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ANALIZA PRACY GENERATOROWEJ MASZYNY ELEKTRYCZNEJ 

Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

  
THE ANALYSIS OF THE PERMANENT MAGNETS ELECTRIC MACHINE 

GENERATOR MODE 

 
Abstract: The paper presents the analysis of generator mode of an electric machine with permanent magnets. 

The simulation model which allows to analyze  different types of generator modes was processed. This simu-

lation model is based on calculating machine parameters using the finite elements method (FEM). Certain 

features of the machine which can work in the second zone of regulation as an autonomous generator were 

analyzed. On base of the simulation model external and regulating characteristics of the researched machines 

were indicated. Finally some conclusions were included. 

1. Wstęp 

Maszyny z magnesami trwałymi zdobyły zna-

czą popularność ze względu na duŜe gęstości 

mocy uzyskiwane z jednostki masy. Zasadni-

czym problemem w budowie tych maszyn była 

jakość magnesów trwałych. W ostatnich latach 

na rynku pojawiły się magnesy oparte na bazie 

pierwiastków ziem rzadkich o podwyŜszonych 

parametrach. Magnesy te posiadają nie tylko 

bardzo dobre parametry magnetyczne, np. in-

dukcję remanentu Br, ale teŜ umoŜliwiają pracę 

przy wyŜszych temperaturach. Obecnie ma-

szyny z magnesami trwałymi budowane są 

głównie jako maszyny bezszczotkowe. Znaj-

dują powszechne zastosowanie w motoryzacji 

oraz w przemyśle jako serwonapędy, gdyŜ cha-

rakteryzują się wysoką sprawnością oraz bardzo 

dobra dynamiką. Znacznie rzadziej, ze względu 

na trudności w regulowaniu strumienia, ma-

szyny tego typu pracują jako generatory [1-3]. 

W ostatnim czasie bardzo popularne stają się 

napędy hybrydowe, gdzie wykorzystuje się za-

równo pracę silnikową, jak i generatorową ma-

szyny elektrycznej. Tego typu napędy z powo-

dzeniem są stosowane w samochodach hybry-

dowych. Innym zastosowaniem, w którym są 

podejmowane próby wykorzystania napędów 

hybrydowych są bezzałogowe aparaty latające 

(ang. Unmanned Aerial Vehicle - UAV) [4]. 

Celem niniejszej pracy jest studium moŜliwości 

zastosowania maszyny typu BLDC pracującej 

jako generator w szeregowym, hybrydowym 

układzie napędowym przeznaczonym do bez-

załogowego aparatu latającego.   

W artykule przedstawiono wyniki analizy wła-

ściwości maszyny z magnesami trwałymi pra- 

 
 

cującej w II strefie regulacji, pracującej jako 

generator autonomiczny. Na podstawie modelu 

polowo-obwodowego maszyny BLDC wyzna-

czono charakterystykę zewnętrzną dla pracy 

generatorowej, którą zaimplementowano  

w układzie regulacji napięcia. Na podstawie 

wyników badań symulacyjnych zamieszczono 

wnioski. 

2. Maszyna z magnesami trwałymi jako 

element szeregowego napędu hybrydo-

wego 

W szeregowym napędzie hybrydowym znajdują 

się co najmniej dwie maszyny elektryczne.  

Jedna pracuje jako generator zasilający silnik  

elektryczny i ładujący baterię akumulatorów. 

Generator jest napędzany przez silnik spali-

nowy. Drugą maszyną jest elektryczny silnik 

napędowy, który moŜe pracować równieŜ jako 

generator w zaleŜności od kierunku przepływu 

energii.  

Bezzałogowe aparaty latające wymagają moŜ-

liwie lekkich oraz gabarytowo małych napę-

dów. Dlatego ze względu na powyŜsze wyma-

gania logicznym rozwiązaniem jest zastosowa-

nie maszyn elektrycznych z magnesami trwa-

łymi, zarówno do napędu śmigła (silnik), jak  

i do wytwarzania energii elektrycznej (genera-

tor). W niniejszej pracy autorzy przedstawili 

koncepcję zastosowania generatora typu 

BLDCM jako elementu szeregowego napędu 

hybrydowego. Strukturę blokową szeregowego 

napędu hybrydowego przeznaczonego do bez-

załogowego aparatu latającego przedstawiono 

na rysunku 1.  
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Rys. 1. Schemat blokowy szeregowego napędu 

hybrydowego bezzałogowego aparatu latają-

cego 
 

W napędzie z rysunku 1 moŜna wyróŜnić na-

stępujące podzespoły: 

• silnik spalinowy IC, 

• generator elektryczny G, 

• prostownik trójfazowy, 

• impulsowy regulator napięcia i prądu stero-

wany z bloku CU, 

• akumulator, 

• układ zasilający silnik – sterowany z bloku 

sterowania CM, 

• silnik elektryczny napędzający śmigło M. 
 

Dla zapewnienia utrzymania odpowiedniej 

wartości napięcia zasilającego silnik BLDC, 

potrzebny jest układ regulacji napięcia oraz 

prądu ładowania akumulatora. Na podstawie 

pomiaru wartości napięcia lub prądu ładowania 

akumulatora na wyjściu układu regulacji napię-

cia dobierany jest odpowiedni sygnał sterujący 

wypełnieniem impulsu (PWM). W zaleŜności 

od stanu pracy napędu głównego bezzałogo-

wego aparatu latającego (wznoszenie, przelot, 

lądowanie) na wejście układu sterowania CM  

z układu awioniki podawany jest sygnał steru-

jący prędkością śmigła. Układ regulacji napię-

cia zostanie opisany w punkcie 4. 

3. Model generatora  

W analizowanym przypadku zarówno do pracy 

silnikowej, jak i generatorowej przewidziano 

trójpasmową maszynę z magnesami trwałymi  

o 12-tu Ŝłobkach stojana i 7-miu parach magne-

sów umieszczonych na zewnętrznym wirniku. 

W maszynie przewidziano zastosowanie ma-

gnesów neodymowych. Na bazie programu do 

obliczeń metodą elementów skończonych zbu-

dowano model numeryczny maszyny. Na ry-

sunku 2 przedstawiono przykładowy rozkład 

gęstości strumienia magnetycznego analizowa-

nej konstrukcji. 

 
Rys. 2. Rozkład gęstości strumienia magnetycz-

nego projektowanej maszyny BLDC 
 

3.1. Napięcia indukowane 

W oparciu o model polowo-obwodowy obli-

czano napięcia indukowane w silniku. Na ry-

sunku 3 przedstawiono zaleŜność przewodo-

wych napięć indukowanych Eab, Ebc i Eca w fu-

nkcji kąta połoŜenia wirnika przy prędkości 

1000 min
-1

. 
 

 

Rys. 3. ZaleŜności przewodowych napięć indu-

kowanych od kąta połoŜenia wirnika przy pręd-

kości 1000 min
-1

 

3.2. Wybrane zaleŜności momentu, prądów  

i napięć  

W celu uzyskania napięcia stałego do wyjścia 

generatora dołączono układ prostownikowy. 

Dla wyznaczenia charakterystyki zewnętrznej 

generatora do wyjścia prostownika dołączono 

rezystancję obciąŜającą o regulowanej wartości 

RL. Na rysunku 4 przedstawiono schemat 

układu połączenia do wyznaczenia charaktery-

styki zewnętrznej badanego generatora. 
 

 

Rys. 4. Schemat układu połączeń do wyznacza-

nia charakterystyki zewnętrznej generatora 
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Na rysunkach 5-8 przedstawiono przebiegi 

momentu (rys.5), napięcia wyjściowego UL na 

obciąŜeniu (rys.6), prądów pasm generatora 

(rys.7) oraz prądów w układzie prostowniko-

wym (rys.8) uzyskane przy prędkości obrotowej 

n=8000 min
-1

 i obciąŜeniu rezystancją RL=2Ω. 
 

 

Rys. 5. ZaleŜność momentu od połoŜenia wir-

nika θ 
 

 

Rys. 6. ZaleŜność napięcia na obciąŜeniu UL od 

połoŜenia wirnika θ 

 

Rys. 7. ZaleŜność napięć na wyjściu generatora 

od połoŜenia wirnika θ 

 

Rys. 8. ZaleŜność prądów pasm generatora od 

połoŜenia wirnika θ 

 

Na rysunku 9 przedstawiono zaleŜności prądów 

ID1, ID3, ID5 w prostowniku od kąta obrotu 

wirnika θ. 
 

 

Rys. 9. ZaleŜność prądów ID1, ID3, ID5 w pro-

stowniku od kąta obrotu wirnika θ 

 

3.3. Charakterystyka zewnętrzna generatora 

Charakterystykę zewnętrzną generatora wyzna-

czano przy obciąŜeniu rezystancyjnym i stałej 

prędkości obrotowej, równej n=8000 min
-1

. 

Przy tej prędkości obrotowej przewidziany do 

napędu generatora silnik spalinowy pracuje z 

maksymalną sprawnością. Na rysunku 10 

przedstawiono wyznaczoną charakterystykę ze-

wnętrzną generatora. 
 

 

Rys. 10. Charakterystyka zewnętrzna genera-

tora przy prędkości 8000 min
-1 
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Dla danych warunków pracy wyznaczono za-

leŜności mocy wyjściowej generatora Pout 

(rys.11) oraz sprawności wypadkowej (rys.12) 

w funkcji prądu obciąŜenia IL dla prędkości 

8000 min
-1

. 

 

 

Rys. 11. ZaleŜność mocy wyjściowej generatora 

w funkcji prądu obciąŜenia przy prędkości ob-

rotowej 8000 min
-1

  

 

Rys. 12. ZaleŜność sprawności wypadkowej ge-

neratora w funkcji prądu obciąŜenia przy pręd-

kości obrotowej 8000 min
-1

  

Zakres pracy, w którym silnik napędzający 

śmigło posiada wysoką sprawność przetwarza-

nia energii występuje w przedziale prądu pobie-

ranego Idc od 25 do 63A. Natomiast wypadkowa 

sprawność generatora przekracza 85% wtedy, 

gdy prąd obciąŜenia mieści się w przedziale od 

5 do 68A. Zatem zakres optymalnej pracy gene-

ratora w całości pokrywa się zakresem pracy 

silnika napędzającego śmigło. Napięcie zasila-

jące silnik napędowy śmigła nie moŜe przekro-

czyć 36V, ze względu na dopuszczalne maksy-

malne napięcie zastosowanej baterii akumulato-

rów.  

4. Układ stabilizacji prądu i napięcia ła-

dowania akumulatora 

Zastosowanie w proponowanym systemie na-

pędowym prądnicy z magnesami trwałymi po-

woduje, Ŝe nie ma moŜliwości płynnej regulacji 

strumienia magnetycznego, a tym samym i na-

pięcia wyjściowego, tak jak ma to miejsce  

w klasycznych alternatorach. Przyjęto równieŜ, 

Ŝe w układzie docelowym zastosowana zostanie 

bateria akumulatorów litowo-Ŝelazowo-polime-

rowych o napięciu znamionowym 33V. Mak-

symalne napięcie dla załoŜonej baterii ma wy-

nosić 36V. Bateria tego typu posiada dwa stop-

nie ładowania. W pierwszym bateria ładowana 

jest ze stałym dopuszczalnym prądem, nato-

miast w drugim ze stałym napięciem. Oznacza 

to, Ŝe w przypadku, gdy akumulator jest  

w większym stopniu rozładowany, napięcie 

zasilające silnik napędowy śmigła będzie niŜsze 

niŜ 36V (występuje pierwszy stopień ładowania 

akumulatora). W celu zapewnienia prawidło-

wych warunków współpracy baterii akumulato-

rów z układem sterowania silnika napędzają-

cego śmigło oraz prądnicy BLDC zapropono-

wano układ realizujący stabilizację prądu łado-

wania akumulatora (pierwsza faza ładowania) 

oraz stabilizacji napięcia (druga faza ładowa-

nia), który przedstawiono na rysunku 13. 
 

 

Rys. 13. Schemat blokowy układu regulacji na-

pięcia 

Na podstawie schematu z rysunku 13 opraco-

wano model symulacyjny, gdzie w module wej-

ściowym umieszczono charakterystykę ze-

wnętrzną generatora BLDC uzyskaną dla pręd-

kości wirowania 8000 min
-1

, a przedstawioną na 

rysunku 10. Do regulacji prądu lub napięcia 

akumulatora zastosowano impulsowy regulator 

składający się z tranzystora T1 diody D7 oraz 

indukcyjności L1. W „bloku sterowania” umie-

szczono układ generujący sygnał PWM o czę-

stotliwości 20kHz i zmiennym współczynniku 

wypełnienia przebiegu, zadawanym z regula-

tora PI. W „bloku obciąŜenia” zasymulowano 

liniowo narastający i opadający prąd obciąŜenia 

zmieniający się w granicach od 20 do 60 

amperów. Przykładowe przebiegi czasowe 

napięcia akumulatora UA oraz napięcia wej-

ściowego UDC przy zadawanym prądzie obcią-

Ŝenia IL,  przedstawiono na rysunku 14. Prze-

biegi  te uzyskano dla pracy w trybie stabilizacji 

napięcia na poziomie 36V. 
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Rys. 14. Przebiegi czasowe prądu obciąŜenia 

(górny), napięcia akumulatora (środkowy), na-

pięcia na kondensatorze (dolny) 

5. Wnioski 

W niniejszym artykule dokonano analizy pracy 

maszyny z magnesami trwałymi montowanymi 

powierzchniowo w zakresie pracy generatoro-

wej, którą przewidziano do zastosowania w hy-

brydowym szeregowym napędzie bezzałogo-

wego aparatu latającego. Na podstawie prze-

prowadzonej analizy symulacyjnej moŜna 

stwierdzić, Ŝe: 

• Zastosowanie wysokoenergetycznych ma-

gnesów trwałych daje moŜliwość uzyskania 

wysokiej gęstości mocy z małej masy i ga-

barytów maszyny.  

• PoniewaŜ rozpatrywany generator nie ma 

moŜliwości płynnej regulacji strumienia 

oraz uzyskana na podstawie obliczeń chara-

kterystyka zewnętrzna nie jest dość sztywna, 

konieczna jest stabilizacja prądu i napięcia 

ładowania akumulatora. 

• Przedstawiony układ stabilizacji prądu i na-

pięcia ładowania akumulatora zapewnia wy-

starczającą stabilizację na zadanym pozio-

mie przy zakładanym zakresie zmienności 

obciąŜenia. 
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