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Bezrdzeniowa prądnica tarczowa  
z uzwojeniem typu SEMA
Jurij Owczynnikow, Dominik Wojtaszczyk

Streszczenie: W artykule przedsta-
wiono wyniki badań symulacyjnych 
modelu polowego prądnicy tarczo-
wej z uzwojeniem stojana wykona-
nym w technologii SEMA. Tego typu 
uzwojenie pozwala na umieszcze-
nie większej ilości zwojów w szczeli-
nie powietrznej maszyny. Otrzymane 
wyniki zostały porównane z wynikami 
badań symulacyjnych maszyny o ta-
kich samych gabarytach, ale z uzwo-
jeniem stojana wykonanym w sposób 
klasyczny.

Abstract: The article presents 
the results of the simulation model gen-
erator field winding of the stator blade 
made in the technology of SEMA. This 
type of winding allows placing a great-
er number of turns in the air gap of 
the machine. The results obtained 
were compared with the results of the 
simulation machine with the same di-
mensions, but with the stator winding 
formed in a classical way. (Coreless 
generator winding disc type SEMA).

Rys. 1 . Wirnik prądnicy tarczowej

Wstęp
Wzrost cen energii elektrycznej po-

woduje, że coraz więcej odbiorców in-
dywidualnych poszukuje alternatyw-
nych źródeł energii. Zarówno aspekty 
ekonomiczne, jak i środowiskowe za-
chęcają do wykorzystywania odnawial-
nych źródeł, w postaci energii słonecznej 
czy wiatrowej. Szybkie tempo rozwoju 
technologicznego sprawia, że dużym za-
interesowaniem cieszą się małe przydo-
mowe elektrownie wiatrowe. Klasyczna 
konstrukcja takiej elektrowni, ze wzglę-
du na skomplikowane układy mecha-
niczne, zostaje powoli wypierana przez 
elektrownie o pionowej osi obrotu, któ-
rych specyficzna konstrukcja wymaga 
stosowania prądnic wolnoobrotowych. 
W niniejszej pracy przedstawiono po-
równanie kilku własności prądnicy 
bezrdzeniowej tarczowej z uzwojeniem 
typu SEMA, z odpowiadającą jej wymia-
rami maszyną tarczową bezrdzeniową 
o uzwojeniu klasycznym.

Wirnik prądnicy
Do badań symulacyjnych wykorzysta-

no dwa modele prądnic o jednakowym 
wirniku, przedstawionym na rysunku 1. 
Zbudowany jest on z dwóch tarcz sta-
lowych o grubości 5 mm. Na obwodzie 
tarcz umieszczono 12 par magnesów 
o wymiarach 50 × 20 × 10 w taki spo-
sób, aby naprzeciw siebie znajdowały się 
magnesy o przeciwnej polaryzacji. Takie 
ułożenie magnesów powoduje, że stru-
mień magnetyczny zamyka się poprzez 
dwie pary sąsiednich magnesów, fer-
romagnetyczne tarcze oraz podwójną 
szczelinę powietrzną. 

 Stojan prądnicy
Stojany prezentowanych maszyn wy-

konano wg dwóch odrębnych technolo-
gii. Jedno uzwojenie zbudowano w spo-
sób klasyczny, tzn. z 9 cewek ułożonych 

obok siebie i umieszczonych pomiędzy 
wirującymi magnesami. Taki sposób wy-
konania powoduje, że uzwojenie stojana 
jest typu cięciwowego i po uwzględnie-
niu wyznaczonego współczynnika skró-
tu ks = 0,92 obliczono, że na każdą fazę 
przypadają po 3 cewki o 38 zwojach, 
nawinięte drutem o średnicy 1,5 mm, 
przesunięte względem siebie o 120 stop-
ni (rys. 2).

 Drugie uzwojenie zbudowano zgod-
nie z technologią SEMA. Ten sposób bu-
dowy uzwojenia pozwala na zapełnienie 
miedzią wolnych przestrzeni wewnątrz 
cewek tworzących układ klasyczny w ta-
ki sposób, że części aktywne uzwojeń po-
szczególnych faz znajdują się w jednej 
płaszczyźnie (rys. 3).

Zaletą tego typu konstrukcji jest to, 
że cewki składające się na uzwojenie 
każdej fazy tworzą odrębne pierścienie 
przesunięte względem siebie o 120 stop-
ni. Pozwala to na zastosowanie w każdej 
fazie takiej samej liczby cewek jak par 
magnesów. W przedstawionej prądnicy 
zbudowano zatem uzwojenie składają-
ce się z 12 cewek tworzących jedną fazę 
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Rys. 2. Uzwojenie stojana klasycznej prądnicy tarczowej 

Rys. 3. Sposób budowy uzwojenia zgodnie z technologią SEMA

(rys. 4). W celu zachowania jednakowej 
grubości części aktywnych uzwojeń obu 
prądnic pojedyncza cewka stojana typu 
SEMA składa się z 10 zwojów nawinię-
tych drutem o średnicy 1,5 mm. 

 Wyniki badań symulacyjnych
Obwód elektromagnetyczny omawia-

nych prądnic odwzorowano metodą ele-
mentów skończonych w programie kom-
puterowym Maxwell 3D. Ze względu na 
charakterystyczny rozpływ strumienia 
magnetycznego w szczelinie prądnicy 
tarczowej badania symulacyjne zosta-
ły wykonane na modelach trójwymia-
rowych. Po zdefiniowaniu właściwości 
materiałowych poszczególnych elemen-
tów modeli prądnic zadano wymuszenie 
w postaci prędkości obrotowej wirnika. 
Przyjęto, że trójfazowe uzwojenie stoja-
na połączone jest w gwiazdę. Dla każdej 
prądnicy zadano obliczoną rezystancję 
uzwojenia oraz rezystancję odbiornika 
obciążającego generatory. Odbiornik do-
brano w taki sposób, aby prąd pobierany 
przez obciążenie maszyny nie przekro-
czył wartości dopuszczalnych.

W pierwszym etapie badań symulacyj-
nych wyznaczono rozkład indukcji ma-
gnetycznej w uzwojeniach Na rysunku 5 
i 6 przedstawiono rozkład indukcji pola 
magnetycznego w pojedynczym uzwo-
jeniu omawianych prądnic w dowolnej 
chwili czasowej.

 Następnie wyznaczono wartości na-
pięć indukowanych w uzwojeniach, 
a także moce generowane przez omawia-
ne prądnice. Wartości tych parametrów 
przedstawiono na rysunkach 7 i 8. 

Porównanie wyznaczonych wartości 
napięć indukowanych w uzwojeniach 
pozwala stwierdzić, że w przypadku sto-
sowania uzwojenia wykonanego w tech-
nologii SEMA indukowane napięcie jest 
o 25% wyższe niż w przypadku uzwoje-
nia klasycznego. Przekłada się to w bez-
pośredni sposób na moce maszyn. Moc 
prądnicy wykonanej w technologii SE-
MA jest o 40% większa niż moc prądnicy 
klasycznej. W tabeli 1 przedstawiono po-
równanie najważniejszych parametrów 
omawianych prądnic dla trzech warto-
ści prędkości obrotowej. Zarówno prąd, 
napięcie, moc, jak i moment na wale są 
większe dla prądnicy typu SEMA. Niż-
szy natomiast jest tylko współczynnik k. 
Współczynnik ten określa stosunek mo-
cy maszyny do objętości uzwojenia stoja-

Rys. 4. Uzwojenie stojana prądnicy tarczowej w technologii SEMA

Rys. 5. Rozkład indukcji magnetycznej w cewce uzwojenia klasycznego
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Rys. 8. Zależność mocy na wale prądnicy w funkcji prędkości obrotowej wirnika

Rys. 6. Rozkład indukcji magnetycznej w cewce uzwojenia SEMA

Rys. 7. Zależność indukowanego napięcia w funkcji prędkości obrotowej wirnika

Tab. 1. Porównanie wybranych parametrów prądnic z uzwojeniem w układzie klasycznym i SEMA

Prędkość klasyczna Prądnica w układzie SEMA

Prędkość obrotowa [obr/min] 100 500 1000 100 500 1000

Prąd [A] 0,38 1,87 3,69 0,45 2,25 4,4

Napięcie indukowane [V] 4,61 22,9 45 5,7 28 55

Napięcie na odbiorniu [V] 4,52 22,5 44,2 5,6 27 53

Moc [V] 5,1 126,5 488 7,6 182 700

Straty w miedzi [W] 0,06 1,58 6,1 0,2 5 19,2

Moment na wale [Nm] 1,25 2,62 5,65 1,24 4,08 6,98

k [W/cm3] 0,028 0,7 2,72 0,026 0,63 2,41

na, zatem określa ilość wyprodukowanej 
mocy z jednego cm3 miedzi wykorzysta-
nej do budowy uzwojenia. Wyższa war-
tość współczynnika k dla prądnicy kla-
sycznej wynika z tego, że stosunek czoła 
cewki do jej ramienia, czyli części czyn-
nej, w której indukowane jest napięcie, 
jest niższy niż dla maszyny z uzwojeniem 
SEMA.

Wnioski
Zastosowanie w prądnicy tarczo-

wej uzwojenia stojana wykonanego 
w technologii SEMA daje możliwość 
umieszczenia większej ilości zwojów 
w polu magnetycznym wirnika. Skutku-
je to wzrostem indukowanego napięcia 
w uzwojeniach, a tym samym wzrostem 
momentu na wale maszyny i w konse-
kwencji wzrostem mocy znamionowej 
prądnicy. Wadą tego typu konstrukcji 
jest większa masa i koszt wykonania 
stojana w stosunku do prądnicy o uzwo-
jeniu klasycznym. Prezentowana kon-
strukcja prądnicy przeznaczona jest do 
stosowania w elektrowniach wiatrowych 
o pionowej osi obrotu i należy mieć na 
uwadze, że jej parametry ściśle zależą od 
prędkości wiejącego wiatru.
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