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MASZYNA WZBUDZANA MAGNESAMI TRWAŁYMI  

Z ANIZOTROPOWYM STOJANEM  
(CZĘŚĆ II – WYNIKI OBLICZEŃ POLOWYCH) 

 
PERMANENT MAGNET MACHINE WITH STATOR ANISOTROPY  

(PART II – FIELD CALCULATIONS) 

 
Streszczenie: Temat podjęty w pracy dotyczy analiz polowych dla maszyny z powierzchniowo montowanymi 

magnesami trwałymi na wirniku z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej rdzenia stojana. Rozważania te 

mają na celu pokazanie wpływu anizotropii na rozkład pola magnetycznego, funkcję koenergii, kształt 

indukowanych napięć oraz generację momentów zaczepowych. Wyniki analiz pozwalają również na 

określenie parametrów funkcji permeancji jednostkowej dla modelu matematycznego maszyny 

przedstawionego w I części pracy – Model matematyczny. Obliczenia polowe wykonano dla maszyny 

modelowej o liniowej charakterystyce magnesowania rdzenia. Anizotropia rdzenia stojana została 

wprowadzona poprzez zadanie dwukrotnie mniejszej przenikalności magnetycznej w osi poprzecznej TD w 

stosunku do osi RD zgodnej z kierunkiem walcowania. Przedstawione wyniki pozwalają sformułować wnioski 

i udzielić odpowiedzi na ile efekt anizotropii przy magnesowaniu obrotowym jest istotny z punktu widzenia 

eksploatacyjnego.  
 

Abstract: The article deals with the field analysis for machine with surface mounted permanent magnets on 

the rotor taking into account the anisotropic stator. These considerations are intended to show the effects 

following anisotropy on the distribution of the magnetic field, function of co-energy, induced voltage 

waveforms and generation of cogging torques. Results of analyzes allows for parameters determination of 

permeance function defining in the part I of paper – Mathematical model. The field calculations were 

performed for an exemplary machine which linear magnetic circuit and assumed stator core magnetic 

anisotropy. The anisotropy was introduced by twice reducing the magnetic permeability in the transverse axis 

(TD) with respect to the axis of rolling direction (RD). The results explain the question, how the magnetic 

anisotropy effect at rotational magnetization is important from the exploitation point of view. 

Słowa kluczowe: anizotropia magnetyczna, maszyna synchroniczna z magnesami trwałymi, magnesowanie 

obrotowe  

Keywords: magnetic anisotropy, PM synchronous machine, rotational magnetization 

 

1. Wstęp 

Temat podjęty w pracy dotyczy wyznaczenia 

parametrów modelu matematycznego maszyny 

z powierzchniowo montowanymi magnesami 

trwałymi na wirniku, opisujących anizotropię 

magnetyczną rdzenia stojana. Ponadto, 

rozważania te bazując na obliczeniach 

polowych FEA mają za cel pokazanie na ile 

uwzględnianie zjawiska magnesowania 

obrotowego jest istotne dla tej klasy maszyn.  

Prace prezentujące wyniki badań w tym 

zakresie dotyczą głownie silników 

synchronicznych i skupiają się na wpływie 

anizotropii rdzenia stojana na moment 

zaczepowy [1] lub na polowych sposobach 

modelowania anizotropii magnetycznej w 

rdzeniach z blachach orientowanych lub 

nieorientowanych [2],[3]. Efekty wywoływane 

nieliniową anizotropią magnetyczną wirnika w 

silniku asynchronicznym zostały przedstawione 

w [4]. W pracy przyjęto, że w maszynach z 

magnesami trwałymi o większej szczelinie 

powietrznej wpływ anizotropii rdzenia stojana 

może być rozważany w zakresie liniowym, przy 

wykorzystaniu sformułowań podanych w [5]. 

Całkowita koenergia zgromadzona w obwodzie 

magnetycznym maszyny wzbudzanej 

magnesami trwałymi jest sumą koenergii 

dostarczonej przez prądy uzwojeń Θ0E oraz 

koenergii PM0E  dostarczonej przez magnesy 

trwałe w stanie bezprądowym. W typowych 

konstrukcjach maszyn wzbudzanych 

magnesami trwałymi zastępcza szczelina 

powietrzna jest relatywnie duża, dlatego można 

uznać, że korekty modelujące anizotropię, będą 

dotyczyły pola magnetycznego wzbudzonego 
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magnesami trwałymi. Na skutek anizotropii 

rdzenia stojana będą występowały różnice 

pomiędzy przenikalnością magnetyczną rFeRDµ  

dla kierunku walcowania RD oraz 

przenikalnością rFeTDµ  dla kierunku 

poprzecznego TD. Funkcja koenergii pola oraz 

funkcja zastępczej permeancji jednostkowej 

szczeliny powinny być wtedy odpowiednio 

zmodyfikowane w stosunku do klasycznych 

rozważań [5]. Wyznaczenie ich dodatkowych 

parametrów modelujących anizotropię będzie 

przeprowadzone na podstawie obliczeń 

rozkładu pola maszynie dla stanu 

bezprądowego przy różnych pozycjach wirnika.  

2. Obliczenia polowe dla maszyny 

wzbudzanej magnesami trwałymi 

z uwzględnieniem anizotropii 

Analizy polowe przy użyciu pakietu MagNet 

przeprowadzono dla przykładowej maszyny 

modelowej, dla której założono liniowość 

charakterystyk żelaza oraz magnesów trwałych. 

Anizotropię uwzględniono poprzez 

wprowadzenie odpowiednio różnych poziomów 

przenikalności magnetycznych blach jarzma 

stojana dla osi walcowania ( rFeRDµ =10000) 

oraz osi do niej poprzecznej ( rFeTDµ =5000). 

Przyjęcie liniowych charakterystyk wynikało 

z aspektów metodycznych przeprowadzanych 

analiz mających na celu uwypuklenie jedynie 

wpływu zjawiska anizotropii.  

δl
ml

mr

 
Rys. 1. Model anizotropowej maszyny 

z magnesami trwałymi 

Podstawowe dane konstrukcyjne modelowej 

maszyny: promień zewn. jarzma stojana 

 120 mm, promień wewn. jarzma stojana rs = 

71 mm, długość pakietu lc = 100 mm, liczba 

żłobków stojana Zs = 36, szerokość otwarcia 

żłobka stojana 4 mm, liczba par biegunów 

p = 1, uzwojenie dwuwarstwowe złożone z 12 

szeregowych cewek elementarnych, liczba 

cewek tworzących parę biegunów - 6, całkowita 

liczba zwojów ws =120, poskok uzwojenia – 15, 

promień zewn. jarzma wirnika 64 mm, promień 

wewn. jarzma wirnika 27 mm, długość 

szczeliny nad magnesem lδ = 2 mm, grubość 

magnesu lm = 5 mm, rozpiętość jednego 

bieguna β2 =120
o
, parametry magnesów 

trwałych: Br=1.1 T; Hc = 827.6 kA/m; rmµ =1.1. 

Podstawą analiz pola w maszynach 

elektrycznych w ujęciu obwodowym jest 

przeważnie rozkład pola magnetycznego 

w szczelinie powietrznej. W obliczeniach 

analitycznych tego rozkładu, geometria obwodu 

magnetycznego jest opisywana za pomocą 

funkcji permeancji jednostkowej [5]. Dla 

maszyn z gładkim stojanem, formuły te są 

stosunkowo proste, natomiast problem zaczyna 

się komplikować, gdy chce się uwzględnić 

dowolny kształt obwodu magnetycznego, w 

tym również żłobkowanie oraz, jak w 

rozważanym przypadku, anizotropię rdzenia 

stojana. W prezentowanych badaniach 

obliczenia testujące wykonano w oparciu o 

model polowy maszyny dwubiegunowej 

sformułowany w programie MagNet 2D Static i 

przedstawiony na rys. 2. W pierwszym kroku 

porównano rozkłady pola magnetycznego w 

szczelinie maszyny ze stojanem izotropowym i 

anizotropowym. 

 

Rys. 2. Obraz linii sił pola magnetycznego dla 

maszyny anizotropowej  
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Rys. 3. Rozkład modułu składowej 

promieniowej indukcji w szczelinie powietrznej 

( 2/π=ϕ ), przypadek izotropowy - linia 

przerywana, anizotropowej – linia ciągła 

Wyniki przedstawione na rys. 3 wskazały, że 

wpływ anizotropii na rozkład pola w szczelinie 

nie jest praktycznie zauważalny. Z tego 

względu dalsze badania skupiły się na 

wielkościach całkowych pola t.j koenergii pola 

i strumieniach skojarzonych z uzwojeniami. 

W tym celu rozszerzono model polowy przez 

wprowadzenie ruchu wirnika przy użyciu 

procedury Motion. Rysunek 4 przedstawia 

porównanie zmian funkcji koenergii pola 

pochodzącego od magnesów trwałych przy 

obracającym się wirniku, gdy prądy 

uzwojeniach są równe zero.  

 
Rys. 4. Zmiany koenergii pola w funkcji 

położenia kątowego wirnika dla stanu 

bezprądowego, przypadek izotropowy - linia 

przerywana, anizotropowej – linia ciągła 

Gdy stojan jest anizotropowy funkcja koenergii 

zawiera oprócz składowej stałej i harmonicznej 

żłobkowej również harmoniczną drugą. Widmo 

Fouriera tej funkcji wyznaczone metodą FFT 

prezentują rysunki 5 i 6, na których wartości 

amplitud podano w dB względem przyjętego 

poziomu odniesienia równego 0,1 mJ. 

 

 
Rys. 5. Widmo amplitudowe w dB funkcji 

koenergii, przypadek izotropowy - linia 

przerywana „O”, anizotropowej – linia ciągła 

„o”  

 
Rys. 6. Składowe zmienne koenergii w [J], 

przypadek izotropowy - linia przerywana„O”, 

anizotropowej – linia ciągła „o” 

Amplituda drugiej harmonicznej koenergii jest 

zbliżona do poziomu 36 harmonicznej 

żłobkowej, która jak wskazuje rys. 6 ma 

praktycznie taką samą wartość w przypadku 

izotropowym i anizotropowym. 

W kolejnym kroku sprawdzono stopień 

asymetrii napięć indukowanych w uzwojeniach 

stojana. Podstawą do analizy były wyniki 

polowe przeliczone dla prędkości obrotowej 

wirnika odpowiadającej częstotliwości napięć 

równej 50Hz. Przebiegi indukowanych napięć 

przedstawione na rys. 7 zawierają identyczne 

wyższe harmoniczne, natomiast małe, ale 

zauważalne różnice występują dla harmonicznej 

podstawowej.  
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Rys. 7. Przebiegi czasowe napięć indukowanych 

w uzwojeniach stojana, przypadek izotropowy - 

linia przerywana, anizotropowej – linia ciągła 

 
Rys. 8. Amplitudy harmonicznej podstawowej 

indukowanych napięć poszczególnych faz, 

przypadek izotropowy - linia przerywana „O”, 

anizotropowej – linia ciągła „o” 

Z porównania przedstawionych na rys. 8 

wartości amplitud podstawowej harmonicznej 

napięć fazowych wynika, że anizotropia rdzenia 

stojana wprowadza niesymetrię napięcia w 

fazie „1” na poziomie 0.5V w stosunku do faz 

„2” oraz „3”. 

 
Rys. 9. Moment zaczepowy generowany przy 

obrocie wirnika - stojan izotropowy  

Bardzo istotnym zagadnieniem w maszynach z 

magnesami trwałymi jest powstawanie 

momentów zaczepowych. Wyniki polowych 

obliczeń tych momentów metodą prac 

wirtualnych przedstawiają rysunki 9 i 10. 

 
Rys. 10. Moment zaczepowy generowany przy 

obrocie wirnika - przypadek anizotropowy 

Analiza harmoniczna tych momentów 

przedstawiona na rys.11 wskazuje, że 

harmoniczna druga wywołana anizotropią jest 

około ponad dziesięciokrotnie mniejsza od 

harmonicznej wywołanej użłobkowaniem 

stojana. Natomiast zmienny składnik koenergii 

wywołany anizotropią jest na poziomie 

porównywalnym ze składnikiem wywołanym 

użłobkowaniem stojana. 

 
Rys. 11. Widma amplitudowe momentu 

zaczepowego, przypadek izotropowy - linia 

przerywana „O”, anizotropowej – linia 

ciągła „o” 

Jest to zgodne z regułą, że w momencie 

zaczepowym, jako pochodnej koenergii 

względem kąta położenia wirnika dominują 

składniki wywołane zmianami koenergii o 

najwyższej częstotliwości. 
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3. Wyznaczenie składowych funkcji 

permeancji jednostkowej wywołanych 

anizotropią 
Ze względu na specyfikę obwodu 

magnetycznego maszyn wzbudzanych 

magnesami trwałymi z anizotropowym  

stojanem, wystarczająco dokładne dla maszyn 

izotropowych analityczne zależności [5] 

opisujące funkcję permeancji jednostkowej, 

wymagają uzupełnienia o składniki, które 

modelują anizotropię. Bazując na wynikach 

rozkładu funkcji koenergii uzyskanej na drodze 

obliczeń polowych, istnieje możliwość 

ilościowego wyznaczenia dodatkowych 

składowych funkcji permeancji jednostkowej 

wywołanych anizotropią. Dotyczy to głównie 

harmonicznej drugiej, co potwierdzają rys. 5 i 

6. 

Dla modelowej dwubiegunowej maszyny z 

anizotropowym stojanem oraz z gładkim 

cylindrycznym wirnikiem zapis uproszczonego 

jednowymiarowego rozkładu funkcji 

permeancji wygląda następująco: 

 

L+⋅λ+λ≈λ )2cos(2)( 0,20,0 xx        (1) 

 

Dla tak zdefiniowanej funkcji permeancji 

jednostkowej można, opierając się na modelu 

matematycznym z Części I, zapisać szereg 

aproksymujący funkcję koenergii w stanie 

bezprądowym z uwzględnieniem anizotropii w 

postaci: 

 

L+ϕ⋅+≈ϕ )2cos()( 20PM0 EEE      (2) 

 

Współczynniki pierwszych wyrazów tego 

szeregu określa się wzorami:  

 

β⋅λ
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E             (3) 
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gdzie zgodnie z wyprowadzeniami 

przedstawionymi w Części I dla maszyny 

izotropowej: 

 

δ+µ
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BB
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/
 - wartość indukcji pod 

biegunem,  

mrm

0
mδ

/ µ+
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δ ll
 - permeancja jednostkowa 

dla modelu maszyny z gładką cylindryczną 

szczeliną powietrzną. 

Uwzględniając uzyskane na podstawie obliczeń 

polowych dla modelowej maszyny wartości 

składników koenergii w stanie bezprądowym:  

 

0E = 44.9 J, =2E  28 mJ  

 

otrzymuje się współczynniki rozkładu funkcji 

permeancji:  
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4. Podsumowanie 

Przedstawione w artykule wyniki badań 

wpływu anizotropii rdzenia stojana na 

właściwości i parametry maszyny z magnesami 

trwałymi pokazują, że dla przyjętej 

przykładowej konstrukcji obwodu 

magnetycznego charakterystyczne efekty są 

słabo zauważalne. Dla pracy generatorowej 

niesymetria indukowanych napięć fazowych 

jest na poziomie 0.002, a moment zaczepowy 

istotny dla pracy silnikowej jest o rząd mniejszy 

od momentu wywoływanego użłobkowaniem 

stojana. Pomimo tak słabych efektów 

otrzymano w obliczeniach polowych ich 

jakościową zgodność z efektami 

przewidywanymi na podstawie opisu 

analitycznego.  Dzięki temu okazało się 

możliwe wyznaczenie dodatkowych 

współczynników rozkładu funkcji permeancji 

jednostkowej wywołanych anizotropią, co 

uzupełnia podstawowe klasyczne parametry 

modelu matematycznego. Podsumowując 

można stwierdzić, że dla badań właściwości 

eksploatacyjnych maszyn z magnesami 

trwałymi i z rozłożonymi uzwojeniami stojana 

modele przedstawione w [5] nieuwzględniające 

anizotropii rdzenia mogą być wystarczająco 

dokładne. Dla maszyn przełączalnych o innych 
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relacjach pomiędzy liczbami zębów stojana i 

biegunów wirnika oraz innych proporcjach 

pomiędzy wymiarami żłobków i zębów stojana 

wnioski mogą być odmienne [1]. 
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