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Abstract: This short document describes results of calculations static characteristics of turbogenerator. The 

calculations were based on the two-dimensional, field-circuit model of turbogenerator. In computation process 

no-load characteristic, short-circuit characteristic and V-curves were calculated. In this document problems 

with magnetization curves field-circuit model was considered. Characteristics based on calculations were 

compared with manufacturer data. This comparison show that the two-dimensional, field-circuit model of tur-

bogenerator is correct. 

1. Wstęp 

Modelowanie polowo-obwodowe pozwala na 

dokładne odwzorowanie zjawisk zachodzących 

w maszynach elektrycznych. Sprzęgnięte ze sobą 

równania pola magnetycznego, równania obwo-

dowe oraz równania ruchu rozwiązywane są 

w każdym kroku czasowym obliczeń. Modelo-

wanie takie może być zastosowane do projekto-

wania nowych maszyn elektrycznych w celu 

uzyskania pożądanych parametrów maszyny. 

Przydatne jest w procesie projektowania maszyn 

nietypowych, o nowych rozwiązaniach kon-

strukcyjnych i materiałowych, dla których nie 

istnieją wystarczająco dokładne i zweryfikowane 

procedury projektowe. Może być wykorzystane 

do optymalizacji kształtów obwodów magne-

tycznych i przekrojów elementów podlegających 

naprężeniom mechanicznym celem zmniejszenia 

ilości materiałów konstrukcyjnych przy zacho-

waniu wymaganych parametrów eksploatacyj-

nych maszyny. W odniesieniu do maszyn naj-

większych mocy jakimi są turbogeneratory może 

być pomocne przy badaniu stabilności pracy ma-

szyn w systemie elektroenergetycznym. Możliwe 

jest łączenie modeli polowo-obwodowych ze 

środowiskiem Matlab-Simulink, co pozwala na 

badanie stabilności z uwzględnieniem układów 

regulacyjnych wzbudzenia lub dopływu pary do 

turbiny. 

W niniejszej pracy wyznaczono, w oparciu o 

polowo-obwodowe modelowanie dwuwymia-

rowe, podstawowe charakterystyki statyczne 

turbogeneratora: charakterystykę biegu jało-

wego, charakterystykę zwarcia oraz krzywe 

„V”. Wyznaczone charakterystyki porównano z  

 
 

charakterystykami otrzymanymi od producenta 

maszyny. Uzyskano dużą zbieżność wyników 

obliczeń i danych producenta. 

Modelowanie dwuwymiarowe przekroju po-

przecznego maszyny z uwzględnieniem w mo-

delu obwodowym parametrów połączeń czoło-

wych w postaci rezystancji i indukcyjności roz-

proszenia zostało zweryfikowane pomiarowo dla 

maszyn małej mocy modelowaniem trójwymia-

rowym [3] oraz pomiarami [1, 5]. Pozwala to są-

dzić, że również w przypadku turbogeneratorów 

modelowanie dwuwymiarowe jest poprawne. 

Obliczenia symulacyjne pozwalają wyznaczyć 

charakterystyki różnych stanów pracy genera-

tora, ale pokazują również przebieg zjawisk fi-

zycznych w analizowanych sytuacjach. 

2. Model polowo-obwodowy 

Dwuwymiarowy polowo – obwodowy model 

turbogeneratora o mocy 500 MVA i napięciu 

znamionowym 21 kV sporządzono przy pomocy 

pakietu Flux 9.2.2 [2]. Model został szczegó-

łowo omówiony i wstępnie zweryfikowany w [4, 

6, 7]. Fragment siatki modelu przedstawiono na 

rys. 1. Model polowy uwzględnia nieliniowe 

charakterystyki magnesowania elementów ob-

wodu magnetycznego oraz prądy wirowe indu-

kujące się w klinach żłobków wirnika. Charakte-

rystyki magnesowania, wg norm, wyznaczane są 

dla pola pulsującego. Pole takie występuje np. w 

transformatorach. W turbogeneratorze stal wir-

nika znajduje się w stałym polu magnetycznym, 

natomiast blachy rdzenia stojana poddane są 

działaniu pola wirującego. Charakterystyki ma-

gnesowania stali w polu kołowym i pulsującym 
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są różne. Drugim powodem rozbieżności pomię-

dzy charakterystyką magnesowania użytą w mo-

delowaniu polowo-obwodowym oraz rzeczywi-

stą charakterystyką magnesowania obwodu ma-

gnetycznego maszyny jest wpływ technologii 

produkcji maszyny, w szczególności wpływ wy-

krawania blach na zmianę charakterystyk ma-

gnesowania obszarów położonych w pobliżu 

ciętych krawędzi.  

 

Rys. 1. Fragment siatki dyskretyzacyjnej 

 

 
Rys. 2. Część obwodowa modelu maszyny 

W szczelinie powietrznej zbudowanego modelu 

polowego, znajduje się pasmo elementów od-

kształcalnych, którego siatka jest generowana  

w trakcie obliczeń stosownie do aktualnego 

położenia wirnika, wirującego z zadaną, stałą 

prędkością kątową. Model obwodowy poza 

elementami reprezentującymi uzwojenia i lite 

przewodniki modelu polowego, zawiera źródła 

oraz rezystancje i reaktancje czołowych części 

uzwojeń o stałych wartościach. Parametry części 

czołowych wyznaczono z wzorów stosowanych 

w projektowaniu maszyn synchronicznych. 

Część obwodową modelu, zawierającą obwody 

stojana, wzbudzenia oraz klatkę tłumiącą przed-

stawiono na rys. 2.  

3. Wyniki obliczeń 

Charakterystyki badanej maszyny wyznaczono 

z obliczeń symulacyjnych przyjmując, że pręd-

kość obrotowa wału turbogeneratora jest równa 

prędkości znamionowej. Wyniki uzyskane dro-

gą modelowania polowo-obwodowego po-

równano z charakterystykami udostępnionymi 

przez producenta maszyny. 

3.1. Charakterystyka biegu jałowego 

Zmieniając wartość prądu wzbudzenia w zakre-

sie od zera do 1,2 In obliczano wartości napięć 

twornika przy pracy maszyny nieobciążonej. 

Obliczoną charakterystykę biegu jałowego oraz 

jej porównanie z charakterystyką producenta 

przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Charakterystyka biegu jałowego 

 

Charakterystyka otrzymana z symulacji po-

lowo-obwodowej pokrywa się z charaktery-

styką producenta w części liniowej, w zakresie 

małych prądów wzbudzenia. Dla większych 

wartości prądu wzbudzenia, napięcia biegu ja-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 169

łowego uzyskane z modelowania oraz z obli-

czeń analitycznych są różne.  

Powodem rozbieżności są przyjęte, różne od 

rzeczywistych, charakterystyki magnesowania 

stali wirnika oraz stojana. Przykładowy rozkład 

nasyceń obwodu magnetycznego w stanie biegu 

jałowego przy znamionowym prądzie wzbu-

dzenia przedstawiono na rys. 4. 
 

 
Rys. 4. Rozkład nasyceń obwodu magnetycznego 

w stanie biegu jałowego, Iw=Iwn. 

3.2. Charakterystyka zwarcia 

Charakterystykę zwarcia wyznaczono zmienia-

jąc wartość prądu wzbudzenia w zakresie od 

zera do wartości, przy której prąd twornika 

osiąga wartość znamionową. Wyniki obliczeń 

przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Charakterystyka zwarcia 
 

W wyniku reakcji twornika, czyli zmniejszania 

strumienia wzbudzenia strumieniem pochodzą-

cym od prądów twornika, ustalony prąd zwarcia 

turbogeneratora jest stosunkowo niewielki. Ilu-

strację reakcji twornika przedstawiono na ry-

sunku 6. 

 

Rys. 6. Reakcja twornika w stanie zwarcia, It=In 

3.3. Krzywe V 

Zbudowany model polowo-obwodowy turbo-

generatora przyłączono do zamodelowanej 

sztywnej sieci elektroenergetycznej. Przy wy-

znaczaniu krzywych V prędkość wału turboge-

neratora oscylowała wokół prędkości synchro-

nicznej. Duża bezwładność mas wirujących 

powoduje wydłużenie czasu ustalania się koły-

sań. Z tego powodu symulacja pracy maszyny 

z kołysaniami jest procesem długotrwałym. Po-

równanie charakterystyk producenta oraz obli-

czonych przedstawiono na rysunku 7. 
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Rys. 7. Krzywe V 
 

Analogicznie jak przy biegu jałowym i  zwarciu 

rozbieżności pojawiają się przy dużych nasyce-

niach obwodu magnetycznego. 
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4. Podsumowanie 

Weryfikacja pomiarowa obliczonych charakte-

rystyk statycznych turbogeneratora potwierdza 

poprawność zaproponowanego modelu polowo-

obwodowego turbogeneratora. Opracowany 

model turbogeneratora zweryfikowany oblicze-

niami parametrów i charakterystykami pozwala 

poprawnie odwzorować zjawiska zachodzące 

w maszynie w stanach ustalonych oraz przej-

ściowych. Umożliwia wyznaczenie parametrów 

i charakterystyk maszyny, symulację ustalo-

nych i przejściowych stanów pracy oraz analizę 

rozkładu pól w różnych warunkach pracy. 

Istotnym czynnikiem powodującym rozbieżno-

ści pomiędzy charakterystykami producenta 

a obliczonymi jest niedokładność odwzorowa-

nia rzeczywistych charakterystyk magnesowa-

nia elementów stanowiących obwód magne-

tyczny maszyny. 
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