
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 81/2009 33

Włodzimierz Koczara, Zdzisław Chłodnicki  

Politechnika Warszawska, Warszawa  

 
ZASTOSOWANIE MASZYNY O MAGNESACH TRWAŁYCH O POLU 

OSIOWYM W UKŁADACH WYTWARZANIA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ  

 
APPLICATION OF THE AXIAL FLUX PERMANENT MAGNET GENERATOR 

TO POWER GENERATION SYSTEMS  

 
Abstract: Conventional generation systems, made from wound rotor synchronous generator, have limited pos-

sibility to further improvement. The demand of precise  fixed speed does not permit to any reduction in mass 

and quality of produced voltage. The paper presents adjustable/variable speed generation system producing 

sinusoidal AC voltage. The system consist of driving engine, permanent magnet generator and power elec-

tronic converter. The axial flux permanent magnet generator produces AC variable frequency and amplitude 

whereas an AC/AC. power electronic converter provides quality standard voltage. The paper presents basic 

relations in the new generation system. An axial flux permanent magnet generator 16 poles generator is used. 

The system operates in wide speed range and speed variability may be applied for efficient operation. 

1. Wstęp 

Obecnie do produkcji energii elektrycznej 

prądu przemiennego jest stosowany generator 

synchroniczny o uzwojonym wirniku. Genialny 

wynalazek generatora synchronicznego, który 

łączy w sobie przetwarzanie energii mecha-

nicznej na elektryczną i zapewnienie zadanej 

jakości w zakresie częstotliwości, amplitudy  

i przebiegu sinusoidalnego, pozwolił na upo-

wszechnienie produkcji i uŜytkowanie elek-

tryczności. JednakŜe to sztywne "połączenie" 

częstotliwości z prędkością powoduje koniecz-

ność pracy zespołu prądotwórczego (Rys. 1) ze 

stałą prędkością. Oznacza to, Ŝe silnik napę-

dowy SN musi pracować tylko z jedną bardzo 

dokładnie stabilizowaną prędkością aby często-

tliwość generatora WSG była zgodna z potrze-

bami systemu energetycznego. Zatem w pro-

dukcji silników napędowych i generatorów 

obowiązują tylko wybrane prędkości tak jak 

podaje tablica Tab. 1.  Ponadto generator syn-

chroniczny jest bardzo wraŜliwy na zmiany 

częstotliwości sieci i stosunkowo łatwo wypada 

z synchronizmu co powoduje jego szybkie 

odłączenie mimo zdolności do produkcji energii 

elektrycznej. Praca zespołu prądotwórczego 

tylko z jedną prędkością ogranicza moŜliwości 

rozwoju zarówno silników napędowych jak  

i generatorów. Szczególnie istotne jest ograni-

czenie w zakresie sprawności jak i masy. Jest 

wiadomo, Ŝe moc silnika napędowego jest wy-

nikiem iloczynu momentu napędowego i pręd-

kości wirowania. Konieczność dotrzymania  

 
 

wybranej i ściśle określonej prędkości pozwala 

tylko na manewr w zakresie momentu. Zatem 

wzrost mocy wymaga wzrostu momentu czyli 

wymiarów silnika napędowego i generatora. W 

związku z powyŜszym silniki napędowe osią-

gnęły swoje maksymalne sprawności i nie ma 

perspektyw na jakiekolwiek ulepszenia.  
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Rys. 1. Klasyczny zespół prądotwórczy z gene-

ratorem synchronicznym o uzwojonym wirniku 

Wzbudzenie generatora działa powoli  i ma 

wpływ jedynie na wartość maksymalną wytwa-

rzanego napięcia. W dobie wielkiej ilości od-

biorników nieliniowych następuje odkształcenie 

napięcia dostarczanego przez generator, a kon-
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strukcja generatora nie pozwala na korekcję. Je-

dynym sposobem na zmniejszenie odkształce-

nia jest zmniejszenie reaktancji czyli wzrost 

mocy generatora. Ponadto prąd wzbudzenia jest 

dostarczany do wirnika za pośrednictwem pier-

ścieni. W warunkach polskich (50 Hz) mamy 

dwie prędkości zespołów prądotwórczych:  

3000 obr/min dla układów napędzanych turbi-

nami parowymi i 1500 obr/min dla układów z 

silnikami spalinowymi o spalaniu wewnętrz-

nym (z silnikami tłokowymi). Znacznie ko-

rzystniejsze są prędkości dla producentów 

energii elektrycznej o częstotliwości 60 Hz 

czyli odpowiednio 3600 i 1800 obr/min.  
 

Tab. 1. Prędkości klasycznych zespołów prą-

dotwórczych 
Rodzaj 

silnika 

Częstotl. 

[Hz] 

Prędkość 

silnika 

[obr/min] 

Prędkość 

generatora 

[obr/min] 

Turbina 

parowa 

50 3000 3000 

Turbina 

Parowa 

60 3600 3600 

Turbina 

gazowa 

50 3000 3000 

Turbina 

gazowa 

60 3600 3600 

Turbina 

gazowa 

50 12 000* 3000 

Turbina 

gazowa 

60 12 000* 3600 

Silnik o 
spalaniu 

wewnętrzn. 

50 1500 1500 

Silnik o 

spalaniu 
wewnętrzn. 

60 1800 1800 

*układ z przekładnią mechaniczną 

Urządzenia na wyŜszą (o 20%) prędkość będą 

miały mniejsza masę. A ponadto w przypadku 

napędu np. silnikami Diesla praca z prędkością 

1800 obr/min charakteryzuje się wyŜszą spraw-

nością niŜ przy prędkości 1500 obr/min.  

W Tab. 1 nie ujęto wolnoobrotowych zespołów 

prądotwórczych napędzanych turbinami wod-

nymi. Tam sytuacja w zakresie generatorów jest 

znacznie trudniejsza. Generatory wolnoobro-

towe, z duŜą liczbą biegunów, utworzonych 

przez uzwojenia wirnika, osiągają wielkie wy-

miary i mają ogromną masę. 

Powstaje zatem pytanie czy wytwarzanie ener-

gii elektrycznej jest w ślepym zaułku nie po-

zwalającym na postęp? Czy współczesna nauka 

i technika dysponuje alternatywnymi pomy-

słami i rozwiązaniami stwarzającymi perspek-

tywę zmniejszenia energochłonności produkcji 

energii elektrycznej redukcji wymiarów gene-

ratorów jak i usprawnienia systemów przesyło-

wych? Zastąpienie klasycznego, sprawdzonego 

przez ponad 100 lat produkcji i eksploatacji, 

generatora synchronicznego  w jego podstawo-

wej wersji jako źródła napięcia sinusoidalnego 

50 Hz, jest technicznie bardzo trudne lecz moŜ-

liwe. Nowy układ powinien mieć wszystkie po-

zytywne cechy jakimi cechuje się generator 

synchroniczny np. praca "na wyspę" i praca w 

systemie elektroenergetycznym. Bardzo istotną 

właściwością jest zdolność do wytwarzania 

własnego napięcia sinusoidalnego czyli praca 

autonomiczna popularnie zwana pracę "na wy-

spę".  Wiele nowoczesnych źródeł energii jak 

np. elektrownie wiatrowe z generatorami in-

dukcyjnymi pierścieniowymi [18] nie pozwala 

na pracę autonomiczną tylko na pracę w syste-

mie elektroenergetycznym. Takie źródła są 

elementami uzupełniającymi energię w syste-

mie lecz nie poprawiają jakości napięcia w 

chwili wypadnięcia z ruchu np. elektrowni 

cieplnej gdyŜ nie mogą pracować samodzielnie. 

Modyfikacje sterowania prezentowane w [12], 

pozwalają równieŜ na pracę autonomiczną. 

Równolegle z tymi  modyfikacjami powstają 

układy w pełni odsprzęŜone o regulo-

wane/niekonwencjonalnej prędkości generatora. 

Są one napędzane turbinami gazowymi lub sil-

nikami o spalaniu zewnętrznym. Referat podaje 

podstawowe właściwości układu wytwarzania 

energii elektrycznej z generatorem o magnesach 

trwałych tworzących pole osiowe i z wyjściem 

falownikowym wytwarzającym napięcie stałe 

stabilizowane lub trójfazowe napięcie prze-

mienne 50 Hz. 
 

2. Topologie układu wytwarzania energii 

elektrycznej z generatorem o regulowane 

prędkości wirowania. 

2.1 Lokalizacja strat 

W przemianie energii paliwa na energię elek-

tryczną występują dwie podstawowe prze-

miany: przemiana paliwa na energię mecha-

niczną oraz przemiana energii mechanicznej na 

elektryczną. Przemiana energii paliwa na ener-

gię mechaniczną (Rys. 2) charakteryzuje się 

bardzo duŜymi stratami natomiast sprawność 

generatora synchronicznego jest bardzo wy-
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soka. JednakŜe wszelkie dąŜenia do poszukiwa-

nia punktu pracy z wyŜszą sprawnością np. sil-

nika cieplnego są ograniczone tylko do jednej 

prędkości wyznaczonej przez częstotliwość ge-

neratora synchronicznego. 

Przetwarzanie 
energii paliwa 

na energię 
mechaniczną

Silnik

Paliwo

Przetwarzanie 
energii 

mechanicznej 

na elektryczną

Generator 
Synchroniczny

stała 
prędkość

największe 
straty  

Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy prze-

miany energii paliwa na energię elektryczną 
 

Ponadto prędkość ta jednocześnie decyduje o 

masie i wymiarach zarówno silnika napędo-

wego jak i generatora.  

2.2 OdsprzęŜone wytwarzanie energii elek-

trycznej 

W układzie odsprzęŜonego wytwarzania energii 

elektrycznej (Rys. 3) silnik napędowy DE na-

pędza generator G z dowolną prędkością. Gene-

rator wytwarza napięcie przemienne o amplitu-

dzie i częstotliwości zaleŜnej od prędkości wi-

rowania i liczby biegunów. Napięcie generatora 

jest następnie przekształcane do parametrów 

standardowych wymaganych przez odbiory lub 

sieć elektroenergetyczną. Uwolnienie silnika od 

pracy z prędkością synchroniczną i  generatora 

od konieczności pracy z prędkością synchro-

niczną i określoną częstotliwością (liczbą bie-

gunów) oznacza uzyskanie dodatkowych stopni 

swobody dla projektanta układów wytwarzania 

energii elektrycznej. 

Przejęcie, przez przekształtnik, roli zapewnienia 

jakości wytwarzanego napięcia uwalnia gene-

rator od tej funkcji przez co generator moŜe 

wytwarzać napięcie np. o podwyŜszonej czę-

stotliwości. Podniesienie częstotliwości i pręd-

kości generatora otwiera drogę do zmniejszenia 

jego masy i gabarytów.  
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Rys. 3. Schemat blokowy układu wytwarzania 

energii elektrycznej o parametrach niezaleŜ-

nych od napięcia przez generator 
 

Przekształtnik energoelektroniczny reguluje na-

pięcie stosownie do częstotliwości modulacji 

dzięki czemu regulacja napięcia wyjściowego 

odbywa się na poziomie wartości chwilowych 

w odstępach czasu znacznie krótszych np. od 

okresu zmienności napięcia wyjściowego. 

3. Układ wytwarzania energii elektrycz-

nej z generatorem o polu osiowym 

3.1. Wstęp 

Wprowadzenie do praktyki wytwarzania od-

sprzęŜonego będzie wymagało wielkich in-

westycji oraz duŜego nakładu badań dla pełnej 

weryfikacji oszczędności energii. Szczególnie 

obszerny zakres badań będzie dotyczył układów 

duŜej mocy z turbinami parowymi. ZwaŜając na 

ograniczone środki rozpoczęto badania nad 

układami małej mocy z szeregu 6 – 40 kW. 

Jako silnik napędowy zastosowano silnik Diesla 

uŜywany popularnie w zespołach prądotwór-

czych o mocy do kilku megawatów. 

3.2 Układ z pośrednim obwodem napięcia 

stałego 

Przekształtnik PEC (Rys. 4), realizujący prze-

kształcanie napięcia generatora na napięcie 

przemienne, zawiera zwykle dwa podukłady 

połączone obwodem napięcia stałego (Rys. 4): 

PEC1 i PEC2 oraz filtr wyjściowy Lf-Cf. Prze-

kształtnik PEC1 pobiera prąd z generatora i sta-

bilizuje napięcie pośrednie VDC. Przekształtnik 

PEC2 zamienia napięcie stałe na napięcie 

przemienne w postaci szeregu impulsów wyni-

kających z zastosowanej metody modulacji. 

Napięcie to posiada bardzo wysoką zawartość 

harmonicznej podstawowej stosowanie do zało-

Ŝonej częstotliwości wyjściowej. Filtr Lf-Cf 
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usuwa wyŜsze harmoniczne napięcia pozwala-

jąc na wytworzenie napięcia sinusoidalnego. 

Lf

PMG
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vge= var   
ωge= var  

Sde-G

DE

Odb

SRef

PEC1 PEC2

Cf

VDC
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Rys. 4. Układ wytwarzania energii elektrycznej 

z pośrednim obwodem napięcia stałego 
 

Przekształtnik PEC1 moŜe mieć szereg topolo-

gii realizujących wytwarzanie napięcia stałego. 

Rys. 5 podaje przykład najprostszego prze-

kształtnika złoŜonego z prostownika Re oraz z 

"boostera" sterowanego tranzystorem TDC, pod-

noszącego napięcie prostownika. Ze względu na 

działanie przekształtnika podnoszącego napię-

cie wartość wzmacnianego napięcia (Rys. 6) nie 

powinna być duŜo większa od 2 wartości wej-

ściowych. 

Vdc
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Rys. 5. Przykład topologii przekształtnika PEC 

z pośrednim obwodem napięcia stałego 
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Rys. 6. Podnoszenie wyprostowanego napięcia 

generatora 

Przykład napięcia wejściowego (napięcia gene-

ratora) i napięcia wyjściowego (napięcia po od-

filtrowaniu) jest podany na oscylogramie z rys. 

7. 

generator voltage output voltage

Rys. 7. Oscylogram napięcia generatora  

i napięcie wyjściowe układu wytarzania energii 

elektrycznej 

Częstotliwość napięcia generatora  jest znacznie 

wyŜsza od częstotliwości napięcia wyjścio-

wego. 

3.3 Przekształcanie energii mechanicznej na 

elektryczną 

W układzie wytwarzania odsprzęŜonego jako 

generator moŜe być stosowana dowolna ma-

szyna elektryczna. MoŜe to być maszyna syn-

chroniczna z uzwojonym wirnikiem lub ma-

szyna z magnesami trwałymi, maszyna induk-

cyjna klatkowa lub pierścieniowa. W chwili 

obecnej następuje rozwój maszyn z magnesami 

trwałymi. Maszyny te mają najkorzystniejsze 

współczynniki pod względem wytworzonej 

mocy w stosunku do masy (kW/kg), pozwalają 

na łatwą budowę generatorów o duŜej liczbie 

biegunów oraz o podwyŜszonej częstotliwości. 

Generatory z wirnikiem o magnesach trwałych 
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budowane są zwykle jako maszyny z polem ra-

dialnym. Ciekawym jest równieŜ rozwiązanie z 

polem osiowym (Rys. 8).  

Stator

Airgap

N N

S S

S S

N N

Magnets

 

Rys. 8. Schemat generatora z magnesami trwa-

łymi o polu osiowym z dwoma wirnikami ze-

wnętrznymi 

Widok generatora 40kW/3000obr/min jest po-

kazany na rys. 10 [13]. Generator ten jest bar-

dzo lekki i krótki tak Ŝe pozwala na bezpośred-

nie zamocowanie na wale silnika spalinowego 

(Rys. 10). Układ wywarzania energii elektrycz-

nej moŜe pracować w zakresie prędkości od 

minimalnej do maksymalnej  wynikających z 

moŜliwości silnika spalinowego. Rys. 11 podaje 

pracę zespołu podczas szeregu skoków obcią-

Ŝenia. Praca silnika spalinowego, napędzają-

cego generator  moŜe być optymalizowana 

przez  dobór  prędkości  i  momentu napędo-

wego 

i
s

ω
s

Magnets
Magnets

Stator windings

 
 

Rys. 9. Generator z magnesami trwałymi o polu 

osiowym produkcji CGT -40 kW/3000obr/min 

 

Rys. 10. Generator o polu osiowym zintegro-

wany z silnikiem Diesla 

 

Rys. 11. Przebieg napięcia wyjściowego 

(UAB_INV) oraz prędkość zespołu ( Ω)podczas 

szeregu skoków obciąŜenia 

zapewniającego minimum zuŜycia paliwa 

(Rys.12) – linia zielona. 
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Rys. 12. Moc i zuŜycie paliwa silnika spalino-

wego o stałej i regulowanej prędkości 
 

Dla porównania zaznaczono pracę silnika ze 

stałą prędkością 1500obr/min. Praca z regulo-

wana prędkością moŜe odbywać się w obszarze 
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minimalne zuŜycia paliwa a ponadto osiągi 

mocy są wyŜsze. 
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