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METODYKA WYZNACZANIA PARAMETRÓW
ELEKTROMAGNETYCZNYCH MASZYNY SYNCHRONICZNEJ

NA PODSTAWIE PRZEBIEGÓW NIEUSTALONYCH
WYZNACZONYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

NA BIEGU JAŁOWYM

A METHODOLOGY FOR DETERMINING
ELECTROMAGNETIC PARAMETERS OF A SYNCHRONOUS MACHINE

BASED ON ANALYSIS OF TRANSIENT WAVEFORMS OBTAINED
BY THE FINITE ELEMENT METHOD UNDER NO-LOAD CONDITIONS

Abstract: The paper presents the method for determining electromagnetic parameters of a high power syn-
chronous machine based on analysis of transient waveforms caused by small disturbances in the field winding 
under no-load condition. The waveforms were calculated by the time-stepping finite element method when 
using a two-dimensional field-circuit model of the machine worked out in the Maxwell program of Ansoft 
Corporation. The model takes into account non-linear B-H characteristics of magnetic cores, eddy current ac-
tion in solid parts of the rotor, the rotor motion, as well as the power supply of machine windings from voltage 
sources. The transient state was initiated by a change in the field voltage of several percents in the form of 
a step or pseudorandom signal (PRBS) at no load and constant rotor speed. Basing on the determined transient 
waveforms in the field-circuit model, the parameter estimation of the selected mathematical circuit models of 
the machine was performed using the least square method. An optimisation algorithm from the 
Matlab/Simulink package was applied to minimise the mean square error.

1. Wstęp
Wykorzystanie różnych modeli matematycz-
nych generatorów do badań właściwości syste-
mu elektroenergetycznego możliwe jest pod 
warunkiem znajomości ich parametrów elek-
tromagnetycznych. Dla generatorów pracu-
jących w systemie elektroenergetycznym para-
metry te określane są na podstawie danych ka-
talogowych i projektowych dostarczonych 
przez wytwórców lub są szacowane na podsta-
wie typowych danych publikowanych w opra-
cowaniach naukowo-technicznych. Wartości 
parametrów uzyskanych tą drogą mają charak-
ter przybliżony i są w wielu przypadkach obar-
czone dużym błędem, zatem dokładność badań 
symulacyjnych, będąca podstawą analizy zag-
rożeń w systemie elektroenergetycznym, może 
być niepewna.
W pracy przedstawiono metodykę estymacji 
parametrów elektromagnetycznych generatora 
synchronicznego na podstawie przebiegów dy-
namicznych zarejestrowanych na biegu jało-
wym. Parametry wyznaczone w ten sposób
uwzględniają aktualne warunki pracy maszyny, 
w szczególności nasycenie rdzeni magnetycz-
nych. W artykule przedstawiono wyniki obli-

czeń przebiegów nieustalonych prądów i napięć 
generatora synchronicznego dużej mocy wywo-
łanych kilkuprocentowym zakłóceniem ustalo-
nej pracy maszyny przy biegu jałowym, wpro-
wadzanym do obwodu wzbudzenia w postaci 
skoku i sygnału PRBS [5]. Podstawą estymacji 
parametrów są przebiegi obliczone na podsta-
wie modelu polowo-obwodowego maszyny
synchronicznej metodą elementów skończo-
nych przy użyciu programu Maxwell 2-D. Ob-
liczone przebiegi wykorzystano do estymacji 
parametrów elektromagnetycznych modelu ma-
tematycznego maszyny typu (3,3) wyrażonego 
za pomocą parametrów gałęziowych R-L.

2. Model polowo-obwodowy maszyny 
synchronicznej

W obliczeniach stanu nieustalonego wykorzys-
tano dwuwymiarowy, polowo-obwodowy mo-
del generatora synchronicznego, w którym 
równania Kirchhoffa, opisujące stan elektro-
magnetyczny poszczególnych uzwojeń, powią-
zane są z równaniami opisującymi rozkład 
przestrzenno-czasowy pola elektromagnetycz-
nego.
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Rozkład pola elektromagnetycznego w stanach 
nieustalonych maszyny synchronicznej opisuje 
równanie różniczkowe dla wektorowego poten-
cjału magnetycznego A i skalarnego potencjału 
V:
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gdzie  jest konduktywnością, μ jest prze-
nikalnością magnetyczną.
Równanie Kirchhoffa, opisujące stan elektro-
magnetyczny k-go uzwojenia ma postać:
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gdzie ku , ki , k są chwilowymi wartościami

napięcia, prądu i strumienia sprzężonego k-go 
uzwojenia.
Przy pominięciu zjawiska wypierania prądu 
w uzwojeniach, prąd wyznacza się z wzoru:
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Znając średnie wartości potencjału wektorowe-
go w poprzecznym przekroju przewodników 
oraz efektywną długość maszyny lz, średnią
wartość strumienia skojarzonego z k-tym uzwo-
jeniem można wyznaczyć z zależności:
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Prąd i oraz strumień  wiąże ze sobą równanie 
pola (1) z równaniami Kirchhoffa (2). Powyż-
sze równania zaimplementowane są w progra-
mie Maxwell-2D firmy Ansoft przeznaczonym
do obliczeń pól elektromagnetycznych metodą 
elementów skończonych.
Obliczenia polowo-obwodowe przeprowadzono 
w solwerze Transient programu Maxwell-2D 
dla cylindrycznego generatora synchronicznego 
dużej mocy o następujących danych znamio-
nowych: SN = 235,5 MVA, PN = 200 MW, 
UN = 15,75 kV, IN = 8625 A, IfN = 2680 A, 
cosφN = 0,85.
Przy tworzeniu dwuwymiarowego modelu obli-
czeniowego pominięto zjawisko wypierania 
prądu w uzwojeniach oraz uwzględniono prądy 
wirowe indukowane w litym bloku i klinach 
żłobkowych wirnika [2], [3]. Przyjęto stałą
prędkość wirowania wirnika i nieliniowe cha-
rakterystyki magnesowania rdzeni stojana 
i wirnika.

Ze względu na powtarzalność rozkładu pola 
magnetycznego pod każdym biegunem, do ob-
liczeń przyjęto przekrój maszyny obejmujący 
jedną podziałkę biegunową. Model oblicze-
niowy generatora przedstawiono na rysunku 1.
Rozważany obszar modelu obliczeniowego ge-
neratora poddano dyskretyzacji za pomocą trój-
kątnych elementów skończonych drugiego rzę-
du. Na rysunku 2 przedstawiono siatkę elemen-
tów skończonych składającą się z 40684 ele-
mentów trójkątnych. Na zewnętrznej powierz-
chni stojana przyjęto zerowy warunek brzego-
wy Dirichleta dla wektorowego potencjału ma-
gnetycznego. Na dwóch pozostałych krawę-
dziach Г2 i Г3, oddalonych od siebie o podziałkę 
biegunową, przyjęto warunki okresowości 
ujemnej potencjału:
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Rys. 1. Obszar przekroju poprzecznego badanej 
maszyny synchronicznej

Rys. 2. Siatka elementów skończonych

Impedancję obwodu uzwojenia wzbudzenia 
powiększono o indukcyjność rozproszenia czół 
uzwojeń, której nie uwzględnia model dwuwy-
miarowy. Jej wartość określono na podstawie 
wzorów projektowych: Lσcf = 0,034 p.u. Aby 
uwzględnić ruch wirnika tworzy się linię pośliz-
gową, która rozgranicza obszary stacjonarne od
ruchomych elementów maszyny.

Г1
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W obliczeniach stanu nieustalonego przyjęto 
stały krok całkowania równań w dziedzinie cza-
su Δt = 0,0001 s.

3. Obwodowy model matematyczny ma-
szyny synchronicznej
Do estymacji parametrów elektromagnetycz-
nych wykorzystano model matematyczny we 
współrzędnych d-q, w którym przyjęto dwa zas-
tępcze obwody tłumiące w osi d wirnika. Rów-
nania opisujące stan elektromagnetyczny nie-
ustalony wyrażone w jednostkach względnych,
mają następującą postać:
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Zawartość wektorów i macierzy oraz znaczenie 
parametrów występujących w równaniach wy-
nikają ze schematu zastępczego przedstawione-
go na rysunku 3.
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Rys. 3. Schemat zastępczy maszyny synchro-
nicznej w osi d

Równania (6) i (7) zaimplementowano w prog-
ramie Matlab/Simulink. Dla rozważanego typu 
modelu zbiór poszukiwanych parametrów moż-
na przedstawić w postaci:
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4. Metodyka estymacji parametrów
Parametry elektromagnetyczne maszyny syn-
chronicznej można wyznaczyć na podstawie 
przebiegów dynamicznych wywołanych wpro-
wadzeniem do obwodu wzbudzenia dodatko-
wego sygnału w postaci skoku lub sygnału 
PRBS podczas jej pracy na biegu jałowym.
Wartości dodatkowego napięcia zwykle nie 
przekraczają kilku procent wartości napięcia 
wzbudzenia w stanie ustalonym. Konsekwencją 
tych zakłóceń są zmiany napięcia twornika oraz 
prądu wzbudzenia. W modelu polowo-obwo-
dowym założono stałą prędkość obrotową rów-
ną n = 3000 obr/min., a przed zakłóceniem ma-
szyna wzbudzona była takim prądem, przy któ-

rym na zaciskach twornika występuje napięcie 
znamionowe. Jako wielkości wejściowe modelu 
symulacyjnego obrano napięcie wzbudzenia,
natomiast prąd wzbudzenia oraz napięcie osio-
we twornika – jako wielkości wyjściowe. Do 
estymacji wykorzystano metodę najmniejszych 
kwadratów. Błąd średniokwadratowy pomiędzy 
przebiegami otrzymanymi z modelu polowo-
obwodowego a obliczonymi na podstawie mo-
delu symulacyjnego dla wektora poszukiwa-
nych parametrów P, zdefiniowano w następują-
cy sposób:
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5. Wyniki estymacji parametrów elek-
tromagnetycznych
Estymację przeprowadzono w dwóch etapach.
W pierwszym etapie określono położenie mi-
nimum globalnego funkcji celu przy zastoso-
waniu algorytmu genetycznego. Uzyskane 
w ten sposób parametry elektromagnetyczne 
wykorzystano jako punkt startowy dla algoryt-
mu gradientowego, w którym ograniczono ob-
szar poszukiwań poprzez zadanie dolnego 
i górnego zakresu ich zmian. Uzyskane w ten 
sposób wyniki wyrażone w jednostkach 
względnych dla dwóch wariantów sygnałów 
wprowadzanych w obwód wzbudzenia przed-
stawiono w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Wyniki estymacji parametrów dla 
sygnału skokowego

Parametr mdL 
fR 

fL


1DR 
1DL

PO 1.669 0.0013 0.0174 0.0032 0.0024

Parametr 
2DR 

2DL


1fL


2fL ε
PO 0.0013 0.3252 0.0149 0.0130 0.077

Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów dla 
sygnału PRBS

Parametr mdL 
fR 

fL


1DR 
1DL

PO 1.667 0.0013 0.024 0.0022 0.0003

Parametr 
2DR 

2DL


1fL


2fL ε
PO 0.004 0.3007 0.0249 0.0055 0.0053

Porównanie przebiegów obliczonych na pod-
stawie modelu polowo-obwodowego (MES)
i obliczonych za pomocą wyznaczonych para-
metrów algorytmem hybrydowym (PO) przed-
stawiono na rysunkach 4 i 5.
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Rys. 4. Porównanie przebiegów prądu wzbu-
dzenia i napięcia twornika, obliczonych na pod-
stawie modelu polowo-obwodowego (MES) 
i modelu obwodowego (PO) dla sygnału skoko-
wego
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Rys. 5. Porównanie przebiegów prądu wzbu-
dzenia i napięcia twornika, obliczonych na pod-
stawie modelu polowo-obwodowego (MES) 
i modelu obwodowego (PO) dla sygnału PRBS

6. Wnioski końcowe
Na podstawie przedstawionych przebiegów 
można stwierdzić, że w obu przypadkach syg-
nałów zakłócających uzyskuje się zadowalającą 
zbieżność, przy czym lepsze dopasowanie krzy-
wych występuje dla sygnału PRBS. Świadczy 
o tym wartość funkcji celu, która dla sygnału 
PRBS jest o rząd niższa. Pewne rozbieżności 
wynikają z pominięcia w obwodowym modelu 
matematycznym nieliniowości obwodu magne-
tycznego, które mogą być istotne w maszynie
synchronicznej wzbudzonej na biegu jałowym 
do napięcia znamionowego. W celu poprawy 
estymacji parametrów, dalsze prace autorów 
będą koncentrowały się na sformułowaniu mo-

delu matematycznego uwzględniającym w spo-
sób przybliżony nasycenie magnetyczne rdze-
nia.
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