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MOŻLIWOŚCI REGULACJI NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO  

PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 
 

POSSIBILITY OF OUTPUT VOLTAGE REGULATION OF INDEPENDENT 
LOADED PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR 

 
Abstract: In the paper the results of electromagnetic calculations of the hybrid synchronous induction gen-
erator are presented. The synchronous generator is excited by permanent magnets and by excitation winding 
placed in the rotor. After the calculations of the electromagnetic circuit a physical model of the generator was 
made. The laboratory tests in different operating conditions and with a different load (also a nonsymmetrical 
load) were carried out. The paper presents results of the calculations and laboratory tests of the generator. 

1. Wstęp 
Opracowane i produkowane przez BOBRME 
KOMEL prądnice z magnesami trwałymi 
umieszczonymi na powierzchni wirnika znala-
zły szerokie zastosowanie głównie w elektrow-
niach wiatrowych, gdzie się sprawdziły i są co-
raz powszechniej stosowane. Jednak ze 
względu na specyfikę swej konstrukcji, która 
rzutuje na ich parametry wyjściowe (zmienność 
napięcia przy zmianach obciążenia sięgająca 
20÷30%) nie można, bez dodatkowych kosz-
townych przekształtników energoelektronicz-
nych, zastosować tych prądnic bezpośrednio  
w innych aplikacjach, np. w agregatach prądo-
twórczych czy w hydroelektrowniach. Celem 
niniejszej pracy było opracowanie modelu 
prądnicy z magnesami trwałymi umieszczo-
nymi na powierzchni wirnika i z dodatkowym 
elektromagnetycznym wzbudzeniem, które 
umożliwiałoby samoczynną płynną regulację 
bądź stabilizację napięcia.  
Przy projektowaniu w/w prądnicy należało 
również pamiętać o maksymalnym ogranicze-
niu tzw. „momentu zaczepowego” - czyli mo-
mentu, który w stanie spoczynku należy przyło-
żyć na wał prądnicy, aby zaczął się on obracać. 

2. Model prądnicy 
Model fizyczny prądnicy oparto na elementach 
silnika elektrycznego ogólnego zastosowania 
typu Sg132M-4. Obwód wzbudzenia prądnicy 
podzielono na dwie części. Jedna część zawie-
rająca magnesy trwałe (wzbudzenie główne 
maszyny), natomiast dodatkowe wzbudzenie 
(elektromagnetyczne) zostało zbudowane ze 
stalowego rdzenia i nawiniętego na nim uzwo-
jenia. 

 
 

Wirnik stalowy S235JR jest podzielony na dwie 
części osadzone na wspólnym wale: 

1) części z magnesami trwałymi N33SH  
o długości ¾ długości czynnej stojana, 

2) części z biegunami jawnymi o długości 
¼ długości całkowitej wirnika. 

 

Dane obwodu elektromagnetycznego maszyny: 
� Średnica zewnętrzna pakietu blach stojana 

- 208 mm 
� Średnica wewnętrzna pakietu blach stojana 

– 134 mm 
� Długość czynna pakietu blach stojana  

LFe – 149 mm 
� Liczba żłobków stojana – 36 
� Blacha stojana M600-50A 
� Wirnik stalowy S235JR 
� Magnesy trwałe typu N33SH 

 

Rys. 1. Szkic poglądowy prądnicy ze wzbudze-

niem hybrydowym 

3. Metody obliczeniowe modelu 
Obliczenia elektromagnetyczne prądnicy z ma-
gnesami trwałymi i z dodatkowym wzbudze-
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niem umieszczonym na wirniku przeprowa-
dzono dwoma metodami: 
� metodą polowo-obwodową [1] (MES 2D) – 

wykorzystując do tego celu program 
FEMM 4.0 i Mathcad 13, 

� metodą analityczną – wykorzystując do 
tego celu program RMxprt. 

Ponieważ żadna z powyższych metod nie po-
zwala na jednoczesne ujęcie (do obliczeń) 
prądnicy jako całości (dwa niezależne obwody 
wzbudzenia w wirniku), zaproponowano pewne 
uproszczenia i zastosowano metodę superpozy-
cji. Metoda superpozycji polegała na rozłożeniu 
maszyny na dwa oddzielne obwody elektroma-
gnetyczne i dopiero w takim ujęciu przeprowa-
dzono analizę elektromagnetyczną prądnicy. 

4. Obliczenia elektromagnetyczne mo-
delu prądnicy 
Wykorzystując zaproponowaną zasadę super-
pozycji, obwód elektromagnetyczny maszyny 
rozłożono na 2 obwody, co dało możliwość 
przeanalizowania dwóch niezależnych od siebie 
maszyny. 

4.1. Obliczenia polowo-obwodowe modelu 

Do obliczeń metodą elementów skończonych 
modelu prądnicy zarówno ze wzbudzeniem ma-
gnetoelektrycznym jak i elektromagnetycznym 
zastosowano niekomercyjny program symula-
cyjny FEMM 4.0. 

4.1.1 Prądnica z magnetoelektrycznym  
obwodem wzbudzenia 

W programie FEMM zamodelowano prądnicę z 
magnesami trwałymi i wykonano szereg symu-
lacji, z których wybrano jedno z najbardziej 
optymalnych rozwiązań obwodu elektroma-
gnetycznego. 
 

 

Rys. 2. Rozkład strumienia magnetycznego 

prądnicy z magnesami. 

Następnie odczytano rozkład 1-szej harmonicz-
nej indukcji magnetycznej w szczelinie po-
wietrznej pod jedną parą biegunów. 
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Rys. 3. Rozkład indukcji magnetycznej w szcze-

linie powietrznej (wartość pierwszej harmo-

nicznej indukcji wynosi 0.931 T). 

Na podstawie rozkładu indukcji z zależności 
(1), obliczono wartość skuteczną 1-szej harmo-
nicznej napięcia rotacji przy biegu jałowym 
prądnicy, która wyniosła 429 V (dla częstotli-
wości 50 Hz). 
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gdzie: 
Amp1 – 1-sza harmoniczna indukcji ma-
gnetycznej w szczelinie powietrznej, 
lPM – długość magnesów trwałych, 
D – średnica zewnętrzna stojana, 
δ - grubość szczeliny powietrznej, 
NS – Liczba szeregowych przewodów w 
żłobku, 
q – liczba żłobków na biegun i fazę, 
ku1 – współczynnik uzwojenia, 
ag – liczba gałęzi równoległych, 
ks – współczynnik skosu. 

4.1.2 Prądnica z elektromagnetycznym  
obwodem wzbudzenia 

Wykrój blachy stojana nie zmienił się, zatem do 
zamodelowania prądnicy z wirnikiem jawno-
biegunowym wykorzystano te same wymiary 
geometryczne, co w przypadku prądnicy z ma-
gnesami trwałymi. Następnie (podobnie jak w 
prądnicy z magnesami trwałymi) na podstawie 
rozkładu indukcji magnetycznej w szczelinie 
powietrznej oraz zależności (1) wyznaczono 
wartość napięcia rotacji przy biegu jałowym. 

 
Rys. 4. Rozkład strumienia magnetycznego 

prądnicy z biegunami jawnymi 
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Rys. 5. Rozkład indukcji magnetycznej w szcze-

linie powietrznej (wartość pierwszej harmo-

nicznej indukcji wynosi 0.642 T) 

Wartość skuteczna napięcia 1-szej harmonicz-
nej napięcia przy sile magnetomotorycznej 500 
amperozwoi i częstotliwości 50 Hz wyniosła 
81 V. 

4.2. Obliczenia analityczne modelu 

Do obliczeń analitycznych modelu prądnicy 
zastosowano program „RMxprt”. Program 
„RMxprt” jest komercyjnym narzędziem obli-
czeniowym wyprodukowanym przez firmę An-
soft za pomocą, którego można wykonać obli-
czenia elektromagnetyczne standardowych ma-
szyn elektrycznych wirujących. 
W przypadku obliczeń przeprowadzonych 
metodą analityczną również skorzystano 
z uproszczenia, jakim jest zastosowanie me-
tody superpozycji na podobnej zasadzie jak 
podczas obliczeń metodą polowo-obwodową, 
ponieważ inaczej nie można by przeprowadzić 
analizy elektromagnetycznej obwodu. 
Aby obie metody obliczeniowe można było po-
równać, do programu RMxprt wprowadzono 
takie same dane geometryczne oraz nawojowe 
prądnicy jak przy modelowaniu polowo-obwo-
dowym.  

4.2.1 Prądnica z magnetoelektrycznym  
obwodem wzbudzenia 

 
Rys. 6. Model prądnicy z magnesami wygene-

rowany w programie RMxprt 

Dla części modelu ze wzbudzeniem pochodzą-
cym od magnesów trwałych obliczona wartość 
skuteczna napięcia 1-szej harmonicznej napię-
cia przy częstotliwości 50 Hz, wyniosła 425 V. 

4.2.2 Prądnica z elektromagnetycznym  
obwodem wzbudzenia 

 
Rys. 7. Model prądnicy z biegunami jawnymi 

wygenerowany w programie RMxprt 

W przypadku wzbudzenia pochodzącego od 
uzwojenia (wzbudzenie elektromagnetyczne) 
obliczona wartość skuteczna napięcia 1-szej 
harmonicznej napięcia przy przepływie 500 
amperozwoi i częstotliwości 50 Hz wyniosła 
26 V. W tabeli nr 1 przedstawiono wyniki obli-
czeń wartości skutecznej 1-szej harmonicznej 
napięcia biegu jałowego prądnicy przy często-
tliwości 50 Hz. 
 

Tabela 1. Zestawienie wyników obliczeń war-

tości 1-szej harmonicznej napięcia biegu jało-

wego prądnicy. 
 

Wzbudzenie  
magnetoelektryczne 

[V] 

Wzbudzenie 
elektromagnetyczne 

[V] 
Metoda polowo-obwodowa 
429 81 

Metoda analityczna 
425 26 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń  
i symulacji wykonano fizyczny model prąd-
nicy, na którym przeprowadzono szereg badań  
i pomiarów laboratoryjnych. 

5. Badania laboratoryjne modelu 
Jednym z podstawowych parametrów, jakie 
można bezpośrednio porównać (obliczenia 
i pomiary laboratoryjne) jest wartość skuteczna 
1-szej harmonicznej napięcia biegu jałowego 
indukowanego na zaciskach prądnicy. W tabeli 
2 zestawiono wyniki poszczególnych obliczeń 
(symulacji) z pomiarami modelu fizycznego. 
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Dokładność przeprowadzonych obliczeń napię-
cia biegu jałowego indukowanego od magne-
sów trwałych zarówno metodą polowo-obwo-
dową jak i metodą analityczną wydają się być 
wystarczające. Zarówno błąd jednej jak i dru-
giej metody obliczeniowej nie przekracza 4 %. 
Niezgodność ta może wynikać m.in. z toleran-
cji wykonania modelu fizycznego, ale również 
z jakości zastosowanych magnesów trwałych, 
które mogą mieć nieco inne parametry od pa-
rametrów przyjętych do obliczeń. Obliczenia 
napięcia biegu jałowego indukowanego  
w „drugiej” części obwodu prądnicy – obwodu 
elektromagnetycznego wygląda znacznie go-
rzej. W tej części błąd wynikający z obliczenia 
napięcia biegu jałowego zarówno metodą po-
lowo-obwodową jak i analityczną jest znaczny. 
W metodzie polowo-obwodowej błąd jest bar-
dzo wysoki i przekracza nawet 200%. Spowo-
dowane jest to m.in. niewłaściwie dobraną kon-
strukcją obwodu wzbudzenia, ale przede 
wszystkim znacznymi uproszczeniami, jakie 
zastosowano podczas wykonywania symulacji 
modelu maszyny (MES 2D). Również i metoda 
analityczna - program RMxprt jest nie wiele 
dokładniejsza. Pomimo, że niedokładność tej 
metody obliczeniowej w stosunku do poprzed-
niej metody MES 2D jest znacznie wyższa to  
i tak błąd obliczeniowy w porównaniu z wyni-
kami badań laboratoryjnych przekracza 55%. 
Wynikiem takiej niedokładności jest przede 
wszystkim to, że maszyna jest „bardzo krótka”, 
tzn. biegun magnetyczny elektrowzbudzenia 
jest szerszy (patrząc w przekroju poprzecz-
nym), niż dłuższy (chodzi tu o wymiar opisy-
wany przeważnie jako LFe – długość czynna 
pakietu).  
 

Tabela 2. Zestawienie wyników obliczeń i po-

miarów laboratoryjnych. 
Wzbudzenie magnetoelektryczne 

[V] 
1 2 3 4 5 6 
429 443 -3 425 443 -4 

Wzbudzenie elektromagnetyczne 
[V] 

1 2 3 4 5 6 
43* 28* +53 18* 28* -55 
81** 38** +210 26** 38** -46 

Wynik sumaryczny 
[V] 

1 2 3 4 5 6 
472* 471* 0 443* 471* -6 
510** 481** +6 451** 481** -6 

 

Opis do tabeli 2: 
1 – Wyniki obliczeń metodą polowo-obwodową, 
2 – Wyniki badań laboratoryjnych, 
3 – Błąd metody obliczeniowej (wyrażony w %), 
4 – Wyniki obliczeń metodą analityczną, 
5 – Wyniki badań laboratoryjnych, 
6 – Błąd metody obliczeniowej (wyrażony w %), 
 
Uwaga: 
Wyniki obliczeń zamieszczone w tabeli 2 wy-
konano dla napięć generowanych przy często-
tliwości 50 Hz i prądzie wzbudzenia: 

- * Iw = 0.5 A. 
- ** Iw = 1.0 A. 

 
Tabela 3. Zestawienie wyników badań i obli-

czeń metodą analityczną. 

Parametr Jednostka 
Obliczenia 
RMxprt 

Badania 
laboratoryjne 

Pelekt. W 5500 5525 
Pmech. W 6101 6220 
U V 335 322 
I A 10.1 10.6 

cosϕ - 0.935 0.935 

η % 90.3 88.8 
f Hz 50 50 

 
W tabeli 3 zestawiono wyniki porównawcze 
badań laboratoryjnych i obliczeń przeprowa-
dzonych metodą analityczną prądnicy obciążo-
nej mocą P = 5500 W, wzbudzoną tylko ma-
gnesami trwałymi. Z porównania wynika, iż 
metoda analityczna stosowana w programie 
RMxprt do obliczeń stanu obciążenia prądnicy 
z magnesami trwałymi jest metodą poprawną. 
 

Ubj = f(Iw)
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Rys. 8. Charakterystyki napięć biegu jałowego 

przy wzbudzeniu elektromagnetycznym 
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Ubj = f(n)
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Rys. 9. Charakterystyki napięć biegu jałowego 

przy wzbudzeniu magnesami trwałymi 

 
Na wykonanym modelu maszyny przeprowa-
dzono również szereg doświadczeń, w których 
próbowano uzyskać samoczynne dowzbudza-
nie prądnicy. Próby polegały na wprowadzaniu 
asymetrii w obwodzie obciążenia maszyny, 
przy czym dodatkowy obwód wzbudzenia 
zwarto amperomierzem, którym mierzono 
wartość skuteczną przepływającego tam prądu. 
W ten sposób próbowano uzyskać mniejszą 
zmienność napięcia wyjściowego generowa-
nego przez prądnicę. 
Z kilkunastu przeprowadzonych prób asyme-
trycznego obciążenia prądnicy przy różnych 
układach połączeń uzwojeń stojana (Y i ∆), 
włączając w to skrajne przypadki asymetrii, np. 
całkowite odłączenie jednej fazy (prądnica 
pracowała jako dwufazowa) nie zauważono 
możliwości samoregulacji maszyny. 
W związku z tym, asymetryczne obciążenie 
prądnicy wywołujące dodatkowy przepływ 
prądu w zwartym uzwojeniu wzbudzenia nie 
jest w stanie wpłynąć na poprawę charaktery-
styki zewnętrznej maszyny. 

6. Podsumowanie i wnioski końcowe 
Modelowana prądnica synchroniczna posiada-
jąca dwa różne źródła wzbudzenia umieszczone 
na wspólnym wale (wirniku) jest maszyną 
skomplikowaną zarówno pod względem wyko-
nawczym (technologicznym), jak również (a 
może przede wszystkim) pod względem pro-
jektowo-obliczeniowym. 
Porównując obliczenia teoretyczne z badaniami 
modelu fizycznego można wyciągnąć następu-
jące wnioski: 
1) Zaproponowana i zastosowana metoda 
superpozycji umożliwiająca podział ma-
szyny na dwa niezależne obwody elektro-

magnetyczne (dwie prądnice) i przeprowa-
dzenie oddzielnych obliczeń, wydaje się być 
metodą poprawną.  

2) Obliczenia elektromagnetyczne prądnicy 
wzbudzanej jedynie strumieniem pochodzą-
cym od magnesów trwałych - wyniki symu-
lacji (metoda MES 2D i metoda analityczna 
– program RMxprt) w porównaniu do wyni-
ków badań laboratoryjnych modelu fizycz-
nego są zadowalające, błąd obliczeń nie 
przekracza 4% (tabela 2). 

3) Wyniki obliczeń elektromagnetycznych 
prądnicy ze wzbudzeniem pochodzącym od 
elektromagnesów jedną i drugą metodą są 
rozbieżne i nie korelują z wynikami badań 
laboratoryjnych, błąd metod obliczeniowych 
przekracza 200% (tabela 2). Przyczyną tej 
rozbieżności wyników należy upatrywać w: 
a) innej charakterystyce magnesowania ob-
wodu magnetycznego niż przyjęto w ob-
liczeniach. W obliczeniach (na podstawie 
rozkładu indukcji magnetycznej w ob-
wodzie) założono, że nasycenie obwodu 
elektromagnetycznego nastąpi przy prą-
dzie wzbudzenia ok. 0.9÷1 A (przy 550 
zwojach szeregowych na biegun), a z ba-
dań laboratoryjnych wynika, że nasyce-
nie to nastąpiło już przy prądzie ok. 
0.3÷0.4 A. Można zauważyć, że błąd ob-
liczeniowy w stosunku do pomiarów po-
głębia się w miarę powiększania się na-
sycania obwodu. W obliczeniach napię-
cia biegu jałowego, dla prądu wzbudze-
nia 0.3 A (w zakresie liniowej charakte-
rystyki magnesowania), błąd nie przekra-
cza 50% (rys. 8). 

b) jarzmo wirnika, na którym zostało nawi-
nięte uzwojenie wzbudzenia ma podobne 
wymiary w kierunku osiowym i w kie-
runku poprzecznym maszyny (biegun jest 
w przybliżeniu tak szeroki jak i długi). 
Przy wykonywaniu symulacji w MES 2D 
założono, że siła magnetomotoryczna 
wzbudzenia działa jedynie w kierunku 
osiowym, bo tylko w ten sposób można 
go wprowadzać jako daną do programu. 
Takie założenie (uproszczenie) powoduje 
poważny błąd obliczeniowy, ponieważ 
nie uwzględnia strumienia magnetycz-
nego wnikającego do stojana po za dłu-
gością rdzenia wirnika. 

c) jarzmo wirnika ze wzbudzeniem elektro-
magnetycznym styka się bezpośrednio  
z jarzmem, na którym umieszczono ma-
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gnesy trwałe. Takie rozwiązanie tworzy 
idealne obejście dla części strumienia 
magnetycznego wzbudzenia, strumień 
ten nasyca jarzmo wirnika a nie uczestni-
czy w przetwarzaniu energii. W założe-
niach konstrukcyjnych przesmyk, który 
wykonano między tymi dwoma jarzmami 
o grubości 6.5 mm, powinien się szybko 
nasycić strumieniem głównym pocho-
dzącym od magnesów trwałych i nie do-
puścić do tak znacznej „ucieczki” (bocz-
nikowania) strumienia generowanego 
przez uzwojenia wzbudzenia. Mimo tego 
i tak ze względów technologicznych gru-
bość jarzma wirnika w tym miejscu nie 
mogła być mniejsza niż 5÷6 mm. 

4) Niewielki udział w generowaniu napięcia 
głównego przez dodatkowe uzwojenia 
wzbudzenia w prądnicy powoduje, że wy-
niki obliczeń przy zastosowaniu metody su-
perpozycji wydają się być wystarczające. 

5) Do właściwego zamodelowania tak skompli-
kowanego obwodu elektromagnetycznego 
składającego się z obwodu wzbudzenia  
z magnesów trwałych oraz z cewki elektro-
magnetycznej nawiniętej na stalowym rdze-
niu wymaga przeprowadzenia symulacji w 
przestrzeni trójwymiarowej (MES 3D). Jed-
nak już samo zbudowanie takiego modelu 
(nie mówiąc o przeprowadzeniu później-
szych obliczeń) wymaga bardzo dużej pra-
cochłonności oraz komputera z potężną 
mocą obliczeniową. 
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