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JEDNOPASMOWY BEZSZCZOTKOWY SILNIK PR ĄDU STAŁEGO 
Z MAGNESAMI TRWAŁYMI PRZEZNACZONY DO NAP ĘDU 

WYSOKOOBROTOWEGO SPRZĘTU AGD 

SINGLE-PHASE BRUSHLESS DC MOTOR WITH PERMANENT MAGN ETS 
DESIGNATED TO DRIVE OF HIGH-SPEED HOUSEHOLD APPLIAN CES  

Streszczenie: Wprowadzane ograniczenia co do wartości mocy pobieranej z sieci zasilającej w sprzęcie AGD 
wymuszają poszukiwanie rozwiązań alternatywnych do dotychczas stosowanych silników komutatorowych. 
Maszyny z komutacją elektroniczną są niewątpliwie alternatywą dla maszyn komutatorowych. Jednym z sil-
ników który można zastosować w napędzie wysokoobrotowym takim jak agregat ssący odkurzacza jest bez-
szczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi. Typowym problemem jaki występuje w tego typu 
maszynach są niestety wysokie koszty ogólne układu napędowego. W pracy zaproponowano konstrukcję jed-
nopasmową maszyny bezszczotkowej co pozwala ograniczyć koszt wykonania samego układu zasilającego. 
Dla uzyskania wymaganej wartości momentu rozruchowego zastosowano celowe zwiększenie wartości mak-
symalnej momentu zaczepowego. Na bazie modelu polowego wyznaczono charakterystyki statyczne silnika. 
Zostały wyznaczone przebiegi czasowe prądu oraz momentu elektromagnetycznego przy zastosowaniu modelu 
polowo-obwodowego. Zamieszczono wnioski dotyczące analizowanej konstrukcji. 

Abstract: Restrictions imposed on power taken from mains by household appliances force to search an alter-
native solution for already used commutator motors. Motors with electronic commutation are undoubtedly an 
alternative to commutator motors. One of the possible solutions of motor to high-speed drive such as a suction 
blower can be brushless dc motor with permanent magnets. The main problem in such motors is high cost of 
whole drive system. In the paper the one-phase BLDC motor was proposed to reduce a cost of power supply 
system. Maximum value of cogging torque was deliberately increased to achieve the required start-up torque. 
The static characteristics of motor were determined based on the field model. The current and electromagnetic 
torque waveforms were determined based on field-circuit model. Conclusions for the analysed construction 
were placed. 

Słowa kluczowe: bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi, silnik jednopasmowy, napęd wy-
sokoobrotowy 
Keywords: brushless direct current motor witch permanent magnet, single-phase motor, high speed drive 

1. Wstęp 
Wprowadzane ograniczenia w poborze dopusz-
czalnej mocy z sieci zasilającej w UE są jed-
nym z czynników który może znacząco ograni-
czyć stosowanie silników komutatorowych w 
sprzęcie AGD wymagającym  mocy na wale 
powyżej 700 W. Napęd agregatu ssącego jest 
jedną z aplikacji którą dotyczą ograniczenia w 
zakresie pobieranej mocy z sieci zasilającej. 
Dotychczas stosowane silniki komutatorowe 
pobierały z sieci zasilającej moc przekraczającą 
2000 W przy jednocześnie bardzo niskiej 
sprawności. Aktualnie wartość tej mocy ogra-
niczono do wartości 1600 W, a docelowo do 
900 W. Dla uzyskania możliwie jak najwięk-
szej mocy wyjściowej wskazane jest poszuki-
wanie różnych rozwiązań. Jednym z możli-
wych kierunków rozwoju jest stosowanie napę-

dów o podwyższonej sprawności ogólnej. Nie-
wątpliwie napędy w których zostaną zastoso-
wane bezszczotkowe silniki prądu stałego będą 
charakteryzowały się podwyższoną sprawno-
ścią ogólną. Jednym z silników branych pod 
uwagę jest bezszczotkowy silnik prądu stałego 
z magnesami trwałymi. Charakteryzuje się on 
wysoką sprawnością, bardzo dobrym stosun-
kiem wytwarzanego momentu z jednostki obję-
tości maszyny, szerokim zakresem regulacji 
prędkości obrotowej [1-2]. W przypadku napę-
dów o niewielkiej wartości wymaganego po-
czątkowego momentu rozruchowego możliwe 
jest ograniczenie liczby pasm silnika do jed-
nego.  
W pracy zaprezentowano wyniki badań symu-
lacyjnych jednopasmowego bez-szczotkowego 
silnika prądu stałego z magnesami trwałymi 
przeznaczonego do napędu agregatu ssącego. 
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W takim przypadku poprzez profilowanie na-
biegunika stojana możliwe jest uzyskanie pożą-
danego położenia startowego [3-6]. Dla wyma-
ganego punktu pracy zostały wyznaczone para-
metry projektowanego silnika. Zamieszczono 
wnioski dotyczące projektowanego silnika. 

2. Wymagania stawiane układowi napę-
dowemu agregatu ssącego 
Wymagania stawiane projektowanemu silni-
kowi wynikają z charakterystyki układu napę-
dowego oraz specyfiki pracy agregatu ssącego. 
W typowym silniku komutatorowym prądu 
przemiennego przeznaczonym do napędu agre-
gatu ssącego prędkość maksymalna może prze-
kroczyć 50000 obr/min. Wymagania posta-
wione projektowanemu silnikowi, uwzględ-
niają aktualne ograniczenie wartości pobieranej 
mocy z sieci zasilającej do wartości 1600W, i 
są następujące: 

• napięcie zasilające – 320 V [DC], 
• prędkość znamionowa  - 45000 obr/min, 
• moc znamionowa  - 700 W, 
• średnica zewnętrzna stojana dse – 94mm, 
• długość pakietu żelaza LFe – 25mm, 
• minimalny moment rozruchowy – 0.09 

Nm, 
• grubość wałka wirnika – 10mm. 

3. Projektowany jednopasmowy silnik 
BLDC 
Do napędu agregatu przewidziano zastosowa-
nie jednopasmowego bezszczotkowego silnika 
prądu stałego z magnesami trwałymi. Ograni-
czenie liczby pasm silnika do jednego pozwala 
w układzie mocy na zastosowanie mostka typu 
H. To znacząco upraszcza strukturę układu 
mocy z uwagi na możliwość zastosowania ko-
mercyjnego modułu mostka typu H. Z uwagi na 
bardzo dużą wartość prędkości obrotowej 
liczbę biegunów stojana  i magnesów wirnika 
należy ograniczyć w celu zmniejszenia często-
tliwości komutacji prądu. Jednocześnie po-
zwoli to ograniczyć straty w rdzeniu projekto-
wanego silnika. Zdecydowano się zastosować 
rozwiązanie o czterech biegunach stojana oraz 
czterech magnesach na wirniku. Przekrój po-
przeczny projektowanego obwodu magnetycz-
nego stojana z zaznaczeniem wybranych para-
metrów geometrycznych istotnych z punktu wi-
dzenia momentu rozruchowego pokazano na 
rysunku 1. Na wirniku przewidziano zastoso-
wanie neodymowych magnesów trwałych 

klasy N38 montowanych powierzchniowo. Na 
rysunku 2 pokazano przekrój geometrii ob-
wodu wirnika z zaznaczeniem kierunku nama-
gnesowania zastosowanych magnesów trwa-
łych. W wykonaniu praktycznym przewiduje 
się zabezpieczenie magnesów trwałych po-
przez zamontowanie cienkościennej bezszwo-
wej rury wykonanej z stali niemagnetycznej o 
grubości ścianki 0.25 mm.  

 
Rys.1. Widok projektowanego obwodu magne-
tycznego stojana z zaznaczeniem analizowa-
nych parametrów projektowych 

 
Rys.2. Widok projektowanego wirnika z zazna-
czeniem orientacji zastosowanych magnesów 
trwałych oraz tulei zabezpieczającej 

W projektowanym silniku z uwagi na punkt 
pracy (45000 obr/min) oraz liczbę biegunów 
wirnika (2p=4) przewidziano zastosowanie 
blach magnetycznych o grubości 0.23mm. To 
pozwala na ograniczenie strat w żelazie projek-
towanego silnika, a tym samym poprawę jego 
sprawności. Z uwagi na przewidywany sposób 
zabezpieczania magnesów trwałych przyjęto 
minimalną wartość szczeliny powietrznej 
δ=0.7mm przy grubości samych magnesów 
równej hmag=3mm. Dla osiągnięcia zakłada-
nego punktu pracy wymagane jest zastosowa-
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nie 34 zwojów na każdy biegun stojana przy za-
łożeniu szeregowego połączenia uzwojeń bie-
guna oraz przyjęcie długości pakietu 
LFe=15mm. Założono również, że średnica 
drutu nawojowego dD=0.65mm. 

3. Model matematyczny 
    jednopasmowego silnika BLDC 

Obiektem modelowania matematycznego jest 
jednopasmowy silnik BLDC o konstrukcji 
przedstawionej na rysunku 1 dla którego zapro-
ponowano model obwodowy, tzw. strumie-
niowy. Pomijając prądy wirowe w rdzeniu sto-
jana i wirnika, zjawisko histerezy magnetycz-
nej oraz zakładając, że w przypadku nielinio-
wości obwodu magnetycznego strumień skoja-
rzony pasma 1ψ  zależy od kąta położenia wir-

nika θ  i od prądu pasma 1i  równania silnika 
można zapisać w postaci: 
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W równaniach (1) – (3) zastosowano następu-
jące oznaczenia: 1u – napięcie zasilania pasma, 

1R – rezystancja pasma, PMi – zastępczy prąd 
magnetyzacji magnesów trwałych, J – moment 

bezwładności wirnika, 
dt

dθω =  – prędkość ką-

towa wirnika, D – współczynnik tarcia lep-
kiego, TL – moment obciążenia, Te – moment 

elektromagnetyczny silnika, ),,( PM
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całkowita koenergia pola magnetycznego w 
szczelinie powietrznej maszyny.  
 Zakładając, że strumień pasma 1ψ  można 
przedstawić w postaci sumy strumieni wytwa-
rzanych przez prąd uzwojenia (strumienia roz-
proszenia połączeń czołowych σψ  związanego 

z indukcyjnością rozproszenia 1σL  i strumienia 

głównego 11ψ ) oraz strumienia od magnesu 

trwałego PM
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równanie napięciowo-prądowe (1) można zapi-
sać w postaci: 
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gdzie napięcie indukowane od magnesów trwa-
łych: 
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Wyrażenie na koenergię pola magnetycznego 
maszyny jednopasmowej BLDC w równaniu 
(3) można przedstawić w postaci sumy dwóch 
składników, jednego zależnego i drugiego nie-
zależnego od prądu uzwojenia maszyny: 
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Wyrażenie na moment elektromagnetyczny (3) 
przy założeniu (7) można zapisać w postaci: 
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gdzie pierwszy składnik reprezentuje moment 
główny, a drugi tzw. moment zaczepowy po-
wstający w wyniku oddziaływania pola magne-
sów trwałych na elementy o kątowej zmienności 
przewodności magnetycznej, takie jak brzegi 
biegunów czy ścianki żłobków. Uwzględniając 
definicję (4)  oraz wyrażenie: 
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wypadkowy moment (8) dla maszyny jednopa-
smowej BLDC można przedstawić w postaci: 
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Poszczególne składniki prawej strony wyraże-
nia (10) reprezentują odpowiednio: 
- moment od strumienia magnesów trwałych  
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Moment zaczepowy jest zazwyczaj obliczany 
na podstawie obliczeń polowych i przedstawiany 

w postaci szeregu Fouriera. 
Równania (1) z (4) oraz (10) stanowią model 

matematyczny silnika BLDC maszyny z nieli-

niową charakterystyką magnesowania. 
Na podstawie założenia o wzajemnej jedno-
znaczności przekształcenia prądu na strumień 
koniecznym jest określenie charakterystyki od-
wrotnej, tj. określającej związek pomiędzy prą-
dem pasma a strumieniem. Związek ten określa 
funkcja prądu, którą można zapisać w postaci: 

 ),( 1111 ψθii =  (14) 

Na rysunku 3 przedstawiono schemat struktury 
modelu symulacyjnego równania napięciowo-
prądowego (1) z (9) maszyny jednopasmowej 
BLDC uwzględniający nieliniowość obwodu 
magnetycznego. 

 
Rys.3. Schemat blokowy struktury modelu sy-
mulacyjnego równania napięciowo-prądowego 
jednopasmowej maszyny BLDC 

Schemat blokowy struktury układu elektrome-
chanicznego maszyny BLDC reprezentujący 
równanie momentów (2) oraz obliczania mo-
mentu elektromagnetycznego (10) przedsta-
wiono na rysunku 4. 

 
Rys.4. Schemat blokowy struktury modelu sy-
mulacyjnego układu elektromechanicznego 
jednopasmowej maszyny BLDC 

4. Obliczenia polowe na potrzeby profilowa-
nia nabiegunnika stojana 

W programie do obliczeń numerycznych me-
todą elementów skończonych zbudowano spa-
rametryzowaną geometrię projektowanego jed-
nopasmowego bezszczotkowego silnika prądu 
stałego z magnesami trwałymi. Na rysunkach 
4-5 pokazano przykładowy rozkład gęstości 
strumienia magnetycznego (rys.4) oraz izolinie 
strumienia magnetycznego (rys.5). 

 
Rys.4. Rozkład gęstości strumienia magnetycz-
nego jednopasmowego silnika BLDC 

 
Rys.5. Rozkład izolinii strumienia magnetycz-
nego jednopasmowego silnika BLDC 

W trakcie obliczeń numerycznych związanych 
z profilowaniem nabiegunnika stojana przyjęto 
następujące założenia: 

• δ=const, 
• hmag=const, 
• so=const (rys.1), 
• R1=const (rys.1), 
• R2=R1+b (rys.1). 

Obliczenia wykonywano w stanie bezprądo-
wym (I=0A) w zakresie zmiany kąta położenia 
wirnika θ dla połowy wartości okresu elek-
trycznego tj. 90° mechanicznych ze skokiem co 
1°. Wartość parametru b zmieniano w zakresie 
od 0 do 1mm ze skokiem co 0.05mm. Na ry-
sunku 6 pokazano zależność momentu zacze-
powego TCog w funkcji położenia wirnika θ dla 
b=var.  
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Rys.6. Zależność momentu zaczepowego TCog w 
funkcji kąta położenia wirnika θ dla b=var 

Przy braku profilowania wirnika (przy b=0) 
moment zaczepowy osiąga wartość maksy-
malną ±0.09 Nm. Dla osiągniecia jednoznacz-
nego położenia startowego wymagane jest 
ograniczenie dodatniej wartości maksymalnej 
momentu zaczepowego oraz jednocześnie 
znaczne powiększenie wartości ujemnej. Przy 
wartościach dodatkowej szczeliny powietrznej 
b>0.45 mm możliwe będzie każdorazowe za-
trzymanie wirnika w jednym z położeń starto-
wych tj. θstart≈1°, 91°, 181°, 271°. Z uwagi na 
negatywny wpływ momentu zaczepowego na 
charakterystykę momentu elektromagnetycz-
nego Te wskazane jest utrzymywanie wartości 
dodatkowej szczeliny powietrznej b na możli-
wie najmniejszym poziomie. Ostatecznie war-
tość dodatkowej szczeliny powietrznej b przy-
jęto jako 0.5 mm. Dla tej wartości dodatkowej 
szczeliny powietrznej uzyskano wartość mak-
symalną momentu zaczepowego TCoogmax=-
0.16 Nm. Na rysunku 7 pokazano zależność 
momentu elektromagnetycznego Te w funkcji 
położenia wirnika θ przy prądzie zasilającym 
uzwojenie I=var.  

 
Rys.7. Zależność momentu elektro-magnetycz-
nego Te w funkcji kąta położenia wirnika θ dla 
I=var przy b=0.5mm 

4. Analiza symulacyjna prądów, napięć 
oraz momentu elektromagnetycznego 
Stosując model polowo-obwodowy  zostały 
wyznaczone zależności prądów, napięć oraz 

momentu elektromagnetycznego w znamiono-
wym punkcie pracy tj. przy napięciu zasilają-
cym Udc=320V oraz nN=45000 obr/min. Kąt 
przewodzenia kluczy S1, S4, S2 oraz S3 został 
ograniczony do wartości θprzew=88° mechanicz-
nych (rys.7). Jest to niezbędne z uwagi na ko-
nieczność szybkiej zmiany kierunku przepływu 
prądu i1 w uzwojeniu silnika Ph1. Indukcyjność 
połączeń czołowych reprezentuje element 
oznaczony jako Lσ1. 

 
Rys.8. Schemat układu elektrycznego modelu 
polowo-obwodowego stosowanego w oblicze-
niach numerycznych 

Na rysunkach  8-10 pokazano zależność prądu 
pasma i1 (rys.9), napięcia pasma u1(rys.10) oraz 
momentu elektromagnetycznego Te (rys.11) od 
kąta położenia wirnika w znamionowym punk-
cie pracy. Obliczenia przeprowadzono dla na-
pięcia Udc=320V i prędkości n=45000 obr/min. 

 
Rys.9. Zależność prądu pasma i1 w funkcji kąta 
położenia wirnika θ dla Udc=320V oraz 
n=45000 obr/min 

 
Rys.10. Zależność napięcia pasma u1 w funkcji 
kąta położenia wirnika θ dla Udc=320V oraz 
n=45000 obr/min 
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Rys.11. Zależność momentu elektro-magne-
tycznego Te w funkcji kąta położenia wirnika θ 
dla Udc=320V oraz n=45000 obr/min 

W tabeli 1 dokonano zestawienia uzyskanych 
parametrów silnika BLDC w warunkach zna-
mionowych na podstawie wyników badań sy-
mulacyjnych.  

Tabela 1. Zestawienie uzyskanych parametrów 
projektowanego silnika BLDC w warunkach 
znamionowych 

Napięcie zasilające Udc [V] 320 
Prędkość znamionowa nN [obr/min] 45000 
Moment elektromagnetyczny Te [Nm] 0.185 
Tętnienia momentu elektro-magne-
tycznego ε [%] 

112 

Wartość średnia prądu źródła Idcav [A] 2.8 
Wartość skuteczna prądu pasma I1rms 
[A] 

2.9 

Straty w miedzi PCu [W] 5.6 
Straty w żelazie PFe [W] 134 
Straty mechaniczne Pmech [W] 31 
Moc na wale Pout [W] 706 
Sprawność ogólna  η [%] 78.8 

 
Z uwagi na dużą częstotliwość komutacji prądu 
pasma w silniku dominują straty w żelazie po-
mimo zastosowania materiału magnetycznego 
o zmniejszonej stratności (blacha magnetyczna 
o grubości 0.23 mm). Uzyskaną sprawność 
ogólną układu napędowego 78.8% należy 
uznać za wysoką. Klasyczny silnik komutato-
rowy o zbliżonych parametrach posiada nie 
tylko praktycznie dwukrotnie dłuższy pakiet 
żelaza, ale również sprawność na poziomie 
50%. 

5. Wnioski 
W pracy przedstawiono wyniki badań związa-
nych z opracowaniem  koncepcji jednopasmo-
wego bezszczotkowego silnika prądu stałego z 
magnesami trwałymi przeznaczonego do na-
pędu robota kuchennego. Dzięki zastosowaniu 
profilowania nabiegunnika stojana możliwe 
jest uzyskanie jednoznacznego położenia roz-
ruchowego. Pozwala to na rozruch silnika i jed-
nocześnie jego obrót we właściwym kierunku. 

Na podstawie modelu polowo-obwodowego 
wyznaczono parametry silnika w wymaganym 
punkcie pracy. Przewidywana sprawność 
ogólna układu napędowego wynosi 78.2%. Jest 
to wynik dobry, który można poprawić poprzez 
zastosowanie wyższej klasy magnesów, bardzo 
cienkiej blachy magnetycznej np. 0.1mm czy 
też zmniejszenie wartości minimalnej szczeliny 
powietrznej.  Ograniczenie liczby pasm do jed-
nego ogranicza koszty wykonania układu ener-
goelektronicznego. Jednocześnie konstrukcja 
jednopasmowa będzie się charakteryzowała 
bardzo dużymi tętnieniami momentu elektro-
magnetycznego. Przewidywany sposób mon-
tażu magnesów trwałych podnosi koszty 
układu napędowego oraz wymaga zastosowa-
nia powiększonej wartości minimalnej szcze-
liny powietrznej. Projektowany silnik pobiera 
moc wejściową równą 896 W. Oznacza to, że 
będzie spełniał dyrektywę UE która ogranicza 
moc pobieraną z sieci zasilającej od roku 2017 
do wartości 900W. 
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