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PRZYDATNO�� WYBRANYCH PROGRAMÓW POLOWYCH DO 

OBLICZANIA MOMENTU ZACZEPOWEGO WIELOBIEGUNOWEJ 
MASZYNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

 
HELPFULNESS SELECTED FIELD PROGRAMS FOR CALCULATING OF 

COGGING TORQUE FOR MULTIPOLE PERMANENT MAGNETS  
ELECTRIC MACHINE 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono problem przydatno�ci oblicze� momentu zaczepowego w 

wielobiegunowej maszynie z magnesami trwałymi. Obliczenia tej samej maszyny zostały wykonane przez 

ró�nych autorów, bez wymiany informacji mi�dzy nimi. Obliczenia wykonano przy u�yciu ró�nych 

programów. Du�e rozbie�no�ci mi�dzy uzyskanymi wynikami oblicze� i pomiarami pozwalaj� na 

stwierdzenie, �e obliczanie momentu zaczepowego w takich maszynach jest mało przydatne. 
 
Abstract: The paper presents plausibility of calculation of cogging torque of multi-pole motor. Calculation for 

the same motor were performed by different authors without information exchange among them. The 

calculation were performed with the use of different  programs. A large discrepancies among obtained results 

allow  authors to allege that calculation of cogging torque is implausible.  
 

Słowa kluczowe: maszyna z magnesami trwałymi, moment zaczepowy 
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1. Wst�p 

Istotnym fragmentem oblicze� maszyny z 

magnesami trwałymi jest wyznaczenie 

momentu zaczepowego odpowiedzialnego za 

pulsacje momentu, b�d�cego �ródłem drga� 
maszyny i zwi�zanego z tymi drganiami hałasu 

[7], [8], [9], [17]. Wielu autorów podejmuje si� 
obliczania momentu zaczepowego [7], [8], [9], 

[10, [11], [12], [13], [14], [15] z 

wykorzystaniem metod polowych lub 

analitycznie [16], jednak brak prac 

porównuj�cych obliczenia z wynikami 

pomiarów zwłaszcza w maszynach 

wielobiegunowych. Wieloletnie do�wiadczenie 

głównego autora artykułu w obliczaniu i 

budowie maszyn wielobiegunowych [1], [2], 

[3] wskazuje, �e zmierzony na prototypach 

maszyn moment zaczepowy bardzo istotnie 

ró�ni si� od momentu obliczonego. Poni�szy 

artykuł jest prób� wskazania �ródeł głównych 

ró�nic w uzyskanych obliczeniach i pomiarach. 

Artykuł ten powstał w wyniku nakłonienia 

współautorów do zaj�cia si� tym tematem. 

Współautorzy dostali zadanie obliczenia 

momentu zaczepowego w maszynie o 

narzuconej konstrukcji i ich zadaniem było 

obliczenie tego momentu przy u�yciu ró�nego 

oprogramowania i przy braku konsultacji i 

wymiany informacji mi�dzy sob�. 

2. Konstrukcja maszyny 
Zadana konstrukcja maszyny pokazana jest na 

rys. 1. Stojan maszyny ma 27 prostych z�bów, 

na których umieszczono trójfazowe uzwojenie. 

Na wirniku umieszczonych jest 

przemienniebiegunowo 30 segmentowych 

magnesów o szeroko�ci 18 mm i wysoko�ci 5 

mm, co przy �rednicy wewn�trznej stojana 228 

mm i szczelinie powietrznej równej 1,5 mm 

stanowi 75% wypełnienia podziałki biegunowej 

wirnika. W celu zmniejszenia masy wirnik 

wykonano w postaci rury o �ciance grubo�ci 

10 mm. 
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Rys. 1. Obwód magnetyczny rozpatrywanej maszyny 

 

W maszynie zastosowano nowy, opatentowany 

sposób minimalizacji momentu zaczepowego [5] 

polegaj�cy na odpowiednim doborze liczby 

�łobków stojana i liczby biegunów wirnika. 

Dzi�ki temu nie ma potrzeby stosowania skosu i 

nie zmniejsza si� powierzchnia u�yteczna �łobka. 

3. Uzyskane wyniki oblicze� 

Poni�ej przedstawione s� wyniki oblicze� 
momentu zaczepowego uzyskane przez 

współautorów referatu. Od wielu lat zajmuj� si� 
oni podobnymi obliczeniami i maj� bogate 

do�wiadczenie dotycz�ce oblicze� polowych 

[1], [2], [3], [4], [5], [6]. Obliczenia 

przeprowadzane były w programach: Maxwell, 

Ansys, Comsol Multiphisics. Wspólnym 

elementem oblicze� była konstrukcja maszyny 

– nie narzucano liczby w�złów siatki, liczby 

warstw w szczelinie ani liczby elementów siatki 

oraz metody oblicze�.  

3.1. Wyniki z programu Ansys 

Poni�ej na rysunku nr 2 pokazany jest rozkład 

strumienia magnetycznego, za� na rysunku nr 3 

zale�no�� momentu zaczepowego od k�ta 

obrotu wirnika. 

 

 

 

 

Rys. 2. Rozkład strumienia magnetycznego 

w badanej maszynie 
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Rys. 3. Warto�� momentu zaczepowego liczona 

dla maszyny o długo�ci 1 m 

3.2. Wyniki z programu Maxwell 

Podobnie jak w Ansysie wyniki oblicze� 
zamieszczone s� na rysunkach nr 4 i 5. 

 

Rys. 4. Rozkład strumienia magnetycznego w 

badanej maszynie 
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Rys. 5. Warto�� momentu zaczepowego liczona 

dla maszyny o długo�ci 1 m 

Jak wida� warto�ci momentu zaczepowego s� 
zbli�one, ale wyra�nie inny jest okres 

zmienno�ci tego momentu.  

Poni�ej pokazane s� wyniki oblicze� 
przeprowadzone tak�e w programie Maxwell 

przez innego współautora. 

 

Rys. 6. Rozkład strumienia magnetycznego w 

badanej maszynie 

 

Rys. 7. Warto�� momentu zaczepowego liczona 

dla maszyny o długo�ci 1 m 

Jak wida� wyniki uzyskane przez dwóch 

współautorów s� ró�ne pomimo 

przeprowadzania oblicze� w tym samym 

programie. Istotne ró�nice wyst�puj� zarówno 

w amplitudzie momentu zaczepowego jak i w 

jego okresie zmienno�ci. 

3.3. Wyniki z programu Comsol Multiphisics 

Poni�ej prezentowane s� wyniki uzyskane przy 

przeprowadzeniu oblicze� z u�yciem programu 

Comsol Multiphisics w wersji 3.3. 

 

Rys. 8. Rozkład strumienia magnetycznego w 

badanej maszynie 
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Rys. 9. Warto�� momentu zaczepowego liczona 

dla maszyny o długo�ci 1 m 

4. Wnioski 

Prezentowane wyniki oblicze� ró�ni� si� mi�dy 

sob� zarówno pod wzgl�dem amplitudy 

momenty zaczepowego jak i okresu jego 

zmienno�ci. Najwi�ksze ró�nice wyst�puj� 
mi�dzy pierwszym liczeniem (Ansys), a 

ostatnim (Comsol Multiphisics). Co 

dziwniejsze ró�nice praktycznie nie wyst�puj� 
w obliczeniach indukcji magnetycznej w 

rdzeniu maszyny. Mo�e to �wiadczy� o 

istotnych bł�dach w procedurach 

obliczeniowych ró�nych programów i braku 

wiarygodno�ci oblicze�, w przypadku momentu 

zaczepowego lub wyj�tkowej wra�liwo�ci 

programów na liczb� w�złów siatki. Warto�� 
zmierzonego na wykonanym prototypie 

maszyny momentu zaczepowego wynosiła 

3,2 Nm, co przy długo�ci maszyny 0,1 m 

stanowi pi�ciokrotn� warto�� obliczonego 

momentu zaczepowego.  Tak du�e rozbie�no�ci 

mi�dzy obliczeniami a pomiarami s� wynikiem 

nieuwzgl�dnienia w modelu symulacyjnym 

nierównomierno�ci w rozkładzie magnesów na 

wirniku i nieuwzgl�dnienia ró�nego stopnia ich 

namagnesowania. Nawet małe przesuni�cie 

magnesu rz�du 0,5 mm powoduje w przypadku 

maszyny wielobiegunowej du�y bł�d 

procentowy, a jak pokazuj� obliczenia bł�dy 

takie zmieniaj� warto�� momentu zaczepowego 

nawet dwukrotnie. Przy maszynie o trzydziestu 

biegunach uwzgl�dnienie wszystkich 

niesymetrii jest po prostu niemo�liwe ze 

wzgl�du na ogromn� liczb� wszystkich 

mo�liwych przypadków. Dlatego przy budowie 

maszyn wielobiegunowych nale�y szczególn� 
uwag� zwraca� na dokładno�� wykonania 

elementów i dobór magnesów o jednakowej 

warto�ci indukcji. Nale�y podkre�li�, �e du�e 

ró�nice mi�dzy obliczeniami a pomiarami 

momentu zaczepowego wyst�powały we 

wszystkich znanych autorom przypadkach 

wykonania maszyn wielobiegunowych i dlatego 

obliczenia te s� mało wiarygodne. 
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