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PRĄDNICA SYNCHRONICZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

O WIRNIKU ZEWNĘTRZNYM 

DO PRZYDOMOWYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH 

 
PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR WITH OUTER ROTOR 

FOR SMALL WINDMILLS 

 
Abstract: In the paper a new construction of permanent magnet synchronous generator with outer rotor is pre-

sented. This generator is dedicated for small windmills with vertical axis of blades rotation. Thanks to lower 

prices of NdFeB magnets such generators and windmills are getting more popular each year. Permanent mag-

net synchronous generator with outer rotor is an attractive choice for this kind of application because of simple 

and reliable mechanical construction and thanks to relatively high efficiency comparing to other types of rotat-

ing electrical machines. 

 

1. Wstęp 

W ostatnich latach obserwowano znaczący spa-

dek cen magnesów trwałych NdFeB oraz po-

prawę ich właściwości elektromagnetycznych  

i termicznych. Przyczyniło się to do coraz po-

wszechniejszego zastosowania tych magnesów 

w maszynach elektrycznych wirujących, za-

równo o małej jak i duŜej mocy znamionowej, 

nawet powyŜej 1 MW. Magnesy te są stoso-

wane m.in. w generatorach synchronicznych,  

w których są one źródłem strumienia 

magnetycznego wzbudzenia. Dzięki zastosowa-

niu magnesów trwałych jako źródła strumienia 

wzbudzenia, konstrukcja maszyny wirującej 

staje się znacznie prostsza i tym samym tańsza. 

Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi 

charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami 

pracy: najwyŜszą sprawnością spośród maszyn 

elektrycznych wirujących, dobrym współczyn-

nikiem mocy, wysokim momentem znamiono-

wym i maksymalnym z jednostki objętości lub 

masy, wysoką niezawodnością. Objętość i masa 

maszyny synchronicznej, w której zastosowano 

magnesy trwałe, są mniejsze niŜ dla innych ma-

szyn wirujących o tej samej mocy. 

Dzięki zaletom wynikającym z zastosowania 

magnesów trwałych, prądnice synchroniczne 

wzbudzane magnesami trwałymi doskonale na-

dają się do zastosowania w małych elektrow-

niach napędzanych turbinami wiatrowymi lub 

wodnymi. Stosunkowo niska cena i masa prąd-

nicy wzbudzanej magnesami przypadające na  

1 kW jej mocy powodują, Ŝe elektrownie wia-

trowe lub wodne stają się coraz bardziej do-

stępne dla uŜytkowników indywidualnych, któ- 

 
 

rzy mogą je stosować np. jako dodatkowe (lub 

nawet podstawowe) źródło energii do ogrzewa-

nia domów, szklarni, jako źródło energii dla na-

pędu pompek wzbogacających w tlen wodę  

w stawach rybnych, jako źródło energii dołado-

wujące akumulatory np. na jachtach. Zasto-

sowań małych elektrowni z prądnicami z ma-

gnesami trwałymi jest bardzo wiele. 

W niniejszym artykule przedstawiono konstru-

kcję wolnoobrotowej prądnicy synchronicznej 

z magnesami trwałymi dedykowanej do zasto-

sowania w przydomowej elektrowni wiatrowej 

z turbiną o pionowej osi obrotu łopatek. Projekt 

prądnicy podjęto w BOBRME Komel na po-

czątku roku 2010. 

 
Rys.1. Elektrownia wiatrowa o pionowej osi ob-

rotu, rozwiązanie firmy WePOWER, USA [1]. 
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2. Przeznaczenie prądnicy 

Celem projektu było opracowanie obwodu elek-

tromagnetycznego oraz konstrukcji mechanicz-

nej dla prądnicy synchronicznej z magnesami 

trwałymi o mocy ciągłej PN = 2 kW, uzyskiwa-

nej przy prędkości obrotowej wirnika 

nN = 90 obr/min. Prądnica ta miała znaleźć zas-

tosowanie w małych, przydomowych turbinach 

wiatrowych o pionowej osi obrotu łopatek. 

Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne takiej 

małej elektrowni wiatrowej pokazano na rys. 1. 

3. Konstrukcja prądnicy 

Z uwagi na konstrukcję turbin wiatrowych 

o   pionowej osi obrotu, najrozsądniejszym 

z  punktu widzenia stopnia skomplikowania, 

masy i niezawodności całego zespołu elek-

trowni wiatrowej (turbina + prądnica) wydaje 

się być zastosowanie w tych elektrowniach 

prądnic z wirnikiem zewnętrznym. Takie teŜ 

rozwiązania elektrowni wiatrowych o osi pio-

nowej są spotykane najczęściej. Dzięki wirni-

kowi zewnętrznemu łopatki turbiny mogą być 

mocowane bezpośrednio do kadłuba prądnicy, 

np. do górnej tarczy łoŜyskowej prądnicy 

(rys. 2). 

W prądnicach (oraz silnikach) synchronicznych 

z magnesami trwałymi i wirnikiem zewnętrz-

nym stosowane jest powszechnie rozwiązanie 

z magnesami o kształcie łukowym mocowa-

nymi na wewnętrznej powierzchni cylindrycz-

nego jarzma wirnika. Konstrukcja taka jest 

określana w literaturze angielskojęzycznej jako 

Surface Mounted Permanent Magnet Synchron-

ous Generator, w skrócie SMPMSG. Taką teŜ 

konstrukcję zastosowano w przypadku opisy-

wanej tu prądnicy. 

W prądnicy zastosowano magnesy trwałe 

z domieszkami ziem rzadkich, typu NdFeB. 

Magnesy te są mocowane na wewnętrznej stro-

nie jarzma wirnika, które jednocześnie pełni 

rolę kadłuba zewnętrznego prądnicy (rys. 2 i 3). 

Liczbę biegunów magnetycznych prądnicy 

ustalono w procesie projektowym na 2p = 40. 

W celu uproszczenia konstrukcji uzwojenia sto-

jana i ułatwienia procesu zwojenia prądnicy 

zastosowano liczbę Ŝłobków na biegun i fazę 

q = 1. Konieczne było zaprojektowanie nowego 

wykroju blachy stojana. Częstotliwość znamio-

nowa prądnicy wynosi fN = 30 Hz. 

Masa całkowita prądnicy (łącznie z jej zintegro-

waną częścią wału) wynosi ok. 85 kg.  

 
Rys. 2. Opracowana w BOBRME Komel kon-

strukcja prądnicy synchronicznej z magnesami 

trwałymi i wirnikiem zewnętrznym, dedykowana 

do turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu 

 
Rys. 3. Widok prądnicy z rys. 2 po zdemonto-

waniu górnej tarczy łoŜyskowej 

4. Moment zaczepowy 

W maszynach z magnesami trwałymi wystę-

puje, w mniejszym lub większym stopniu, tzw. 

zjawisko momentu zaczepowego. Jest to zjawi-

sko niekorzystne, skutkujące tętnieniem mo-

mentu, drganiami mechanicznymi i zwiększo-

nym hałasem. Moment zaczepowy jest zwią-

zany z występowaniem sił oddziaływania 

magnetycznego pomiędzy zębami pakietu blach 

stojana a magnesami trwałymi w wirniku. 

W przypadku elektrowni wiatrowych występo-

wanie zjawiska momentu zaczepowego jest 

szczególnie niepoŜądane. Przede wszystkim 

moment zaczepowy powoduje, Ŝe prędkość 

wiatru, przy której turbina wiatrowa zaczyna się 

obracać i moŜe oddawać moc, jest większa niŜ 

w przypadku braku tego zjawiska. Drugą przy-

czyną są drgania turbiny wiatrowej, mogące 
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przyczynić się do szybszego zuŜycia lub awarii 

jej podzespołów mechanicznych, zwłaszcza 

w miejscach ich łączeń. Istotny jest takŜe 

zwiększony poziom hałasu wywołanego drga-

niami generatora i turbiny, zwłaszcza, jeŜeli 

elektrownia wiatrowa ma być zainstalowana 

w pobliŜu budynków mieszkalnych lub bezpo-

średnio na ich dachach. 

W prądnicach z magnesami trwałymi o duŜej 

liczbie par biegunów magnetycznych i jedno-

cześnie o małej liczbie Ŝłobków na biegun 

i fazę, np. q = 1, najczęściej stosowanym sposo-

bem minimalizacji momentu zaczepowego jest 

wykonanie skosu mechanicznego Ŝłobków sto-

jana lub magnesów mocowanych w wirniku. Ze 

względu na niewielki kąt podziałki biegunowej, 

trudno jest w takich maszynach zastosować 

skutecznie inne znane metody ograniczania mo-

mentu zaczepowego, jak np. dobór kąta łuku 

magnesu (jednego dla wszystkich magnesów), 

zastosowanie magnesów o róŜnych kątach łuku, 

czy zastosowanie przesunięcia pozycji osi geo-

metrycznej magnesów względem osi podziałki 

biegunowej [3]. W prądnicy z rys. 2 i 3 zdecy-

dowano się na wykonanie skosu Ŝłobków sto-

jana o jedną, pełną podziałkę Ŝłobkową stojana. 

5. Charakterystyki obciąŜenia prądnicy 

W celu uzyskania jak najwyŜszej mocy znamio-

nowej i maksymalnej oraz sprawności prądnicy 

z magnesami trwałymi o z góry określonych 

wymiarach gabarytowych, wirnik tej prądnicy 

powinien być tak zaprojektowany, by jej chara-

kterystyka obciąŜenia VLL = f(P2) przebiegała 

moŜliwie wysoko, tzn. spadek napięcia na zaci-

skach prądnicy przy wzroście prądu obciąŜenia 

powinien być moŜliwie mały. Istnieją konstruk-

cje prądnic z magnesami trwałymi, dla których 

wzrost w pewnym zakresie prądu obciąŜenia 

o charakterze rezystancyjnym powoduje nawet 

wzrost napięcia na zaciskach i tym samym po-

prawę sprawności [2], [3]. Są to konstrukcje  

z magnesami trwałymi zamocowanymi wew-

nątrz jarzma magnetycznego wirnika, określane 

zwykle w literaturze angielskojęzycznej jako 

Interior Permanent Magnet Synchronous Gene-

rator, w skrócie IPMSG. Takie konstrukcje nie 

są raczej spotykane w maszynach z wirnikami 

zewnętrznymi ze względu na stosunkowo 

skomplikowaną budowę wirnika i tym samym 

drogi koszt wykonania takiej maszyny. 

Na rys. 4 przedstawiono obliczoną dla opisywa-

nej prądnicy charakterystykę napięcia wyjścio-

wego w funkcji mocy elektrycznej wydawanej 

VLL = f(P2), przy załoŜeniu pracy samotnej prąd-

nicy na liniowy, 3-fazowy odbiornik rezystan-

cyjny z prędkością obrotową wirnika 

n = 90 obr/min. Na rys. 5 przedstawiono taką 

samą charakterystykę dla prędkości wirnika 

n = 150 obr/min. 
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Rys. 4. Obliczona charakterystyka VLL = f(P2) 

prądnicy z rys. 2 i 3, dla n = 90 obr/min 
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Rys. 5. Obliczona charakterystyka VLL = f(P2) 

prądnicy z rys. 2 i 3, dla n = 150 obr/min 

Napięciowe charakterystyki obciąŜenia obliczo-

no metodą opisaną w [2]. Jak widać, charakte-

rystyki obciąŜenia prądnicy VLL = f(P2) przy 

obciąŜeniu liniowym typu R są charakterysty-

kami opadającymi. Jest to charakterystyczna 

cecha prądnic synchronicznych z magnesami 

trwałymi o konstrukcji SMPMSG, zarówno 

z wirnikiem wewnętrznym jak i zewnętrznym. 

Na rys. 6 i 7 pokazano charakterystyki I1 = f(P2) 

obliczone dla tej samej prądnicy. 

Przyczynę opadania charakterystyki VLL = f(P2) 

przy pracy samotnej prądnic SMPMSG łatwo 

wyjaśnić z pomocą wykresu wskazowego prąd-

nicy synchronicznej (rys. 8). Dla tych konstruk-

cji reaktancje magnesujące w osiach podłuŜnej 

Xmd i poprzecznej Xmq mają bardzo zbliŜone 

wartości (nieznacznie większa jest reaktancja 

Xmd). Dlatego wzrost prądu obciąŜenia na od-

biorniku typu R powoduje zawsze zmniejszenie 
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wartości modułu Ei wskazu napięcia szczelino-

wego Ei. Dotyczy to takŜe małych prądów 

obciąŜenia, pomimo Ŝe wskaz prądu I1 ma 

wtedy głównie składową poprzeczną Iq. Spadek 

napięcia na rezystancji R1 i reaktancji roz-

proszenia X1 uzwojenia stojana powoduje dal-

sze zmniejszenie wartości napięcia na zaciskach 

prądnicy. Sposobem na poprawę, tzn. uzyskanie 

bardziej płaskich charakterystyk VLL = f(P2) 

przy pracy samotnej generatorów SMPMSG 

jest takie ich zaprojektowanie, by uzyskać moŜ-

liwie małe wartości reaktancji Xmd, Xmq, X1. 
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Rys. 6. Obliczona charakterystyka I1 = f(P2) 

prądnicy z rys. 2 i 3, dla n = 90 obr/min 
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Rys. 7. Obliczona charakterystyka I1 = f(P2) 

prądnicy z rys. 2 i 3, dla n = 150 obr/min 

W przypadku prądnic o konstrukcji IPMSG, po-

między reaktancjami magnesującymi prakty-

cznie zawsze zachodzi zaleŜność: Xmd < Xmq. 

Poprzeczna reakcja twornika, skutkująca zwięk-

szeniem napięcia szczelinowego Ei oraz napię-

cia na zaciskach V1 jest w tych prądnicach 

znacznie silniejsza od reakcji podłuŜnej, powo-

dującej zmniejszenie tych napięć. Na wykresie 

wskazowym z rys. 8 objawia się to znacznie 

dłuŜszym modułem wektora jIqXmq w stosunku 

do modułu wektora jIdXmd. W efekcie, dla kon-

strukcji IPMSG charakterystyka VLL = f(P2) 

przy pracy samotnej na odbiornik R przebiega 

powyŜej wartości napięcia biegu jałowego 

w dość szerokim zakresie mocy wydawanej P2. 

Jednak jak juŜ wspomniano, prądnice IPMSG 

z wirnikiem zewnętrznym są rzadko spotykane. 
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Rys. 8. Wykres wskazowy generatora synchro-

nicznego z magnesami trwałymi do analizy 

pracy samotnej na odbiornik R lub RL 

Z charakterystyki pokazanej na rys. 4 wynika, 

Ŝe omawiana prądnica w stanie pracy samotnej 

na liniowy odbiornik R, dla prędkości wirnika 

90 obr/min., oddaje moc elektryczną P2 = 2 kW 

przy napięciu międzyfazowym VLL = 225 V 

i przy prądzie I1 = 5.1 A. Takie warunki pracy 

wystąpiłyby w przypadku bezpośredniego pod-

łączenia do prądnicy odbiorników grzewczych. 

W wielu aplikacjach prądnica synchroniczna 

jest podłączona do 3-fazowego prostownika 

diodowego 6-połówkowego, co moŜe mieć 

miejsce np. przy wykorzystaniu prądnicy do 

zasilenia odbiorników prądu stałego, ładowania 

akumulatorów lub przy pracy prądnicy na sieć 

sztywną za pośrednictwem przekształtnika czę-

stotliwości. Prostownik 6-pulsowy jest obciąŜe-

niem o charakterze rezystancyjnym, jednakŜe 

nieliniowym. Zarówno prąd jak i napięcie na 

zaciskach prądnicy pracującej na prostownik 

diodowy są znacznie odkształcone [4], [5]. 

Z uwagi na dodatkowe harmoniczne w rozkła-

dzie przestrzenno-czasowym indukcji w szcze-

linie oraz dodatkowe harmoniczne w prądzie, 

w prądnicy pracującej na prostownik pojawiają 

się dodatkowe straty w obwodzie magnetycz-

nym (straty w Ŝelazie ∆PFe) oraz wzrastają 

straty w uzwojeniach ∆PCu. To skutkuje oczy-
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wiście niŜszą sprawnością prądnicy i wyŜszymi 

przyrostami temperatury w maszynie w porów-

naniu do pracy na rezystancyjne obciąŜenie li-

niowe o takiej samej mocy pobieranej. Charak-

terystyka obciąŜenia VLL = f(P2) przebiega 

w  przypadku pracy prądnicy na prostownik 

diodowy niŜej niŜ ta sama charakterystyka obli-

czona dla obciąŜenia liniowego R. 

6. Podsumowanie 

Opisana w artykule prądnica została wykonana 

i aktualnie w toku są jej badania laboratoryjne. 

Wstępne wyniki badań wskazują na popraw-

ność przyjętych rozwiązań, zarówno pod kątem 

otrzymywanych parametrów elektrycznych 

prądnicy jak i jej konstrukcji mechanicznej. 

M.in. skuteczna okazała się zastosowana me-

toda minimalizacji momentu zaczepowego, 

który udało się ograniczyć do ok. 3.5 % mo-

mentu znamionowego. Zmierzony moment 

obrotowy konieczny do obrócenia wałem prąd-

nicy wynosi 8 N
.
m. Jest to dobry wynik dla ma-

szyny 40-biegunowej. Wstępne wyniki badań 

wskazują takŜe na poprawność obliczonych 

charakterystyk obciąŜenia. Zbadana sprawność 

prądnicy przy pracy na prostownik 6-połów-

kowy i przy mocy wydawanej 2 kW wynosi 

81 %. Wyniki obliczeń elektromagnetycznych 

i badań laboratoryjnych zostaną przedstawione 

w jednym z kolejnych artykułów poświęconych 

opisanej prądnicy. 
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