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Streszczenie: Artykuł przedstawia model MES 3D, właściwości oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych 

i prac projektowych bezszczotkowej maszyny ECPMSM z magnesami mocowanymi powierzchniowo i regu-

lacją wzbudzenia prądem stałym. Głównym celem badań symulacyjnych była analiza wpływu rozmieszczenia 

magnesów w wirniku na moment elektromagnetyczny i właściwości regulacyjne projektowanej maszyny. 

Ponadto przedstawiono projekt i wykonanie wirnika. 
 

Abstract: The paper presents a 3D FEM model, features and selected simulations and designing results of 

a brushless DC field-controlled surface-mounted magnet ECPMSM machine. The main purpose of the study is 

to analyze the influence of the arrangement of magnets in the rotor on the electromagnetic torque and control 

properties of the proposed machine. Moreover, the design and construction of the rotor are described. 
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1. Wstęp 

Współczesne napędy samochodów elektrycz-

nych, w zasadniczej części wykorzystują ma-

szyny indukcyjne klatkowe oraz maszyny bez-

szczotkowe z magnesami trwałymi (ang. PM 

Permanent Magnet). Ze względu na wysoką 

sprawność oraz stosunkowo dużą gęstość mocy 

maszyny z PM zagnieżdżanymi w pakiet wirni-

ka (ang. IMP Interior Permanent Magnet) jak i 

magnesami mocowanymi powierzchniowo na 

wirniku (ang. SPM Surface Permanent Magnet) 

należą do grupy maszyn szczególnie rozwijanej 

na potrzeby przemysłu samochodowego. Jeden 

kierunek rozwoju związany jest z poszukiwa-

niem nowych, wysokoobrotowych, zwartych 

konstrukcji wirników IMP dla maszyn PM, któ-

re w połączeniu ze strategią sterowania prądem 

w osi podłużnej d, skuteczne osłabiają strumień 

magnetyczny maszyny. Celem tego działania 

jest osiągnięcie szerokiego zakresu regulacji i 

dużej prędkości obrotowej silnika, przy stałej 

mocy maszyny i ograniczonym napięciu zasila-

nia jednostki napędowej. To gwarantuje pojaz-

dom elektrycznym jazdę z dużą prędkością, 

niestety kosztem powiększonych strat mocy w 

torze przetwarzania i przesyłu energii elek-

trycznej, czyli kosztem sprawności układu na-

pędowego. 

Dla maszyn z wirnikami SPM zauważalny jest 

trend rozwojowy w kierunku budowy zwartych 

pakietów stojana o stosunkowo małych wymia-

rach osiowych, z uzwojeniami skupionymi. Tu 

wiele uwagi koncentruje się wokół technologii 

mocowania magnesów oraz metod i sposobów 

ich skosowania. Działania takie mają na celu 

zapewnienie bezpiecznej pracy magnesów przy 

dużej prędkości obrotowej wirnika, dochodzą-

cej do kilkunastu tys. obr/min, oraz akcepto-

walnego poziomu pulsacji momentu, wibracji 

i hałasu maszyny. 

Należy dodać, że ze względu na inną strukturę 

wirnika SPM, którą cechuje mała różnica in-

dukcyjności w osiach d i poprzecznej q, zdol-

ność do osłabiania pola prądem w osi d jest 

mniejsza w porównaniu do IMP. 

Równolegle prowadzony jest drugi obszar ba-

dań nad maszynami hybrydowymi, które łącząc 

„darmowe” pole od magnesów z polem od do-

datkowych, elektrycznie sterowanych obwodów 

wzbudzenia umożliwiają skuteczną regulację 

charakterystyk maszyny [1-11]. 

W artykule skupiono się na przedstawieniu wy-

branych wyników badań symulacyjnych niety-

powej maszyny z magnesami trwałymi do na-

pędów samochodowych elektrycznych opraco-

wanej w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów 

Elektrycznych w Zachodniopomorskim Uni-

wersytecie Technologicznym w Szczecinie  

w ramach projektu badawczego NCBiR. 
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Rys. 1. Projekt konstrukcji mechanicznej (a) 

oraz fragment magnetowodu w rzucie bocznym 

(b) maszyny ECPMSM 

Na rys. 1 przedstawiono zasadnicze części kon-

strukcyjne opracowanej i wykonanej w później-

szym etapie pracy maszyny ECPMSM (ang. 

Electric Controlled Permanent Magnet Syn-

chronous Machine). Cechą charakterystyczną 

tej konstrukcji jest wykonanie wirnika z masy 

proszkowej (Somaloy 500) w połączeniu z ży-

wicą epoksydową, która ukształtowała, na każ-

dej z dwóch części wirnika, po sześć biegunów 

żelaznych i pozostałą część jego magnetowodu. 

Pomiędzy biegunami żelaznymi umocowane 

zostały grupy magnesów płaskich typu NdFeB, 

które utworzyły, na jednej części wirnika, bie-

guny o jednej polaryzacji. Druga część wirnika 

posiada bieguny o przeciwnej polaryzacji 

w stosunku do biegunów strony pierwszej. 

Budowa bieguna z ośmioma magnesami, o ma-

łych wymiarach w układzie dwurzędowym, po 

4 w rzędzie, wynikała głównie z dwóch powo-

dów. Pierwszy i ważniejszy związany był 

z minimalizacją strat wiroprądowych w magne-

sach, które powodują ich nagrzewanie. Istniała 

uzasadniona obawa obniżenia lub utraty para-

metrów magnesów przy dużej prędkości obro-

towej wirnika, dochodzącej w przypadku tej 

maszyny do 5000 obr/min. 

Drugi powód związany był z procesem techno-

logicznym wykonania komponentu wirnika. 

Doświadczenia zdobyte w ramach wcześniej-

szych prac nad prototypem maszyny ECPMSM 

o mocy 1 KW [12,13] wskazały skuteczną, ni-

sko kosztową i prostą, z technologicznego 

punktu widzenia, obróbkę mechaniczną części 

wirnika, gwarantującą właściwe rozmieszcze-

nie, na obwodzie bieguna, magnesów o małych 

szerokościach. 

Z tych powodów, na etapie projektowania i sy-

mulacji założono, że konstrukcja bieguna bę-

dzie zawierała typowe, neodymowe magnesy 

płaskie o wymiarach 3x7x40 mm (wys. x 

szer. x dł.) typu N38SH o parametrach: 

Br=1,22 T; HcB(min.)= 911 kA/m; ρ=144 µΩ·cm; 

Tmax=150°C. 

Budowa stojana maszyny łączy ze sobą dwa 80 

mm pakiety blach grubości 0,5 mm o charakte-

rystyce B=f(H) jak na rys. 2 oznaczonej przez 

3GZF i maksymalnej stratności 6W/kg (przy 

B=1,5 T i f=50 Hz) o średnicy wewnętrznej 

d1=165 mm oraz zewnętrznej d2=287 mm 

(zgodnie z rys. 1b). Każdy pakiet zawiera 36 

żłobków półzamkniętych z otwarciem 3,6 mm, 

w których ułożono uzwojenia w układzie 

3-fazowym. Pakiety blach rozdziela dodatkowa 

cewka DC odpowiedzialna za regulację pola 

wzbudzenia maszyny prądem stałym. Stojany 

oraz cewkę DC wprasowano do wnętrza tulei 

z masy jak dla wirnika o charakterystyce 

B=f(H) wyznaczonej eksperymentalnie i przed-

stawionej na rys. 2, oznaczonej przez SMC. 

Końce uzwojeń fazowych i cewki DC wypro-

wadzono na tablicę zaciskową z możliwością 

dowolnego kojarzenia i łączenia uzwojeń 

dwóch stojanów. 

2. Badania symulacyjne 

 

Rys. 2. Krzywe B=f(H) 

2.1. Model 

Ze względu na złożoną konstrukcję, nietypowy 

i zmieniający się, w zależności od wartości 

i kierunku prądu cewki DC, rozkład pola ma-

gnetycznego oraz brak adekwatnego opisu ma-

tematycznego maszyny, do jej analizy i czę-

ściowej optymalizacji użyto metody elementów 

skończonych (MES). Dodatkowo, z uwagi na 

fakt występowania w modelu maszyny zarówno 

obszarów o dużej konduktywności jak i słabo 

przewodzących oraz liniowych i nieliniowych 

charakterystykach magnesowania, i wielu źró-

deł wzbudzenia pola, w połączeniu z wielokie-

runkowym przepływem strumieni magnetycz-

nych, konieczne było wykorzystanie metody 

trójwymiarowej MES 3D. 
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Rys. 3. Rozkład pola w modelu maszyny ECPMSM 

Na rys. 3 przedstawiono opracowany w pro-

gramie Flux3-D v.10.4.2 model polowy maszy-

ny ECPMSM z rozkładem indukcji magnetycz-

nej w obszarach przewodzących. 

W celu pełniejszego obrazowania rozkładu pola 

w obszarach przyszczelinowych maszyny, ce-

lowo ukryto uzwojenia fazowe oraz cewkę DC. 

Model maszyny został opracowany w sposób 

umożliwiający kształtowanie dowolnej geome-

trii obwodu stojana i wirnika, w szerokim za-

kresie, do celów projektowych i optymalizacji 

maszyny. Jednak, z uwagi na ograniczenia 

technologiczne, przyjęte założenia upraszczają-

ce oraz fakt wykorzystania w projekcie goto-

wych, seryjnie wytwarzanych pakietów stojana, 

możliwości modelu zostały wykorzystane 

w niewielkim zakresie. 

2.2. Cel badań 

Jednym z etapów prac projektowych maszyny 

była optymalizacja konstrukcji wirnika, która 

pozwoli na osiągnięcie założonych wartości pa-

rametrów maszyny tj.: moment elektromagne-

tyczny M nie mniejszy niż 40 Nm, przy braku 

dowzbudzenia prądem dodatkowej cewki 

IDC =0A i znamionowym prądzie fazowym sil-

nika o wartości skutecznej INf =30A; zmiana 

momentu ∆M ≥ 3 wyznaczona jako stosunek 

momentu M przy prądzie cewki IDC = ±2,5A 

(3250 amperozwojów) i znamionowym prądzie 

stojana. 

Z uwagi na fakt, iż w proponowanej konstrukcji 

maszyny oś podłużna d związana z magnesami 

posiada inne parametry niż związana z biegu-

nami żelaznymi, uzyskanie regulacji strumieni 

biegunów wirnika, gwarantujących uzyskanie 

∆M na założonym poziomie, jest zadaniem zło-

żonym. Wymaga bowiem szerokiej analizy 

wpływu zmian reluktancji w obszarze przysz-

czelinowym maszyny na indukcyjność zarówno 

w osiach d jak i q. Od ich stosunku zależy rów-

nież zakres i skuteczność osłabiania strumienia 

maszyny prądem w osi d, co może być istotne 

dla analizy możliwości i skuteczności działania 

hybrydowych systemów kontroli strumieni 

wzbudzenia maszyn ECPMSM. 

Celem badań symulacyjnych jest zatem pozna-

nie wpływu zagłębienia magnesu w stosunku 

do bieguna żelaznego δm= dbż-dm, (zgodnie 

z rys. 1b) na szerokość regulacji pola wzbudze-

nia, rozkład pola oraz moment elektromagne-

tyczny maszyny. Analiza wyników tych symu-

lacji pozwoli, we właściwy sposób, określić op-

tymalne położenie magnesów, sporządzić pro-

jekt konstrukcji i wykonać wirnik o optymalnej 

strukturze. 

Należy dodać, że ze względu na ograniczenia 

technologiczne, przyjęto dodatkowe założenia 

projektowe tj.: szerokość szczeliny powietrznej 

δ1 = 1mm oraz średnica zewnętrzna bieguna że-

laznego jest wartością stałą i wynosi 

dbż=d1-δ1=164 mm. 
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2.3. Wyniki badań 

Na rys. 4 przedstawiono wybrane charaktery-

styki średnich wartości momentu elektromagne-

tycznego Mśr wytwarzanego przy prądzie zna-

mionowym stojana, w funkcji prądu cewki DC 

dla trzech wybranych wartości δm = 0,2,4 bada-

nych w zakresie 0-5 mm z krokiem co 1 mm. 

Przebiegi te wskazują na silny związek szero-

kości szczeliny powietrznej nad magnesami na 

zakres regulacji strumienia maszyny. 

Fig. 4. Charakterystyka momentu elektroma-

gnetycznego w funkcji prądu cewki DC dla 

różnych δm 

Potwierdzeniem tego jest wykres funkcji 

względnej zmiany momentu ∆M jako stosunek 

MDC=2,5 przy dowzbudzaniu maszyny prądem 

IDC= 2,5 A do MDC=-2,5 (odwzbudzaniu prądem 

IDC =- 2,5 A), w zależności od δm. 

Wykresy pokazują, że wzrost wartości reluk-

tancji w szczelinie powietrznej nad magnesami 

skutecznie powiększa zakres regulacji wzbu-

dzenia, lecz także będzie powodował obniżenie 

gęstości mocy maszyny. 

 

Fig. 5. Charakterystyka zmian momentu

w funkcji δm  

Ponadto, z zależności pokazanych na rys. 4 wy-

nika fakt występowania niesymetrii w obwo-

dzie magnetycznym maszyny, związanej 

z dodatkowym układem wzbudzenia. Stan ma-

gnetyczny w stanie bezprądowym maszyny, 

wynika z oddziaływania magnesów na jej ob-

wód magnetyczny. Określony kierunek i zwrot 

indukcji pola magnetycznego wewnątrz wału 

i zewnętrznych elementów stojana narzuca po-

laryzacja magnesów. To sprawia, że przeciw-

działanie polu od magnesów w momencie 

dowzbudzania maszyny prądem DC jest mniej 

skuteczne niż jej odwzbudzanie prądem DC 

o takiej samej wartości lecz przeciwnym zwro-

cie. Należy również podkreślić, że w procesie 

tym, duże znaczenie odgrywa stan nasycenia 

elementów czynnych maszyny który w szcze-

gólny sposób wpływa na jej pole rozproszenia, 

co zostało również zauważone w późniejszych 

badaniach eksperymentalnych. 

Wyniki pokazują również, że przy dowzbudza-

niu prądem cewki DC powyżej wartości 5A, 

część obwodu magnetycznego jest w nasyceniu 

i regulacja wzbudzenia maszyny przestaje być 

skuteczna. 

 

Fig. 6. Przebiegi momentów elektromagne-

tycznych dla trzech prądów cewki DC 

Na rysunku 6 przedstawiono przebiegi momen-

tu elektromagnetycznego dla trzech prądów 

cewki DC wyznaczonego dla 60 °el. przy zna-

mionowym prądzie stojana wymuszonym prze-

biegiem sinusoidalnym. Przebiegi te wykazują 

skuteczną około dwukrotną zmianę wartości 

średniej momentów zarówno przy dowzbudza-

niu i odwzbudzaniu prądem DC równym ±5A 

w stosunku do stanu bezprądowego cewki DC. 

Niestety, przebiegi te pokazują również zmianę 

pulsacji momentu elektromagnetycznego, 

zwiększającej się proporcjonalnie do wartości 

prądu cewki DC, która w dużej mierze wynika 
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ze zmian wartości i przebiegu momentu zacze-

powego. Dlatego, ważne jest, aby na etapie pro-

jektowania i optymalizacji maszyny takiego lub 

podobnego typu analizować i ograniczać jej 

moment zaczepowy, przy użyciu znanych [14] 

lub zaproponowanych w autorskich publika-

cjach [15-19] metod jego minimalizacji. 

Na podstawie analizy wyników badań symula-

cyjnych ostatecznie dokonano wyboru δm=2 

mm (co odpowiada 3 mm całkowitej szczelinie 

powietrznej, mierzonej w kierunku promienio-

wym od łuku, wyznaczonego z wierzchołków 

magnesów, do wewnętrznego promienia pakie-

tów stojana), przy której zgodnie z rys. 5 spo-

dziewana jest zmiana ∆M na poziomie 3. 

 

Fig. 7. Widok wirnika i ułożenia jednej grupy 

ośmiu magnesów na biegunie 

3. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono wybrane wyniki prac 

badawczych, projektowych i konstrukcyjnych 

maszyny ECPMSM. 

Na podstawie analiz prezentowanych wyników 

badań symulacyjnych, których głównym celem 

było poszukiwanie optymalnego rozmieszcze-

nia magnesów w wirniku dla uzyskania szero-

kiego zakresu regulacji pola wzbudzenia ma-

szyny, udało się skutecznie opracować projekt 

konstrukcji oraz technologię wykonania wirni-

ka. Efektem tych prac było wykonanie wirnika 

(rys. 7) z masy SMC uformowanej na stalowym 

wale, która utworzyła bieguny żelazne oraz po-

zostałą część magnetowodu. Na tak przygoto-

wany wirnik zostały później naklejone i zalane 

żywicą epoksydową magnesy trwałe. 
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