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MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO 

WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 
  

PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION 

SENSOR 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wibracyjną metodę diagnostyczną dla silników i generatorów 

z magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w elektrowniach wodnych i wiatrowych oraz napędach 

trakcyjnych pojazdów elektrycznych. Opisywana metoda wykorzystuje specyficzne właściwości 

konstrukcyjne maszyn z ze wzbudzeniem od magnesów trwałych, mianowicie indukowanie się SEM pod 

wpływem drgań. Autor przedstawia podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika 

elektrodynamicznego, wyniki symulacji oraz badań laboratoryjnych maszyn z magnesami trwałymi, w których 

zwiększony poziom wibracji spowodowany był niewywagą. 
 

Abstract: This article presents a new vibration diagnostic method designed for diagnostic of permanent magnets 

(PM) generators and traction motors. Those machines are commonly used in small wind and water systems or as 

a traction drives to electrical vehicles. Specific structural properties of PM machines are used in this method - 

electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this work author presents the similarity of permanent 

magnet machines to sensor of vibration, simulation and laboratory tests results of PM machines, where higher 

level of vibration were caused by unbalance. 
 

Słowa kluczowe: generator, magnesy trwałe, diagnostyka, drgania 
Keywords: generator, permanent magnets, diagnostics, vibration

1. Wstęp 

Rozwój technologii oraz materiałoznawstwa w 

ostatnich latach spowodowały zwiększenie 

zastosowań magnesów trwałych w napędach 

trakcyjnych (elektromobilność, Rys. 1). 

Wzrost zastosowań magnesów trwałych 

w budowie silników elektrycznych związany 

jest z poprawą ich parametrów: zwiększeniem 

przeciążalności momentem, polepszeniem 

właściwości regulacyjnych, zwiększeniem 

sprawności i gęstości mocy, uproszczeniem 

konstrukcji (Tab. 1). 

 
Rys. 1. Fiat Panda z silnikiem wyprodukowanym 

przez KOMEL – projekt badawczo-rozwojowy  

nr NR01-0084-10 

Tabela 1. Zestawienie parametrów maszyn 

elektrycznych 
Rodzaj silnika 

elektrycznego 
h 

P n η m  

kW 1/min % kg 

Silnik 

asynchroniczny 
200 30.0 1472 92.5 265 

Silnik prądu 

stałego 
160 34.7 1560 88.5 247 

Silnik z 

magnesami 

trwałymi 

160 31.2 1500 91.8 110 

Zadaniem diagnostyki drganiowej jest 

uzyskanie swoistej bazy danych dotyczących 

stopnia zużycia danych podzespołów. 

W zależności od celu pomiaru oraz typów 

badanych maszyn, podstawowe znaczenie mają 
przebiegi szybkozmienne: przemieszczenia, 

prędkości lub przyspieszeń drgań. Dla ogólnej 

oceny maszyny istotna jest wartość RMS 

prędkości drgań, która odzwierciedla energię 
niszczącą. Chcąc natomiast poznać ich 

przyczynę, konieczne jest przeprowadzenie 

analizy częstotliwościowej drgań. Pozwala to 

na rozłożenie sygnału badanego na składowe. 

Znając parametry ruchowe maszyny oraz jej 

konstrukcję można poszczególnym składowym 

widma przypisać konkretne elementy lub stany 

pracy maszyny [1]. Diagnostyka drganiowa 
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większości maszyn elektrycznych opiera się 
głównie na pomiarach przy wykorzystaniu 

zewnętrznych czujników pomiarowych oraz 

dedykowanej do tego celu kosztownej 

i skomplikowanej aparatury. W rozwiązaniach 

tych trzeba zwracać uwagę na możliwości 

montażu czujnika do maszyny, co często 

stwarza problemy, gdyż maszyna fabrycznie 

jest rzadko do tego celu przystosowana. Sposób 

zamontowania wpływa na zakres 

przenoszonych częstotliwości sygnału 

badanego. Należy również zwracać szczególną 
uwagę na separację układu pomiarowego od 

wszelkiego rodzaju zakłóceń, które mogą 
powodować nieprawidłowe wskazania 

aparatury pomiarowej [2,3]. 

Zaletą opisywanej metody wykrywania wibracji 

wzbudzanych przyczynami mechanicznymi  

w maszynach elektrycznych z magnesami 

trwałymi jest to, że układ pomiarowy nie 

wymaga stosowania czujników do pomiaru 

drgań. Uzwojenie twornika oraz obwód 

wzbudzenia pełnią bowiem także funkcję 
czujnika pomiarowego drgań. Czujniki do 

pomiaru drgań są stosowane w tym przypadku 

jednorazowo do skalowania pomiarów dla 

danego typu maszyny. Pomiary drgań tą metodą 
mogą być wykonywane on-line w czasie 

normalnej eksploatacji maszyny [4,5]. 

Autora, jako diagnostę interesuje problem 

związany z pojawieniem się wyższego poziomu 

wibracji powstałego podczas użytkowania 

maszyny. Źródłami harmonicznych, które mogą 
pojawić się podczas eksploatacji maszyny: 

• niewywaga, 

• asymetria geometrii promieniowej lub 

osiowej pomiędzy stojanem a wirnikiem, 

• uszkodzenie łożyska. 

W tej pracy poruszone są rozważania związane 

z drganiami, które powstały w wyniku 

niewywagi na wale maszyny. 

Opisywany sposób diagnostyki maszyn 

elektrycznych z magnesami trwałymi, o liczbie 

par biegunów p i pracujących z prędkością 
obrotową n, obejmuje  rejestrację przebiegu 

czasowego napięcia lub prądu diagnozowanej 

maszyny, wykonanie analizy 

częstotliwościowej i wydzielenie częstotliwości 

f1 oraz f2 wg zależności (1) i (2): 

p

fp
f

)1(
1

−
=   (1) 

p

fp
f

)1(
2

+
=   (2) 

gdzie: f1, f2 – szukane częstotliwości, p – liczba 

par biegunów, f – częstotliwość pierwszej 

harmonicznej badanego generatora. 

2. Generator wzbudzany magnesami 

trwałymi jako czujnik drgań 

Analizując problem zakłóceń zauważono 

podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi 

(PM) do czujnika elektrodynamicznego (Rys.2), 

służącego do pomiaru drgań. Czujnik taki 

charakteryzuje się: 

• prostą budową, magnes zawieszony na 

sprężynie wewnątrz cewki. Pod wpływem 

wibracji magnes się przemieszcza 

i generuje w cewce sygnał proporcjonalny 

do prędkości drgań. Istnieją również 
konstrukcje gdzie cewka jest ruchoma, 

natomiast magnes jest przymocowany na 

sztywno do obudowy, 

• czułość zależy od liczby zwojów w cewce, 

• nie potrzeba zasilania ze źródła 

zewnętrznego. 

 
Rys. 2. Czujnik elektrodynamiczny 

Porównując maszynę wzbudzaną magnesami 

trwałymi (Rys.3) do czujnika 

elektrodynamicznego (Rys.2) można zauważyć: 

• podobną budowę – magnesy trwałe oraz 

uzwojenie, czyli cewka. Pod wpływem 

wibracji generuje się SEM, a więc sygnał 

który można wykorzystać do analizy drgań, 
• większa liczba zwojów oraz par biegunów 

indukuje większy sygnał pomiarowy, 

a więc czułość jest zależna od liczby 

zwojów uzwojenia – analogicznie jak 

w czujniku elektrodynamicznym. 
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Rys.3. Przykład maszyny z magnesami trwałymi 

3. Symulacje komputerowe oraz wyniki 

badań laboratoryjnych 

Przedstawione symulacje oraz badania 

laboratoryjne zrealizowano dla generatora  

PMGhR90X – 6M, o parametrach: UN = 40 V, 

IN = 17,2 A, PN = 1,2 kW, nN = 1000 1/min. 

Generator ten jest wykorzystywany w małych 

elektrowniach wiatrowych. 

Symulacje zostały przeprowadzone na modelu 

polowym (Rys.4) w środowisku Ansys 

Maxwell 2D. Do obliczeń wykorzystuje on 

metodę elementów skończonych. Rezultaty 

obrazują wpływ drgań na SEM indukowaną 
w uzwojeniu generatora [6]. 

 
Rys. 4. Model polowy generatora 

Wynikiem symulacji jest napięcie 

wyindukowane w uzwojeniu generatora 

znajdującego się w obszarze odziaływania 

drgań. Zostało ono poddane analizie widmowej, 

której celem było wyodrębnienie 

poszukiwanych częstotliwości 

odpowiadających poszczególnym stanom 

niepożądanym w maszynie elektrycznej. 

Aby odzwierciedlić oddziaływanie wibracji na 

prądnicę z magnesami trwałymi należało 

określić  funkcję opisującą ruch wirnika. 

Otrzymano to poprzez badania generatora nie 

będącego w ruchu, umieszczonego na wspólnej 

konstrukcji wraz z silnikiem indukcyjnym 

posiadającym tę  samą liczbę par biegunów. 

Silnik posiadał zamontowaną niewywagę na 

wale. Spowodowało to wymuszenie drgań 
generatora z magnesami trwałymi i powstanie 

SEM w uzwojeniu. Napięcie, które zostało 

zarejestrowano, przedstawiono na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Napięcie indukowane w uzwojeniu nie 

napędzanego generatora – wyniki badań 

laboratoryjnych 

Działania te pozwoliły na określenie funkcji 

opisującej ruch wirnika w badanym 

generatorze, podczas oddziaływania wibracji 

pochodzących od niewywagi. Następnie 

powstałe równanie zostało zaimplementowane 

w model polowy, celem sprawdzenia 

poprawności odwzorowania. 

 
Rys. 6. Napięcie indukowane na zaciskach nie 

napędzanego generatora – wyniki symulacji 

Na rysunku 6 pokazano napięcie indukowane 

na zaciskach generatora w wyniku symulacji 

powyższej próby. Jak można zaobserwować 
rzeczywiste napięcie pokrywa się w dużym 

stopniu z  wynikiem symulacji. Metoda doboru 

funkcji opisującej ruch wirnika wynikający 
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z występowania wibracji na skutek niewywagi 

na wale maszyny stworzona została poprawnie. 

Wykorzystując równania (1) oraz (2) określono 

częstotliwości f1 i f2 dla badanej maszyny, które 

odpowiadają stanowi niewyważenia maszyny. 

Następnie przeprowadzono analizę 
częstotliwościową sygnału napięciowego 

powstałego w wyniku symulacji oraz 

rzeczywistego wyindukowanego przez 

napędzany generator. Na rysunkach 7 -10 

przedstawiono badania oraz symulacje 

weryfikujące zastosowanie nowej metody do 

wykrywania niewyważeń mogących powstać 
podczas eksploatacji maszyn z magnesami 

trwałymi. 

 

Rys. 7. Analiza częstotliwościowa generatora 

w dobrym stanie technicznym – wyniki symulacji 

 

Rys. 8. Analiza częstotliwościowa generatora 

z niewywagą – wyniki symulacji 

Tabela 2. Porównanie wyników symulacji oraz 

badań laboratoryjnych 
 f [Hz] f1 [Hz] f2 [Hz] 

Zależności (1) oraz (2) 

50.00 33.33 66.67 

49.70 33.13 66.27 

49.55 33.03 66.07 

Symulacje 49.70 33.16 66.23 

Badania laboratoryjne 49.55 33.27 65.86 

Rysunek 7 pokazuje widmo napięcia,  

powstałego w wyniku symulacji generatora 

w niezakłóconym stanie pracy. Natomiast na 

rysunku 8 możemy zaobserwować analizę 
wynik symulacji dla generatora z niewywagą 
umieszczoną na wale. 

 

 

Rys. 9. Analiza częstotliwościowa generatora 

w dobrym stanie technicznym – wyniki badań 

laboratoryjnych 

Na rysunkach 9 i 10 analogicznie 

przedstawiono analizę częstotliwościową 
napięcia zmierzonego na zaciskach generatora 

napędzanego. Widmo obiektu rzeczywistego 

odbiega od tego z symulacji ze względu na to, 

że w modelu symulacyjnym zakłada się  
maszynę idealną, w pełni symetryczną, co 

w warunkach rzeczywistych jest niemożliwe 

Zakres częstotliwości, wokół podstawowej 50 

Hz, zawiera zbiór częstotliwości dodatkowych.  

Na rysunkach 8 i 10 widać dodatkowe 

częstotliwości pochodzące od prędkości 

obrotowej, które wzbudziła niewywaga. 

Odpowiadają one tym wyznaczonym drogą 
symulacyjną i obliczeniową – tabela 2.  
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Rys. 10. Analiza częstotliwościowa generatora 

z niewywagą – wyniki badań laboratoryjnych 

4. Układ z falownikiem 

Zarówno silniki z magnesami trwałymi 

przeznaczone do napędów trakcyjnych, jak 

również generatory PM używane w energetyce 

odnawialnej zazwyczaj współpracują 
z wszelkiego rodzaju falownikami, 

sterownikami, komutatorami elektronicznymi. 

W tych przypadkach trzeba pamiętać, że mamy 

do czynienia z przebiegami odkształconymi. 

Analiza częstotliwościowa takich przebiegów 

nierzadko jest utrudniona. Prąd najczęściej jest 

zbliżony przebiegiem do sinusoidy, natomiast 

napięcie posiada szereg wyższych 

harmonicznych, które muszą zostać 
odfiltrowane. Można tego dokonać używając 

pasywnych oraz aktywnych filtrów [7-9]. 

 

Rys.11. Silnik SMwsPA132S4 

Poniżej przedstawiono analizę 
częstotliwościową prądu dla silnika 

SMwsPA132S4 (Rys.11), o parametrach: 

IN = 160 A, PN = 15 kW, nN = 3400 1/min.  

zasilanego z falownika SKAI. Analiza została 

wykonana zarówno dla maszyny w dobrym 

stanie technicznym (Rys.12), jak również dla 

silnika z niewywagą (Rys.13). Można 

zaobserwować, że w widmie prądu silnika 

z niewywagą znacząco uwidoczniły się 
harmoniczne od prędkości obrotowej. 
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Rys. 12. Widmo częstotliwościowe silnika PM 

w dobrym stanie technicznym, zasilanego 

z falownika– wyniki badań laboratoryjnych 
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Rys. 13. Widmo częstotliwościowe silnika PM 

z niewywagą, zasilanego z falownika – wyniki 

badań laboratoryjnych. 
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Tabela 3. Porównanie wyników obliczeń oraz 

badań laboratoryjnych 
 f [Hz] f1 [Hz] f2 [Hz] 

Obliczenia -  (1) i (2) 
50.00 25.00 75.00 

50.50 25.25 75.75 

Badania laboratoryjne 50.50 25.54 75.62 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzone obliczenia, symulacje oraz 

badania pokazują skuteczność przedstawionej 

nowej wibracyjnej metody diagnostycznej dla 

generatorów z magnesami trwałymi (Tab.2 

i Tab.3), gdzie drgania powstały na skutek 

niewywagi. Przeprowadzona analiza pokazuje 

możliwość wykorzystania maszyny 

z magnesami trwałymi jako czujnik drgań dla 

samej siebie. Przeanalizowano szereg publikacji 

i nigdzie nie napotkano takiego rozwiązania, 

gdzie do oceny stanu technicznego pod 

względem drgań wykorzystuje się sygnał 

własny maszyny [10-13]. Jest to, więc podejście 

innowacyjne i niestandardowe. Przedstawiona 

metoda diagnostyczna zdaniem autora, który na 

co dzień zajmuje się badaniem maszyn 

w laboratorium, jak również diagnostyką 
maszyn elektrycznych eksploatowanych 

w przemyśle, znacznie upraszcza diagnostykę 
drganiową w maszynach PM [12]. Sprawia, iż 
nie jest wymagane stosowanie kosztownych 

czujników pomiarowych oraz diagnosta nie 

przejmuje się ich montażem,  co w niektórych 

przypadkach stanowi istotny problem. Sama 

obserwacja przebiegów czasowych napięć lub 

prądów badanych maszyn ze względu na istotną 
różnicę między poziomami generowanej SEM, 

a składową pochodzącą od wibracji  nie 

pozwala na wychwycenie anomalii. Konieczna 

jest analiza FFT badanego przebiegu. Metoda 

pozwala również na diagnostykę on – line, przy 

użyciu dodatkowego oprzyrządowania 

pozwalającego na analizę częstotliwościową 
sygnału napięciowego lub prądowego 

eksploatowanego napędu [4,5]. Jest to dosyć 
istotne dla elektrowni wiatrowych do których 

dostęp jest z różnych powodów utrudniony. 

Pozostałe źródła harmonicznych w maszynach 

elektrycznych z magnesami trwałymi zostaną 
przeanalizowane przez autora w następnych 

pracach. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia 

patentowego nr P.405669 [13]. 
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