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ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW SYNCHRONICZNEGO 

MAGNETOELEKTRYCZNEGO O ROZRUCHU WŁASNYM  
I INDUKCYJNEGO PRACUJĄCYCH Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ 

 
COMPARED ANALYSIS OF LSPMSM AND SQUIRREL-CAGE MOTOR 

EXPLOITATION WITH VARIABLE ROTATIONAL SPEED  
 

Streszczenie: W artykule porównano pracę w stanie ustalonym dwóch silników: synchronicznego 

magnetoelektrycznego z klatką rozruchową (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu 

konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku 

synchronicznym zastosowano klatkę rozruchową wykonaną z miedzi. Zbadano wpływ zmiany częstotliwości 

napięcia zasilającego oba silniki na sprawność, współczynnik mocy i prąd pobierany z sieci.  
 
Abstract: In this paper, the steady-states operation of a line start permanent magnet synchronous motor 

(LSPMSM) and a squirrel-cage motor have been compared. The stator of 3kW induction motor, Sg 100L-4B, 

was used in both structures. The squirrel cage in the rotor of LSPMSM motor is made from copper. The 

influence of the frequency change of the supply voltage on the motors efficiency and current as well as power 

factor has been examined. 
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1. Wstęp 
W dążeniu do obniżenia kosztów eksploatacji 

napędów elektrycznych coraz częściej silniki 

indukcyjne zastępuje się magnetoelektrycznymi 

silnikami synchronicznymi (PMSM), które przy 

tych samych gabarytach zapewniają większą 

moc, sprawność i współczynnik mocy [10].  

W ostatnich latach opracowano szereg 

interesujących konstrukcji tych silników m.in.  

z dzielonymi magnesami powierzchniowymi 

[7, 9]. Wadą PMSM jest konieczność 

stosowania przy rozruchu układów 

przekształtnikowych, co zwiększa całkowity 

koszt napędu. Koszt ten można minimalizować 

stosując silnik synchroniczny przystosowany  

do rozruchu przy bezpośrednim podłączeniu  

do sieci elektrycznej (Line Start Permanent 

Magnet Synchronous Motors-LSPMSM). Prace 

nad tego typu silnikami są prowadzone w wielu 

ośrodkach naukowo-badawczych [3, 4, 6, 8]. 

W artykule przedstawiono wyniki analizy 

wybranych paramentów. Badano wpływ zmian 

prędkości obrotowej silników: synchronicznego  

z magnesami trwałymi i klatką rozruchową oraz 

indukcyjnego klatkowego na sprawność, 

współczynnik mocy i prąd w uzwojeniach stojana. 

Zmiany prędkości obrotowej realizowano 

zasilając silniki napięciem o regulowanej 

częstotliwości.  

Poniższy artykuł jest kontynuacją prac 

prowadzonych przez autorów nad 

opracowaniem nowych konstrukcji i badaniami 

silników synchronicznych z rozruchem 

własnym [1, 2, 5]. 

2. Budowa badanych silników  
Badano trójfazowe silniki: indukcyjny klatkowy 

oraz synchroniczny magnetoelektryczny  

z klatką rozruchową. W obu konstrukcjach 

wykorzystano rdzeń stojana i kadłub tego samego 

silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 

3kW, prędkości znamionowej 1415 obr/min  

i napięciu znamionowym 3x400 V przy 

połączeniu w gwiazdę oraz 36 półzamkniętych 

żłobkach w stojanie. W wirniku silnika 

indukcyjnego znajduje się 28 żłobków 

skoszonych z klatką aluminiową (rys. 1a).  

W wirniku silnika synchronicznego 

umieszczono magnesy neodymowe ułożone  

w kształcie litery ”U” oraz klatkę rozruchową  

o 28 okrągłych prętach miedzianych (rys. 1b).  

Na rysunku 2 przedstawiono kompletny wirnik 

obu rozpatrywanych silników. 
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a) b) 

 
Rys. 1. Przekrój poprzeczny wirnika silnika  

a) indukcyjnego, b) synchronicznego 

 (1-uzwojenie klatkowe, 2-rdzeń wirnika, 3-wał, 

4- magnesy) 
 

 

 

Rys. 2. Wirnik silnika a) indukcyjnego,  

b) LSPMSM z klatką miedzianą  

 

3.Rezultaty badań  
Pomiary wykonano zasilając silniki napięciem 

o regulowanej częstotliwości przy zachowaniu 

warunku U/f = const. Badano wpływ zmiany 

obciążenia T na sprawność η, współczynnik 

mocy cosφ i prąd w uzwojeniach stojana I. 

Wyniki dla wybranych częstotliwości 

zestawiono na rysunku 3 dla silnika 

indukcyjnego oraz na rysunku 4 dla silnika 

LSPMSM.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 3. Sprawność (a), współczynnik mocy(b) oraz 

prąd pobierany z sieci (c) w funkcji momentu 

obciążenia silnika indukcyjnego  

 

a) 
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b) 

 

 

c)  

 

Rys. 4. Sprawność (a), współczynnik mocy (b) 

oraz prąd pobierany z sieci (c) w funkcji 

momentu obciążenia silnika synchronicznego  

 

Badania obu silników wykonano również 

zmieniając częstotliwość przy zachowaniu 

stałego momentu obciążenia T = 15 Nm. Na 

rysunku 5 porównano wartości mocy 

wejściowej, sprawności i współczynnika mocy 

przy zmianie częstotliwości. W celu 

porównania uzyskanych w tych warunkach 

pracy parametrów energetycznych obu silników 

w tabeli 1 zestawiono wartości sprawności, 

współczynnika mocy, prądu w uzwojeniach 

stojana i mocy użytecznej. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 5. Sprawność (a), współczynnik mocy(b) oraz 

moc pobierana z sieci (c) w funkcji momentu 

obciążenia silników synchronicznego 

(LSPMSM) i indukcyjnego (IM) 

 

Tabela 1. Wybrane parametry funkcjonalne w 

stanie pracy ustalonym obu silników przy 

T = 15 Nm i wybranych częstotliwościach 

napięcia zasilania 

silnik indukcyjny synchroniczny 

parametry 30 Hz 40Hz 50Hz 30 Hz 40Hz 50Hz 

η [-] 0,728 0,786 0,803 0,803 0,842 0,863 

cosφ [-] 0,669 0,683 0,707 0,769 0,806 0,842 

I [A] 5,7 5,7 5,7 4,8 4,7 4,6 

Pu [W] 1325 1808 2280 1414 1885 2356 

 

4. Wnioski 
Zbudowany magnetoelektryczny silnik 

synchroniczny charakteryzuje się parametrami 

lepszymi od analogicznych parametrów silnika 

indukcyjnego klatkowego o tej samej wielkości 

mechanicznej. Współczynnik mocy i sprawność 

silnika o magnesach trwałych są znacząco 

większe od wartości uzyskiwanych dla silnika 

indukcyjnego. Parametry te w obu  
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konstrukcjach wzrastają przy zwiększaniu 

częstotliwości. Również wartość skuteczna 

prądu pobieranego przez silnika synchroniczny 

w stanie pracy ustalonej przy obciążeniu 

powyżej 10 Nm jest ok. 10-20 % mniejsza niż 

w silniku indukcyjnym klatkowym. 

Na podstawie uzyskany wyników badań można 

stwierdzić, że silniki synchroniczne  

z magnesami trwałymi wykazują większą 

sprawność i większy współczynnik mocy niż 

silniki indukcyjne. Wykazano, że  

z powodzeniem mogą one zastąpić silniki 

indukcyjne nawet w układach napędowych  

o regulowanej częstotliwości. Z tego względu 

celowe jest wdrożenie tego typu maszyn do 

produkcji i eksploatacji.  

W prezentowanym artykule celowo pominięto 

zjawiska związane z przebiegiem procesu 

rozruchu obu konstrukcji. Rezultaty badania 

rozruchu autorzy zamieścili w [11]. 
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