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ANALIZA TERMICZNO-DYNAMICZNA GENERATORÓW DO 

ELEKTROWNI WIATROWYCH BEZ PRZEKŁADNI 
MECHANICZNEJ 

 
THERMAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF THE GENERATORS IN THE WIND 

TURBINES WITHOUT THE MECHANICAL TRANSMISSION 
 

Streszczenie: Przekładnie mechaniczne w elektrowniach wiatrowych są przyczyną 40% awarii. W artykule 

przedstawiono analizę termiczno-dynamiczną generatorów inset SMPMSM o zmiennej i małej prędkości 

obrotowej, które mogą współpracować z turbiną wiatrową bez stosowania przekładni. Obliczenie drgań 

własnych wirnika były uzupełnieniem analizy dynamicznej generatora. Badano częstotliwości rezonansowe 

poszczególnych części generatora oraz całego generatora pod kątem wystąpienia zjawiska rezonansu. 
 
Abstract: Mechanical transmission in wind turbines are the cause of 40% of failure. The article presents an 

analysis of thermal-dynamic generators inset SMPMSM variable and low speed, which can cooperate with a 

wind turbine without the use of gear. Calculation of the rotor vibrations were complementary dynamic analysis 

of the generator. Resonant frequencies were investigated various parts of the generator and the entire generator 

for the occurrence of the phenomenon of resonance. 
 

Słowa kluczowe: analiza termiczno-dynamiczna, generatory wolnoobrotowe, drgania własne generatora, 

rezonans 

Keywords: analysis of the thermal-dynamic, generators for low-speed, natural vibration generator, resonance 

1. Wstęp 
W niniejszym artykule przedstawiono 

obliczenia wykonane z zastosowaniem metody 

MES do analizy termiczno-dynamicznej 

generatorów wielobiegunowych, wolno-

obrotowych typu inset SMPMSM. Są one 

przeznaczone do pracy w elektrowniach 

wiatrowych bez przekładni przy zmiennej 

prędkości wirowania. 

Elementy stojana, magnesy, jak również wirnik 

generatora podczas pracy maszyny podlegają 

ciągłym odkształceniom, które mogą stopniowo 

pogarszać ich stan techniczny. W tym artykule 

skupiono uwagę na analizach termo-

mechanicznych oraz dynamicznych dwóch 

rodzajów generatorów. W analizie termo-

mechanicznej oraz analizie drgań posłużono się 

generatorem o mocy 2 kW, gdzie analizę drgań 

przeprowadzono osobno dla części wirującej 

wirnika, a osobno dla kadłuba i stojanu, 

natomiast dla generatora o mocy 12 kW analizę 

dynamiczną przeprowadzono dla całego 

zespołu.  

Deformacje rdzenia, korpusu oraz połączeń 

czołowych uzwojenia stojana są wywoływane 

siłami pochodzącymi od zjawisk 

magnetycznych i elektromagnetycznych we 

wnętrzu generatora [1]. 

2. Analiza termomechaniczna 
odkształceń stojana wywołana 
zjawiskami magnetycznymi oraz 
termicznymi 
Odkształcenia stojana przybierają różne 

kształty, w zależności od liczby biegunów 

wirnika. Podstawą analizy statycznej jest 

znajomość rozkładu czasowo przestrzennego sił 

magnetycznych, otrzymanych z analizy pola 

magnetycznego. Obliczenia sił magnetycznych 

zostały wyznaczone w środowisku MAXWELL 

w czasie pracy generatora przy wymuszeniu 

napięciowym, przez zadanie wartości 

rezystancji zastępczej w poszczególnych fazach 

uzwojenia generatora. Analiza odkształceń 

stojana oraz analiza drgań zostały wykonane dla 

obciążenia generatora zasymulowanego w 

środowisku MAXWELL przez rezystancję 

zastępczą. Obciążenia te wynosiły 100 Ω. 

Analizę statyczną wykonano dla jednego z 

wybranych położeń wirnika. Do obliczeń 

statycznych wykorzystano siły działające na 

poszczególne zęby stojana. Rozkład gęstości sił 
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Maxwella działających na poszczególne zęby 

stojana przedstawia rys. 1. Analizę statyczną, 

jak również dynamiczną, która została opisana 

w kolejnym punkcie, wykonano dla 

uproszczonego kadłuba stojana, w którym 

pominięto żebra kadłuba. Model kadłuba wraz 

ze stojanem, a także zaimplementowanymi 

warunkami brzegowymi oraz siatką dyskretną 

został przedstawiony na rys. 2. Warunek 

brzegowy A jest odpowiedzialny za wartości sił 

wykorzystanych w obliczeniach elektro-

magnetycznych, a następnie zmapowanych ze 

środowiska obliczeniowego MAXWELL do 

środowiska obliczeniowego ANSYS, natomiast 

warunek brzegowy B odpowiada za 

usztywnienie kadłuba generatora. 

 

 

Rys. 1. Rozkład gęstości sił Maxwella 

działajacych na stojan dla wybranego 

położenia wirnika przy R = 100 Ω – generatora 

2 kW 
 
 

   

Rys. 2. Model obliczeniowy kadłuba wraz ze 

stojanem z zaimplementowanymi warunkami 

brzegowymi oraz jego siatka dyskretyzacyjna - 

generatora 2 kW 

W celu wykonania analizy termomechanicznej 

stojana oprócz znajomości sił elektro-

magnetycznych działających na stojan 

wymagane jest uwzględnienie zjawisk 

termicznych towarzyszących pracy generatora. 

Podczas analizy celem zasymulowania 

odkształceń stojana pod wpływem temperatury 

wykonano obliczenia termiczne generatora 

z wykorzystaniem stałych współczynników 

przekazywania ciepła przez zjawisko 

konwekcji. W literaturze [1] przebadano 

współczynniki konwekcji dla maszyn 

elektrycznych przy różnych prędkościach 

obrotowych wirnika. W przypadku maszyn 

elektrycznych można założyć, że przy 

prędkości znamionowej badanego generatora 

2kW wynoszącej 176 obr/min konwekcja, jaka 

powstaje w szczelinie powietrznej, jest 

konwekcją swobodną. Wartość współczynnika 

wymiany ciepła dla konwekcji swobodnej 

zazwyczaj określa się w zakresie 2-25 

W/(m
2
⋅K) [5]. Wartość średniego 

współczynnika wymiany ciepła dla warunków 

panujących w szczelinie powietrznej przyjęto 

na poziomie 10 W/(m
2
⋅K), co odpowiada 

konwekcji swobodnej. Do wykonania analizy 

termicznej generatora wykorzystano również 

straty powstałe podczas pracy maszyny na 

poszczególnych jej elementach, które określono 

w środowisku MAXWELL 

Rozkład temperatur panujących na stojanie 

generatora dla obciążenia rezystancją zastępczą 

R = 100 Ω został przedstawiony na rys. 3. 

Uwzględniając wartości temperatur podczas 

pracy maszyny oraz siły elektromagnetyczne, 

wyznaczono rozkłady deformacji stojana oraz 

rozkład naprężeń mechanicznych 

zredukowanych Von Misesa przy obciążeniu 

rezystancją zastępczą R = 100 Ω (rys. 4). 

 

 

Rys. 3. Rozkład temperatur panujących na 

stojanie generatora 2kW przy obciążeniu 

R = 100 Ω 
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Rys. 4. Deformacja stojana przy R = 100 Ω 

z uwzględnieniem sił elektromagnetycznych 

oraz temperatur panujących na maszynie oraz 

naprężenie mechaniczne zredukowane Von 

Misesa 

3. Wyznaczenie drgań własnych stojana 
generatora metodą MES 
Zastosowanie metody MES daje możliwość 

wykonania obliczeń częstotliwości drgań 

własnych dla układów o złożonej geometrii, a 

także uwzględnienia efektu wstępnego 

obciążenia konstrukcji oraz mocowania 

generatora.  

 

Tabela 1. Porównanie częstotliwości drgań 

własnych stojana generatora obliczonych 

metodą analityczną oraz metodą MES 
Obliczenia 

MES 

Opis formy drgań 

Obliczenia 

analityczne 
Błąd 

względny 
Numer 

Często-

tliwość 

fi [Hz] 

Często-

tliwość 
a

if [Hz]
 

1 281,72 
drgania boczne całej obudowy 

ruch wahadłowy 
brak – 

2 362,69 
ruch wahadłowy obudowy 

przód-tył 
brak – 

3 891,41 

ruch wahadłowy obudowy 

r = 1 

góra-dół 

886 przy 

C = 0,85 
-0,61% 

4 1289,3 
drgania skrętne obudowy 

względem osi pionowej Y 
brak – 

5 1933,2 
drgania skrętne obudowy 

względem osi poziomej X 
brak – 

6 2497,8 drgania promieniowe brak – 

7 2719,9 drgania promieniowe r = 2 2800 2,86% 

8 3158,5 
drgania boczne całej obudowy, 

odkształcenia na łapach 
brak – 

9 3546,8 

drgania promieniowe jak dla 

r = 1 

przód-tył  przesunięte o 180° 

brak – 

10 3748,1 

drgania promieniowe jak dla 

r = 2 

przód-tył  przesunięte o 180° 

brak – 

11 7575,8 drgania promieniowe r = 3 7919,6 4,34% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 5. Odkształcenia radialne stojana i 

kadłuba rzędu r = 1 (891,41 Hz), r = 2 (2719,9 

Hz), r = 3 (7575,8 Hz) 

4. Wyznaczenie drgań własnych wirnika 
generatora metodą MES 
Drgania własne wirnika są uzupełnieniem 

analizy dynamicznej generatora. Obliczenia 

drgań własnych wykonano w systemie MES 

ANSYS. Wirnik generatora został 

zamodelowany elementami Solid 185. Łożyska 

zabudowane i wspierające wirnik 

zamodelowano za pomocą elementów 

Combin14, dla których obliczono sztywność na 

podstawie wzorów zawartych w pracy [3]. Do 

obliczeń przyjęto sztywność na kierunkach X i 

Z, o wartości 5,87E8 N/mm. Model MES 

wirnika oraz sposób jego podparcia 

przedstawiono na rys. 6. 

 

 

Rys. 6. Model MES wirnika generatora 2kW 

wraz z warunkami brzegowymi 
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Dwie pierwsze wartości częstotliwości 

obliczone dla analizowanego modelu wirnika 

wynosza 92,74 Hz oraz 125,47 Hz – są one 

wyższe od częstotliwości sieciowej 50 Hz. 

Obroty rezonansowe odpowiadające 

obliczonym częstotliwościom rezonansowym 

wynoszą odpowiednio 5564 i 7582 obr/min 

i znacznie przewyższają nominalne obroty 

wirnika wynoszące 176,5 obr/min. Postacie 

drgań własnych odpowiadające obliczonym 

częstotliwościom zostały przedstawione 

odpowiednio na rys. 7. Ponieważ przedstawione 

kryteria są spełnione, należy stwierdzić, że 

wirnik odpowiada wymaganiom  

z punktu widzenia dynamiki. 

 

 

  
Rys. 7. Postacie drgań własnych wirnika dla 

dwóch pierwszych częstotliwości 

rezonansowych wirnika: 92,74 Hz i 125, 47 Hz 

5. Analiza dynamiczna generatora 
wolnoobrotowego o mocy 12 kW 
W niniejszym punkcie przedstawiono analizę 

dynamiczną generatora wolnoobrotowego o 

mocy nominalnej 12 kW zastosowanego do 

turbiny wiatrowej o osi poziomej. Model CAD 

analizowanego generatora oraz siatkę MES 

stworzoną w systemie ANSYS Workbench dla 

całego zespołu przedstawiono na rys. 8.  

 

Rys. 8. Model CAD generatora 12 kW oraz jego 

siatka dyskretyzacyjna 

W odróżnieniu od poprzednio analizowanego 

generatora o mocy 2kW, dla którego wykonano 

oddzielnie drgania dla kadłuba i oddzielnie dla 

wirnika, model MES generatora wolno-

obrotowego wykonano dla całego zespołu 

zawierającego wirnik, stojan generatora oraz  

kadłub. Połączenie wirnika z kadłubem 

zrealizowano przez użycie elementów 

Combin14, których sztywność określono na 

podstawie wzorów zawartych w pracy [1]. 

Przyjęte wartości sztywności zastosowane dla 

elementów Combin14 zebrano w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Sztywność łożysk generatora 

Oznaczenie Jednostka Kierunek 

Łożysko 

kulkowe 

dwurzędowe 

5316A 

Łożysko 

kulkowe 

6316 

KX N/mm 
prostopadle 

do osi 
4,0E8 9,7E8 

KY N/mm wzdłuż osi 5,8E8 – 

KZ N/mm 
prostopadle 

do osi 
4,0E8 9,7E8 

 

W celach analizy zastosowano dodatkowo jako 

warunek brzegowy utwierdzenie kołnierza 

kadłuba generatora w kierunkach X, Y, Z 

symulujące zamocowanie kadłuba generatora w 

gondoli. Ponadto wał wirnika generatora 

utwierdzono w kierunku RY, odbierając 

możliwość swobodnego obracania się 

generatora względem osi obrotu. 

Wyniki obliczonych pierwszych siedmiu 

częstotliwości wraz z opisem źródła drgań 

zestawiono w tab. 3. 

 

Tabela 3. Opis postaci drgań własnych 

generatora 
Numer 

postaci 

Częstotliwość 

[Hz] 
Opis postaci drgań 

1 88,45 

drgania wzdłużne wirnika w pokrywie 

generatora z łożyskiem kulkowym 

dwurzędowym 

2 207,94 drgania skrętne wirnika 

3 280,22 

drgania giętne wału wirnika z 

maksymalną strzałką na łożysku 

kulkowym 

4 338,97 
drgania wzdłużne pokrywy łożyska 

kulkowego jednorzędowego 

5 558,69 

drgania wzdłużne wirnika w pokrywie 

generatora z łożyskiem kulkowym 

dwurzędowym w przeciwfazie do 

drgań wirnika 

6 566,2 
drgania giętne wału wirnika 

(2. harmoniczna) 

7 940,9 
drgania giętne wału w przeciwfazie do 

drgań wirnika 
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Rys. 9. Postać drgań dla częstotliwości 

88,45 Hz i 339 Hz 

 

 

Rys. 10. Drgania giętne łopat pierwsza postać 

(24 Hz) 
 

 
Rys. 11. Drgania giętne zespołu wirnika turbiny 

względem podstawy (2348 Hz) 

6. Wnioski 
Wyniki obliczeń MES i metodą analityczną 

częstotliwości drgań własnych promieniowych 

zespołu kadłuba generatora 2 kW są zbieżne, a 

maksymalny błąd częstotliwości wynosi 4,34%. 

Metoda MES pozwoliła na wyznaczenie innych 

postaci drgań własnych, nie dających się 

określić metodą analityczną. Są one wynikiem 

odzwierciedlenia trójwymiarowości modelu 

i sposobu utwierdzenia kadłuba. Drgania te 

przybierają kształty zginające, skręcające oraz 

mieszane. Obliczone częstotliwości rezonans-

owe kadłuba są znacznie wyższe od 

częstotliwości wymuszających i w związku 

z tym nie zachodzi zjawisko rezonansu. 

Metoda MES może być z powodzeniem 

stosowana do wyznaczenia częstotliwości drgań 

własnych generatorów. W powiązaniu z 

metodami analitycznymi może stanowić 

użyteczne narzędzie do analizy dynamicznej 

generatorów. 

Istotny udział w drganiach wirnika generatora 

12 kW odgrywa kadłub generatora. Szczególnie 

postaci 1, 4, 5 odpowiadające drganiom 

wzdłużnym wirnika są związane ze sztywnością 

wzdłużną pokryw generatora. Zalecane jest 

zwiększenie sztywności wzdłużnej pokryw 

generatora przez dodanie żeber usztywnia-

jących na ściankach pokrywy. 

Wał posiada wystarczającą sztywność giętną, 

ponieważ obroty rezonansowe drgań giętnych 

dla pierwszej postaci wynoszą 16813 obr/min i 

są ponad dziesięciokrotnie wyższe od obrotów 

nominalnych wirnika generatora 12 kW (120 

obr/min). 

7. Literatura 
[1] Delaere K., Heylen W., Belmans R., Hameyer 

K.: Comparison of Induction Machine Stator 

Vibration Spectra Induced by Reluctance Forces 

and Magneto-striction, IEEE Transactions on 

Magnetics, vol. 38, no. 2, March 2002 

[2] Howey A.D., Childs N.R.P., Holmes S.A.: Air-

gap convection in rotating electrical machines, 

IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, 

issue 3, 2012, s. 1367-1375 

[3] Staton A.D., Cavagnino A.: Convection Heat 

Transfer and Flow Calculations Suitable for Electric 

Machines Thermal Models, IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, vol. 55, no. 10, October 2008 

[4] Besnerais J.L.: Reduction of magnetic noise in 

PWM-supplied induction machines – low-noise 

design rules and multi-objective optimization, 

doctoral thesis, Ecole Centrale de Lille, 2008 

[5] Lee H.J., Chung S.U., Hwang S.M.: Noise 

source identification of BLDC motor, Journal of 

Mechanical Science and Technology, 22, 2008, s. 

708-713 

[6] Podhajecki J., Szymaniec S.: Wibroakustyka i 

badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych 

prądu stałego o magnesach trwałych, Wiadomości 

Elektrotechniczne, z. 5, 2010, s. 17-22 

[7] Gołębiowski M., Shorting tests at mono-

harmonic voltage power supply of multi-winding 

three-column autotransformer, 21st Symposium of 

Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, 

EPNC, 29.06-2.07.2010, Dortmund and Essen, 

Germany, 2010, s. 113-114 

 

 

 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 
 

88

Autorzy 

Prof. dr hab. inż. Stefan Kulig, TU Dortmund, 

Lehrstuhl für Elektrische Antriebe und 

Mechatronik, Emil-Figge-Str. 70, 44227 

Dortmund, e-mail: stefan.kulig@uni-

dortmund.de 

Prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski, 

Politechnika Rzeszowska, Wydział 

Elektrotechniki i Informatyki, ul. W. Pola 2, 

B202, 35-959 Rzeszów, e-mail: 

golebiye@prz.edu.pl 

Dr hab. inż. Damian Mazur, Politechnika 

Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i 

Informatyki, ul. W. Pola 2, B206, 35-959 

Rzeszów, e-mail: mazur@prz.edu.pl. 


