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MODELOWANIE 3D PRĄDNICY ZE WZBUDZENIEM 

HYBRYDOWYM 

MODELING 3D OF GENERATOR WITH HYBRID EXCITATION 
 

Abstract: This article describes simulation problems of hibrit excitation generator. As an example a concep-

tual prototype machine is build with two parts. One part of the machine is typical  permanent magnets genera-

tor (with sphere magnets on rotor). The second part of the machine has rotor with rotating-armature excitation. 

Both parts are integrated. Rotors are seated on common shaft and stator is common (the same) on whole lenght 

of both rotors. Article shows problems of teoretical solving electromagnetic circuit of this type machines. 

Main problem is regulating of excitation flux what gives directly problem with valuation of inducted voltage 

and power factor. There are two different methods used by authors in examine prototype of  hybrid generator. 

The most efficient method is FEM based on 3D model made by Ansoft Maxwell program. In this article autors 

present modeled generator with pictures of intersections in different planes. Authors compare solutions re-

ceived from the two methods with results of laboratory tests which were made on real model. 

1. Wstęp 

NajwaŜniejsze cechy oraz zagadnienia teore-

tyczne opisujące maszyny z magnesami trwa-

łymi rozpatrywano zarówno w pozycjach lite-

raturowych [1, 2, 3, 4], jak równieŜ omówiono 

w wielu artykułach naukowych, m.in. w publi-

kacjach BOBRME Komel np. pozycje [5, 6]. 

Maszyny z magnesami trwałymi znalazły sze-

rokie zastosowanie, np. jako silniki napędowe 

do pojazdów elektrycznych [7], jak równieŜ 

jako prądnice z zastosowaniem w elektrow-

niach wiatrowych [8]. Jednak niezaleŜnie od 

konstrukcji prądnicy z magnesami trwałymi w 

kaŜdym rozwiązaniu występuje problem regu-

lacji strumienia wzbudzenia, a tym samym pro-

blem regulacji wartość indukowanego napięcia 

na wyjściu prądnicy oraz regulacji współczyn-

nika mocy. O ile problem wysokiej zmienności 

napięcia wyjściowego maszyny moŜna zmini-

malizować poprzez odpowiednią konstrukcję 

wirnika [9, 10], o tyle regulację współczynnika 

mocy przy pracy równoległej prądnicy na sieć 

elektroenergetyczną nie da się zrealizować  

w sposób bezpośredni. Znane są rozwiązania 

pośrednie, w których za pomocą urządzenia 

energoelektronicznego dopasowuje się energię 

elektryczną generowaną przez prądnicę do za-

danych parametrów sieci [20]. Jednak ze wzglę-

du na koszt i dodatkowe straty w przekształtni-

ku rozwiązanie to z punktu widzenia energety-

cznego wydaje się być niezadowalające. W ar-

tykule przedstawiono proces modelowania trój-

wymiarowego prądnicy ze wzbudzeniem hybry-

dowym, której cechą charakterystyczną jest mo- 

 
 

Ŝliwość zmiany wartości strumienia wzbudze-

nia. Ta własność umoŜliwia zarówno regulację 

wartości napięcia indukowanego na wyjściu 

prądnicy, jak równieŜ moŜliwość regulacji 

współczynnika mocy generowanego przez ma-

szynę. Wzbudzenie hybrydowe składa się ze 

wzbudzenia magnetomotorycznego (magnesy 

trwałe) oraz ze wzbudzenia elektromagnetycz-

nego (cewki skupione – bieguny jawne). W pra-

cy zestawiono wyniki obliczeń przeprowadzone 

metodą 3D z wynikami obliczeń przeprowa-

dzonych metodą polowo-obwodową – MES 2D 

oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryj-

nych modelu fizycznego. 

2. Model 3D prądnicy dowzbudzanej 

Omawiana prądnica ze względu na budowę 

wirnika wymaga rozpatrzenia dwóch oddziały-

wujących na siebie magnetycznie obwodów 

wzbudzenia. Pierwszy obwód magnetyczny 

składa się ze stojana maszyny oraz wirnika z 

naklejonymi magnesami trwałymi. Długość 

wirnika w tej części jest równa w przybliŜeniu 

około trzech czwartych długości czynnej rdze-

nia stojana (ze względu na zmienność napięcia 

na poziomie ok. 25%). Drugi obwód stanowi 

obwód elektromagnetyczny złoŜony z tego sa-

mego stojana prądnicy oraz wirnika z biegu-

nami jawnymi. Jednoczesne uwzględnienie obu 

obwodów w róŜnych stanach pracy maszyny 

prowadzi do rozpatrywania skomplikowanego 

modelu obwodowego lub modelu polowo-ob-

wodowego uwzględniającego obie części wir-

nika. 
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Rys.1. RozłoŜony model prądnicy dowzbudzanej przedstawionej w programie Ansoft Maxwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poszukiwaniu metody pozwalającej na ujęcie 

całego obwodu elektromagnetycznego prądnicy 

z dowzbudzeniem projekt rozpoczęto od odtwo-

rzenia wykonanej juŜ wcześniej maszyny. Od-

tworzenie wykonano przy pomocy programu 

Ansoft Maxwell, który pozwala na przeprowa-

dzenie symulacji metodą elementów skończo-

nych przy wykorzystaniu modelu trójwymiaro-

wego. Opracowany model prądnicy został  

przedstawiony na rysunku 1. Jest to "rozłoŜe-

nie" prądnicy, na który moŜna wyróŜnić cztery 

główne elementy. Stojan maszyny (1), składa 

się z bryły rdzenia magnetycznego wraz z za-

modelowanymi cewkami uzwojenia. Część 

główną wirnika maszyny oznaczono numerem 

2, który zbudowany jest z bryły rdzenia ma-

gnetycznego oraz zamodelowanymi magnesami 

trwałymi (magnesy przyklejone do powierzchni 

wirnika). Część 3 stanowią uzwojenia dodat-

kowego wzbudzenia składające się z czterech 

biegunów jawnych z cewkami skupionymi. 

Element ten stanowi regulację napięcia prąd-

nicy. Ostatnim przedstawionym elementem jest 

wał główny prądnicy, który oznaczono nume-

rem 4.  

Rysunek 2 przedstawia model złoŜeniowy 

wszystkich elementów prądnicy natomiast na 

rysunku 3 przedstawiono przekrój wzdłuŜny  

modelu prądnicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Rys. 2. Model 3D obwodu elektromagnetycz-

nego wykonany w programie Ansoft Maxwell 

 

Rys. 3. Przekrój wzdłuŜny modelu prądnicy 

dowzbudzanej wykonany w programie Ansoft 

Maxwell 
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Rys. 4. Przekrój poprzeczny modelu części   

prądnicy wzbudzanej magnesami trwałym wy-

konany w programie Ansoft Maxwell 

 

Rys. 5.  Przekrój poprzeczny modelu części  

z biegunami jawnymi wykonany w programie 

Ansoft  Maxwell 

3. Wybrane wyniki symulacji prądnicy 

dowzbudzanej za pomocą metody MES 

3D 

Na zaprezentowanym w rozdziale 2 modelu zo-

stały przeprowadzone obliczenia metodą MES 

3D. 

Rysunek 6 przedstawia obliczony rozkład in-

dukcji magnetycznej rdzenia wirnika przy 

wzbudzeniu obwodu magnesami trwałymi (ma-

gnesy neodymowe N33SH) oraz przy dodatko-

wym wzbudzeniu wywołanym przepływem 550 

amperozwoi (znamionowa wartość prądu wzbu-

dzenia o wartości 1A). 

Kolejny rysunek 7 przedstawia obliczony roz-

kład indukcji magnetycznej stojana omawianej 

prądnicy. 

 

Rys. 6. Obliczony rozkład indukcji magnetycz-

nej w rdzeniu wirnika prądnicy dowzbudzanej 

Wartości indukcji magnetycznej pod magne-

sami trwałymi przyjmują wartości w przedziale 

0,8-1,3 T. Bieguny jawne nasycają się do war-

tości 1,7 T.  

Na przedstawionym rozkładzie pola widoczne 

są równieŜ większe nasycenia w miejscach po-

łączeń obwodu dowzbudzającego. Miejsce 

styku obu części rdzenia stanowi dogodną 

drogę dla „uciekania" strumienia magnetycz-

nego wytworzonego przez bieguny jawne ma-

szyny. 

Model rozkładu pola magnetycznego widoczny 

na rysunku 7 został przedstawiony od strony 

wirnika z magnesami trwałymi. W tej części 

rdzenia indukcja magnetyczna w zębach stojana 

wynosi ok. 1,6 T oraz ok. 1,4 T w jarzmie. 

Na obliczonym rozkładzie indukcji magnetycz-

nej wyraźnie widać obszar mniejszego nasyce-

nia z drugiej strony rdzenia, która stanowi część 

obwodu dowzbudzającego. Tu indukcja w zę-

bach i jarzmie przyjmuje wartości w przedziale 

0,7-1,1 T.   

Kolejnym etapem obliczeń były obliczenia na-

pięcia biegu jałowego maszyny przy zadawa-

nych róŜnych prędkościach obrotowych bez za-

silania obwodu dowzbudzającego maszynę.  

Rysunek 8 przedstawia otrzymaną charaktery-

stykę wartości skutecznej napięcia indukowa-

nego na zaciskach prądnicy wzbudzanej jedynie 

magnesami trwałymi. Obliczenia przeprowa-

dzono dla 5 róŜnych prędkości obrotowych  

w zakresie od 400 do 1600 obr/min. Dla pręd-

kości obrotowej 1500 obr/min (bez dowzbu-

dzania) obliczeniowa wartość skuteczna napię-
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cia biegu jałowego wynosi 441 V. Następnie 

przeprowadzono obliczenia symulacyjne cha-

rakterystyki obwodu stabilizującego napięcie 

prądnicy. 

 

Rys. 7. Obliczony rozkład indukcji magnetycz-

nej w rdzeniu stojana prądnicy dowzbudzanej 
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Rys. 8. Charakterystyka napięcia biegu jało-

wego indukowanego na zaciskach prądnicy bez 

uwzględniania dodatkowego obwodu wzbudze-

nia 

W tym przypadku w modelu 3D uwzględniono 

jedynie wzbudzenie pochodzące od wirnika  

z biegunami jawnymi prądnicy (magnesy 

„wyłączone”). Na rysunku 9 przedstawiono 

obliczoną charakterystykę napięcia biegu 

jałowego indukowanego z części obwodu 

dowzbudzenia dla róŜnych wartości prądu 

wzbudzenia Iw z zakresu od 0 do 1 A (0÷550 

amperozwoi), przy znamionowej prędkości 

obrotowej nN=1500 obr/min. 
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Rys. 9. Napięcie biegu jałowego obwodu stabi-

lizującego w funkcji prądu wzbudzenia 

Kolejną obliczoną charakterystyką na podsta-

wie prezentowanego modelu jest charaktery-

styka napięcia biegu jałowego prądnicy  

z uwzględnieniem obwodu z magnesami trwa-

łymi w funkcji prądu wzbudzenia. Na charakte-

rystyce z rysunku 10 przedstawiono stan pracy 

maszyny przy znamionowej prędkości obroto-

wej równej 1500 obr/min z zakresu prądu 

wzbudzenia od -1 A do +1 A. 

Bieg jałowy przy zmiennym prądzie zasilającym 

obwód dowzbudzający
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Rys. 10. Napięcie biegu jałowego prądnicy przy 

zmiennym prądzie wzbudzenia 

Z przeprowadzonych obliczeń dla obwodu 

dowzbudzającego wynika, Ŝe przy pracy na 

biegu jałowym przy prędkości 1500 obr/min  

i zasileniu obwodu dowzbudzającego prądem  

w zakresie od -1 A do +1 A moŜna regulować 

napięcie w zakresie od ok. -30 V do ok. +27 V. 
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4. Sprawdzenie wyników obliczeń MES 

3D w stosunku do otrzymanych wyników 

metodą MES 2D oraz badań laborato-

ryjnych 

Wyniki obliczeń metodą elementów skończo-

nych 3D porównano z wynikami uzyskanymi 

metodą polowo-obwodową. Na podstawie obli-

czeń polowo-obwodowych (MES 2D) wyko-

nano model fizyczny maszyny [11, 12]. Metody 

opisane w publikacjach [11, 12, 13] bazują na 

obliczeniach elektromagnetycznych przy wyko-

rzystaniu uproszczonego modelu matematycz-

nego maszyny. Podczas projektowania oma-

wianej prądnicy skorzystano z moŜliwości pro-

gramu Ansoft Rmxprt, który pozwala zamode-

lować maszyny róŜnego typu w tym prądnice  

z magnesami trwałymi oraz maszyny jawnobie-

gunowe. JednakŜe programy tego typu nie dają 

moŜliwości przeprowadzenia symulacji skom-

plikowanych i złoŜonych obwodów elektroma-

gnetycznych.  

Ostatecznie przy projektowaniu maszyny me-

todą analityczną zastosowano uproszczenie wy-

korzystując metodę superpozycji. Obwód ma-

szyny został podzielony na dwie niezaleŜne 

części a następnie przeprowadzono dwa nieza-

leŜne od siebie obliczenia w programie Rmxprt. 

Pierwszą część obwodu stanowi prądnica z ma-

gnesami trwałymi natomiast drugą, prądnica  

z biegunami jawnymi. Podobne podejście zasto-

sowano w metodzie polowo-obwodowej.  

W programie Femm zamodelowano przekroje 

maszyny z magnesami trwałymi oraz maszyny 

z biegunami jawnymi. 

Z otrzymanego pola magnetycznego w rdzeniu 

modeli odczytano rozkład indukcji 1-ej harmo-

nicznej indukcji magnetycznej w szczelinie 

powietrznej, na podstawie której obliczono na-

pięcia biegu jałowego.  

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie wyników 

obliczeń polowo-obwodowych 2D, obliczeń 

symulacyjnych 3D oraz badań laboratoryjnych 

prądnicy pracującej na biegu jałowym. 

Tab.1. Zestawienie wyników obliczeń wykona-

nych róŜnymi metodami 

Metoda po-

lowo-obwo-

dowa  

[V] 

Metoda  

MES 3D 

[V] 

Badania  

laboratoryjne 

[V] 

Wzbudzenie magnetoelektryczne 

429 441 443 

Dowzbudzenie elektromagnetyczne 0,5 A 

43 17,7 28 

Dowzbudzenie elektromagnetyczne 1 A 

81 26 38 

Sumaryczne z dowzbudzenie 0,5 A 

472 453 471 

Sumaryczne z dowzbudzeniem 1 A 

510 470 481 
 

5. Wnioski 

Idea wzbudzenia hybrydowego jest znana, jed-

nak wciąŜ mało jest prac podejmowanych  

w kierunku rozwoju tego typu maszyn [14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20]. W przypadku generatora 

najwaŜniejszą zaletą wzbudzenia hybrydowego 

jest znaczne powiększenie sprawności ma-

szyny, bez utraty moŜliwości regulacji parame-

trów eksploatacyjnych (wartość napięcia oraz 

współczynnik mocy). Wiadomym jest, Ŝe ma-

szyna z magnesami trwałymi dysponuje naj-

wyŜszą sprawnością, jednak ma bardzo ograni-

czone moŜliwości regulacyjne. Natomiast kla-

syczna prądnica ze wzbudzenie elektromagne-

tycznym pomimo moŜliwości regulacyjnych, ze 

względu na straty w uzwojeniu wzbudzenia 

nigdy nie osiągnie sprawności maszyny z ma-

gnesami trwałymi. Jedynie poprzez właściwe 

połączenie zalet tych dwóch maszyn moŜna 

uzyskać zadowalające wyniki. 

Z przeprowadzonego porównania przedstawio-

nego w artykule (w tabeli 1) moŜna zauwaŜyć 

róŜnice w wynikach obliczeń pomiędzy meto-

dami MES 2D, MES 3D a badaniami laborato-

ryjnymi. Opracowany model w programie 

Maxwell 3D ma tę zaletę, Ŝe uwzględnia ma-

szynę, jako złoŜenie obu obwodów (rys.4  

i rys.5), czyli całości oraz stanowi znacznie do-

kładniejsze odwzorowanie rzeczywistej prąd-

nicy. Taki wniosek był do przewidzenia.  

Model polowo – obwodowy (2D) moŜe być za-

stosowany jedynie do obwodów symetrycz-

nych, poniewaŜ sposób odzwierciedlania trój-

wymiarowej geometrii prądnicy w metodach 

2D odbywa się w sposób liniowy, tzn. przekrój 

rdzenia magnetycznego moŜe jedynie zostać 

"pomnoŜony" razy długość maszyny. W przy-

padku przedstawionej w artykule prądnicy ob-

wód elektromagnetyczny jest zdecydowanie 

niesymetryczny i wyniki obliczeń 2D nie są za-

dowalające (maszyny w przekroju poprzecznym 

nie jest jednolita w całej długości). Problem ten 
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szczegółowo omówiono w innych publikacjach 

m.in. [11, 12].  
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