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Krótki opis projektu 

Prądnice synchroniczne z magnesami trwałymi ze względu na swoje 

podstawowe własności (generują energię elektryczną w całym zakresie prędkości 

obrotowej oraz wykazują najwyŜszy współczynnik gęstości mocy z jednostki objętości) 

znalazły szerokie zastosowanie głównie w elektrowniach wiatrowych małych i średnich 

mocach, gdzie się sprawdziły i są coraz powszechniej stosowane. Dodatkowo 

w ostatnich latach rozwinęła się na szeroką skalę produkcja stosunkowo tanich 

magnesów wysokoenergetycznych tzw. magnesów z ziem rzadkich, co dało nowe 

moŜliwości zastosowania magnesów w nowoczesnych prądnicach takŜe duŜych mocy. 

Głównym powodem, który hamuje wszechstronne zastosowanie prądnic 

wzbudzanych magnesami trwałymi, takŜe w energetyce, jest zmienność napięcia (przy 

zmianach obciąŜenia) sięgająca kilkunastu procent oraz brak moŜliwości generacji 

mocy biernej. Obie te cechy charakterystyczne dla tych maszyn synchronicznych 

spowodowane są brakiem moŜliwości regulacji strumienia wzbudzenia. 

Oczywiście istnieją rozwiązania prądnic z magnesami trwałymi umieszczonymi 

wewnątrz wirnika w których zmienność napięcia ma mniejszą wartość przy cos φ~1, 

poniewaŜ reaktancje synchroniczne w osiach podłuŜnej d i poprzecznej q wirnika nie są 

jednakowe Xd < Xq (odwrotnie jak w maszynach wzbudzanych elektromagnetycznie), 

jednak i ta konstrukcja nie rozwiązuje problemu wytwarzania mocy biernej i zmienności 

napięcia przy cos φ<1. 

Celem pracy jest opracowanie i zbadanie konstrukcji prądnicy z magnesami 

trwałymi umieszczonymi na powierzchni wirnika, z dowzbudzeniem 

elektromagnetycznym, która umoŜliwi płynną regulację napięcia wyjściowego przy 

zmiennym cos φ. 

Nowa konstrukcja obwodu elektromagnetycznego prądnic będzie umoŜliwiać 

regulację napięcia w załoŜonych granicach i będzie charakteryzować się wyŜszą 

sprawnością od sprawności prądnic wzbudzanych elektromagnetycznie. 



Projekt jest realizowany w następujących etapach: 

1) Opracowanie modelu matematycznego prądnicy, opracowanie algorytmów i 

programów obliczeń symulacyjnych charakterystyk elektromechanicznych i 

obliczeń projektowo – konstrukcyjnych. 

2) Obliczenia projektowo – konstrukcyjne obwodów elektromagnetycznych 

prądnicy wraz z obliczeniami cieplno – wentylacyjnymi i wytrzymałościowymi. 

Zaprojektowanie maszyny modelowej wraz z opracowaniem szkiców i  

rysunków koncepcyjnych do fizycznego wykonania modelu. 

3) Wykonanie modelu prądnicy hybrydowej. Opracowanie programu i metodyki 

badań laboratoryjnych oraz przeprowadzenie badań prądnicy modelowej.  

4) Analiza wyników badań, porównanie z wynikami obliczeń symulacyjnych, przy 

rozbieŜnościach tych wyników, korekta załoŜeń i modelu symulacyjnego. 

 

 

Wyniki realizacji projektu dostępne są w: 

BOBRME KOMEL, Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 

www.komel.katowice.pl 

Osoba odpowiedzialna: 

Stanisław Gawron, tel. 32 258-20-41, s.gawron@komel.katowice.pl 

 


