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ANALIZA WYBRANEJ KONSTRUKCJI BEZSZCZOTKOWEGO 

SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

 
ANALYSIS OF CHOSEN STRUCTURE OF BRUSHLESS MOTOR WITH 

PERMANENT MAGNETS    
 

Streszczenie: Bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi są niewątpliwie konstrukcjami, w których spraw-
ność przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną jest najwyższa ze wszystkich maszyn elektrycznych. 
Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne tych maszyn. Zaliczyć możemy do nich konstrukcje o magnesach 
trwałych np. zamontowanymi powierzchniowo lub wewnątrz wirnika. W publikacji dokonano analizy wy-
branego rozwiązania konstrukcyjnego z magnesami trwałymi. Na bazie modelu numerycznego wyznaczono 
charakterystyki momentowe w zależności od rodzaju pracy silnika (BLDCM, PMSM) oraz wyznaczono 
napięcia indukowane. Zostały wyznaczone parametry w wybranym punkcie pracy dla wybranych wymiarów 
geometrycznych przy założeniu pracy jako BLDCM oraz PMSM. Zamieszczono wnioski dotyczące 
analizowanej konstrukcji. 
 

Abstract: Brushless motors with permanent magnets are structures in which efficiency of conversion electric 
energy into mechanical energy is undoubtedly the highest among all electric machines. There are different 
structures of these machines like structures with surface-mounted magnets and with magnets inside rotor. In 
the paper, an analysis of chosen structure with permanent magnets was conducted. Torque characteristics dur-
ing different types of operation (BLDCM, PMSM) and induced voltages were determined based on numerical 
model. Parameters in chosen working point for chosen dimensions at operation as BLDCM and PMSM were 
determined. Finally, conclusions were drawn. 
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1. Wstęp 

Bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi 
są niezwykle atrakcyjną propozycją dla nowo-
czesnych układów napędowych przeznaczo-
nych do zastosowań w motoryzacji [1-4]. W na-
pędach elektrycznych i hybrydowych są jedny-
mi z najczęściej stosowanych maszyn elektry-
cznych.  Nie są to jednak jedyne obszary,  
w których znajdują one zastosowanie. Są one 
bardzo chętnie stosowane w napędach elektry-
cznych małych obiektów latających. Niezależ-
nie od przeznaczenia istnieją różne rozwiązania 
kon-strukcyjne tych maszyn z punktu widzenia 
umieszczenia magnesów trwałych. W najbar-
dziej  ogólnym podziale klasyfikujemy je jako 
maszyny z magnesami zamontowanymi po-
wierzchniowo lub umieszcznymi wewnątrz  wi-
rnika [5]. Każde rozwiązanie ma swoje wady  
i zalety [6]. Niezależnie od sposobu umiej-
scowienia magnesów trwałych w wirniku, silnik 
może być zasilany impulsowo (BLDC) lub 
sinusoidalnie (PMSM) [7]. W niniejszej pracy, 
dla wybranej konstrukcji dokonano analizy 
wpływu sposobu zasilania na właściwości bez- 

 
 

szczotkowej maszyny z magnesami trwałymi. 
Dla uzwględniania wpływu umiejscowienia ma-
gnesów trwałych rozpatrywano dwa wybrane 
rodzaje wirników tj. SPM i IPM. Dla każdego 
wariantu wyznaczono moment zaczepowy oraz 
statyczne charakterystyki momentowe. Wyzna-
czono napiecia indukowane oraz przebiegi cza-
sowe prądów, napięć i momentu elektroma-
gnetycznego w wybranym punkcie pracy silni-
ka przy założeniu pracy jako BLDCM i PMSM. 
Zamieszczono wnioski dotyczące wpływu spo-
sobu zasilania na właściwości analizowanej ko-
nstrukcji. 

2. Model analizowanej konstrukcji 

Jako bazę wyjściową do zbudowania modelu 
wykorzystano parametry silnika, którego dane 
zaczerpnięto z [8-9]. Jest to silnik przeznaczony 
do napędu hybrydowego. W analizowanej kon-
strukcji została wykorzystana tylko geometria 
stojana w/w konstrukcji oraz jego dane na-
wojowe. Wirnik maszyny został zbudowany  
w dwóch wariantach, tj. z magnesem zamon-
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towanym wewnętrznie (rys.1a) oraz z magne-
sem zamontowanym powierzchniowo (rys.1b).  

a) 

 

b) 

 
Rys. 1. Widok geometrii analizowanej konstru-

kcji trójpasmowego bezszczotkowego silnika  

z magnesami trwałymi o magnesach monto-

wanych a) wewnętrznie, b) powierzchniowo 

W tabeli I zestawiono wybrane wymiary geo-
metryczne i parametry źródłowej konstrukcji. 

Tabela 1. Wybrane wymiary geometryczne i pa-

rametry źródłowej konstrukcji 

Napięcie zasilające Udc [V] 500 
Moment rozruchowy [N⋅m] 400 
Maksymalna moc wyjściowa 
przy 1200-1540 obr/min [kW] 

50 

Maksymalna prędkość obrotowa 
[obr/min] 

6000 

Liczba żłobków stojana 48 
Rodzaj uzwojenia Jednowarstwo

we połączone 
w gwiazdę 

Liczba par biegunów 4 
Rodzaj magnesu trwałego NdFeB 
Średnica zewnętrzna stojana 
[mm] 

269 

Średnica zewnętrzna wirnika 
[mm] 

160,4 

Długość pakietu żelaza [mm] 83,56 

3. Konstrukcja z magnesami trwałymi 

montowanymi wewnętrznie 

Prezentowane wyniki badań symulacyjnych do-
tyczących bezszczotkowego silnika z magnesa-
mi trwałymi montowanymi wewnętrznie zo-
stały uzyskane w trakcie realizacji pracy dy-
plomowej [10]. W konstrukcji z magnesami za-
montowanymi wewnętrznie zastosowano jeden 
z możliwych wariantów. Wymiary magnesu 
zostały pozostawione, takie jak w konstrukcji 
źródłowej [8,9] i nie były one zmieniane w tra-
kcie analizy. Zmianie ulegał jeden z parame-
trów oznaczony na rysunku 1a jako β. Zwięk-
szanie parametru β powoduje zagłębianie się 
magnesu trwałego (przesuwanie do osi  wału 
wirnika) . Parametr β zmieniano w zakresie od 
139° do 170° (w stopniach elektrycznych). Na 
bazie modelu polowego i polowo-obwodowego 
zostały wyznaczone charakterystyki statyczne 
oraz przebiegi czasowe w wybranym punkcie 
pracy silnika. Przykładowy rozkład izolinii stru-
mienia magnetycznego pokazano na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Przykładowy rozkład izolinii strumienia 

magnetycznego dla analizowanej konstrukcji  

z magnesami montowanymi wewnętrznie 
 

Charakterystyki statyczne i napięcia indukowa-
ne wyznaczano w zakresie zmiany parametru β. 
Przebiegi czasowe prądów i momentu elektro-
magnetycznego wyznaczono tylko dla wybra-
nych wartości parametru β. Na rysunku 3 poka-
zano zależność momentu zaczepowego Tcog  
w funkcji położenia wirnika oraz parametru β. 
Przy wzroście parametru β następuje istotne 
zmniejszenie wartości momentu zaczepowego.  
Statyczne charakterystyki momentowe wyzna-
czano dla przypadku zasilania silnika jako 
BLDCM oraz PMSM. W pierwszym przypadku 
zasilano dwa pasma silnika wartością maksy-
malną prądu równą 200 A. 
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Rys. 3. Zależność momentu zaczepowego w fu-

nkcji położenia wirnika oraz parametru β - IPM 

Przy zasilaniu silnika jako PMSM przyjęto, że 
w umownym pierwszym paśmie będzie płynął 
prąd równy wartości maksymalnej wynoszącej 
IA=200 A, w pozostałych dwóch pasmach będą 
płynęły prądy wynoszące IB=IC=-100 A. Poło-
żenie wirnika zmieniano w zakresie połowy 
okresu elektrycznego, tj. 45° mechanicznych. 
Na rysunkach 4-5 pokazano zależność statycz-
nego momentu elektromagnetycznego w funkcji 
położenia wirnika oraz parametru β. 

 
Rys. 4. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego w funkcji położenia wirnika oraz para-

metru β dla BLDCM - IPM 

 
Rys. 5. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego w funkcji położenia wirnika oraz para-

metru β dla PMSM - IPM 

Uzyskane charakterystyki momentowe wykazu-
ją niewielką wrażliwość na zmianę parametru 
β. Przyjęty na potrzeby badań symulacyjnych 
sposób zasilania nie wpływa istotnie na zmianę 
kształtu i wartości statycznych charakterystyk 
momentowych.  
Na rysunku 6 pokazano zależność wartości 
skutecznej jednego z indukowanych napięć 
przewodowych Ep przy prędkości 1000 obr/min 
w funkcji parametru β. 

 
Rys. 6. Zależność wartości skutecznej przewo-

dowego napięcia indukowanego w funkcji para-

metru β - IPM 
 

Zwiekszanie parametru β powoduje zmniejsza-
nie wartości skutecznej indukowanego napięcia, 
ale jednocześnie zmniejsza się zawartość wyż-
szych harmonicznych. Dla dwóch wartości pa-
rametru β został wyznaczony przebieg mo-
mentu elektromagnetycznego Te silnika pracu-
jącego z prędkością n=1000 obr/min (w zakre-
sie pracy ze stałym momentem). W danym pu-
nkcie pracy, przy zastosowaniu modeli polowo-
obwodowych zostały zaimplementowane dwie 
metody zasilania silnika tj. jako BLDCM  
i PMSM. W modelu polowo-obwodowym reali-
zującym funkcję pracy maszyny, jako BLDCM 
został zastosowany histerezowy regulator prą-
dów przewodowych silnika ograniczający war-
tość prądu do 200 A. W przypadku modelu po-
lowo-obwodowego przeznaczonego do pracy 
maszyny jako PMSM zastosowano w układzie 
zasilania trzy źródła prądowe o amplitudzie 
200 A. Na rysunkach 7-8 pokazano uzyskane 
wyniki badań. 

 
Rys. 7. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego Te w funkcji położenia wirnika przy pracy 

maszyny jako BLDCM - IPM 

 

Przy pracy maszyny jako PMSM uzyskano 
nieco mniejszą wartość momentu elektroma-
gnetycznego. 
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Rys. 8. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego Te w funkcji położenia wirnika przy pracy 

maszyny jako PMSM - IPM 

4. Konstrukcja z magnesami trwałymi 

montowanymi powierzchniowo 

Prezentowane wyniki badań symulacyjnych do-
tyczących bezszczotkowego silnika z magnesa-
mi trwałymi montowanymi powierzchniowo 
(SPM) zostały przeprowadzone w trakcie re-
alizacji pracy dyplomowej [11]. Analizowane 
rozwiązanie zostało pokazane na rysunku 1b.  
W tym rozwiązaniu parametr β zmienia rozpię-
tość kątową magnesów trwałych. Podobnie jak 
w rozdziale 3, wartość tego kąta podano w stop-
niach elektrycznych. W modelu SPM zasto-
sowano identyczną grubość magnesu trwałego 
jak w modelu IPM, analizowanym w rozdziale 
3. W obliczeniach numerycznych zmieniano 
wartość parametru β w zakresie od 90° do 170°, 
ze skokiem co 1° w odniesieniu do statycznych 
charakterystyk momentowych. Przykładowy ro-
zkład izolinii strumienia magnetycznego poka-
zano na rysunku 9. 

 
Rys. 9. Przykładowy rozkład izolinii strumienia 

magnetycznego dla analizowanej konstrukcji  

z magnesami montowanymi powierzchniowo 

(SPM) 

Zależność momentu zaczepowego Tcog w fun-
kcji położenia wirnika oraz parametru β poka-
zano na rysunku 10. 

 
Rys. 10. Zależność momentu zaczepowego w fu-

nkcji położenia wirnika oraz parametru β - 
SPM 

W przypadku konstrukcji z magnesami monto-
wanymi powierzchniowo występują preferowa-
ne wartości parametru β, przy których następuje 
istotne ograniczenie wartości wytwarzanego 
momentu zaczepowego. Dla wartości kątów 
β=118° i β=148° uzyskuje się moment zacze-
powy na poziomie 2 N⋅m. Statyczne charakte-
rystyki momentowe pokazano na rysunkach 11 
(BLDCM) i 12 (PMSM). 

 
Rys. 11. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego w funkcji położenia wirnika oraz parame-

tru β dla BLDCM - SPM 

 
Rys. 12. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego w funkcji położenia wirnika oraz parame-

tru β dla PMSM - SPM 

Podobnie jak dla konstrukcji z magnesem mon-
towanym wewnętrznie przy zasilaniu maszyny 
jako BLDCM uzyskano większą wartość sta-
tycznego momentu elektromagnetycznego. 
Ogólnie niezależnie od sposobu zasilania 
wzrost kąta rozpiętości magnesu trwałego po-
woduje wzrost wartości wytwarzanego momen-
tu elektromagnetycznego. Moment elektroma-
gnetyczny nie wzrasta liniowo ze zwiększeniem 
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kąta rozpiętości magnesu w SPM z uwagi na 
zwiększające się nasycenie obwodu w tworni-
ku, zwłaszcza w jego jarzmie. Moment zacze-
powy uśrednia się przy obrocie wirnika o po-
działkę żłobkową do zera i nie ma wpływu na 
uśredniony moment elektromagnetyczny. War-
tość skuteczną przewodowego napięcia induko-
wanego w funkcji kąta rozpiętości magnesów 
wyznaczoną przy prędkości 1000 obr/min 
pokazano na rysunku 13. 

 
Rys. 13. Zależność wartości skutecznej przewo-

dowego napięcia indukowanego w funkcji para-

metru β - SPM 
 

Podobnie jak w przypadku statycznego momen-
tu elektromagnetycznego kąt rozpiętości mag-
nesów trwałych ma wpływ na wartość induko-
wanego napięcia. Nie jest to zależność liniowa 
a dodatkowo wraz ze wzrostem wartości kąta 
rozpiętości magnesów zmienia się kształt 
indukowanego napięcia. Do dalszej analizy 
zostały wybrane dwie wartości kąta rozpiętości 
magnesu trwałego tj. 123° i 165°. Przy kącie 
β=123° przewodowe napięcie indukowane 
uzyskuje kształt zbliżony do trapezoidalnego. 
Napięcie indukowane jest zbliżone bardziej do 
sinusoidalnego przy wartości kąta β=165°. Dla 
tych dwóch wartości została wyznaczona 
zależność momentu elektromagnetycznego  
w funkcji położenia wirnika przy pracy maszy-
ny jako BLDCM (rys.14) oraz PMSM (rys.15). 

 
Rys. 14. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego Te w funkcji położenia wirnika przy pracy 

maszyny jako BLDCM - SPM 

 
Rys. 15. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego Te w funkcji położenia wirnika przy pracy 

maszyny jako PMSM - SPM 

5. Zestawienie uzyskanych wyników ba-

dań  

W tabelach 2-3 zestawiono wybrane uzyskane 
wyniki badań numerycznych konstrukcji z dwo-
ma sposobami umiejscowienia magnesów trwa-
łych.  

Tabela 2. Wybrane wyniki dla konstrukcji z ma-

gnesami IPM 

β = 139° BLDCM PMSM 
Te av [N⋅m] przy n = 1000 
obr/min 

375 366 

Tętnienia momentu ε [%] przy 
n = 1000 obr/min 

34,4 27,6 

Irms [A] przy n = 1000 obr/min 157 141 
ΔPFe+ ΔPCu [W] przy n = 1000 
obr/min 

5821 4744 

Sprawność silnika η [%] przy n 

= 1000 obr/min 
87.1 89 

β = 170° BLDCM PMSM 
Te av [N⋅m] przy n = 1000 
obr/min 

354 346 

Tętnienia momentu ε [%] przy 
n = 1000 obr/min 

31,4 25 

Irms [A] przy n = 1000 obr/min 156 141 
ΔPFe+ ΔPCu [W] przy n = 1000 
obr/min 

5724 4775 

Sprawność silnika η [%] przy n 

= 1000 obr/min 
86.6 88.4 

 

Tabela 3. Wybrane wyniki dla konstrukcji z ma-

gnesami SPM 

β = 123° BLDCM PMSM 
Te av [N⋅m] przy n = 1000 
obr/min 

376 365 

Tętnienia momentu ε [%] przy n 

= 1000 obr/min 
27 10 

Irms [A] przy n = 1000 obr/min 157 141 
ΔPFe+ ΔPCu [W] przy n = 1000 
obr/min 

5826 4699 

Sprawność silnika η [%] przy n 

= 1000 obr/min 
87,1 89,1 

β = 170° BLDCM PMSM 
Te av [N⋅m] przy n = 1000 
obr/min 

402 392 

Tętnienia momentu ε [%] przy n 12 9 
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= 1000 obr/min 
Irms [A] przy n = 1000 obr/min 158 141 
ΔPFe+ ΔPCu [W] przy n = 1000 
obr/min 

5876 4696 

Sprawność silnika η [%] przy n 

= 1000 obr/min 
87,8 89,7 

6. Podsumowanie  

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki 
badań bezszczotkowego silnika z magnesami 
trwałymi montowanych powierzchniowo oraz 
wewnętrznie. Analizowano dwa przypadki pra-
cy maszyny tj. jako BLDCM i PMSM. Nie-
zależnie od sposobu umiejscowienia magnesów 
trwałych maszyna przy pracy jako PMSM 
posiada wyższą sprawność samego silnika. Wy-
ższą sprawność uzyskiwano pomimo nieco 
mniejszej wartości momentu elektromagnetycz-
nego. Mniejszą wartość momentu elektroma-
gnetycznego uzyskiwano dla przyjętego zało-
żenia, że wartość maksymalna prądu przewo-
dowego w obu przypadkach pracy silnika bę-
dzie identyczna. Jednocześnie wartość skute-
czna prądu przewodowego silnika była wyższa 
przy pracy jako BLDCM. Tętnienia momentu 
elektromagnetycznego przy pracy jako PMSM 
w każdym przypadku były nieznacznie mniej-
sze. Nie oznacza to, że nie należy stosować  
w praktyce maszyn z magnesami trwałymi pra-
cującymi jako BLDCM. Nieco gorszą spraw-
ność kompensuje znacznie prostszy sposób 
sterowania jej pracą. 
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