze-

znaczona do rozruchu silnika spalinowego oraz pracy generatorowej w pokładowej sieci energetycznej po-

jazdu. Konstrukcja hybrydowa maszyny obejmuje dwa źródła wzbudzające: elektromagnetyczne i od magne-

sów trwałych. Magnesy trwałe są umieszczone między kłowymi biegunami i mają polaryzację tangencjalną. 

Cewki wzbudzające umieszczone są w stojanie. Ten system wzbudzenia ma znaczenie w stanie rozruchu, jaki 

również pracy generatorowej. Maszyna wyposażona jest w dwa obwody rozruchowe w formie przewodów 

umieszczonych w żłobkach nabiegunników i litych nakładek, które przykrywają strefę magnesów trwałych.  

Maszyny hybrydowe w szczególności silnikowo-prądnicowe są nową generacją maszyn pod względem kon-

strukcyjnym i modelowania oraz opisu fizykalnego, wymagają więc zmodyfikowanej metodyki ujęcia. Na 

podstawie równań polowych i obwodowych, kwestie te przedyskutowano w prezentowanej pracy. 
 
Abstract: This paper presents the conception of hybrid excitation synchronous machine with special starting 

coils meets the starter-alternator job. This machine is designed for start-up internal combustion engine and 

generation energy for vehicle power network. This machine construction combine two flux sources: field coils 

and permanent magnets. Circumferentially magnetized permanent magnets are located between claw poles. 

Field coils are located on the stator. The excitation system is important in motor and generator modes. The 

machine is equipped with two starting circuits in the form of bars placed in pole pieces slots and solid coating 

covering permanent magnets. 

Hybrid excitation machines especially motors-generators are the new generation of machines in terms of de-

sign, modeling and physical description, and thus require a modified approach methodology. In this work on 

the base of field and equivalent circuit equations this issues are discussed. 
 

Słowa kluczowe: rozruszniko-alternator, maszyna o wzbudzeniu hybrydowym, uzwojenie rozruchowe 
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1. Wstęp 
Rozwój motoryzacji został w ostatnim okresie 

znacznie zintensyfikowany przez elektryfika-

cję i elektronizację pojazdów i ich podzespo-

łów. Znacznemu rozszerzeniu pod względem 

strukturalnym uległa pokładowa sieć elektro-

energetyczna oraz sieć transmisji sygnałów 

pomiarowych i sterujących. Współczesne po-

jazdy zawierają kilkadziesiąt silników elek-

trycznych i siłowników elektromechanicznych 

jako napędów pomocniczych, kilkadziesiąt 

czujników pomiarowych i podobną liczbę 

układów elektronicznych. W związku z tym 

wzrosło znacznie zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w sieci pokładowej pojazdów, co 

spowodowało rozwój konstrukcji alternato-

rów, jako podstawowych jednostek prądo-

twórczych. Jednocześnie zwiększają się wy-

magania, co do minimalizacji gabarytów urzą-

dzeń oraz spełnianie przez nie wielu zadań. 

Jednym z takich zamierzeń jest konstruowanie 

kompaktowych dwutwornikowych hybrydo-

wych alternatorów oraz rozruszniko-gene-

ratorów. 

Zespolone układy rozruchowo-generatorowe 

były od dawna stosowane w pojazdach spe-

cjalnych na bazie maszyn prądu stałego. 

Obecnie podejmowane się prace nad kon-

strukcjami rozruszniko-alternatorów [2, 5, 6]. 

Jedną z koncepcji rozrusznika o bazowej kon-

strukcji alternatora jest maszyna synchro-

niczna o wzbudzeniu hybrydowym od magne-

sów trwałych i wzbudzeniu elektromagne-

tycznym na stojanie oraz wyposażona w spe-
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cjalne uzwojenie rozruchowe w wirniku - ma-

gneśnicy. 

W pracy przedstawiono koncepcję konstrukcji 

rozruszniko-alternatora, maszyny przeznaczo-

nej do rozruchu  średniej mocy silnika spali-

nowego, a po rozruchu zasilającej pokładową 

sieć pojazdu. Przedyskutowano również pod-

stawowe równania polowe i obwodowe wska-

zując na osobliwości opisu matematyczno-fi-

zykalnego dla tego typu konstrukcji. 

2. Zespoły elektromaszynowe pojazdów 
Podstawowym podzespołem pokładowego 

systemu energetycznego pojazdów, obok źró-

deł stacjonarnych (akumulatorów), są źródła 

elektromaszynowe (prądnice). Obecnie prąd-

nice prądu stałego są zastąpione alternatorami, 

które odznaczają się większą niezawodnością, 

a wobec braku komutatora nie są źródłem za-

kłóceń radioelektrycznych. Należy jednak 

nadmienić, że prądnice prądu stałego są sto-

sowane w pojazdach specjalnych o dużym za-

potrzebowaniu na moc (>10 kW), a w ciężkich 

pojazdach wojskowych pełnią jednocześnie 

funkcje rozruszników. Przy tak dualnej roli 

maszyny uzyskuje się korzyści w kubaturze 

pojazdu. Zmniejszona jest bowiem liczba ele-

mentów zapasowych maszyny i ułatwiona jest 

obsługa techniczna zespołu. Ponieważ prąd-

nicę projektuje się na pracę ciągłą, a rozrusz-

nik dorywczą, to moc znamionowa maszyny 

ustalona jest wg opcji prądnicowej, a wówczas 

moc rozrusznika jest o około 100% większa. 

W tym przypadku rozrusznik jest zasilany ze 

źródła stacjonarnego o dwukrotnie większym 

napięciu, aniżeli wartość napięcia znamiono-

wego prądnicy. 

Istotną zaletą alternatora nad prądnicą prądu 

stałego jest wysoki wskaźnik wykorzystania 

masy w stosunku do generowanej mocy i 

możliwość znacznego obciążenia prądowego. 

Ograniczeniem w pełnieniu funkcji rozrucho-

wych maszyny synchronicznej (alternatora) 

jest brak konstytutywnego momentu rozru-

chowego. 

3. Momenty rozruchowe silników syn-
chronicznych 
Rozruch silnika synchronicznego, odpowied-

nio do typu jego konstrukcji, może być doko-

nany wskutek efektu: 

- indukcyjnego (rozruch asynchroniczny), 

- reaktywnego (permasywnego) przy oddziały-

waniu pola twornika z polem od magnesów 

trwałych, 

- histerezowego, w silnikach o specjalnej cha-

rakterystyce i strukturze konstrukcyjnej  ma-

gnesu trwałego, 

- reluktancyjnego, przy oddziaływaniu pola 

twornika z efektem zmiennej przewodności 

magnetycznej wirnika. 

W silnikach małej mocy (jednofazowych) o 

małej inercji wirnika i dużej liczbie biegunów 

rozruch zachodzi w sposób oscylacyjny. 

Ze względu na specyficzną konstrukcję alter-

natorów (wielobiegunowość i kłową formę 

biegunów magneśnicy) nie jest możliwe utwo-

rzenie uniwersalnej maszyny spełniającej jed-

nocześnie wskazane powyżej momentowo-

rozruchowe własności silników synchronicz-

nych.  

Z uwagi również na obciążenie rozrusznika 

silnikiem spalinowym, o znacznym momencie 

oporowym i znacznym masowym momencie 

bezwładności, nie można zrealizować w pro-

cesie rozruchu, jednocześnie wszystkich 

wskazanych oddziaływań elektrodynamicz-

nych. 

Poza wskazanymi ograniczeniami konstruk-

cyjnymi i warunkami eksploatacyjnymi pro-

cesu rozruchowego maszyn typu synchronicz-

nego, istnieją również ograniczenia i trudności 

natury fizycznej. Do głównych ograniczeń fi-

zycznych rozruchu zalicza się: 

- przeciwność tętniącego momentu reluktan-

cyjnego względem momentu asynchronicz-

nego, 

- powstawanie generatorowego momentu ha-

mującego wskutek oddziaływania pola twor-

nika z polem magneśnicy, 

- powstawanie momentu przeciwbieżnego przy 

wartości poślizgu 0.5, zwanego momentem 

Gorgesa, na który ma wpływ rezystancja 

uzwojenia twornika [1]. 

Stwierdza się, że efektywność momentu histe-

rezowego, reluktancyjnego i oscylacyjnego 

jest mała w stosunku do momentu asynchro-

nicznego i reaktywnego. Oczywiście wygene-

rowanie momentu asynchronicznego wymaga 

zastosowania dodatkowych uzwojeń. Można 

je wykonać w formie uzwojenia klatkowego 

(zwartego) umieszczonego w żłobkach wyko-

nanych w nabiegunnikach lub w postaci litych 

nakładek na nabiegunnikach, albo zwojów 

zwartych okalających nabiegunniki. Należy 

zauważyć, że w obecnie konstruowanych al-

ternatorach, ze względu na strukturę kłową 

magneśnicy i ograniczenia wytrzymałościowe, 
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nie wykonuje się biegunów blachowanych. 

Tak więc lity nabiegunnik stanowi również 

element zwarty umożliwiający powstawanie 

w nim momentów asynchronicznych. W roz-

ruszniko-alternatorze można więc utworzyć 

trzy obwody do rozruchu asynchronicznego. 

4. Konstrukcja rozruszniko-alternatora 

Wybór konstrukcji hybrydowej rozruszniko-

alternatora z kłowymi biegunami magneśnicy, 

uwarunkowany jest zapewnieniem operatyw-

nej regulacji napięcia w stanie pracy prądni-

cowej wskutek, zastosowania źródeł wzbu-

dzających o osiach przepływu nie pokrywają-

cych się z osią przepływu twornika oraz moż-

liwością wprowadzenia dwustrukturalnego 

uzwojenia zwartego. Przyjmuje się klasyczną 

budowę twornika i jego strefy żłobkowo-zę-

bowej, której forma jest uwarunkowana liczbą 

pasm fazowych i biegunów. Magneśnica na-

tomiast ma budowę hybrydową, tzn. zawiera 

magnesy trwałe. Magnesy  są umieszczone 

między kłowymi biegunami (rys. 1.), stano-

wiąc tak zwaną konstrukcję kolektorową, czyli 

o polaryzacji magnetycznej zorientowanej 

tangencjalnie. Konstrukcja z magnesami ko-

lektorowymi jest pod względem magnetycz-

nym korzystniejsza [3, 4]. 

 

Rys. 1. Szkic konstrukcyjny maszyny hybrydo-

wej o konstrukcji kłowej i kolektorowej struk-

turze magnesów: 1 – stojan, 2 – biegun kłowy, 

3 – tarcza biegunów, 4 – cewka wzbudzenia 

elektromagnetycznego, 5 – magnes trwały, 6 – 

lity obwód zwarty, 7 – prętowy obwód zwarty 

Maszyna hybrydowa zawiera również uzwo-

jenie wzbudzające złożone z cewek soleno-

idalnych. Należy stwierdzić, że solenoidalne 

uzwojenie wzbudzające, może mieć różną lo-

kalizację, a nawet może stanowić kilka obwo-

dów niezależnych. Zaleca się, aby osie ma-

gnetyczne obwodów wzbudzających, od 

wzbudzenia elektromagnetycznego i oś ma-

gnetyczna magnesu były wzajemnie kontrline-

arne. 

 

Rys. 2. Szkic konstrukcyjny maszyny hybrydo-

wej o konstrukcji kłowej i klasycznym soleno-

idalnym uzwojeniu wzbudzającym w magne-

śnicy 

 

Rys. 3. Szkic konstrukcyjny maszyny hybrydo-

wej o konstrukcji kłowej i obwodem wzbudza-

jącym o wewnętrznym strumieniu 

 

Rys. 4. Szkic konstrukcyjny maszyny hybrydo-

wej o konstrukcji kłowej i obwodem wzbudza-

jącym o zewnętrznym strumieniu 
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Cewki wzbudzające mogą być umieszczone w 

magneśnicy, jak w typowym alternatorze 

(rys. 2), lub mogą być umieszczone w strefie 

skrajnej stojana w sąsiedztwie tarcz łożysko-

wych w formie dwu struktur. W pierwszym 

przypadku stanowią obwód wzbudzający o 

wewnętrznym strumieniu (rys. 3.), a w drugim 

o zewnętrznym strumieniu (rys. 4.).Unika się 

w ten sposób węzła szczotkowo-pierścienio-

wego do doprowadzenia zasilania obwodu 

wzbudzającego, jak ma to miejsce w klasycz-

nym alternatorze. 

Ze względu na rolę rozrusznikową maszyny, 

przy założeniu rozruchu asynchronicznego, 

szczególne znaczenie ma uzwojenie rozru-

chowe. W związku z licznymi ograniczeniami 

na strukturę strefy żłobkowo-zębowej maszyn 

asynchronicznych, w celu uniknięcia efektów 

momentów pasożytniczych, proponuje się 

konstrukcję uzwojenia rozruchowego w for-

mie dwu obwodów; jednego w formie prę-

towo-żłobkowej usytuowanego w biegunach i 

drugiego w formie zwojów lub litych nakładek 

nad magnesami trwałymi (rys. 1). Uzwojenia 

zwarte mogą być podłączone do wspólnego 

pierścienia zwierającego lub oddzielnych pier-

ścieni. Pod względem konstrukcyjnym i tech-

nologicznym dogodna jest konstrukcja magne-

śnicy o kształcie trapezoidalnym nabiegunni-

ków.  

5. Model i równania polowe maszyny 
Podstawą wyznaczania równań pola elektro-

magnetycznego w maszynach elektrycznych 

są równania Maxwella z uzupełniającymi je 

równiami konstytutywnymi. Równia konsty-

tutywne wraz z geometrią podukładów ma-

szyny stanowią podstawową trudność rozwią-

zania równań pola. Ponieważ w przypadku 

środowisk ferromagnetycznych związek kon-

stytutywny jest nieliniowy 

 

)( HfB µ=                 (1) 

 

co prowadzi do silnie nieliniowych równań 

pola. 

W podobszarze środowiska stanowiącego ma-

gnes trwały równanie materiałowe przedsta-

wia się w postaci:  

 

( )MHB M += µ                (2) 

 

i dla obecnie produkowanych magnesów 

można założyć, z dostateczną dokładnością, 

dwuodcinkową liniowość tego związku, za-

równo co do zmienności indukcji B, jak i 

wektora magnetyzacji M. Przenikalność ma-

gnetyczną magnesu Mµ zakłada się stałą i w 

przybliżeniu równą wartości przenikalności 

paramagnetyków. W przypadku ogólnego mo-

delu maszyny dla przyszczelinowego podob-

szaru magneśnicy, w którym kompozytowo 

umieszczone są obwody zwarte i bieguny ma-

gnesów trwałych ogólna postać równań pola w 

reprezentacji potencjału wektorowego przy 

wzbudzeniu prądami przewodzenia i magne-

sem trwałym reprezentowanym wektorem 

magnetyzacji M ma postać: 
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Należy jednak zauważyć, że w sytuacji kom-

pozytowej konstrukcji podobszar ten cechuje 

się anizotropią konstrukcyjną. 

W układzie współrzędnych cylindrycznych 

przy wymuszeniu pola składową osiową prądu 

i składową tangencjalną wektora magnetyza-

cji, równanie (3) ma postać: 
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W przypadku rozdzielenia podobszarów ob-

wodów zawierających obwody zwarte i ma-

gnesy dla podobszarów z magnesami można 

określić równania magnetostatyczne w repre-

zentacji potencjału skalarnego, które w ukła-

dzie współrzędnych cylindrycznych ma postać 
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Równanie w strefie obwodów zwartych jest 

analogiczne do równia (3) z pominięciem 

składnika zawierającego składową tangen-

cjalną wektora magnetyzacji. 

Komplementarność sformułowania zagadnie-

nia w ujęciu polowym wymaga określenia wa-

runków brzegowych. Wyjątkowo złożone są te 

warunki w strefie magnesów trwałych. Należy 
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bowiem zauważyć, że w podobszarach biegu-

nów składowe pola w reprezentacji indukcji o 

orientacji tangencjalnej, od wzbudzenia ma-

gnetycznego, i aksjalnej, od wzbudzenia elek-

tromagnetycznego, przechodzą w orientację 

radialną. 

Dogodnymi metodami analizy pól w maszy-

nach elektrycznych są metody analityczne, 

chociaż z konieczności silnie ograniczone za-

łożeniami upraszczającymi. Ważnym proble-

mem w tym podejściu, pod względem po-

znawczym, jest założenie rozkładu w kierunku 

tangencjalnym (obwodowym) funkcji wektora 

magnetyzacji. 

 

[ ]∑ +=
n

r mnMmnMM )cos()sin( ()2()1)( ϕϕϕ  

 

gdzie: 2,1,() =kM k  są składnikami rozwinię-

cia fourierowskiego względem współrzędnej 

tangencjalnej wektora magnetyzacji, 

m=nwd(Q, p), Q – liczba żłobków twornika, p 

– liczba par biegunów. 

 

Finalnym problemem analizy stanów pracy 

rozruszniko-alternatora jest oddziaływanie sił 

(momentów) elektromagnetycznych. Wymaga 

to specyfikacji i analizy sił powierzchniowych 

oraz objętościowych oddziałujących  na lub w 

określonych podobszarach maszyny. Należy 

bowiem zauważyć, że postulowany po-

wszechnie tensor naprężeń Maxwella w śro-

dowisku kompozytowej struktury magneśnicy 

w strefie przyszczelinowej, nie jest syme-

tryczny. 

Skłania to do rozszerzenia oddziaływań kla-

sycznych w postaci naprężeń lub sił objęto-

ściowych o formę oddziaływań momento-

wych. 

6. Model i równania obwodowe 
Pełny układ równań dla stanu dynamicznego 

silnika hybrydowego, z alternatywnym zasila-

niem uzwojenia wzbudzającego można zapi-

sać w postaci równań napięciowo-prądowo-

strumieniowych: 
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w których strumienie skojarzone mają postać: 
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gdzie: wielkości oznaczające napięcia, prądy 

i parametry rezystancyjne i indukcyjne mają 

znaczenie jak w konwencjonalnym opisie sil-

nika synchronicznego w układzie współrzęd-

nych dq. Symbol ⊕ oznacza możliwość 

zmiany zwrotu (w strefie osi d) strumienia od 

wzbudzenia elektromagnetycznego względem 

strumienia magnesów. MCI  jest zastępczym 

prądem magnesu określonym przepływem, 

wyznaczonym punktem przecięcia charaktery-

styki odmagnesowania z osią przepływu. 

Przyjmuje się jednozwojność smm magnesu. 

Osobliwym składnikiem w równaniach odnie-

sionych do osi d są napięcia indukowane 

transformacji lub rotacji:  
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które zależą od polaryzacji magnesu trwałego. 

Napięcia indukowane transformacji przy 

założeniu stacjonarności charakterystyki 

odmagnesowania magnesu można pominąć. 

Moment elektromagnetyczny wyrażony przez 

parametry obwodowe silnika i prądy ma 

postać. 
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Ostatni składnik we wzorze (8) wskazuje na 

możliwość regulacji momentu magnetoelek-

trycznego w efekcie oddziaływania wzbudze-

nia elektromagnetycznego na smm magnesu 

(rys. 5). Wykres przedstawiony na rysunku 5. 

wskazuje, że przy dwu źródłach wzbudzają-

cych główny strumień magnetyczny w szcze-

linie powietrznej, można uzyskać efekt stłu-

mienia tego strumienia (pkt. < -2,0>). 

Oznacza to wyeliminowanie składnika mo-

mentu od strumienia wzbudzającego, którym 

jest moment tętniący. W stanie pracy 

prądnicowej (ustalonej 0== QD II ) układ 

równań ma postać: 
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i odpowiednio upraszczają się zależności na 

strumienie skojarzone poszczególnych obwo-

dów. 

 
Rys.  5. Charakterystyka napięcia indukowa-

nego maszyny hybrydowej w funkcji przepływu 

wzbudzającego elektromagnetycznego z udzia-

łem smm magnesu trwałego 

Pozostaje również w tym stanie możliwość re-

gulacji głównego strumienia wzbudzającego, a 

więc regulacji napięcia generatora przy 

zmiennej prędkości obrotowej. 

W analizie stanów dynamicznych rozrusznika 

o przedstawionej strukturze elektromagne-

tycznej pojawia się problem przeliczenia 

parametrów twornika lub magneśnicy do 

jednego z obwodów. Przeliczenie do obwodu 

twornika, ze względu na obwód z magnesami 

trwałymi nie wydaje się racjonalne i jest 

zagadnieniem otwartym. 

7. Wnioski i uwagi końcowe 
Rozruch asynchroniczny może przebiegać 

równocześnie z rozruchem częstotliwościo-

wym. Współdziałanie przepływów wzbudza-

jących w szerokim zakresie zmienności ma-

gnesowania i demagnesowania wymaga sto-

sowania układów wzbudzających o osiach 

magnetycznych kontrlinearnych. 

Ograniczeniem badań eksperymentalnych jest 

brak układów zasilających cechujących się 

małymi wartościami napięć i dużymi warto-

ściami prądów. W opisie modelowym poważ-

nym zagadnieniem jest wyznaczenie parame-

trów obwodowych maszyny. 
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