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WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE JEDNOFAZOWEGO PMSM 

O LICZBIE BIEGUNÓW 2p=6 
 

RUNNING PROPERTIES OF SINGLE-PHASE PMSM 
WITH NUMBER OF POLES 2p=6 

 
Streszczenie: Artykuł zawiera wyniki badań właściwości eksploatacyjnych modelu polowo-obwodowego jed-

nofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi SEhm 80-6B. Badano wpływ parametrów uzwo-

jenia stojana silnika na przebiegi momentów hamującego, asynchronicznego i całkowitego. 
 
Abstract: The paper deals with results of investigation of running properties of single-phase permanent mag-

net synchronous motor SEhm 80-6B. Braking, asynchronous and resultant torque were investigated. 
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1. Wstęp 

W pracach [1, 3, 4] wykazano, że w przypadku 

silników synchronicznych z magnesami trwa-

łymi moment całkowity silnika w trakcie rozru-

chu Mmotor jest mniejszy od momentu asynchro-

nicznego Mind, powstałego dzięki zwartej klatce 

wirnika, o wartość momentu hamującego Mham, 

pochodzącego od magnesów trwałych. Zjawi-

sko to bardzo negatywnie wpływa na właściwo-

ści rozruchowe silników tego typu. 

Moment hamujący można zmierzyć zwierając 

zaciski silnika synchronicznego z magnesami 

trwałymi i napędzając jego wirnik. W uzwoje-

niu stojana indukuje się wtedy napięcie, płynie 

prąd, co prowadzi do powstania momentu ha-

mującego. 

W przypadku silników synchronicznych z ma-

gnesami trwałymi, oprócz momentu obciążenia 

w trakcie rozruchu Mload, istotnym ogranicze-

niem możliwości rozruchowych silnika jest 

moment bezwładności napędu J. Zbyt duża 

wartość momentu bezwładności może unie-

możliwić synchronizację silnika [2]. 

Właściwości rozruchowe jednofazowych silni-

ków prądu przemiennego są gorsze od właści-

wości rozruchowych odpowiadającym im trój-

fazowych silników prądu przemiennego. 

Opisane w akapicie aspekty wskazują na ko-

nieczność prawidłowego zaprojektowania jed-

nofazowego silnika synchronicznego z magne-

sami trwałymi pod względem jego właściwości 

rozruchowych umożliwiających udany rozruch 

tego silnika dla określonego rodzaju napędu. 

2. Badania modelu polowo-obwodowego 

W pakiecie Maxwell 2D Design zbadano wła-

ściwości rozruchowe sześciobiegunowego jed-

nofazowego silnika PMSM SEhm 80-6B o na-

stępujących danych znamionowych: Un=230 V, 

Pn=750 W, nn=1000 obr/min. Do wzbudzenia 

wybrane zostały magnesy neodymowe typu 

N38SH o indukcji remanencji Br=1,24 T i natę-

żeniu koercji magnetycznej Hcb=990 kA/m. 

Część polową modelu silnika pokazano na ry-

sunku 1. W trakcie badań zmieniano liczbę 

żłobków uzwojenia fazy pomocniczej zaux, po-

jemność kondensatorów pracy i rozruchowego 

C oraz moment bezwładności układu napędo-

wego J. Wyniki badań przedstawiono na rysun-

kach 2–9. 

 

Rys. 1. Część polowa modelu jednofazowego 

silnika PMSM SEhm 80-6B 
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Rys. 2. Wpływ liczby zwojów uzwojenia pomoc-

niczego zaux na przebieg momentu hamującego 

jednofazowego PMSM SEhm 80-6B 

 

Rys. 3. Wpływ sumy pojemności kondensatorów 

pracy i rozruchowego Crun+Cstart na przebieg 

momentu hamującego jednofazowego PMSM 

SEhm 80-6B 

Z wyników badań wpływu liczby zwojów fazy 

pomocniczej zaux oraz pojemności wypadkowej 

kondensatorów pracy i rozruchowego C, poka-

zanych na rysunkach 2–3, na moment hamujący 

Mham silnika SEhm 80-60 wynika, że zwiększa-

nie iloczynu liczby zwojów fazy pomocniczej 

oraz pojemności wypadkowej kondensatorów 

pracy i rozruchowego zaux·C powoduje zwięk-

szanie wartości maksymalnej momentu hamu-

jącego przesuwając punkt, w którym występuje, 

w kierunku mniejszych prędkości obrotowych 

silnika n. W przypadku prędkości synchronicz-

nej silnika ns wartość momentu hamującego 

osiąga swoje ekstremum. 

 

Rys. 4. Wpływ liczby zwojów uzwojenia pomoc-

niczego zaux na przebieg momentu asynchro-

nicznego jednofazowego PMSM SEhm 80-6B 

 

Rys. 5. Wpływ sumy pojemności kondensatorów 

pracy i rozruchowego Crun+Cstart na przebieg 

momentu asynchronicznego jednofazowego 

PMSM SEhm 80-6B 

Z wyników badań wpływu liczby zwojów fazy 

pomocniczej zaux oraz pojemności wypadkowej 

kondensatorów pracy i rozruchowego C, poka-

zanych na rysunkach 4–5, na moment asyn-

chroniczny Mind jednofazowego PMSM SEhm 

80-6B wynika, że zwiększanie iloczynu liczby 

zwojów fazy pomocniczej oraz pojemności wy-

padkowej kondensatorów pracy i rozruchowego 

zaux·C powoduje zwiększanie wartości momentu 

asynchronicznego dla prędkości obrotowej sil-

nika n<800 obr/min, aż do osiągnięcia ekstre-

mum. 
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Rys. 6. Wpływ liczby zwojów uzwojenia pomoc-

niczego zaux na przebieg momentu całkowitego 

jednofazowego PMSM SEhm 80-6B 

 

Rys. 7. Wpływ sumy pojemności kondensatorów 

pracy i rozruchowego Crun+Cstart na przebieg 

momentu całkowitego jednofazowego PMSM 

SEhm 80-6B 

Z wyników badań wpływu liczby zwojów fazy 

pomocniczej zaux oraz pojemności wypadkowej 

kondensatorów pracy i rozruchowego C, poka-

zanych na rysunkach 6–7, na moment całkowity 

Mcalk silnika SEhm 80-6B wynika, że zwiększa-

nie iloczynu liczby zwojów fazy pomocniczej 

oraz pojemności wypadkowej kondensatorów 

pracy i rozruchowego zaux·C powoduje zwięk-

szanie wartości momentu całkowitego Mcałk dla 

n<800 obr/min, aż do osiągnięcia ekstremum. 

Charakterystyki Mcalk(n) dla różnych liczb 

zwojów uzwojenia fazy pomocniczej zaux i po-

jemności wypadkowej kondensatorów pracy  

i rozruchowego C nie posiadają wyraźnego mi-

nimum. 

 

 

Rys. 8. Przebieg momentu całkowitego, asyn-

chronicznego, hamującego oraz sumy momen-

tów hamującego i asynchronicznego jednofa-

zowego PMSM SEhm 80-6B-suma pojemności 

kondensatorów pracy i rozruchowego 

Crun+Cstart=200 µF, liczba zwojów uzwojenia 

pomocniczego zaux=51 

Przebieg momentu całkowitego Mcalk silnika 

SEhm 80-6B nie pokrywa się z przebiegiem 

sumy momentów asynchronicznego Mind i ha-

mującego Mham tego silnika (rys. 8). Powodem 

tej niezgodności jest nieliniowa charakterystyka 

materiału magnetowodu (blacha elektrotech-

niczna M470 50A). 

Z wyników badań rozruchów, przedstawionych 

na rysunku 9, silnika SEhm 80-6B obciążonego 

momentem znamionowym stałym wynika, że 

zwiększenia pojemności kondensatora rozru-

chowego Cstart polepsza właściwości rozru-

chowe silnika. Moment bezwładności J stanowi 

poważne ograniczenie możliwości synchroniza-

cji silnika, przy skrajnej wartości momentu 

bezwładności J uniemożliwiając synchronizację 

silnika. 
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Rys. 9. Wpływ sumy pojemności kondensatorów pracy i rozruchowego Crun+Cstart oraz względnego 

momentu bezwładności układu napędowego Jk na przebieg prędkości jednofazowego PMSM 

SEhm 80-6B w trakcie rozruchu przy obciążeniu momentem Mn 

3. Wnioski 

Zwiększanie iloczynu liczby zwojów fazy po-

mocniczej oraz pojemności wypadkowej kon-

densatorów pracy i rozruchowego zaux·C powo-

duje zwiększanie wartości maksymalnej mo-

mentu hamującego silnika Mham oraz zwiększa-

nie wartości momentu asynchronicznego silnika 

Mind dla prędkości silnika n<800 obr/min aż do 

osiągnięcia ekstremum. 

Przez odpowiedni dobór liczby zwojów uzwo-

jenia fazy pomocniczej zaux oraz sumy pojem-

ności kondensatorów pracy i rozruchowego C 

można ograniczyć wpływ momentu hamują-

cego na moment całkowity silnika Mcalk. 

Przebieg momentu całkowitego silnika SEhm 

80-6B nie pokrywa się z przebiegiem sumy 

momentów asynchronicznego i hamującego sil-

nika. Powodem tej niezgodności jest nieliniowa 

charakterystyka materiału magnetowodu (bla-

cha elektrotechniczna M470 50A). 

Zwiększanie pojemności kondensatora rozru-

chowego Cstart polepsza właściwości rozru-

chowe silnika. Moment bezwładności J stanowi 

poważne ograniczenie możliwości synchroniza-

cji silnika, przy skrajnej wartości momentu 

bezwładności uniemożliwiając synchronizację 

silnika. 
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