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BADANIA MASZYNY PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI 

TRWAŁYMI W ZAKRESIE PRACY PRĄDNICOWO-SILNIKOWEJ 

  
STUDIES OF DC MACHINES WITH PERMANENT MAGNETS 

IN GENERATING AND MOTOR MODES 

 
STRESZCZENIE: W napędzie hybrydowym bezzałogowego aparatu latającego stosowane są dwa napędy 

sprzężone ze sobą mechanicznie. Jednym z napędów jest maszyna elektryczna. W przeciwieństwie do silnika 

spalinowego, który jest tylko i wyłącznie elementem napędowym, maszyna elektryczna w zależności od 

przyjętego trybu pracy musi pełnić rolę prądnicy. W publikacji przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych 

maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w zakresie pracy silnikowej i prądnicowej. W wyniku badań 
wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanej maszyny dla różnych napięć zasilających oraz wyznaczono 

charakterystyki zewnętrzne maszyny pracującej jako generator. 

 

Abstract: In the hybrid drive of unmanned aerial vehicle are used two drives coupled mechanically. In one of 

the drive the electric motor is used. Unlike an internal combustion engine which is the only element of the 

drive, the electric motor, depending on a mode of operation must also act as a generator. In the paper were 

presented results of laboratories studies of permanent magnet DC motor in motoring and generation mode. As 

a result of conducted studies mechanical characteristics of examined DC motor were determined for various 

supply voltages and also external characteristics for machine working in generation mode were determined. 

  

Słowa kluczowe: bezszczotkowa maszyna prądu stałego z magnesami trwałymi, napęd hybrydowy, praca 

silnikowa, praca generatorowa 

Keywords: permanent magnet brushless direct current machine, hybrid drive, motor mode, generator mode 

 

1. Wstęp 

Obecnie nieodłącznym elementem napędów 

hybrydowych są maszyny elektryczne. W wielu 

przypadkach maszyny te pracują zarówno jako 

silniki jak i prądnice. Wymaga tego specyfika 

napędu hybrydowego, w którym część energii 

kinetycznej pojazdu jest odzyskiwana podczas 

hamowania i przetwarzana na energię 
elektryczną. Energia ta z kolei jest 

magazynowana w akumulatorach  

i wykorzystywana podczas przyspieszania czy 

też jazdy pod górkę. Obecnie trwają intensywne 

prace nad rozwojem napędów hybrydowych 

stosowanych w bezzałogowych aparatach 

latających (BAL) [1-6]. W tego typu napędzie 

maszyna elektryczna pracuje jako silnik w fazie 

wznoszenia dostarczając dodatkowej mocy na 

śmigło. Może również napędzać śmigło 

samodzielnie, stając się przy tym, tzw. napędem 

cichym. Podczas lotu na określonym pułapie 

zapotrzebowanie na moc jest znacznie mniejsze 

niż w przypadku wznoszenia się. Wówczas 

nadmiar mocy silnika spalinowego może zostać 
wykorzystany do ładowania akumulatorów, 

poprzez zastosowany w napędzie silnik 

elektryczny, który przechodzi w tryb pracy 

prądnicowej. 

W przypadku napędów elektrycznych  

i hybrydowych wymaga się wysokiej 

sprawności przy możliwie małych gabarytach. 

Jest to szczególnie istotne w przypadku 

przeznaczenia napędu hybrydowego do BAL.  

Celem pracy jest ocena parametrów maszyny 

elektrycznej z magnesami trwałymi 

przeznaczonej do napędu hybrydowego  

w zakresie pracy silnikowej i prądnicowej. Dla 

pracy silnikowej wyznaczono charakterystyki 

mechaniczne oraz sprawności, a dla pracy 

generatorowej wyznaczono charakterystyki 

zewnętrzne oraz sprawności.  

2. Napęd hybrydowy bezzałogowego 

aparatu latającego  

Dla poprawy efektywności pracy silnika 

spalinowego w przypadku napędu 

bezzałogowego obiektu latającego można 

zastosować napęd hybrydowy równoległy.  

W przypadku napędu hybrydowego 

równoległego możliwe są trzy warianty: 

• napęd ze wspólnym wałem, 
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• napęd ze sprzęgłem, 

• napęd poprzez przekładnię planetarną. 

Najprostszym rozwiązaniem i zajmującym 

najmniej miejsca jest napęd hybrydowy ze 

wspólnym wałem. Jednak jego wadą jest brak 

możliwości niezależnej pracy silnika 

elektrycznego i spalinowego. W tym 

rozwiązaniu nie ma możliwości pracy samego 

silnika elektrycznego. Napęd ze sprzęgłem, 

które odłącza silnik spalinowy od reszty napędu 

wymaga precyzyjnego sprzęgnięcia silnika 

spalinowego i elektrycznego poprzez sprzęgło 

elektromagnetyczne. Wariant z przekładnią 
planetarną, zapewnia niezależną pracę silnika 

elektrycznego, ale wymaga więcej miejsca oraz 

pogarsza sprawność całego napędu. Na rysunku 

1 pokazano schemat blokowy przykładowego 

hybrydowego układu napędowego  

z przekładnią przeznaczonego do 

bezzałogowego obiektu latającego.  

 
Rys. 1. Schemat blokowy hybrydowego układu 

napędowego bezzałogowego obiektu latającego 

 3. Model silnika 

Obiektem badań jest bezszczotkowa maszyna 

prądu stałego z magnesami trwałymi. W tabeli 

1 zestawiono wybrane wymiary geometryczne i 

parametry badanego silnika. 

Tabela 1. Wybrane wymiary i parametry 

badanego silnika BLDC 
Napięcie zasilające [V] 24-42 

Liczba pasm 3 

Konfiguracja uzwojenia trójkąt 
Liczba biegunów stojana 12 

Liczba biegunów wirnika 14 

Stała napięciowa kV [V/1000 obr] 5.84 

Rezystancja pasma  Rph [Ω] 0.042 

Liczba zwojów na biegun 18 

Średnica zewnętrzna wirnika [mm] 53 

Długość pakietu stojana [mm] 45 

Magnesy trwałe neodymowe 

Blacha magnetyczna anizotropowa 

Przekrój poprzeczny badanej konstrukcji 

pokazano na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny badanego silnika 

Badana konstrukcja silnika BLDC posiada 

wirnik zewnętrzny. Takie rozwiązanie stosuje 

się w przypadku konieczności ograniczenia 

gabarytów maszyny. Prowadzi ono do 

zwiększenia wartości wytwarzanego momentu 

elektromagnetycznego przy jednoczesnym 

zmniejszeniu wagi samej maszyny. Wadą tego 

rozwiązania jest zmniejszona trwałość silnika  

w odniesieniu do klasycznego rozwiązania  

z wirnikiem wewnętrznym. 

4. Badania laboratoryjne  

4.1. Moment zaczepowy 

W warunkach laboratoryjnych wyznaczono 

moment zaczepowy TCoog maszyny BLDC  

w funkcji kąta położenia wirnika θ. Przebieg 

ten przedstawiono na rysunku 3. Z uwagi na 

rodzaj blachy magnetycznej zastosowanej  

w obwodzie magnetycznym stojana występuje 

znaczący moment zaczepowy, którego wartości 

maksymalne zmieniają się od +0,3Nm do 

-0,25Nm.  

 
Rys. 3. Zależność momentu zaczepowego  

w funkcji położenia wirnika 

4.2. Moment statyczny 

W celu określenia wpływu rodzaju 

zastosowanego materiału magnetycznego na 

wytwarzany moment, wykonano pomiary dla 

trzech możliwych przypadków zasilania pasm 

silnika, tj. Ph1-Ph2, Ph2-Ph3 oraz Ph3-Ph1 

stałą wartością prądu I=21A. Na rysunku 4 
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pokazano zależność momentu 

elektromagnetycznego Te w funkcji kąta 

położenia wirnika θ  dla wszystkich trzech 

przypadków zasilania. 

 
Rys. 4. Zależność momentu elektromagnety-

cznego Te w funkcji kąta położenia wirnika przy 

I=21A dla a) Ph1-Ph2, b) Ph2-Ph3 oraz  

c) Ph3-Ph1 

Najkorzystniejszy kształt momentu 

elektromagnetycznego posiada wariant Ph1-

Ph2. Nie mniej jednak uzyskane kształty 

momentu w funkcji kąta są dalekie od 

pożądanych. Wpływ anizotropii blachy 

magnetycznej na kształt wytwarzanego 

momentu elektromagnetycznego jest dość 
istotny. Powoduje on, że przy stałej wartości 

prądu w uzwojeniach będą występowały 

znaczące tętnienia momentu elektromagne-

tycznego. W przypadku napędu hybrydowego 

równoległego nie jest to istotną wadą ponieważ 
silnik ten jest bezpośrednio sprzęgnięty ze 

śmigłem o dość dużym momencie 

bezwładności. Dlatego tętnienia momentu 

pochodzące głównie od silnika spalinowego, ale 

również i elektrycznego są kompensowane 

momentem dynamicznym wirującego śmigła.  

4.3. Praca silnikowa 

Charakterystyki mechaniczne oraz sprawności 

zostały wyznaczone na stanowisku 

laboratoryjnym wyposażonym w wysoko-

prądowy stabilizowany zasilacz prądu stałego 

(60V, 110A), sześciokanałowy analizator mocy 

WT1600 z modułem silnikowym, 

momentomierz (Magtrol TN=5Nm, 

nmax=50000obr/min), hamownicę wiroprądową 
Magtrol WB43 (PN=3kW, nmax=50000obr/min) 

wraz z oprzętem oraz komputerem służącym 

zarówno do akwizycji danych jak i sterowania 

wartością momentu obciążenia TL (z poziomu 

programu Labview-u). W układzie sterowania 

pracą silnika zastosowano dedykowany układ 

zasilania z wbudowanym algorytmem 

bezczujnikowej detekcji położenia wirnika. 

Układ pomiarowy został tak skonfigurowany, 

aby była możliwość wyznaczenia zarówno  

sprawności ogólnej układu napędowego oraz 

samego silnika czy też układu zasilającego. 

Poszczególne charakterystyki wyznaczano przy 

różnych wartościach  napięć zasilających. 

Zaprojektowany napęd docelowo ma być 
zasilany z baterii akumulatorów. Ze względu na 

planowane zastosowanie tego napędu  

w różnych modelach BAL, przewidziano 

zasilanie z pakietów baterii akumulatorów 

litowo-polimerowych o 8, 9 lub 10 celach. Ilość 
zastosowanych cel będzie zależna od 

przewidywanego zasięgu lotu oraz dostępnego 

w danym modelu BAL miejsca na akumulatory. 

Stąd, też badania napędu przeprowadzono  

w zakresie napięć od 26V do 42V. 

Na rysunku 5 pokazano zależność prędkości 

obrotowej n silnika w funkcji momentu 

obciążenia TL przy różnych wartościach 

napięcia zasilającego. 

 
Rys. 5. Charakterystyki n=f(TL) wyznaczone dla  

różnych wartości napięcia Udc 

Jak można zaobserwować na rysunku 5 

prędkość wraz ze zwiększeniem momentu 

obciążenia zauważalnie ulega zmniejszeniu. 

Wynika to między innymi z rozbudowanego 

układu pomiarowego, w którym zastosowano 

bezpośredni pomiar wszystkich prądów za 

pomocą analizatora mocy. To z kolei wymagało 

zastosowania długich przewodów 

połączeniowych pomiędzy silnikiem, 

analizatorem mocy i sterownikiem oraz 

pomiędzy sterownikiem analizatorem mocy  

i zasilaczem. Konsekwencją tego było 

występowanie dodatkowych spadków napięcia 

na przewodach łączeniowych które w układzie 

rzeczywistym są znacznie mniejsze. 

Wyznaczenie charakterystyk w pełnym zakresie 

zmiany momentu obciążenia uniemożliwiły 

dopuszczalne parametry hamownicy. Poniżej 

prędkości 6000 obr/min dopuszczalna wartość 
momentu obciążenia musiała być zmniejszana  

z uwagi na możliwość uszkodzenia hamownicy. 
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Jest to widoczne na uzyskanych 

charakterystykach mechanicznych (rys.5). 

Zależność sprawności ogólnej napędu η  

w funkcji momentu obciążenia TL dla 

granicznych wartości napięć zasilających 

pokazano na rysunku 6.  

 
Rys. 6. Zależność sprawności ogólnej η w 

funkcji momentu obciążenia TL  

Sprawność ogólna η badanego układu 

napędowego osiąga wartość 89%. Sprawność 
samego silnika jest tylko nieznacznie większa 

(91%) dzięki wysokiej sprawności układu 

zasilającego (rys.7). 

 
Rys. 7. Zależność sprawności układu 

zasilającego ηzas w funkcji momentu obciążenia 

TL  

Przy napięciu zasilającym Udc=42V uzyskano 

nieznacznie większą sprawność układu. Jest to 

naturalne ponieważ wraz ze wzrostem napięcia 

zasilającego maleje wpływ spadków napięcia 

na elementach energoelektronicznych układu 

zasilającego.  

Przykładowe przebiegi czasowe napięć  
i prądów przewodowych  pokazano na 

rysunkach 8 i 9. Przebiegi zarejestrowano przy 

prędkości obrotowej n=8000obr/min. 

 

Rys. 8. Przykładowe przebiegi czasowe napięć 

przewodowych 

 

 
Rys. 9. Przykładowe przebiegi czasowe prądów 

przewodowych 

4.4. Praca prądnicowa 

Przy badaniu maszyny w zakresie pracy 

prądnicowej zostało zastosowane inne 

stanowisko laboratoryjne. W miejsce 

hamownicy wiroprądowej został zamontowany 

silnik BLDC, który napędzał badaną maszynę  
z magnesami trwałymi. Na tym samym 

stanowisku wyznaczano również napięcia 

indukowane. Przy badaniu maszyny w zakresie 

pracy generatorowej zostało zastosowane 

programowalne obciążenie umożliwiające pracę 
ze stałym napięciem, stałą rezystancją 
obciążenia czy też ze stała mocą. W celu 

wyprostowania napięcia wyjściowego prądnicy 

na jej wyjściu zastosowano trójfazowy 

prostownik diodowy. 
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Napięcia indukowane 

Na rysunku 10 pokazano przebiegi 

przewodowych napięć indukowanych 

zarejestrowanych przy prędkości obrotowej 

n=3000 obr/min. 

 

Rys. 10. Przebiegi przewodowych napięć  

indukowanych przy prędkości n=3000 obr/min 

Jak można zauważyć indukowane napięcia 

przewodowe pokazane na rysunku 10 nie mają 
pożądanego kształtu. Jedynie w przypadku 

napięcia przewodowego E12 uzyskano przebieg 

zbliżony do trapezoidalnego. Dwa pozostałe 

napięcia przewodowe dość istotnie odbiegają 
od kształtu trapezoidalnego. Jest to efekt 

anizotropii materiału magnetycznego obwodu 

magnetycznego stojana.  

Praca ze stałym napięciem wyjściowym 

Przy pracy maszyny ze stałym napięciem 

obciążenie programowalne wymuszało stałą 
wartość napięcia wyjściowego prądnicy 

Udc=const poprzez zmianę wartości prądu Idc 

przy zwiększaniu prędkości obrotowej. Na 

rysunku 11 pokazano zależność prądu 

obciążenia generatora  Idc w funkcji prędkości 

obrotowej n przy stałej wartości napięcia 

Udc=const.  

 

Rys. 11. Zależność prądu obciążenia prądnicy 

Idc w funkcji prędkości obrotowej n przy stałej 

wartości napięcia wyjściowego Udc=const 

Uzyskanie określonej wartości prądu obciążenia 

prądnicy przy danej wartości napięcia 

wyjściowego wymaga regulacji prędkości 

obrotowej n. Jak można zauważyć przy 

utrzymywaniu stałej wartości napięcia na 

wyjściu prądnicy zależność pomiędzy prądem 

Idc a prędkością obrotową n nie jest liniowa. 

Uzyskaną sprawność ogólną η maszyny 

pracującej w zakresie pracy prądnicowej przy 

stałej wartości napięcia wyjściowego w funkcji 

prądu obciążenia prądnicy Idc przedstawiono na 

rysunku 12. 

 

Rys.12. Zależność sprawności ogólnej η  

w funkcji prądu obciążenia Idc przy stałej 

wartości napięcia wyjściowego Udc=const 

Wraz ze wzrostem napięcia na wyjściu prądnicy 

ulega zwiększaniu sprawność ogólna układu. W 

badanym przypadku wyniosła ona około 87.5% 

(sam generator około 91.5%). Zakres 

efektywnej pracy generatora wymaga 

obciążenia go prądem nie mniejszym niż 
Idc>10A. Poniżej tej wartości prądu obciążenia 

niezależnie od wartości napięcia na wyjściu 

prądnicy sprawność ogólna dość istotnie ulega 

zmniejszeniu.  

Praca ze stałą prędkością obrotową 

Przy pracy ze stałą prędkością obrotową 
obciążenie programowalne wymuszało zmianę 
wartości rezystancji obciążenia. Dla kilku 

stałych prędkości obrotowych wyznaczono 

charakterystyki zewnętrzne prądnicy.  

Na rysunku 13 pokazano zależność napięcia Udc 

na zaciskach prostownika trójfazowego 

dołączonego do generatora w funkcji prądu 

obciążenia Idc przy stałej wartości prędkości 

obrotowej n=const.  

 

Rys. 13. Zależność napięcia Udc w funkcji prądu 

obciążenia Idc przy stałej prędkości obrotowej 

n=const 
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Uzyskana sztywność charakterystyk 

zewnętrznych maszyny pracującej w zakresie 

pracy prądnicowej nie jest zadawalająca. Wraz 

ze wzrostem prądu obciążenia występuje  

znaczny spadek napięcia na zaciskach 

prostownika. Utrzymanie stałej wartości 

napięcia na wyjściu prostownika wymaga 

wzrostu prędkości obrotowej. W zakresie pracy 

prądnicowej ze stałą prędkością obrotową 
uzyskano sprawność samej maszyny równą 
91% przy prędkości n=6000 obr/min i 89.5% 

przy prędkości n=8000 obr/min. Sprawność 
ogólna maszyn w tym stanie pracy nie 

przekraczała 87% i jest ona niższa niż przy 

pracy silnikowej. 

5. Wnioski 

W artykule przedstawiono wyniki badań 
laboratoryjnych bezszczotkowej maszyny prądu 

stałego z magnesami trwałymi w zakresie pracy 

silnikowej i prądnicowej. W badanej maszynie 

zastosowano blachę magnetyczną 
anizotropową. Rodzaj zastosowanej blachy 

magnetycznej ma wpływ na wartość 
wytwarzanego momentu zaczepowego, 

momentu elektromagnetycznego oraz napięcia 

indukowane. Anizotropia blachy magnetycznej 

zwiększa wartość momentu zaczepowego oraz 

istotnie wpływa na przebiegi momentu 

elektromagnetycznego i indukowanych napięć. 
Wprowadza to dodatkowe tętnienia momentu 

elektromagnetycznego w badanym silniku.  

Jednak uzyskana sprawność ogólna maszyny  

w zakresie pracy silnikowej przekracza 89% 

przy sprawności samego silnika równej około 

91%. Przy pracy prądnicowej uzyskano 

znacznie niższą sprawność ogólną która nie 

przekraczała wartości 87%. Wpływ na 

pogorszenie sprawności maszyny w tym stanie 

pracy ma układ prostownikowy którego 

sprawność maleje wraz ze wzrostem prądu 

obciążenia. Sprawność układu mocy 

(prostownika) dołączonego do maszyny 

podczas pracy prądnicowej jest o kilka procent 

niższa pracy niż sprawność sterownika 

dołączonego do maszyny pracującej jako silnik. 

Wynika to z faktu, że podczas pracy silnikowej 

pracują tranzystory MOSFET, które mają 
większą sprawność w porównaniu do diod 

prostownika, które pracują przy pracy 

prądnicowej. Jeśli maszyna będzie pracowała 

jako prądnica to należy uwzględnić docelowy 

punkt pracy napędu wynikający z prędkości 

przelotowej. W tym stanie pracy napięcie na 

wyjściu układu prostownikowego powinno być 
nie mniejsze niż wartość maksymalna napięcia 

przewidzianego pakietu baterii akumulatorów. 

Tylko wówczas możliwe będzie pełne 

doładowywanie baterii akumulatorów.  
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