
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 80/2008 211 

Stanisław Gawron 
BOBRME Komel, Katowice 

 
PRĄDNICA SYNCHRONICZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI  

O PODWÓJNYM WIRNIKU ZWIĘKSZAJĄCA  
CZĘSTOTLIWOŚĆ GENEROWANEGO NAPIĘCIA 

 
TWO-STAGE PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR  

INCREASING OUTPUT VOLTAGE FREQUENCY 
 
Abstract: This paper presents the construction of a model, two-stage low speed synchronous generator de-
signed for producing energy from the renewable sources. More over, the computational methodology and the 
basic results of electromagnetic calculations of the two-stage low speed synchronous generator with permanent 
magnets are presented. On the basis of the calculations conducted, a physical model of the generator was 
made, on which the preliminary laboratory tests were carried out. There is also a comparative record sheet of 
the preliminary laboratory tests and the results of the theoretical calculations included in the paper. 

1. Wstęp 
Od kilku lat BOBRME KOMEL projektuje  
i wykonuje prądnice z magnesami trwałymi 
różnych konstrukcji i do różnego zastosowania. 
Prądnice z magnesami trwałymi ze względu na 
swoje podstawowe własności (generują energię 
w całym zakresie prędkości obrotowej) znalazły 
szerokie zastosowanie głównie w elektrowniach 
wiatrowych [1], [2], gdzie się sprawdziły i są 
coraz powszechniej stosowane. 
Ze względu na obniżenie kosztów produkcyj-
nych prądnic, maszyny te mają konstrukcje zu-
nifikowaną z silnikami indukcyjnymi, co po-
woduje pewne ograniczenia do możliwości 
optymalizacyjnych obwodu elektromagnetycz-
nego. 
Prędkość obrotowa śmigieł turbin wiatrowych 
jest stosunkowo niska i wynosi od kilkunastu 
(elektrownie wielkich mocy) do kilkudziesięciu 
(w elektrowniach małych) obrotów na minutę 
[3]. Stosując w takich aplikacjach klasyczną 
bezprzekładniową prądnicę lub prądnicę z ma-
gnesami trwałymi w klasycznej konstrukcji (na 
podzespołach silników ogólnego zastosowania) 
natykamy się na problem niskiej częstotliwości 
generowanego napięcia rzędu kilku herców. 
Produkowana energia o takich parametrach jest 
stosunkowo trudna do przetworzenia nawet 
przez wyrafinowane układy energoelektro-
niczne (stabilizujące). 
Podobny problem z niską prędkością obrotową 
dla bezprzekładniowych układów wytwarzają-
cych energię elektryczną napotykamy również 
w elektrowniach wodnych, których w Polsce 
pomimo sporego potencjału hydrotechnicznego  

 
 

szacowanego na poziomie 12 TWh [4] jest bar-
dzo niewiele (tak na marginesie warto dodać, że 
w tej dziedzinie Polska w skali europejskiej 
zajmuje mało zaszczytne ostatnie miejsce). 
W związku z kłopotami zaprojektowania prąd-
nicy wolnoobrotowej, generującej napięcie o 
częstotliwości sieciowej (50 Hz) i zwartej bu-
dowie (mała średnica stojana konieczna do uzy-
skania odpowiedniej liczby biegunów) zrodził 
się pomysł opracowania modelu nowoczesnej 
bezszczotkowej prądnicy z magnesami trwa-
łymi z podwójnym wirnikiem zwiększającej 
częstotliwość generowanego napięcia.  
Niniejsza koncepcja wolnoobrotowego dwu-
stopniowego generatora z magnesami trwałymi 
była już wcześniej podejmowana [5], jednakże 
w swoich pracach autorzy skupili się na bada-
niach generatora dwustopniowego z magne-
śnicą swobodną. 

2. Budowa prądnicy 
Model prądnicy wykonano na bazie rury stalo-
wej (chłodzenie konwekcyjne) oraz z prostymi 
tarczami łożyskowymi zamykającymi maszynę. 
Dodatkowo na wale prądnicy od stron przeciw 
napędowej wprowadzono pierścienie ślizgowe, 
do których przyłączono końcówki uzwojeń 
wirników. Taka konstrukcja modelu prądnicy 
umożliwia badania modelu jako 2 niezależnych 
maszyn. Wzbudzenie prądnicy jest zrealizo-
wane poprzez magnesy trwałe naklejone od 
wewnątrz maszyny na nieruchome jarzmo, 
natomiast twornikiem jest również nieruchomy, 
uzwojony stojan. 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 80/2008 212

 

Na wspólnym wale umieszczono dwa identycz-
nie uzwojone wirniki, których konfiguracją 
podstawową uzwojenia jest Y. Końcówki obu 
wirników (uzwojeń) zostały wyprowadzone na 
zewnątrz maszyny wyfrezowanym w wale ka-
nałem i połączone do pierścieni ślizgowych. W 
ten sposób istnieje możliwość zarówno zmian 
konfiguracyjnych łączonych uzwojeń, pomia-
rów elektrycznych, jak również możliwość ba-
dań kompensowania zmienności napięcia gene-
rowanego przez maszynę. Docelowo nie prze-
widuje się wyprowadzeń uzwojeń wirników na 
zewnątrz maszyny.  
Do skrzynki zaciskowej stojana wyprowadzono 
6 końcówek uzwojenia, dając w ten sposób 
możliwość konfiguracji uzwojenia twornika 
jako Y lub D. 
Główne dane obwodu elektromagnetycznego: 
� Średnica zewnętrzna pakietu blach stojana 

– 208 mm 
� Średnica wewnętrzna pakietu blach stojana 

– 155 mm 
� Liczba żłobków stojana – 48 
� Liczba żłobków wirnika – 36 
� Blacha stojana i wirnika M600-50A 
� Obudowa stalowa S235JR, 
� Magnesy trwałe typu N33SH nieruchome 
(rys. 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Metody matematyczny prądnicy 
Model matematyczny prądnicy zbudowano ba-
zując na schemacie zastępczym prądnicy jak na 
rys. 2.  
Prądnica składa się z dwóch maszyn połączo-
nych szeregowo: 
• prądnicy synchronicznej o wzbudzeniu ma-
gnetoelektrycznym od magnesów stałych  
z wirującym twornikiem, w którym indukuje 
się napięcie rotacji E1, f1, 

• prądnicy wzbudzanej elektromagnetycznie  
z przepływem zmiennym o częstotliwości f1 
z nieruchomym twornikiem, w którym indu-
kuje się napięcie rotacji E2, f2. 

Schemat zastępczy uwzględnia ten podział i zo-
stał zbudowany przy założeniu strat mocy w 
żelazie równym zero. 
Opis schematu zastępczego z rys. 2: 
E1 – siła elektromotoryczna rotacji pochodząca 
od magnesów trwałych, 
f1, f2 – częstotliwości generowanego napięcia, 
Rw1, Rw2 – rezystancje fazowe uzwojeń wirni-
ków, 
Xtw1, Xrw1, Xrw2 – reaktancja twornika i reak-
tancje rozproszeń uzwojeń wirników, 
U10 – napięcie występujące na wirniku pod 
stojanem uzwojonym, 
Xµw2 – reaktancja magnesująca uzwojenia wir-
nika, 
E2 – siła elektromotoryczna rotacji powstała na 
wskutek zmiennej SMM, 
Rs – rezystancja fazowa uzwojenia stojana 
(twornika głównego), 

 
Rys. 1.  Model fizyczny prądnicy dwustopniowej 
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Xrs, Xts – reaktancja rozproszenia i twornika 
uzwojenia stojana (twornik główny), 
U20 – napięcie biegu jałowego prądnicy 
Zobc – impedancja obciążenia prądnicy 
 

Parametry schematu zastępczego maszyny obli-
czono wykorzystując zależności analityczne 
[7], [8] oraz dane konstrukcyjne maszyn. 
a) Rezystancja uzwojenia prądnicy 
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b) Reaktancja połączeń czołowych 
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c) Reaktancja rozproszenia przyszczelinowego 
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d) Reaktancja rozproszenia żłobkowego (wirnik 
cylindryczny) 
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f) Reaktancja oddziaływania wirującego twornika 
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g) Reaktancja oddziaływania twornika głównego 
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gdzie: 
Λcz – przewodność magnet. połączeń czołowych 
Λg – przewodność magnetyczna „szczelinowa” 
Λz1 – przewodność żłobkowa 
D – średnica wewnętrzna stojana  
δ – wysokość szczeliny powietrznej 
f – częstotliwość 
p –  liczb   par biegunów 
Z1 – liczba zwojów na fazę 
ku1 – współczynnik uzwojenia 
LFe – długość czynna żelaza 
Lc1 – długość połączeń czołowych 
ap  – liczba drutów równoległych 
ag – liczba grup równoległych 
kc – współczynnik Cartera 
µr – przenikalność magnet. względna magnesów 
hPM – wysokość magnesu 
s – przekrój przewodu 
 
Parametry schematu zastępczego wyznaczono 
metodą polowo-obwodową. Metodą polową 
obliczono napięcia rotacji E1 i E2, a metodą 
obwodową rezystancje Rw1, Rw2, Rs i reaktan-
cje Xtw1, Xrw1, Xrw2, Xµw2, Xrs, Xts . 

 
Rys. 2. Schemat zastępczy prądnicy dwustopniowej 
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Obliczenia napięć rotacji E1 i E2 przeprowa-
dzono wykorzystując metodę elementów skoń-
czonych 2D [6] w programie FEMM i Mathcad. 

2.1. Analiza polowa prądnicy z magnetoelek-
trycznym obwodem wzbudzenia 

Prądnicę z magnesami trwałymi umieszczo-
nymi w stojanie zamodelowano i wykonano 
szereg symulacji, z których (na podstawie po-
siadanych już doświadczeń z prądnicami z ma-
gnesami trwałymi) wybrano jedno z najbardziej 
optymalnych rozwiązań obwodu elektroma-
gnetycznego. Wybór polegał głównie na dobo-
rze grubości i kąta magnesów trwałych. 

 

Rys. 3. Rozkład strumienia magnetycznego 

prądnicy z magnesami trwałymi  

Wykorzystując program Mathcad wyznaczono 
rozkład 1-szej harmonicznej indukcji magne-
tycznej w szczelinie powietrznej pod jedną parą 
biegunów, a następnie obliczono z równania (8) 
wartość skuteczną 1-szej harmonicznej napięcia 
rotacji przy biegu jałowym i częstotliwości 
50 Hz. 

 
Rys. 4. Rozkład indukcji magnetycznej w szcze-

linie powietrznej. 
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gdzie: 
Bmp1 – 1-sza harmoniczna indukcji magnetycz-
nej 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. 

2.2. Analiza polowa prądnicy z elektroma-
gnetycznym obwodem wzbudzenia 

Obwód elektromagnetyczny prądnicy zbudo-
wano wykorzystując ten sam wykrój blach wir-
nika i identyczne uzwojenie, co w przypadku 
prądnicy z magnesami trwałymi rozpatrywanej 
w punkcie 3.1. 
Symulacje wykonano dla stanu ustalonego. Siłę 
magnetomotoryczną wzbudzenia drogą kolej-
nych przybliżeń, dobrano tak, aby w maksy-
malny sposób wykorzystać części czynne ma-
szyny. Na podstawie przeprowadzonej symula-
cji podobnie jak w pkt. 3.1. obliczono wartość 
skuteczną 1-szej harmonicznej napięcia mię-
dzyfazowego biegu jałowego. Wartość ta (przy 
częstotliwości 100 Hz) wyniosła 480 V. 

3. Wstępne wyniki badań laboratoryj-
nych modelu 
Na podstawie przeprowadzonych symulacji 
opracowano karty nawojowe maszyny wraz z 
niezbędnymi rysunkami wykonawczymi do 
modelu. Następnie wykonano model fizyczny 
prądnicy na którym zostaną przeprowadzone 
próby laboratoryjne. 
Poniżej przedstawiono zestawienie wstępnych 
wyniki badań laboratoryjnych i ich porównanie 
z wynikami założeń teoretycznych. 

L = f(I) dla 50Hz
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Rys. 5. Wyniki pomiaru indukcyjności maszyny 

w zależności od wartości prądu płynącego w 

uzwojeniach. 
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4. Podsumowanie i wnioski końcowe 
Zaprojektowany i wykonany model dwustop-
niowej maszyny synchronicznej z magnesami 
trwałymi umożliwiającej zwiększenie często-
tliwości generowanego napięcia ma być alter-
natywą głównie dla zespołów prądotwórczych 
składających się z wysokoobrotowych genera-
torów współpracujących z awaryjnymi i nisko-
sprawnymi przekładniami mechanicznymi oraz 
wolnoobrotowych generatorów o bardzo dużej 
średnicy zewnętrznej stojana.  
W każdym z tych przypadków nowy generator 
musiałby uzyskać nie gorszy współczynnik 
sprawności, odpowiednio wysoką trwałość eks-
ploatacyjną, niższą masę zespołu oraz bardziej 
zwartą budowę (przede wszystkim w przypadku 
generatora o dużej liczbie biegunów). 
Obecnie na modelu przeprowadzane są badania 
laboratoryjne w celu weryfikacji przyjętych 
założeń oraz narzędzi projektowych. Prace nad 
koncepcją generatorów o takiej konstrukcji wy-
dają się być celowe ze względu na propagowa-
nie w Polsce tanich odnawialnych źródeł ener-
gii (wiatraki, elektrownie wodne), gdzie nie-
zbędne są wolnoobrotowe, wysokosprawne  
i niezawodne urządzenia do produkcji energii 
elektrycznej. 
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Tabela 1. Zestawienie parametrów schematu zastępczego prądnicy 

Opis parametru schematu zastępczego wg rys. 2 (fazowe) Oznaczenie Obliczenia Pomiar 
Rw1 1.1 Ω 1.14 Ω 

Rezystancja uzwojenia wirnika 
Rw2 1.1 Ω 1.14 Ω 

Rezystancja uzwojenia stojana Rs 2.4 Ω 2.13 Ω 
Xrw1  2.99 Ω - 

Reaktancja rozproszenia uzwojenia wirnika 
Xrw2 2.84 Ω - 

Reaktancja twornika uzwojenia wirującego Xtw1 4.42 Ω - 

Reaktancja magnesująca uzwojenia wirnika Xµw2 43.83 Ω - 
Reaktancja rozproszenia uzwojenia stojana (twornika głównego) Xrs 1.27 Ω - 
Reaktancja twornika uzwojenia stojana (twornika głównego) Xts 23.42 Ω - 
Całkowita reaktancja uzwojenia wirnika pod magnesami  Xrw1 + Xtw1 7.41 Ω 5.65 Ω* 
Całkowita reaktancja uzwojenia wirnika pod stojanem Xrw2 + Xµw2 46.67 Ω 52.78 Ω* 
Całkowita reaktancja uzwojenia stojana Xrs + Xts 24.69 Ω 26.07 Ω* 
SEM rotacji pochodząca od magnesów trwałych [50 Hz] E1 435 V 437 V 
Napięcie mierzone na pierścieniach ślizgowych wirnika [50 Hz] U10 375 V 376 V 
SEM rotacji powstająca na wskutek zmiennej SMM [100 Hz] E2, U20 480 V 473 V 
* - pomiar metodą pośrednią 


