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THERMAL CALCULATIONS AND RESEARCH OF MACHINE  

WITH PERMANENT MAGNETS AND EXTERNAL ROTOR  

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono model do obliczeń cieplnych i stanowisko do badań maszyny 

z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, w której wewnętrzna powierzchnia korpusu stojana jest 

chłodzona cieczą. Zaprezentowano rozkład temperatury w przekroju poprzecznym maszyny otrzymany 

w wyniku rozwiązania zastępczej sieci cieplnej, w stanie ustalonym. Wyniki obliczeń porównano z wynikami 

badań. 
 

Abstract: The work concerns on the thermal calculations and tests of permanent magnet machine with 

external rotor, cooled with liquid flowing over inner surface of the stator housing. The distribution of 

temperature in the cross section of the machine, obtained as a result of thermal net solutions in steady state are 

presented. The calculation results were compared with the test results. 
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1. Wstęp 

Praca dotyczy maszyny z magnesami trwałymi 

i zewnętrznym wirnikiem, przeznaczonej do 

bezpośredniego napędu pojazdu elektrycznego. 

Znajomość rozkładu temperatury w maszynie 

jest potrzebna do prawidłowego zaprojektowa-

nia obwodu magnetycznego i układu chło-

dzenia. Parametry magnesów neodymowych 

pogarszają się ze wzrostem ich temperatury. 

Układ chłodzenia powinien zapewnić nieprze-

kraczanie maksymalnych i średnich temperatur 

uzwojenia i magnesów. Temperatury te sta-

nowią dane wejściowe do obliczeń projekto-

wych, w których wyznaczane są parametry 

konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyny. 

Wymagania pojazdu i pierwszą wersję 
konstrukcji maszyny przedstawiono w [1]. 

Maszyna ma moc ciągłą 5 kW przy prędkości 

obrotowej 330 obr/min. Dodatkowo musi 

zapewnić trzykrotne przeciążenie momentem 

i zwiększenie prędkości obrotowej o 70%. 

Prezentowana w pracy maszyna różni się 
w stosunku do omawianej w [1]: 

- rozwiązaniem układu łożyskowania, który 

zapewnia prostszy dostęp i regulację luzu 

łożyska, 

- konstrukcją tarczy i korpusu wirnika, 

pozwalającą na zwiększenie maksymalnej 

prędkości obrotowej, 

- rozwiązaniem układu uszczelnienia, 

poprawiającym jego skuteczność 
i niezawodność 

Konstrukcję rozpatrywanej maszyny przedsta-

wiono na rys.1, a widok zbudowanego 

prototypu na rys. 2. 

 
Rys. 1. Konstrukcja maszyny 
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Model cieplny maszyny obejmujący stojan 

i kanał chłodzący zaprezentowano w [2]. 

  
Rys. 2. Widok zbudowanego prototypu 

W pracy tej porównano dwa sposoby 

chłodzenia. Niższe temperatury i łatwiejsze 

odpowietrzanie kanału zapewniał, rozpatry-

wany w tej pracy, sposób chłodzenia z dwoma 

równoległymi obiegami cieczy (wlot do kanału 

na dole wylot na górze). 

Wstępne badania zbudowanego prototypu 

wykazały, że w modelu cieplnym powinien być 
uwzględniony również wirnik. Przyczyną tego 

są wydzielane w nim straty mocy, spowodo-

wane pulsacją strumienia w magnesach 

i w korpusie. Ponadto obracający się zewnętrz-

ny wirnik jest chłodzony omywającym go po-

wietrzem. Oprócz tego zaobserwowano na 

stanowisku badawczym i uwzględniono w mo-

delu odprowadzanie ciepła z tarczy stojana do 

konstrukcji mocowania maszyny na stanowisku 

lub do zawieszenia pojazdu.  

W dalszej części pracy przedstawiono rozbudo-

wany w stosunku do [2] model cieplny 

maszyny oraz wyniki obliczeń, które 

porównano z pomiarami wykonanymi na 

stanowisku badawczym 

2. Model cieplny maszyny  

Do modelowania rozkładu temperatury 

w maszynie, w stanie cieplnie ustalonym, 

zastosowano metodę sieci cieplnych [3,4,5,6]. 

Przy pominięciu różnic temperatur wzdłuż 
długości maszyny zbudowano dwuwymiarowy 

model cieplny połowy maszyny od wlotu do 

wylotu medium chłodzącego. Modelowaną 
połowę maszyny podzielono na elementarne 

objętości płaszczyznami RZ i Zϑ. Objętości te 

mają jednakową grubość, równą długości 

pakietu stojana - ls. Elementarne objętości 

w obszarze zębów mają stałą szerokość i kształt 

prostopadłościanów, pozostałe mają kształt 

wycinków pierścieni. Wymiary elementarnych 

objętości uzależniono od zbioru parametrów 

konstrukcyjnych i parametrów dyskretyzacji.  

Do zbioru parametrów konstrukcyjnych należą: 
Qs - liczba żłobków stojana, rre - zewnętrzny 

promień wirnika, hjr - wysokość jarzma wirni-

ka, hm - wysokość magnesu, αe - współczynnik 

wypełnienia bieguna magnesem, δ - grubość 
szczeliny powietrznej, rse - promień zewnętrzny 

stojana, hds - wysokość zęba stojana, bd - szero-

kość zęba stojana, hjs - wysokość jarzma sto-

jana, dszp - grubość szczelinki pomiędzy stoja-

nem i korpusem, gks - grubość ścianki korpusu 

stojana, hk - wysokość kanału chłodzącego. 

Dyskretyzację modelowanego obszaru okre-

ślono parametrami: nrjs - liczba warstw po pro-

mieniu w jarzmie stojana, nrd - liczba warstw po 

promieniu w żłobku i zębie, nrm - liczba warstw 

po promieniu w magnesie, nrjw - liczba warstw 

po promieniu w jarzmie wirnika, nfid - liczba 

podziałów po kącie w obszarze zęba, nfiq - 

liczba podziałów po kącie w obszarze żłobka. 

Parametry podziałów kątowych w strefie 

zębowo żłobkowej przenoszone są na pozostałe 

obszary maszyny. Obszary: kanału z medium, 

korpusu stojana, szczelinki powietrznej 

pomiędzy korpusem stojana i pakietem oraz 

szczeliny powietrznej pomiędzy stojanem 

i wirnikiem, zamodelowano w postaci jednej 

warstwy w kierunku promieniowym. 

Otrzymano w ten sposób parametryczny model 

cieplny maszyny, który umożliwia łatwą 
zmianę parametrów konstrukcyjnych. Fragment 

sieci cieplnej dla przykładowej dyskretyzacji 

modelowanego obszaru połowy maszyny 

przedstawiono na rysunku 3.  

W modelu uwzględniono przekazywanie ciepła 

do innych elementów i do otoczenia przez 

przewodzenie i przez konwekcję (pominięto 

emisję). Konwekcja występuje przy przekazy-

waniu ciepła ze ścianek kanału do medium 

chłodzącego, z powierzchni stojana i wirnika do 

szczeliny powietrznej, oraz z powierzchni wir-

nika do otoczenia. W pozostałych częściach 

maszyny występuje przekazywanie ciepła przez 

przewodzenie.  

Źródłami ciepła są straty mocy wydzielane 

w uzwojeniu, w rdzeniu stojana, korpusie 

wirnika i w magnesach. Straty mocy w uzwoje-

niach określono na podstawie rezystancji 

uzwojeń i zakładanych prądów. Straty w rdze-

niu stojana wyznaczono w obliczeniach 

projektowych. Natomiast straty w rdzeniu 

wirnika i straty w magnesach wyznaczono na 

podstawie mocy mechanicznej maszyny 
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napędzającej badaną maszynę w stanie jało-

wym. Znając moce wydzielane w poszczegól-

nych częściach maszyny wyznaczono moce 

wydzielane w elementarnych objętościach. 

 
Rys. 3. Fragment sieci cieplnej maszyny 

Zadawana temperatura zimnej wody jest 

w modelu temperaturą odniesienia. Gałęzie 

z zewnętrznej warstwy korpusu wirnika i z kor-

pusu stojana są połączone z zadawaną tempera-

turą otoczenia. Moce strat oraz strumienie 

ciepła w gałęziach połączonych z temperatu-

rami odniesienia są źródłami w sieci cieplnej, 

wpływającymi do węzłów. Wymiana ciepła 

w kanale została zamodelowana w postaci 

źródeł strumienia cieplnego, sterowanych 

temperaturą cieczy [3, 5]. 

Sieć cieplną rozwiązano metodą analogiczną do 

metody potencjałów węzłowych w przypadku 

sieci elektrycznych. W sieciach cieplnych 

potencjałom odpowiadają temperatury, 

a prądom strumienie ciepła lub moce strat. 

Zgodnie z tą metodą konduktancje przewodze-

nia i konwekcji zestawiono w macierz G kon-

duktancji cieplnych własnych (suma konduk-

tancji dołączonych do danego węzła) i wzajem-

nych (leżących pomiędzy sąsiednimi węzłami). 

Moce strat i strumienie ciepła w gałęziach 

połączonych z temperaturami odniesienia zesta-

wiono w wektor źródeł P. Układ równań z nie-

wiadomymi temperaturami ϑ, ma postać: 
 PG =⋅ϑ    (1) 

Program do budowania i rozwiązywania 

modelu cieplnego maszyny napisano 

w środowisku Matlaba. Program umożliwia 

graficzną wizualizację wyników w postaci 

wykresów i mapy temperatur. Szczegółowy 

opis algorytmu formułowania i rozwiązania 

sieci cieplnej przedstawiono w [4 i 5]. 

3. Wyniki obliczeń 

W obliczeniach cieplnych prezentowanych 

w [2] zakładano, że współczynnik przejmowa-

nia ciepła w kanale αk może przyjmować warto-

ści od 500 do 2000 W/m
2
K. Wartość tego 

współczynnika zależy od: geometrii kanału, 

prędkości płynu, przewodności cieplnej, 

lepkości i gęstości płynu. Wartość tego 

współczynnika jest często wyznaczana 

doświadczalnie. W celu uzależnienia αk od 

prędkości i temperatury cieczy dla trzech 

wydatków cieczy: 0,25, 0,5 i 1 litr/minutę 
obliczono liczbę Reynoldsa [7]: 

η

ρud
Re = ,   (2) 

gdzie: ρ – gęstość płynu [kg/m3],  

η – współczynnik lepkości dynamicznej płynu 

[Pa·s], u – średnia liniowa prędkość [m/s],  

d – zastępcza średnica kanału [m] równa 4Sk/bk 

(Sk – przekrój kanału, bk – obwód kanału). 

Obliczenia wykonano dla wody. Gęstość, 
współczynnik lepkości dynamicznej i przewod-

ność cieplną wody uzależniono od temperatury 

w zakresie od 10 do 60
o
C. Wartość liczby 

Reynoldsa we wszystkich przypadkach była 

mniejsza od 2100. Oznacza to, że przepływ jest 

laminarny. Następnie obliczono liczbę Prandtla: 

λ

ηc
Pr = ,   (3) 

gdzie: c – ciepło właściwe [J/kg·K], λ – prze-

wodność cieplna [W/m·K] wody, jako funkcje 

temperatury.  

Przy przepływie laminarnym liczba Nusselta 

jest określona ze wzoru: 
n

k dlPrReCNu )/(= ,  (4) 

gdzie: lk – długość kanału. 

Wartości współczynników C i n zależą od 

wartości iloczynu wielkości w nawiasach. 

Obliczone wartości tego iloczynu były większe 

od 13, zatem C=1,86, n=0,33. Na podstawie 

liczby Nusselta obliczono współczynnik 

przejmowania ciepła w kanale. 

d

dlPrReC
n

k
k

λ
α

)/(
= . (5) 

Wyniki obliczeń pokazano w formie wykresu 

na rys. 4. Z rysunku tego wynika, że wartość αk 

rośnie przy wzroście temperatury wody 

w kanale i jej prędkości.  
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Rys. 4. Zależność współczynnika αk od 

temperatury i wydatku wody w kanale 

Obliczone wartości αk zastosowano w oblicze-

niach cieplnych przy tych samych przepływach 

wody w kanale i przy 1,8 krotnym przeciążeniu 

maszyny. Przeciążenie to wyznaczono w taki 

sposób, żeby maksymalna temperatura uzwoje-

nia przy najmniejszym przepływie cieczy była 

bliska 120
o
C. Mimo znacznie większej dopusz-

czalnej temperatury uzwojenia (200
o
C) przyjęto 

taką temperaturę, jako maksymalną ze względu 

na niekorzystny wpływ temperatury na 

parametry magnesów. Dla łatwiejszego 

porównania wyników obliczeń z wynikami 

badań przyjęto tę samą temperaturę zimnej 

wody 26,5
o
C. Wyniki obliczeń przy przepływie 

0,25 l/min przedstawiono na rys. 5 i 6, a przy 

przepływie 0,5 i 1 l/min na rys. 7 i 8. 
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Rys. 5. Rozkład temperatur w wybranych 

miejscach o stałym promieniu i kącie 

zmienianym od 0 do 180
o
, przy przepływie 

wody 0,25 l/min 
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Rys. 6. Rozkład temperatury w przekroju 

maszyny, przy przepływie wody 0,25 l/min 
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Rys. 7. Rozkład temperatur w wybranych 

miejscach o stałym promieniu i kącie 

zmienianym od 0 do 180
o
, przy przepływie 

wody 0,5 l/min 

0 30 60 90 120 150 180
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

θ [ 
o
 ]

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

, o
C

 

 
Góra żłobka

Magnes

Jarzmo wirnika

Środek jarzma stojana

Szczelina-KP

Korpus stojana

Woda

 
Rys. 8. Rozkład temperatur w wybranych 

miejscach o stałym promieniu i kącie 

zmienianym od 0 do 180
o
, przy przepływie 

wody 1 l/min 
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4. Badanie maszyny  

Badania zbudowanego prototypu wykonano na 

stanowisku pokazanym na rys.9. 

 
Rys. 9. Stanowisko do badania maszyny 

Maszynę zamocowano w uchwycie 

i sprzęgnięto przez zespół sprzęgieł elastycz-

nych i momentomierz z maszyną prądu stałego, 

wyposażoną w przekładnię planetarną. Badaną 
maszynę chłodzono wodą destylowaną w ukła-

dzie zamkniętym składającym się z pompy 

o regulowanym wydatku, kanału znajdującego 

się w korpusie stojana, przepływomierza 

i chłodnicy z wentylatorem. W maszynie 

umieszczono 12 czujników temperatury typu 

LM135. Czujniki rozmieszczono na dwóch 

cewkach położonych najbliżej wlotu i wylotu 

cieczy. Rozmieszczenie czujników w obszarze 

jednej cewki przedstawiono na rys. 10. 

Pozostałe 2 czujniki mierzyły temperaturę 
wody wpływającej i wypływającej z maszyny. 

 
Rys. 10. Rozmieszczenie czujników temperatury 

w cewce położonej najbliżej wylotu wody 

Mierzone temperatury rejestrowano za pomocą 
karty pomiarowej NI PCI 6251 połączonej 

z komputerem i specjalnie opracowanego przy-

rządu wirtualnego. Przyrząd umożliwia jedno-

czesną rejestrację temperatury z 12 czujników 

w założonym czasie. Sygnały z czujników 

odczytywano z częstotliwością 1 kHz. W celu 

zmniejszenia liczby wyników i wyeliminowania 

przypadkowych zakłóceń, pomiary uśredniano 

w czasie 1 sek. Obliczane w ten sposób 

temperatury z każdego czujnika zapisywano do 

pliku. Po każdej rejestracji wyników, w oknie 

graficznym panelu sterującego przyrządu 

wyświetlane są aktualne zależności temperatur 

w funkcji czasu - rys. 11. 

 
Rys. 11. Układ do rejestracji temperatur 

Badania maszyny wykonano w stanie pracy 

prądnicowej. Maszyna była napędzana 

silnikiem prądu stałego i obciążana regulowaną 
rezystancją. Wykonano trzy próby nagrzewania 

przy przepływach cieczy w kanale (0,25; 0,5 

i 1 litr/min) i przy przeciążeniu (1,8), takich 

samych jak w obliczeniach. Czas każdej próby 

ograniczono do 120 minut. Po tym czasie 

temperatury były praktycznie ustalone. 

Maksymalną temperaturę uzwojenia wskazywał 

czujnik przymocowany do cewki w środku 

długości maszyny. Zależności maksymalnych 

temperatur od czasu cewki położonej przy 

wylocie (linie ciągłe) i cewki umieszczonej 

w pobliżu wlotu wody chłodzącej (linie 

przerywane) pokazano na rys. 12. Z rysunków 

12 oraz 5, 7 i 8 wynika, że różnice pomiędzy 

temperaturami pomierzonymi i obliczonymi 

cewki położonej przy wylocie wody nie 

przekraczają 2
o
C, a różnice tych temperatur 

cewki umieszczonej przy wlocie wody są 
mniejsze od 7

o
C. Ponadto z rysunków tych 

można zauważyć, że wzrost przepływu wody 

powyżej 0,5 l/min powoduje nieznaczne 

zmniejszenie maksymalnej temperatury 

uzwojenia. Przy wzroście przepływu z 0,5 do 

1 l/min temperatura zmniejszyła się tylko o ok. 

3
o
C, podczas gdy przy wzroście przepływu 

z 0,25 do 0,5 l/min o ok. 10
o
C. 

Na rys. 13 przedstawiono zależności od czasu 

temperatur wody wpływającej i wypływającej 

z maszyny. Różnice pomiędzy pomierzonymi 

i obliczanymi temperaturami wypływającej 

wody wynoszą ok. 1
o
C. 
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Rys. 12. Maksymalne temperatury cewki 

położonej przy wylocie (linie ciągłe) i cewki 

sąsiadującej z wlotem wody chłodzącej (linie 

przerywane) przy różnym wydatku 
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Rys. 13. Temperatury wody zimnej i ciepłej 

przy różnym wydatku 

5. Podsumowanie  

W pracy przedstawiono parametryczny model 

cieplny maszyny z magnesami trwałymi 

i zewnętrznym wirnikiem. Model ten umożliwia 

wyznaczenie temperatur poszczególnych 

elementów maszyny w zależności od stopnia 

obciążenia i prędkości przepływu cieczy 

w kanale chłodzącym. Maksymalne różnice 

pomiędzy temperaturami obliczonymi i pomie-

rzonymi wynosiły ok. 7
o
C tzn. ok. 6%. 

Z wykonanych obliczeń i badań wynika, że 

zależność maksymalnej temperatury uzwojenia 

od prędkości cieczy w kanale jest silnie 

nieliniowa. Nieliniowa jest również zależność 
mocy pobieranej przez pompę od wydatku. 

Zatem można określić wydatek optymalny, przy 

którym suma mocy strat wydzielanych w uzwo-

jeniu i mocy pobieranej przez pompę jest mini-

malna. Na podstawie zależności mocy pobiera-

nej przez pompę od wydatku, wyznaczonej 

z pomiarów i obliczonej zależności strat 

wydzielanych w uzwojeniu od wydatku przy 

rozpatrywanym przeciążeniu obliczono 

optymalny wydatek, który wynosi ok. 0.5 l/min. 
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