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TRÓJFAZOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY WZBUDZANY 

MAGNESAMI TRWAŁYMI, JAKO ŹRÓDŁO ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM 

 
PERMANENT MAGNET GENERATOR AS A SOURCE OF ELECTRIC ENERGY 

IN POWER UNIT 
 

Abstract: In the article, the conception of standby diesel unit with permanent magnet generator was presented. 
Design issues and possibilities of power unit were discussed. Three computational models of permanent 
magnet synchronous generator were shown. A schedule of the magnetic induction field was expressed in the 
air gap of all three electromagnetic circuits structures. As the results of finite element method calculation, the 
course of cogging torque versus rotor revolution for one slot pitch was presented. The cross section with 
graphically presentation of magnetic induction in particular parts of electromagnetic circuits was shown. In 
this paper, the characteristics of output voltage and efficiency versus power load were expressed for three 
electromagnetic circuits of permanent magnet generators.  
 
1. Wstęp 

Obecnie na światowym i krajowym rynku pro-
dukcji energii elektrycznej obserwuje się roz-
wój energetyki opartej na niekonwencjonalnych 
źródłach energii, jak np. jej odnawialne zasoby. 
W celu pozyskania energii elektrycznej z takich 
źródeł konieczne jest zbudowanie urządzenia, 
które tę energię odpowiednio przetworzy. Jed-
nym z takich urządzeń może być wysoko-
sprawny agregat prądotwórczy nowej generacji 
opracowany i wykonany w ramach projektu 
badawczo-rozwojowego pt.: „Nowa generacja 
wysokosprawnych agregatów prądotwórczych” 
zrealizowanego w Instytucie badawczym o naz-
wie Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Maszyn Elektrycznych KOMEL. W ramach 
projektu opracowano typoszereg wysokospra-
wnych trójfazowych generatorów synchronicz-
nych z magnesami trwałymi o mocy 7.5 kW  
do 110 kW przy prędkościach 1000, 1500  
i 3000 obr./min. Generatory te z powodzeniem 
mogą zostać wykorzystane do produkcji energii 
elektrycznej w agregatach spalinowo-elektrycz-
nych zasilanych olejem napędowym, biogazem 
czy metanem, np. pozyskiwanym na wysy-
piskach śmieci. Opracowane konstrukcje prąd-
nic przeznaczonych do pracy w agregacie prą-
dotwórczym można wykorzystać również  
w agregatach pracujących w pojazdach hybry-
dowych, a także do zastosowań stacjonarnych. 
Natomiast same generatory, oprócz w/w zasto-
sowań są znakomitym rozwiązaniem do pozy-
skiwania energii elektrycznej z odnawialnych  

 
 

źródeł energii takich, jak elektrownie wodne 
czy wiatrowe. W artykule przedstawiono wyni-
ki obliczeń trzech generatorów z magnesami 
trwałymi o różnej konstrukcji wirnika. 

2. Konstrukcja agregatu prądotwórczego  

W nowoczesnym agregacie prądotwórczym, 
jako źródło energii elektrycznej zastosowano 
wysokosprawny i wysokowydajny trójfazowy 
generator synchroniczny wzbudzany magne-
sami trwałymi. Jako urządzenie napędzające 
wykorzystano wysokoprężny silnik spalinowy, 
który dysponuje mocą 30 kW przy prędkości 
1500 obr./min. Opracowana konstrukcja agre-
gatu prądotwórczego z powodzeniem może być 
wykorzystana do takich aplikacji, jak np. prze-
nośny agregat do ładowania baterii samocho-
dów osobowych – tzw. „range extender”, zasi-
lania odbiorników elektrycznych wszędzie tam, 
gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. 
Można go również wykorzystać do ładowania 
(w terenie) baterii statków powietrznych 
(paralotnie elektryczne) oraz wszelkiego typu 
pojazdów elektrycznych, jak rowery, quady, 
ATV, SCART, itp. W agregacie zabudowano 
układ elektroniczny, który jest odpowiedzialny 
za poprawną pracę agregatu. Parametry agre-
gatu, jak np. napięcie i częstotliwość są monito-
rowane w sposób ciągły przez układ kontro-
lująco-sterujący. Jako źródło energii elektry-
cznej w prototypowym agregacie wykorzystano 
generator z magnesami trwałymi typu 
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PMwg180L4 o mocy 30 kW, cos φ=1, zapro-
jektowany specjalnie do tego celu. Na rys. 1 
zaprezentowano modelowy, prototypowy agre-
gat spalinowo-elektryczny. 

   
Rys. 1.  Modelowy agregat spalinowo-elektry-

czny o mocy znamionowej 30 kW, cos φ=1 

W ramach zrealizowanego projektu wykonano 
szereg obliczeń polowo-obwodowych obwo-
dów elektromagnetycznych prądnic z uwzglę-
dnieniem odpowiedniego reżimu pracy. Z ana-
lizy wyników obliczeń oraz z szeregu propo-
zycji wybrano 3 konstrukcje, które zostały za-
projektowane i zaprezentowane w niniejszym 
artykule.  

3. Model matematyczny 

Jednym z podstawowych założeń nowej kon-
strukcji generatorów jest sztywność napięcia 
wyjściowego. Znamionową zmienność napięcia 
wyznaczono z zależności (1). 
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gdzie: U0 – napięcie międzyfazowe biegu jało-
wego w stanie nagrzanym maszyny, UN – na-
pięcie międzyfazowe przy znamionowym 
obciążeniu generatora w stanie nagrzanym. 
Istotnym parametrem wpływającym na wartość 
zmienności napięcia generatorów synchroni-
cznych z magnesami trwałymi jest różnica  
w reaktancjach osi podłużnej d oraz osi po-
przecznej q wirnika. Dla maszyn, w których 
reaktancje Xd oraz Xq są równe, zmienność 
napięcia przekracza 25% (dla znamionowego 
punktu pracy) [1,2,3,4]. Do tej grupy zalicza się 
generatory z magnesami montowanymi na 
powierzchni wirnika (Surface Permanent Ma-
gnet - SPM). Fakt ten powoduje, iż konstrukcja 
ta nie spełnia założonych wymagań stawianym 

nowym prądnicom. W celu uzyskania odpo-
wiedniej sztywności napięcia wyjściowego 
najlepszym rozwiązaniem konstrukcyjnym oka-
zała się prądnica z magnesami umieszczonymi 
wewnątrz wirnika (Interior Permanent Magnet - 
IPM). Zgodnie z oczekiwaniami zmienność 
napięcia δU% dla maszyny, w której reaktancje 
w osiach podłużnych i poprzecznych są różne 
(Xd < Xq), jest znacznie mniejsza w odniesieniu 
do maszyn, dla których zachodzi relacja  
Xd ≈ Xq [4,5]. Relacje pomiędzy spadkami 
napięć w modelu matematycznym generatorów 
synchronicznych wzbudzanych magnesami 
trwałymi (IPM oraz SPM) zaprezentowano na 
rysunku 2 za pomocą wykresów wersorowych.  

 
Rys. 2. Wykresy wersorowe napięć generatorów 

synchronicznych z magnesami trwałymi monto-

wanymi a) na powierzchni i b) wewnątrz wir-

nika 
 

Do przeprowadzenia obliczeń polowo-obwo-
dowych modeli prądnic (schemat zastępczy, 
obliczanie charakterystyk zewnętrznych) wyko-
rzystano algorytm obliczeniowy generatorów 
synchronicznych wzbudzanych magnesami 
trwałymi zaprezentowanym w publikacji [1].  
 

4. Modele obliczeniowe generatorów 
 

Na rysunku 3 zaprezentowano model I w prze-
kroju poprzecznym generatora o równomiernej 
szczelinie powietrznej. Zaprojektowany obwód 
elektromagnetyczny modelu I charakteryzował 
się wartością zmienności napięcia wyjściowego 
na poziomie 7% (rys. 9), lecz stosunkowo dużą 
zawartością wyższych harmonicznych w prze-
strzennym rozkładzie indukcji magnetycznej  
w szczelinie (rys. 7, 8).  
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Rys. 3. Obwód elektromagnetyczny generatora 

IPM, równomierna szczelina – model I 

Na rysunku nr 4 pokazano konstrukcję modelu 
obliczeniowego II, w którym opracowano kon-
strukcję obwodu elektromagnetycznego z nieró-
wnomierną szczeliną powietrzną. Taka kon-
strukcja wirnika wpływa na zawartość wyż-
szych harmonicznych w przestrzennym rozkła-
dzie indukcji magnetycznej w szczelinie. Nie-
równomierność szczeliny powietrznej polegała 
na dwukrotnym zwiększeniu jej grubości w osi 
„q” w odniesieniu do jej grubości w osi „d” 
wirnika (rys. 4).  

 
Rys. 4. Obwód elektromagnetyczny generatora 

IPM, nierównomierna szczelina – model II 

Zewnętrzny obrys rdzenia wirnika został tak 
dobrany, aby rozkład indukcji magnetycznej  
w szczelinie, możliwie w największym stopniu 
posiadał kształt sinusoidalny (rys.6). W mode-
lach obliczeniowych I i II parametry nawojowe 

stojana zostały odpowiednio dobrane tak, aby 
uzyskać znamionowe napięcie międzyfazowe 
400V, natomiast objętość magnesów w wirniku 
pozostała na tym samym poziomie. W modelu 
II, w odniesieniu do modelu I zmieniono 
jedynie szczelinę powietrzną na nierównomie-
rną. W konstrukcji modelu III, w celu uzy-
skania znamionowej mocy (30 kW cos φ=1)  
i napięcia (ULL=400V), zwiększono objętość 
magnesów w wirniku, co poprawiło sztywność 
napięcia wyjściowego generatora. Znaczny za-
pas mocy generatora (model III, rys. 9) wynika  
z ewentualnej konieczności przebadania agre-
gatu przy większej mocy niż znamionowa. 

 
Rys. 5. Obwód elektromagnetyczny generatora 

IPM, równomierna szczelina – model III 

Na rysunku nr 5 zaprezentowano konstrukcję 
modelu III, w którym zastosowano dodatkowy 
magnes w biegunie maszyny. Tak zaprojekto-
wany wirnik, stanowił wystarczające wzbudze-
nie generatora, które pozwoliło ze wzniosu me-
chanicznego 180 mm uzyskać 30 kW mocy 
przy cos φ=1 (dla przykładu silnik asynchro-
niczny o identycznych gabarytach osiąga moc 
znamionową 22 kW). Dodatkowy (trzeci) 
magnes w każdym biegunie wirnika modelu III 
znacząco wpływa na wartość reaktancji w osi 
„d” maszyny, co powoduje zmianę kształtu roz-
kładu indukcji magnetycznej w szczelinie gene-
ratora. Uzyskany kształt „schodkowy” (rys.6) 
rozkładu powoduje zmniejszenie zawartości 
wyższych harmonicznych w indukowanym na-
pięciu. 
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Rys. 6. Przestrzenny rozkład indukcji magne-

tycznej w szczelinie dla 3 modeli obliczenio-

wych - bieg jałowy 

Na podstawie porównania rozkładów widm har-
monicznych indukcji magnetycznej w szcze-
linie trzech modeli obliczeniowych (rys. 7) mo-
żna stwierdzić, iż model II posiada najmniejszą 
wartość pierwszej harmonicznej w odniesieniu 
do pozostałych konstrukcji. Tak niska wartość 
pierwszej harmonicznej indukcji w szczelinie 
jest spowodowana zastosowaniem nierówno-
miernej szczeliny powietrznej w generatorze.    

 
Rys. 7. Widmo harmonicznych przestrzennego 

rozkładu indukcji dla trzech modeli oblicze-

niowych 

 
Rys. 8. Widmo harmonicznych przestrzennego 

rozkładu indukcji w szczelinie w wartościach 

względnych 

W odniesieniu względnym do pierwszej har-
monicznej przestrzennego rozkładu indukcji 
(rys.8 oraz tab.1), najwyższą wartość 3 harmo-

nicznej posiada konstrukcja modelu I. Najwyż-
szą amplitudę pierwszej harmonicznej odnoto-
wano w przypadku modelu III.  

Tabela 1. Wartości względne harmonicznych 

przestrzennego rozkładu indukcji magnetycznej 

w szczelinie dla 3 modeli obliczeniowych 

Nr harm. Bn0 Model I Model II Model III 

--- T T T 

1 0,743 0,6420 0,8280 

3 0,132 0,0640 0,0350 

5 0,028 0,0290 0,0740 

7 0,078 0,0800 0,0290 

9 0,073 0,0180 0,0830 

11 0,042 0,0024 0,0480 

 

Rys. 9. Charakterystyki zewnętrzne U=f(I) przy 

n=1500 obr./min., cos φ=1, trzech modeli 

obliczeniowych 

W rezultacie wykonanych obliczeń polowo-
obwodowych przeprowadzono symulacje stanu 
obciążenia generatorów (model I, II i III) na 
odbiornik rezystancyjny R (cos φ=1). Chara-
kterystyki napięcia wyjściowego w funkcji 
mocy obciążenia zaprezentowano na rysunku 9. 
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż naj-
większą wartość zmienności napięcia odnoto-
wano dla modelu III. W rozpatrywanym mo-
delu III wartość zmienności napięcia wyniosła 
∆UIII = -21 %. Dla pozostałych modeli wartość 
ta wyniosła ∆UI = 7,4% oraz ∆UII = 8,0%. 
Należy zauważyć, iż dla modelu III wartość 
zmienności napięcia jest ujemna, co potwierdza 
fakt różnicy reaktancji w osiach „d” i „q” 

maszyny. Podczas obciążania generatora 
charakterystyka napięcia „podnosi się”, co jest 
wynikiem samoczynnego dowzbudzania gene-
ratora. Kolejnym etapem weryfikacji parame-
trów zaprojektowanych modeli obliczeniowych 
było wyznaczenie momentu zaczepowego tych 
maszyn.  

Model I 

Model III 

Model II 

Model I 

Model III 

Model II 

Model III 

Model II 

Model I 

Model III 

Model I 

Model II 
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Rys. 10.  Przebiegi momentu zaczepowego  

w funkcji kąta obrotu wirnika dla trzech modeli 

obliczeniowych 

Na rysunku 10, zaprezentowano przebieg mo-
mentu zaczepowego w funkcji kąta obrotu wir-
nika. Jak wynika z zaprezentowanych chara-
kterystyk największy moment zaczepowy po-
siada konstrukcja modelu III. Przy znamio-
nowym momencie równym TN = 192 N·m sta-
nowi on 3,1% jego wartości.  

 

Rys. 11. Przebiegi sprawności w funkcji obcią-

żenia dla trzech modeli obliczeniowych 

Na rysunku 11 zaprezentowano charakterystyki 
sprawności trzech modeli obliczeniowych  
w funkcji obciążenia generatora. Sprawność  
w poszczególnych modelach wyliczono przy 
założeniu stałych strat mechanicznych i stałych 
strat w żelazie. Z porównania charakterystyk 
sprawności (rys.11) trzech modeli obliczenio-
wych wynika, iż model III dysponuje najwię-
kszą sprawnością w całym zakresie obciążenia, 
która wynosi (średnio) 96%.  
 

5. Podsumowanie i wnioski końcowe 
 

Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie 
modelowych prądnic z magnesami trwałymi 
przeznaczonych do pracy w agregacie prądo-
twórczym. Z trzech przedstawionych modeli 

jedynie konstrukcja III posiada odpowiednie 
parametry do przewidzianego reżimu pracy.  
W porównaniu do pozostałych prezentowanych 
wariantów model III charakteryzuje się naj-
mniejszą zawartością wyższych harmonicznych 
(rys. 7, 8 i tab.1), największą sztywnością 
charakterystyki napięcia wyjściowego (ujemną 
zmiennością napięcia) oraz (z tej samej obję-
tości maszyny) najwyższą mocą – 30 kW przy 
cos φ=1. Generator oparty na tym obwodzie 
elektromagnetycznym (model III) posiada naj-
większą gęstość energii spośród rozpatrywa-
nych w artykule konstrukcji. W odniesieniu do 
uzyskanej sprawności poszczególnych modeli, 
najwyższą sprawność odnotowano w przypadku 
modelu III. Wyniki badań wraz z analizą poró-
wnawczą zostaną zaprezentowane w kolejnej 
publikacji.  
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