
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 17

Stanisław Gawron, Wiesław Tomaszkiewicz 
BOBRME Komel, Katowice 

 
DYDAKTYCZNE ZESTAWY BADAWCZE 

 
EDUCATIONAL RESEARCH SETS 

 
Abstract: Studying and learning the electrical machines theory is realized not only in the class rooms, but also 
in the laboratories which nowadays are equipped with modern PC-based digital measurement systems and re-
sults-analyzing software. For such modern laboratories R&D Center of Electrical Machines "Komel" manu-
factures modern electrical machine systems designed a specially for studying purposes. These electrical ma-
chine systems consist of conventional brushed DC machine, torque transducer and permanent magnet machine 
which can be operated as the generator or motor (PMSM or BLDC). These machine systems are developed 
and manufactured to promote the latest generation of electrical machines, characterized by the highest effi-
ciency levels and the best operating properties along all today known rotating electrical machines. The most 
effective way to demonstrate and promote the advantages of these modern machine types is the live-presenta-
tion in laboratory during didactical lessons. 

1. Wstęp 

BOBRME Komel ma juŜ kilkuletnie doświad-
czenie w projektowaniu, technologii i produkcji 
maszyn elektrycznych wzbudzanych magne-
sami trwałymi. Maszyny te charakteryzują się 
[1]: 
� najwyŜszą sprawnością, 
� największą gęstością mocy i momentu, 
� a silniki z komutatorem elektronicznym 

największą dynamiką działania. 
Maszyny te są coraz częściej stosowane jako 
prądnice w energetyce wiatrowej i wodnej,  
jako silniki w napędach trakcyjnych, pojazdach 
elektrycznych i hybrydowych oraz jako serwo-
napędy. BOBRME Komel ma dwa warianty 
rozwiązania wirników z magnesami trwałymi: 
magnesy klejone na powierzchni i magnesy 
umieszczone wewnątrz pakietu blach, jak poka-
zano na rys.1. 
 

 
Rys. 1.  Przekroje poprzeczne wirników maszyn 

wzbudzanych magnesami trwałymi wg rozwią-

zania stosowane w BOBRME Komel 

2. Prądnice z magnesami trwałymi 

Prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami 
trwałymi, w rozwiązaniu standardowym, nie 
mają moŜliwości regulacji wzbudzenia. W 
prądnicach tych istotnym parametrem jest  

 
 

zmienność napięcia ∆U% .  Zmienność napięcia 
∆U%  zaleŜy w bardzo istotny sposób od kon-
strukcji wirnika prądnicy. W przypadku maszyn 
z magnesami na powierzchni wirnika  dla któ-
rych reaktancje synchroniczne w osiach po-
dłuŜnej d i poprzecznej q wirnika są jednakowe: 
Xd =Xq = Xs, zmienność napięcia jest większa 
[2] niŜ w maszynach z magnesami trwałymi 
umieszczonymi wewnątrz wirnika w których 
Xd  < Xq , ilustruje to rys. 2. 

E
0

jI
1 

X
s

oś d

I
1

U
1

I
1 

R1

ϕ

E
0

jI
d 

X
d

oś d

I
1

U
1

I
1 

R1

ϕ

jI
q 

X
q

I
q

I
d

oś q oś q

 

Rys. 2.  Wykresy wersorowe napięć prądnic 

synchronicznych z magnesami trwałymi moco-

wanymi a) na powierzchni wirnika i b) we-

wnątrz wirnika 

Charakterystyki napięcia [2] w funkcji mocy 
obciąŜenia ULL = f(P2), przy cosφ = 1, tych 
dwóch typów maszyn przedstawia rys.3. 

a) b) 
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Rys. 3.  Charakterystyki zewnętrzne napięcia 

w funkcji mocy wydawanej przy cosφ = 1, dla 

prądnicy IPMSG z magnesami umieszczonymi 

wewnątrz i prądnicy SMPMSG z magnesami 

zewnętrznymi 

BOBRME Komel wykonuje takŜe prądnice ze 
wzbudzeniem hybrydowym; magnesami trwa-
łymi i dodatkowym wzbudzeniem elektroma-
gnetycznym [3]. 

3. Silniki z magnesami trwałymi 

Silniki elektryczne z magnesami trwałymi 
umieszczonymi na wirniku mają najwyŜszą 
sprawność energetyczną ze wszystkich znanych 
i stosowanych rodzajów maszyn elektrycznych 
porównywalnej wielkości, pracujących przy 
tych samych parametrach elektromechanicz-
nych. 
Silniki z magnesami trwałymi  umieszczonymi 
na wirniku (rys.1) mogą pracować, w zaleŜno-
ści od sposobu zasilania i sterowania , jako: 
� silniki synchroniczne (PMSM – Permanent 

Magnet  Synchronous Motor), 
� silniki bezszczotkowe prądu stałego z ko-

mutatorem elektronicznym sterowane si-
nusoidalnie (PMDCBMSC - Permanent 
Magnet Direct Current Brushless Motor 
with Sine Control)), 

� silniki bezszczotkowe prądu stałego z 
komutatorem elektronicznym sterowane 
trapezowo (PMDCBMTC- Permanent Ma-
gnet Direct Current Brushless Motor with 
Trapez Control). 

W kaŜdym z tych przypadków właściwości 
elektromechaniczne napędu są inne, decyduje o 
tym rozkład pola magnetycznego w szczelinie 
silnika oraz sposób zasilania i sterowania. Roz-
kład pola magnetycznego w silniku powinien 
być przystosowany do warunków  zasilania.                               
NajwaŜniejsze cechy charakteryzujące silniki z 
magnesami trwałymi:  

1) WyŜsza sprawność w stosunku do silników 
indukcyjnych i silników prądu stałego; 

2) Znacznie większe gęstości mocy w stosunku 
do silników indukcyjnych  i silników prądu 
stałego (moŜliwość obniŜenia wymiarów ga-
barytowych i masy urządzenia lub zwiększe-
nia mocy bez zwiększania gabarytu); 

3) Wysoki współczynnik przeciąŜalności mo-
mentem (nawet kilkukrotność momentu 
znamionowego); 

4) Polepszony współczynnik mocy (cos fi) w 
stosunku do silników indukcyjnych (dzięki 
ograniczeniu prądu magnesującego pobiera-
nego z sieci – magnesowanie maszyny za-
pewniają głównie magnesy trwałe); 

5) Wysoka trwałość i niezawodność, zwłasz-
cza w stosunku do silników prądu stałego 
dzięki wyeliminowaniu komutatora mecha-
nicznego (uproszczenie procedur eksploata-
cyjnych, skrócenie czasów przestojów na 
przeglądy i remonty, obniŜenie kosztów eks-
ploatacyjnych); 

6) Doskonałe parametry regulacyjne i dyna-
miczne (liniowa zaleŜność momentu na wale 
od prądu zasilania, moŜliwe duŜe przyśpie-
szenia kątowe dzięki niskim momentom bez-
władności i wysokiej przeciąŜalności mo-
mentem); 

7) Przy odpowiednio zaprojektowanej aplikacji, 
silniki z magnesami mogą mieć moŜliwość 
pracy jako hamulec elektromagnetyczny 

dynamiczny i statyczny. 

W silnikach synchronicznych i silnikach z ko-
mutatorem elektronicznym sterowanych sinuso-
idalnie rozkład przestrzenny indukcji powinien 
być taki, aby napięcie rotacji indukowane w 
uzwojeniach było zbliŜone do sinusoidy, nato-
miast w silnikach z komutatorem elektronicz-
nym sterowanych trapezowo napięcie rotacji 
powinno mieć przebieg trapezowy. 
Silniki synchroniczne zasilane są napięciem o 
zadanej (wymuszonej) częstotliwości. Prędkość 
obrotową silników nastawia się poprzez zmianę 
częstotliwości napięcia. Zmiana napięcia, przy 
stałej częstotliwości (f = const.) i stałym mo-
mencie obciąŜenia (Tob. = const.), powoduje je-
dynie  zmianę mocy biernej silnika.  
W silnikach bezszczotkowych prądu stałego 
komutator elektroniczny jest integralną częścią 
silnika, tak jak komutator mechaniczny w silni-
kach  prądu stałego. Komutator elektroniczny 
jest zasilany napięciem stałym, w uzwojeniach 
płynie oczywiście prąd zmienny, lecz  jego czę-
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stotliwość  dopasowuje się do prędkości  obro-
towej. Prędkość obrotową nastawia się (bądź 
zmienia) poprzez zmianę wartości napięcia 
stałego zasilającego komutator elektroniczny. 
Jeśli przy stałej prędkości obrotowej silnika (ωm 
= const) sterownik  PWM (Power Wide Modu-
lation) realizuje sinusoidalny przebieg prądu w 
uzwojeniach A, B, C (dotyczy wartości średniej 
w przedziale jednego okresu impulsowania), to 
silnik jest sterowany sinusoidalnie. Jeśli ste-
rownik  PWM realizuje prostokątne (trape-
zowe) przebiegi prądu w uzwojeniach A, B, C, 
to silnik jest sterowany trapezowo. Silniki pro-
dukowane przez BOBRME Komel mogą być 
wyposaŜone w czujniki pomiarowe: hallotro-
nowe, enkodery i cewki 

4. Stanowiska badawczo-dydaktyczne, 

budowa i parametry techniczne 

BOBRME Komel opracował i moŜe wykony-
wać kilka wariantowych rozwiązań zespołów 
badawczych o sterowaniu sinusoidalnym bądź 
sterowaniu trapezowym. 
Wielofunkcyjne zespoły napędowe mogą być 
wykorzystywane dla prowadzenia prac badaw-
czo-rozwojowych, dla prowadzenia ekspery-
mentów laboratoryjnych oraz dla celów dy-
daktycznych z zakresu sterowania, badań wła-
sności regulacyjnych, dynamiki oraz energo-
oszczędności najnowocześniejszych napędów z 
silnikami synchronicznymi z magnesami trwa-
łymi, tzw. bezszczotkowymi silnikami prądu 
stałego.  
Przykładowe parametry i wyposaŜenie zespołu 
napędowego o mocy znamionowe 4kW są na-
stępujące: 
1. Energoelektroniczny układ zasilająco-steru-

jący z moŜliwością oddawania energii do 
sieci elektroenergetycznej (rewersyjny prze-
pływ energii): 
� moc ciągła 4 kW,  
� napięcie zasilania 3 x 230 V (lub 3x400V) 

50 Hz,  
� regulacja prędkości obrotowej w obydwu 

kierunkach -2nn≤0≤2nn,  
� przeciąŜalność chwilowa prądem do 300% 

z moŜliwością nastawy wartości ogranicze-
nia, 
� sterowany enkoderem osadzonym na wale 

silnika,  
� moŜliwość nastawy regulacji, w tym 

w obydwu kierunkach,  

� moŜliwość pomiaru oraz rejestracji prze-
biegu czasowego napięć po stronie DC 
i wybranych tranzystorów po stronie AC,   
� moŜliwość regulacji wartości prądów w osi 

d i q w celu odwzbudzania i nastawy prze-
ciąŜenia, 
� stopień ochrony IP44. 

2. Silnik z magnesami trwałymi umieszczonymi 
obwodowo wewnątrz rdzenia wirnika stero-
wany sinusoidalnie: 
� moc znamionowa 4 kW przy S1; 

nn=1500 obr/min, 
� na wale silnika od strony ND osadzony 

enkoder, współpracujący i sterujący ukła-
dem zasilająco-sterujacym,  
� na drugim końcu wału osadzone sprzęgło 

membranowe do zesprzęglenia z momen-
tomierzem,  
� stopień ochrony IP55,  
� wykonanie na łapach. 

3. Prądnica prądu stałego umoŜliwiająca regula-
cję przebiegu i nastawę wartości momentu 
obciąŜenia: 
� moc znamionowa 5 kW przy S1; UN=230 V 

DC; nN=1500 1/min, 
� wzbudzenie obce 220 V DC z dozwojeniem 

szeregowym, 
� wentylacja obca napędzana silnikiem  

0,18 kW; 3 x 400 V; 50 Hz, 
� na wale prądnicy od strony ND osadzona 

tachoprądnica o stałej 20 V/1000 1/min, 
� na wale od strony D osadzone sprzęgło 

membranowe do zesprzęglenia z momen-
tomierzem, 
� stopień ochrony IP23, 
� wykonanie na łapach. 

4. Przetwornik momentu obrotowego 
(momentomierz), sprzęgnięty poprzez sprzę-
gła membranowe z wałem silnika i wałem 
prądnicy umoŜliwiający: 
� pomiar i (lub) rejestrację wartości i prze-

biegu momentu obrotowego, 
� znamionowa wartość momentu – 75 Nm; 

maksymalnie 150 Nm, 
� wyposaŜony we wskaźnik średniej i maksy-

malnej chwilowej wartości momentu i (lub) 
w przetwornik umoŜliwiający rejestrację  
i analizę przebiegów czasowych.  

5. Silnik i prądnica zamontowane są na ramie 
montaŜowej z osadzonymi od spodu amorty-
zatorami izolującymi od podłoŜa.  

 
Na rys 4 przedstawiono fotografię dwóch przy-
kładowych zespołów elektromaszynowych.  
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5. Podsumowanie 

Silniki z magnesami trwałymi posiadają bardzo 
dobre właściwości regulacyjne i cechują się 
wysoką sprawnością, niezawodnością i pewno-
ścią pracy. W celu zaprezentowania właściwo-
ści nowoczesnych maszyn z magnesami trwa-
łymi BranŜowy Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Maszyn Elektrycznych KOMEL w Kato-
wicach opracował, zaprojektował i wykonał 
kilka wersji stanowisk badawczo-dydaktycz-
nych składających się z nowoczesnego silnika z 
magnesami trwałymi, jego sterowania oraz ma-
szyny obciąŜającej. 
W obecnym czasie, gdzie parametry eksploata-
cyjne maszyn elektrycznych zarówno o regu-
lowanej prędkości obrotowej jak i do pracy cią-
głej (ustalona prędkość obrotowa) zaczynają 
odgrywać coraz większą role (chodzi tu przede 
wszystkim o wysoką sprawność), maszyny z 
magnesami trwałymi są jedyną tanią alterna-
tywą. Opracowane elektromaszynowe zespoły 
badawczo-dydaktyczne są idealnym poligonem 
doświadczalnym dla wszystkich, którzy chcie-
liby pogłębić swoją wiedzę z dziedziny maszyn 
elektrycznych wirujących. W obecnej chwili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

niedopuszczalnym jest sytuacja, w której uczel-
nia techniczna kształcąca inŜynierów nie po-
siada stanowisk badawczych umoŜliwiających 
praktyczne przeprowadzanie zająć laboratoryj-
nych z zakresu maszyn elektrycznych z magne-
sami trwałymi. 
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Rys. 4. Przykładowe elektromaszynowe zespoły badawczo-dydaktyczne 


