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BEZPRZEKŁADNIOWE NAPĘDY ELEKTRYCZNE ZAWIERAJĄCE 

MASZYNY SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

 
GEARLESS ELECTRIC DRIVES BASED ON SYNCHRONOUS MACHINES WITH 

PERMANENT MAGNETS 

 
Streszczenie: Stosując uproszczone metody analizy matematycznej wyprowadzono wzory dla wskaźników 
elektrycznych, energetycznych oraz masowych i gabarytowych parametrów napędu elektrycznego zawierające 
silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM) oraz przekładnię mechaniczną. Na podstawie 
uzyskanych wzorów dla układu napędowego określono wskaźniki w jednostkach względnych dla różnych 
wariantów układu napędowego. W rozpatrywanych układach napędowych zmieniano parametry silnika 
elektrycznego oraz parametry przekładni mechanicznych w odniesieniu do wielkości eksploatacyjnych układu 
napędowego w celu wyznaczenia wielkości dla układu napędowego bezprzekładniowego. W przeprowadzonej 
analizie przedstawiono zależności pomiędzy liczbą par biegunów silnika PMSM, jego sprawnością, 
parametrami dynamicznymi, a masą silnika o zmniejszonej liczbie par biegunów z przekładnią mechaniczną w 
układach napędowych o tych samych parametrach eksploatacyjnych. Obliczono przykładowe wielkości masy 
silnika PMSM dla układu z przekładnią mechaniczną oraz układu bezprzekładniowego z wielobiegunowym 
silnikiem PMSM. Opracowano wnioski porównując parametry układu z przekładnią i bezprzekładniowego,  
z których między innymi wynika, że stosując układ bezprzekładniowy masa silnika PMSM wzrasta około 20% 
przy konstrukcji 12-biegunowej w odniesieniu do układu z przekładnią mechaniczną i silnikiem PMSM  
o konstrukcji 2-biegunowej.   

 

Abstract: With the use of simplified methods of mathematical description the equations have been developed 
for electrical, energetic and dynamic (time constants) indicators and the mass and bulky parameters of electric 
drive based on PMSM with mechanic gear. On the basis of obtained equations the mentioned indicators have 
been defined in relative units for different of variants of the drive system. In these drives the number of pole 
pairs of the motor and mechanical gear ratio, respectively, changes: from one pair up to such a number, when 
the machine speed is equal to the necessary speed of object, and the drive is already a gearless. In the last case, 
the mechanical reduction turns by electromechanical reduction. The analysis of dependences shows that, if the 
number of pole pairs is increased, the machine efficiency decreases, then the dynamics of the drive increases, 
and its overall weight is reduced. In the case of direct drive for the variant of calculation, the weight of PMSM 
with 12 poles is 20% higher than the total mass of the primary drive with mechanical gear. But gearless drive 
has such important characteristic as reliability, increased speed and accuracy of control. 
 
Słowa kluczowe: Napęd elektryczny bezprzekładniowy, PMSM, jednostki względne, sprawność, wskaźniki dy-

namiczne, parametry konstrukcyjne 

Keywords: Gearless electric drive, direct drive, PMSM, relative units, efficiency, dynamic indicators, weight 
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1. Wstęp 

W przemysłowych napędach elektrycznych 
częstym rozwiązaniem jest stosowanie różnego 
rodzaju przekładni mechanicznych. Istotnym 
problemem projektowym przy projektowaniu 
przemysłowych układów napędowych jest 
optymalny dobór parametrów silnika i prze-
kładni mechanicznych układu transmisji ruchu 
przy zachowaniu wymogów konstrukcyjno-
eksploatacyjnych, jak również wskaźników 
ekonomicznych [1]. Przekładnie mechaniczne 
stanowią źródło częstych awarii, posiadają nis-
ką trwałość eksploatacyjną oraz wprowadzają  

 
 

dodatkowe utrudnienia w układach precyzyjne-
go sterowania położenia z uwagi na luzy kon-
strukcyjne, które dodatkowo mogą być źródłem 
drgań [2]. Problematyka ta rozwiązywana jest 
w zakresie nowych konstrukcji napędów elek-
trycznych bezprzekładniowych (NEB) [1, 3]. 
Przy założeniach do konstrukcji napędów bez-
przekładniowych uwzględnia się między inny-
mi zmianę wymiarów konstrukcyjnych układu 
transmisji ruchu oraz koszty wykonania układu 
bezprzekładniowego w odniesieniu do układów 
z przekładniami mechanicznymi. BEP cechuje 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 82

wysoka dokładność i niezawodność, która po-
woduje, że wskaźniki cenowe nie są wskaźni-
kami rozstrzygającymi dla takich rozwiązań 
konstrukcyjnych jak napęd anten, napędy tele-
skopów oraz układy napędowe w sprzęcie woj-
skowym [4, 5]. W układach BEP szerokie za-
stosowanie znalazły wielobiegunowe silniki 
synchroniczne z magnesami trwałymi typu 
PMSM lub BLDC [6-8]. Ponadto w BEP 
oprócz eliminacji przekładni mechanicznych  
w znacznej ilości eliminowane są łożyska wła-
sne, sprzęgła pośrednie, łączniki oraz mecha-
niczne rozdzielacze transmisji ruchu. 

2. Cel oraz założenia 

Celem niniejszej pracy jest ocena głównych 
wskaźników napędu elektrycznego na bazie 
maszyny trójfazowej PMSM przy założeniu jej 
stałej mocy dla różnej liczby par biegunów. Tak 
prowadzona analiza daje możliwość szerokiego 
doboru maszyny elektrycznej do napędowego 
układu bezprzekładniowego. Do analizy przyję-
to maszynę synchroniczną z magnesami trwały-
mi mocowanymi na powierzchni wirnika 
(SPMSM) ze sterowaniem wektorowym zapew-
niającym w układzie współrzędnych d-q zwią-
zanych z wirnikiem maszyny zadawanie prądu 
twornika 0=dI . Dla otrzymania ogólnych wy-

ników wskaźniki będą wyrażane w jednostkach 
względnych w odniesieniu do maszyny podsta-
wowej jednobiegunowej PMSM. Dla tak przy-
jętego określenia dane wariantu podstawowego 
będą oznaczane indeksem „1”, a dla wariantów 
innych o równej p liczbie par biegunów – in-
deksem „p”. Analiza układu napędowego bę-
dzie dotyczyć pracy w stanie ustalonym dla pa-
rametrów znamionowych. Zakłada się w ukła-
dzie napędowym obciążenie maszyną roboczą  
o prędkości obrotowej oω , momencie obro-

towym oM  oraz momencie bezwładności oJ . 
W wariancie podstawowym maszynę roboczą 
napędza silnik SPMSM o jednej parze biegu-
nów i momencie bezwładności wirnika 

ojs.1 JkJ =  dla przekładni zębatej o przełożeniu 

1i . Dla innych wariantów układu napędowego 

silnik będzie miał kolejno 1...,,2 ip = , a re-
dukcja prędkości obrotowej mechaniczna roz-
dziela się na redukcję elektromechaniczną 
zapewnianą przez silnik o zwiększonej liczbie 
par biegunów oraz redukcję mechaniczną z od-
powiednio zmniejszonym przełożeniem prze-
kładni pi  określonym zależnością (1): 
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pipi =⋅== . (1) 

Dla 1ip =  otrzymujemy NEB z wyłącznie re-

dukcją elektromechaniczną op.NEB ωω = . 

Przyjęto założenie upraszczające, że ze wzros-
tem liczby par biegunów maszyny nie zmienia 
się jej długość osiowa δl , a zwiększa się jej 
średnica D, nie zmienia się struktura uzwojeń 
twornika oraz pozostaje bez zmian moc wyj-
ściowa oraz prąd twornika. Dla przyjętej ilości 
par biegunów pomiędzy prędkościami obroto-
wymi oraz przełożeniem występują zależności: 

 1p pMM = ;      
p

1
p

ω
ω = . (2) 

Z zależności tych wynika, że dla niezmiennej 
części maszyny o jednej parze biegunów średni-
ca maszyny i szczelina powietrzna będą rosnąć 
proporcjonalnie do ilości par biegunów. Dla 
utrzymania stałej mocy maszyny indukcja mag-
netyczna w szczelinie będzie maleć odwrotnie 
proporcjonalnie do ilości par biegunów, co po-
woduje obniżenie wskaźników konstrukcyjno-
eksploatacyjnych maszyny. Poprawę wskaźni-
ków technicznych i ekonomicznych wielobie-
gunowej maszyny PMSM można osiągać przez 
nieproporcjonalne do ilości par biegunów po-
większanie średnicy aktywnej maszyny oraz 
zmniejszanie przewodów aktywnych N uzwo-
jenia twornika przypadających na jedną parę 
biegunów w odniesieniu do założonych rozwią-
zań w maszynie podstawowej. Przekroje prze-
wodów dla zapewnienia tej samej gęstości 
prądu nie powinny ulegać zmianie. Dla takiego 
przypadku indukcja w szczelinie powietrznej 
maszyny będzie stała, zgodnie z zależnością 

1p δδ BB = . Przy zależności 1p δδ BB =  otrzy-

muje się optymalne obciążenie elektromagne-
tyczne maszyny. Dla zapewnienia tego warunku 
winny być spełnione zależności: 

 1p DpD
α= ,    1p NpN

α−= , (3) 

gdzie α – wykładnik potęgi, której wartość mie-
ści się w zakresie 10 ≤≤α . 
Przy spełnieniu zależności (3) stałą maszynową 
Arnolda dla maszyn wielobiegunowych określa 
zależność 
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gdzie eP  – stała moc elektromagnetyczna ma-

szyn. 
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Z zależności (4) wynika między innymi, że 
wartość stałą niezależną od ilości par biegunów 
uzyskuje się w przypadku, gdy 5,0=α . 

3. Określenie wskaźników układu napę-

dowego z silnikiem PMSM 

3.1. Wskaźniki elektryczne 

Praca części elektromagnetycznej sterowanego 
wektorowo silnika SPMSM ( qII = ) odpowia-

da wykresowi wskazowemu na rys. 1 [8] i opi-
sana jest następującymi równaniami bilansu na-
pięć: 
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Siłę elektromotoryczną oraz moment elektro-
magnetyczny silnika określają zależności 

 mΨωpE = ,    IpM mΨ
2

3
= , (6) 

gdzie: U, I – amplitudy odpowiednio napięcia 
fazowego i prądu twornika, R, qd LLL ==  –re-

zystancja oraz indukcyjności uzwojenia twor-
nika, mΨ  – strumień magnetyczny skojarzony 
z uzwojeniem fazowym twornika pochodzący 
od magnesów trwałych wirnika. 
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Rys. 1. Wykres fazorowy sterowanego wekto-

rowo silnika PMSM 
 

Równiania bilansu napięć (5) można przedsta-
wić w jednostkach względnych przez równanie, 
które określa zależności pomiędzy głównymi 
wskaźnikami elektrycznymi silnika PMSM 
zgodnie z zależnością  

 ( ) 0cos22

U
*
R =−+∆ ϕkU , (7) 

gdzie: URIU =∆ *
R  – względny spadek napię-

cia na rezystancji twornika, UEk =U  – współ-

czynnik wykorzystania napięcia twornika, φ – 
kąt pomiędzy wektorami napięcia i prądu twor-
nika. 

3.2. Wskaźniki energetyczne 

Wprowadzając założenie występowania strat 
energii tylko w uzwojeniu twornika sprawność 
silnika PMSM określa zależność  
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gdzie: RIP 223 ⋅=∆  – straty mocy w uzwoje-

niach twornika, IEP ⋅= 23out  – elektromag-
netyczna moc wyjściowa silnika PMSM. 
Sprawność całego układu napędowego można 
określić zależnością  

 j
rsηηη =Σ , (9) 

gdzie rη = 0,95 przyjęto jako sprawność jedne-
go stopnia przekładni mechanicznej, a j jest ilo-
ścią stopni przekładni. 

3.3. Wskaźniki dynamiczne 

Wskaźniki dynamiczne układu napędowego 
przyjęto jako elektromagnetyczną stałą czasową 
dla procesów zmiany prądu i momentu elektro-
magnetycznego określoną zależnością  

 RLTe = , (10) 
oraz elektromechaniczną stałą czasową dla 
zmiany prędkości obrotowej – zależnością 

 βΣ= JTm , (11) 

gdzie: 2
os iJJJ +=Σ  – ogólny moment bez-

władności napędu, β – moduł sztywności sta-
tycznej charakterystyki mechanicznej silnika. 
Moment bezwładności wirnika PMSM może 
być w przybliżeniu określony jako suma po-
szczególnych momentów bezwładności biegu-
nów wirnika, składających się z magnesów 
trwałych i stali jarzma połączonych ze sobą. 
Moment bezwładności wirnika pochodzący od 
pozostałych jego części uwzględniamy w spo-
sób nieznacznego zwiększenia promienia bez-
władności biegunów. Wybieramy jego wartość 
równą połowie średnicy części aktywnej ma-
szyny D. Wtedy otrzymujemy 

 ( ) 2
b

2
bs 5,05,02 DmpDmpJ == , (12) 

gdzie bm  – masa bieguna z jarzmem. 

Pomijając nieliniowość charakterystyki mecha-
nicznej silnika PMSM, moduł sztywności moż-
na wyznaczyć zależnością 

 
ωωω

β
−

=
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∆
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. (13) 

W równaniu (13) wartości znamionowe mo-
mentu i prędkości obrotowej silnika wynoszą 
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odpowiednio iMM o=  i oωω i= , a prędkość 
biegu jałowego określa zależność  
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3.4. Wskaźniki konstrukcyjne 

Do określenia wskaźników konstrukcyjnych 
przyjęto ogólną objętość silnika, masę oraz 
wymiary układu napędowego z silnikiem 
PMSM i przekładnią mechaniczną. 
Ogólną objętość silnika można w przybliżeniu 
określić zależnością  

 ( ) ( )cz
2

ts 2225,0 llbDV ++= δπ . (15) 

gdzie: tb  – grubość twornika razem z korpu-

sem, czl  – wysięg części czołowej uzwojeń 

twornika. 
Masę silnika wyznaczamy w oparciu o zależ-
ność (15) oraz średnią wartość ciężaru właści-
wego sρ  oraz przybliżoną wartość współczyn-

nika wypełnienia objętości silnika w.sk = 0,85. 
Dla tak przyjętych zależności masę silnika 
określa zależność  

 ssw.ss Vkm ρ= . (16) 

Do wyznaczenia wskaźników konstrukcyjnych 
przekładni mechanicznej przyjęto walcową 
przekładnię zębatą, jedno lub dwustopniową, z 
przełożeniem jednego stopnia w zakresie 
2 < i < 6. Z analizy projektowania przekładni 
zębatych [9] widać, że ich wymiary i masa w 
odniesieniu do jednego stopnia przełożenia za-
leżą od dwóch parametrów, to jest momentu na 
wale wejściowym p.inM  oraz stopnia przełoże-

nia i. Dla przyjętych parametrów stopnia prze-
łożenia minimalna odległość pomiędzy osiami 
kół zębatych określa zależność  

 ( )
[ ]

3
2
Hba

p.in
a

05,1
1

σφi

M
ika += , (17) 

gdzie: ak = 430 MPa1/3 – współczynnik stały, 

abzba =φ = 0,40 – współczynnik względny sze-

rokości zb  kół zębatych, [ ]Hσ  – dopuszczalna 

granica nacisku międzyzębnego.  
Dla jednego stopnia przełożenia przekładni me-
chanicznej średnice podziałowe kół zębatych 
określają zależności  
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W oparciu o zależności (17) i (18) masę kół zę-

batych jednego stopnia przekładni mechanicz-
nej określa zależność  
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gdzie: sρ  – ciężar właściwy stali, zk =0,75 – 
współczynnik wypełnienia objętości kół zę-
batych. 
Na podstawie zależności (17) i (18) wymiary 
jednostopniowej przekładni mechanicznej (sze-
rokość x grubość x wysokość) można w przy-
bliżeniu wyznaczyć zależnością  

 abd 22,16,12,1 z2 ⋅×× .  (20) 

W przypadku, gdy i > 6, przekładnia mecha-
niczna musi zawierać drugi stopień a przełoże-
nie pierwszego i drugiego stopnia można przy-

jąć zgodnie z zależnością iii == 21 . Dla każ-
dego stopnia przełożenia przekładni mecha-
nicznej parametry można wyznaczyć zależno-
ściami (17) i (18) a wymiary określić w sposób 
przybliżony zależnością (20). 
Średnicę wału przekładni mechanicznej w opa-
rciu o [9] można określić zależnością  

 [ ]
3

kr

p.in
w

16
1,1

σπ

M
d = , (21) 

gdzie [ ]krσ  – dopuszczalnie naprężenie skrętne 
materiału wału. 
Masę wałów przekładni można określić zależ-
nością  

 ( )w.out
2
w.outw.in

2
w.insw 25,0 ldldm += ρπ , (22) 

gdzie: sρ  – ciężar właściwy stali, w.ind , w.outd  
- średnice wału wejściowego i wału wyjścio-
wego, w.inl , w.outl  – długości wałów. 
Z konstrukcji przekładni dwustopniowych wy-
nika [9], że długości wałów są średnio sześcio-
krotnie większe od ich średnic. Przekształcając 
zależności (21) i (22) otrzymano wzór określa-
jący w przybliżeniu masę wałów: 

 ( )15,1 3
w.insw += idm ρπ . (23) 

Całkowitą powierzchnię obudowy jednostop-
niowej przekładni mechanicznej można określić 
zależnością  

 ( ) ( )2
2

2
1z21ob 25,05,124,1 ddbddS +⋅⋅+⋅+= ππ . (24) 

Przyjmując średnią grubość obudowy równą 
0,05a masę obudowy można wyznaczyć zależ-
nością 

 oszob 05,0 Sam ρ= , (25) 
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gdzie zρ  – ciężar właściwy obudowy przekład-
ni (głownie żeliwo). 
Wykorzystując zależności (18), (24) i (25) masę 
obódowy przekładni mechanicznej w przybliże-
niu określa zależność  
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1
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i

i
am ρπ . (26) 

4. Zależności analityczne wskaźników od 

przełożenia reduktora 

Na podstawie otrzymanych wzorów (5)-(26) dla 
podstawowego wariantu układu napędowego 
można otrzymać wzory wyznaczania wskaźni-
ków jeżeli 1=p , o11 MiM = ; 1o1 iωω = . Para-

metrami bazowymi, w stosunku do których 
będą określane wskaźniki w jednostkach 
względnych, dotyczące podstawowego układu 
napędowego są oM , oω , oJ  1D , 1N , δl , 1E , 

1I , bm , tb , czl . Stąd wartości tych parametrów 
nie mają znaczenia. Zadawanymi parametrami 
dla silnika PMSM oraz podstawowego układu 
napędowego są następujące ogólne wielkości w 

jednostkach względnych: p, *
R.1U∆ , 1cosϕ , 1i , 

1.soJ JJk = . 

Dla przypadku zmiany liczby uzwojeń twornika 
przypadających na parę biegunów N dla stałego 
ich przekroju, zgodnie z zależnością (3), rezys-
tanację fazy uzwojenia twornika maszyny wie-
lobiegunowej można wyznaczyć zależnością  

 1
1

1p RpRppR
αα −− == . (27) 

W przybliżeniu można przyjąć, że indukcyjność 
cewki o stałej długości dla rdzenia z tego sa-
mego materiału jest wprost proporcjonalna do 
przekroju zwoju i kwadratu liczby zwojów 
cewki. W rozpatrywanym przypadku dla jednej 
cewki uzwojenia twornika przy założeniu ro-
snącej liczby pary biegunów liczba zwojów w 
zmniejsza się proporcjonalnie do zmniejszenia 
wartości N zgodnie z zależnością (3) oraz 
zmniejsza się średni przekrój cewki proporcjo-
nalnie do podziałki biegunowej  
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Przy takim założeniu indukcyjność fazy ma-
szyny wielobiegunowej można wyznaczyć za-
leżnością 
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  (28) 

gdzie Lk  – współczynnik proporcjonalności 
konstrukcji cewki. 
Elektromagnetyczną stałą czasową uzwojenia 
twornika wielobiegunowego silnika SPMSM 
korzystając z zależności (27) i (28) można 
określić zależnością  
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Z powyższej zależności wynika, że zwiększenie 
liczby par biegunów bezpośrednio wpływa na 
wzrost szybkości sterowania procesami elektro-
magnetycznymi silnika.  
Przekształcając zależności (5), (7) i (27) otrzy-
mano równania określające zależności względ-
nych wskaźników elektrycznych silnika PMSM 
od ilości par biegunów p przedstawione wzo-
rami (30) i (31): 
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Na podstawie zależności (8) i (27) otrzymano 
zależność wskaźnika energetycznego od spraw-
ności silnika PMSM zgodnie z zależnością  

 

1

1s.

1
s.p 1

1
1

−

−




















−+=

η
η αp . (32) 

Do obliczenia wyznaczonych zależności przy-

jęto następujące dane *
R.1U∆ = 0,1, 1ϕ  = 35o 

oraz 61 =i . Wyniki obliczeniowe zależności 
(30) i (32) od liczby par biegunów przedsta-
wiono na rys. 2. 
Z wyznaczonych zależności przedstawionych 
na rys. 2 wynika, że zmieniając konstrukcję sil-
nika poprzez zwiększenie liczby par biegunów 
sprawność silnika spada, a jego współczynnik 
mocy rośnie. Wskaźnik napięcia zasilania 

U.1U.p kk  osiąga wartość maksymalną dla ilości 

par biegunów 2÷3, a dla BEP (p = 6) wskaźnik 
napięcia zasilania będzie wynosił około 1 po-
dobnie, jak przy ilości par biegunów p = 1. 
Na podstawie zależności (2), (3), (13) i (14) ot-
rzymano zależność odwrotności modułu sztyw-
ności charakterystyki mechanicznej silnika od 
ilości par biegunów, określoną wzorem  
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Rys. 2. Względne zależności od ilości par bie-

gunów wskaźników elektrycznych oraz energe-

tycznych dla silnika PMSM: U.1U.p kk , pcosϕ , 

s.pη   

 

Przekształcając zależności (11), (12) i (33) ot-
rzymano wzór określający elektromagnetyczną 
stałą napędu zgodnie z wzorem  
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Wykorzystując zależność (34) wyznaczono dla 
przyjętych parametrów zależności względnych 
stałych czasowych od ilości par biegunów. Wy-
niki obliczeniowe przedstawiono na rys. 3. 

 
Rys. 3. Względne zależności od ilości par bie-

gunów wskaźników dynamicznych – elektrome-

chanicznych stałych czasowych silnika PMSM 

м.m1м.mp TT  i maszyny roboczej sprowadzonej 

do osi silnika м.o1м.op TT  
 

Z zależności przedstawionych na rys. 3 wynika, 
że wraz ze wzrostem liczby par biegunów 

względna stała elektromechaniczna silnika ma-
leje, a względna stała układu napędowego – 
spada osiągając minimum przy p = 2,4, a potem 
rośnie. Dla BEP (p = 6) względna stała czasowa 
maszyny roboczej jest bliską 1. Jak pokazują 
badania, ta stała czasowa zależy od kąta 1ϕ   
i dla przyjętych danych wyjściowych dla 

o
1 34<ϕ  wynosi 1м.o1м.oBEP >TT , a przy 

o
1 34>ϕ  wynosi 1м.o1м.oBEP <TT . 

Na podstawie wzorów (15) i (16) otrzymano 
równanie (35), określające zależność względnej 
obojętności i masy silnika PMSM od ilości par 
biegunów p: 
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Zależność 1t
*
t Dbb =  można w przybliżeniu 

przyjąć 0,25. 
Względną międzyosiową odległość pary kół 
zębatych przekładni mechanicznej określa za-
leżność  
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Wykorzystując zależność (19) wyznaczono za-
leżność względnej masy kół zębatych od ilości 
par biegunów p zgodnie z wzorem  
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Wykorzystując zależność (23) otrzymano wzór 
(38) określający zależność względnej masy wa-
łów kół zębatych przekładni mechanicznej od 
ilości par biegunów p: 
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Korzystając z zależności (26) otrzymano wzór 
(39) określający zależność względnej masy 
obudowy przekładni od ilości par biegunów  
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Obliczenia zależności (35), (37), (38) i (39) od 
liczby par biegunów dla przyjętych parametrów 
układu napędowego przedstawiono na rys. 4. 
Z przedstawionych na rys. 4 obliczeń wynika, 
że przy wzroście liczby par biegunów znacznie 
wzrasta masa silnika, a masa kół zębatych ma-
leje. Ponadto ze wzrostem liczby par biegunów 
zmniejszają się wymiary i masa osłony prze-
kładni mechanicznej, a masy wałów przekładni 
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rosną w związku ze wzrostem roboczego mo-
mentu wejściowego przekładni mechanicznej. 
Dla ogólnej oceny parametrów napędu elek-
trycznego należy odnieść otrzymane wyniki ob-
liczeniowe do parametrów przyjętego podsta-
wowego układu napędowego. Dla podstawowe-
go układu napędowego przyjęto następujące pa-
rametry i wielkości znamionowe P = 5 kW, 
ω = 120 s-1, р = 1, 61 =i . 

 
Rys. 4. Względne zależności od ilości par 

biegunów wskaźników mas silnika PMSM 

1.ss.p mm , części przekładni mechanicznej, 

kz.1kz.p mm , w.1w.p mm , 1.obob.p mm  oraz masy 

ogólnej układu napędowego 
 
Wykonując obliczenia zgodnie z zależnościami 
(17)-(26) otrzymano zależności mas po-
szczególnych części układu napędowego 

16,0/06,0/17,0/61,0/// 1.obkz.1kz.11.s =mmmm . 

W oparciu o zależności pomiędzy masami czę-
ści układu napędowego określono względną 
ważoną masę układu napędowego pokazaną na 
rys. 4 linią grubą zgodnie z wyznaczoną zależ-
nością 
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Z zależności tej wynika, że dla przyjętych da-
nych wyjściowych ogólna masa układu napędo-
wego przekładniowego przy przybliżeniu do 
bezprzekładniowego rozwiązania konstrukcyj-
nego będzie około 1,5 razy większa od masy 
podstawowego układu napędowego. Ale  
w przypadku BEP przekładnia jest wyłączona  
i zostaje tylko silnik PMSM. Żeby ocenić jego 
masę względną na rys. 5 przedstawiono zależ-
ności od ilości par biegunów ważonych mas sil-
nika oraz części przekładni mechanicznej.  
Z zależności przedstawionej na rys. 5 wynika, 
że masa bezprzekładniowego układu napędowe-

go osiąga wartość 0,61 1.ss.p mm = 1,20, co oz-

nacza, że silnik PMSM w bezprzekładniowym 
układzie napędowym ma około 20% większą 
masę od rozwiązania w podstawowym układzie 
napędowym. W przypadku zwiększania elektro-
mechanicznej redukcji obrotów i jednoczesnego 
zwiększania liczby par biegunów, w celu wyłą-
czenia wielostopniowej przekładni mechanicz-
nej, BEP może mieć przewagą masową w po-
równaniu z napędem przekładniowym. 

 
Rys. 5. Zależności od ilości par biegunów 

wskaźników względnych ważonych mas silnika 

PMSM 1.ss.p mm  oraz części przekładni 

mechanicznej 1.ss.p mm , kz.1kz.p mm , 1.obob.p mm  

5. Wnioski 

Przedstawiona w artykule metoda wyznaczania 
w jednostkach względnych wskaźników elek-
trycznych, energetycznych, dynamicznych oraz 
konstrukcyjnych może być podstawą teoretycz-
ną oceny techniczno-ekonomicznej stosowania 
bezprzekładniowych układów napędowych.  
Z przeprowadzonych przykładowych obliczeń 
wynika, że bezprzekładniowy układ napędowy 
ma porównywalne wielkości wskaźników kon-
strukcyjnych z napędem zawierającym prze-
kładnie mechaniczne. Opracowania konstruk-
cyjne układów napędowych z modułową kon-
strukcją silnika PMSM wbudowaną w układ 
napędowy są perspektywicznie lepszymi roz-
wiązaniami eksploatacyjnymi z uwagi na 
zwiększoną dynamikę i dokładność sterowania. 
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