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PROJEKT PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ Z MAGNESAMI 

TRWAŁYMI DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
 

DESIGN OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR 
DEDICATED TO RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 
Abstract: The paper deals with the load characteristics of permanent magnet synchronous generators 

(PMSGs) operating stand-alone at constant rotor speed and connected to R or RL type linear loads. It is shown 

that assuming a pure resistive linear load (power factor cosϕ = 1) it is possible to design the PMSG so that the 

load characteristic of output voltage vs. output power U = f(P2) is very flat in the wide range of power P2. This 

goal can be achieved in the case of proper design of Interior PMSG constructions. The computational 

algorithm based on the so-called field-circuit loading method used for calculation of load characteristics 

presented in the paper is also described. 

 

1. Wstęp 
Prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami 

trwałymi stają się w Polsce coraz bardziej 

popularne. Są one stosowane m.in. w małych 

elektrowniach wiatrowych lub wodnych, gdzie 

wypierają stosowane dotychczas prądnice asyn-

chroniczne. W obu tych aplikacjach prądnice 

z magnesami trwałymi pracują często samotnie 

i zasilają trójfazowe odbiorniki grzewcze (rezy-

stancyjne). Zastosowanie nowoczesnej prądnicy 

z magnesami trwałymi pozwala wyeliminować 

przekładnię mechaniczną pomiędzy turbiną 

wiatrową lub wodną, a wałem prądnicy, co 

upraszcza konstrukcję mechaniczną, zwiększa 

niezawodność całego zespołu prądotwórczego 

oraz pozwala ograniczyć przestrzeń zajmowaną 

przez tenŜe zespół. Sprawność zespołu prądo-

twórczego wzrasta dzięki zmniejszeniu suma-

rycznych strat mechanicznych oraz wyŜszej 

sprawności samej maszyny elektrycznej. 

Kształty charakterystyk obciąŜenia (charaktery-

styk zewnętrznych) prądnic samotnych pracują-

cych na odbiorniki R lub RL, a więc takŜe 

uzyskiwana moc i sprawność, zaleŜą w głównej 

mierze od konstrukcji ich wirnika. Dla konstruk-

cji z magnesami mocowanymi na powierzchni 

wirnika (ang. Surface Mounted PMSG, 

SMPMSG), pokazanej na rys. 1.a, charakte-

rystyki obciąŜenia U = f(P2) przy pracy na obcią-

Ŝenie R lub RL są zawsze opadające (zmniejsze-

nie napięcia przy wzroście mocy wydawanej). 

Dla konstrukcji z magnesami mocowanymi 

wewnątrz wirnika (ang. Interior PMSG, 

IPMSG), pokazanych na rys. 1.c-f, w przypadku 

których pomiędzy reaktancjami magnesującymi  

 
 

w osi podłuŜnej i poprzecznej zachodzi zaleŜ-

ność: Xmd < Xmq, charakterystyki obciąŜenia 

U = f(P2) mają korzystniejszy kształt, tzn. 

w pewnym, nawet szerokim zakresie mocy wy-

dawanych, charakterystyki te mogą być bliskie 

płaskim lub wznoszące. 

 

Rys.1. Odmiany konstrukcyjne wirników prąd-

nic: Surface Mounted PMSG (a), Inset PMSG 

(b), Interior PMSG (c-f) 

W niniejszym artykule przedstawiono koncep-

cję rozwiązania konstrukcyjnego prądnicy syn-

chronicznej z magnesami trwałymi przeznaczo-

nej do odnawialnych źródeł energii, charaktery-

zującej się tym, Ŝe jej charakterystyka obciąŜe-

nia U = f(P2) przy pracy na odbiornik czysto 

rezystancyjny jest płaska w szerokim zakresie 

mocy wydawanych P2. Płaska charakterystyka 

obciąŜenia powinna ułatwić projektowanie 

obwodów elektrycznych i zabezpieczających po 

stronie odbiornika, zarówno w przypadku pracy 

prądnicy na zwykłe odbiorniki grzewcze, ale 
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takŜe w przypadku jej pracy na przemiennik 

częstotliwości (m.in. moŜliwość uproszczenia 

algorytmu sterowania przemiennikiem), po-

przez który moc generowana przez prądnicę jest 

przekazywana do sieci przesyłowej. Prądnica 

o odpowiednio dobranej wartości napięcia przy 

częstotliwości 50 Hz oraz o płaskiej charaktery-

styce U = f(P2) mogłaby takŜe pracować wpięta 

bezpośrednio do sieci, np. w mikro lub mini 

elektrowniach wodnych. W punkcie 2 artykułu 

w skrócie omówiono metodykę obliczania cha-

rakterystyk obciąŜenia prądnic z magnesami 

trwałymi, wykorzystaną na potrzeby niniej-

szego artykułu. 

2. Metoda polowo-obwodowa do szybkie-
go obliczania charakterystyk obciąŜenia 
prądnic z magnesami trwałymi 
Do obliczania zaprezentowanych charaktery-

styk obciąŜenia prądnicy synchronicznej z ma-

gnesami trwałymi pracującej samotnie na od-

biornik rezystancyjny, wykorzystano algorytm 

obliczeniowy opisany w publikacji [1], wywo-

dzący się z metody obliczeniowej dla silników 

synchronicznych z magnesami opisanej w [2] 

÷ [4]. Charakterystyki obciąŜenia są w tym 

algorytmie obliczane w oparciu o klasyczne 

równania prądnicy synchronicznej, wynikające 

z jej wykresu wskazowego dla układu współ-

rzędnych d-q-0 (rys 2). Parametry skupione wy-

kresu wskazowego mające zasadniczy wpływ 

na charakterystyki obciąŜenia prądnicy: reak-

tancje magnesujące w osi podłuŜnej Xmd i po-

przecznej Xmq oraz napięcie E0 indukowane 

w fazie uzwojenia twornika przez wirujące 

magnesy, obliczane są oddzielnie dla kaŜdego 

z analizowanych punktów pracy prądnicy z wy-

korzystaniem stałoprądowej, dwuwymiarowej 

analizy metodą elementów skończonych (2D 

MES) rozkładu strumienia magnetycznego 

w maszynie. Przy obliczaniu w/w parametrów 

skupionych uwzględniana jest ich zaleŜność od 

aktualnego poziomu nasycenia w rdzeniu mag-

netycznym maszyny, który zaleŜy z kolei od 

aktualnego obciąŜenia (punktu pracy) maszyny 

synchronicznej. 

Idea algorytmu obliczeniowego przedstawio-

nego na rys. 4 opiera się na moŜliwości obli-

czenia oddzielnie dla kaŜdego punktu pracy 

prądnicy, przy wykorzystaniu odpowiednio 

przygotowanego modelu 2D MES prądnicy 

(rys. 3) z właściwie zadanymi wymuszeniami 

prądowymi, następujących wielkości występu-

jących na wykresie wskazowym: 

- modułu Φ wektora wypadkowego strumie-

nia głównego ΦΦΦΦ w szczelinie powietrznej; 

- modułu Ei wskazu napięcia szczelinowego 

Ei; 

- kąta fazowego δi wskazu Ei. 
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Rys.2. Wykres wskazowy prądnicy synchronicz-

nej z magnesami trwałymi do analizy pracy 

samotnej na odbiornik RL 

 

Rys.3. Model MES prądnicy SMPMGen przygo-

towany wg wymagań metody obwodowo-polo-

wej obciąŜeniowej. Rozkład strumienia mag-

netycznego odpowiada pracy na biegu jałowym. 

PowyŜsze wielkości obliczane są dla kaŜdego 

punktu pracy prądnicy z uwzględnieniem 

specyficznego dla tego punktu pracy rozkładu 

pola elektromagnetycznego w maszynie. Dla 

ustalonego z góry współczynnika mocy odbior-

nika cosϕ, punkt pracy określony jest przez 

wartości modułu I1 i kąta fazowego γ wskazu 

prądu obciąŜenia I1 (rys. 2), które to wielkości 

przeliczane są odpowiednio na prądy fazowe 
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w uzwojeniu twornika i zadawane w modelu 

2D MES prądnicy. 
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Rys.4. Schemat blokowy algorytmu do oblicza-

nia charakterystyk obciąŜenia prądnic pracu-

jących samotnie na odbiorniki typu R lub RL. 

W algorytmie obliczeniowym wg rys. 4, wiel-

kościami z góry znanymi przy poszukiwaniu 

rozwiązania równań wynikających z wykresu 

wskazowego prądnicy pracującej samotnie na 

odbiornik R lub RL są: 

- zakres kątów fazowych γbegin ÷ γend wskazu 

prądu I1, odpowiadający pełnemu zakresowi 

prądów obciąŜenia prądnicy; 

- współczynnik mocy obciąŜenia cosϕ, stały 

w całym zakresie prądów obciąŜenia. 

ZałoŜono takŜe, Ŝe wszystkie zaleŜności mate-

matyczne opisujące pracę samotną prądnicy na 

odbiornik R lub RL są, dla zadanych wartości γ 

i cosϕ, spełnione jednocześnie tylko przez 

jedną wartość modułu I1 prądu fazowego, tzn. 

wzrostowi kąta γ odpowiada wzrost modułu 

prądu I1. Właściwa wartość modułu I1 nie jest 

początkowo znana i jest znajdowana iteracyjnie 

tzw. metodą siecznych. 

Poprawność obliczonych wg szybkiego algo-

rytmu z rys. 4 charakterystyk obciąŜenia oma-

wianej prądnicy zweryfikowano poprzez obli-

czenie tych samych charakterystyk z wykorzy-

staniem złoŜonego modelu matematycznego 

prądnicy do analizy MES 2D dla stanów 

przejściowych. 

3. Konstrukcja prądnicy do odnawial-
nych źródeł energii o płaskiej charakte-
rystyce U = f(P2). Obliczone charaktery-
styki obciąŜenia prądnicy 
Na potrzeby projektu przyjęto, Ŝe prądnica 

synchroniczna z magnesami trwałymi o płaskiej 

charakterystyce obciąŜenia, dedykowana do 

odnawialnych źródeł energii, będzie prądnicą 

o następujących parametrach: 

• moc znamionowa PN = 75 kW przy 

cosϕ = 1; 

• prędkość znamionowa nN = 333.3 obr/min; 

• częstotliwość znamionowa fN = 50 Hz; 

• napięcie znamionowe prądnicy UN = 400 V; 

Po wstępnych obliczeniach obwodu elektroma-

gnetycznego prądnicy zdecydowano, Ŝe prąd-

nica zostanie zaprojektowana w wielkości 

mechanicznej 355 mm. Dla tej wielkości me-

chanicznej zaprojektowano wstępnie rozkrój 

blach stojana, dobrano liczbę Ŝłobków stojana 

i opracowano schemat uzwojenia oraz dane na-

wojowe. 

Przy załoŜonych wstępnych danych projekto-

wych dotyczących wykonania uzwojonego 

pakietu stojana, przystąpiono do zaprojektowa-

nia kilku wariantów konstrukcyjnych wirników. 

Badano wpływ na charakterystykę obciąŜenia 

przy cosϕ = 1: 

• doboru róŜnych typów konstrukcji wirnika, 

m.in. spośród pokazanych na rys. 1; 

• doboru parametrów magnetycznych magne-

sów trwałych; 

• doboru wymiarów wycięć (slotów) pod ma-

gnesy trwałe i samych magnesów trwałych; 

• doboru wysokości szczeliny powietrznej i jej 

kształtu (szczelina cylindryczna o jednako-
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wej wysokości lub nierównomierna, po-

większona na krawędziach poszczególnych 

biegunów magnetycznych wirnika. 

Na rys. 5 i 6 przedstawiono przekroje poprze-

czne dwóch wariantów konstrukcyjnych anali-

zowanych prądnic wm. 355 mm, 2p=18. Poka-

zane warianty róŜnią się m.in. odmianą zasto-

sowanej konstrukcji Interior (biegun wirnika 

wykonany jako jeden magnes płaski lub jako 

dwa magnesy współtworzące literę V), wymia-

rami szczeliny powietrznej oraz wymiarami 

zastosowanych magnesów trwałych. 

 

Rys.5. Przekrój poprzeczny (jedna podziałka 

biegunowa) jednego z rozpatrywanych wa-

riantów prądnicy wm. 355 mm, 2p=18, 

o konstrukcji IPMSG. Rozkład strumienia 

odpowiada biegowi jałowemu. KaŜdy biegun 

wirnika wykonany jako jeden magnes płaski 

i równomierna szczelina powietrzna. 

 

Rys.6. Przekrój poprzeczny kolejnego z rozpa-

trywanych wariantów prądnicy wm. 355 mm, 

2p=18, o konstrukcji IPMSG. KaŜdy biegun 

wirnika wykonany jako dwa magnesy tworzące 

literę V i nierównomierna szczelina powietrzna. 

Na rys. 7 i 8 pokazano obliczone charaktery-

styki obciąŜenia U = f(P2) i I1 = f(P2) dla osta-

tecznie wybranego w niniejszej pracy roz-

wiązania konstrukcyjnego prądnicy IPMSG, 

pracującej na liniowy odbiornik rezystancyjny. 

Wybrano konstrukcję wirnika zbliŜoną do 

pokazanej na rys. 6, z magnesami trwałymi 

ułoŜonymi w kształcie litery V. 
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Rys.7. Obliczone charakterystyki U = f(P2) 

wybranej prądnicy o konstrukcji IPMSG wiel-

kości mechanicznej 355 mm, 2p=18, magnesy 

wirnika w kształcie litery V. 
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Rys.8. Obliczone charakterystyki I1 = f(P2) wy-

branej prądnicy o konstrukcji IPMSG wielkości 

mechanicznej 355 mm, 2p=18, magnesy wir-

nika w kształcie litery V. 
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Rys.9. Wartości reaktancji magnesujących Xmd 

i Xmq w funkcji prądu obciąŜenia I1, obliczone 

dla wybranej prądnicy IPMSG wm. 355 mm, 

2p=18 z ułoŜeniem magnesów trwałych V. 
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Obliczone napięcie biegu jałowego wybranego 

rozwiązania prądnicy IPMSG wielkości mecha-

nicznej 355 mm z magnesami V, przy pracy 

samotnej na odbiornik R, wynosi U0 = 424 V. 

Maksymalne napięcie tej prądnicy wg obliczeń, 

425 V, występuje przy mocy obciąŜenia 

P2 = 44 kW. Dla P2 = PN = 75 kW, obliczone 

napięcie na zaciskach prądnicy wynosi 416 V. 

Zmienność napięcia wybranego rozwiązania 

prądnicy IPMSG wielkości 355 mm przy pracy 

samotnej na odbiornik R, nie przekracza 2 %. 

Obliczony iloraz reaktancji magnesujących 

Xmq/Xmd dla wybranej maszyny wm. 355 mm 

wynosi od ok. 4,0 ÷ 1,8, rys. 9. Iloraz ten ma-

leje wraz ze wzrostem prądu obciąŜenia I1. 

Zabiegi konstrukcyjne zmierzające do zmniej-

szenia reaktancji Xmd lub zwiększenia reaktancji 

Xmq, czyli zabiegi zwiększające asymetrię 

magnetyczną wirnika, poskutkowałyby charak-

terystyką obciąŜenia U = f(P2) przebiegającą 

powyŜej charakterystyki pokazanej na rys. 7.  

Prądnica taka charakteryzowałaby się większą 

mocą znamionową i maksymalną w stosunku 

do prądnicy o charakterystyce pokazanej na 

rys. 7. 

4. Wnioski 
Poprzez odpowiedni dobór odmiany konstru-

kcyjnej wirnika, rozkroju blachy wirnika 

i parametrów magnesów trwałych, moŜna 

w szerokim zakresie kształtować charaktery-

styki obciąŜenia U = f(P2) prądnic synchro-

nicznych z magnesami trwałymi. O kształcie 

tych charakterystyk decyduje głównie wartość 

stosunku reaktancji magnesujących Xmq/Xmd, 

przy czym wartość tego stosunku jest zaleŜna 

od aktualnego prądu obciąŜenia. 

Poprzez dobór konstrukcji wirnika, moŜliwe 

jest zaprojektowanie prądnicy z magnesami 

trwałymi, której charakterystyka obciąŜenia 

U = f(P2) przy pracy na odbiornik o współczyn-

niku mocy cosϕ = 1 jest płaska w szerokim 

zakresie mocy wydawanej P2. Udało się to 

osiągnąć przy zastosowaniu konstrukcji prąd-

nicy typu Interior PMSG, z magnesami trwa-

łymi osadzonymi wewnątrz rdzenia magnetycz-

nego wirnika tak, by magnesy kaŜdego z biegu-

nów magnetycznych tworzyły kształt litery V.  
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