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OBLICZENIA CIEPLNE
W BEZRDZENIOWEJ MASZYNIE DYSKOWEJ

Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O CHŁODZENIU BEZPOŚREDNIM

THERMAL CALCULATIONS IN CORELESS DISK
PERMANENT MAGNET MACHINE WITH DIRECT COOLING

Abstract: Thermal calculations of electrical permanent magnet disc machine with coreless armature 
winding, with liquid cooling of winding bars sections is presented in the paper. Problems with heat emission 
concerning winding bar placed in technical vacuum are discussed. Thermal calculation is performed for single 
winding bar. Structure and parameters of thermal net bar and bar with radiator are discussed. To solve nonli-
near system of equations, method of nodal potential is used. Results of calculations for different value of cur-
rent density, different bar and radiator dimensions and different value of convection coefficient are presented.

1. Wprowadzenie
Praca dotyczy bezrdzeniowej, tarczowej ma-
szyny elektrycznej z magnesami trwałymi. Ce-
chą charakterystyczną tej maszyny jest specjal-
na konstrukcja stojana, w którym nie występuje 
rdzeń ferromagnetyczny. Główną zaleta takiej 
maszyny jest duża sprawność, przy wysokich 
prędkościach obrotowych, z powodu wyelimi-
nowania start w rdzeniu. Stojan maszyny składa 
się z części czynnej, wymiennika ciepła i kor-
pusu. Cześć czynna stojana silnika bezrdze-
niowego składa się z izolacyjnego karkasu 
i umieszczonego na nim uzwojenia. Z obydwu 
stron pierścienia karkasu rozłożone są pręty 
uzwojenia (rys. 1).

Rys. 1. Górny i dolny pręt ewolwentowy, z ra-
diatorem i pierścień izolacyjny stojana

Pręty mają kształt odcinka ewolwenty okręgu –
uzwojenie ewolwentowe lub składają się 
z dwóch odcinków ewolwenty i odcinka pro-
mieniowego – uzwojenie ewolwentowo-pro-

mieniowe. W celu zmniejszenia strat mocy, 
spowodowanych prądami wirowymi indukowa-
nymi w prętach uzwojenia, są one zbudowane 
z izolowanych cienkich blach lub z wiązki cien-
kich, izolowanych przewodów (lica). Efektyw-
nym miejscem zastosowania rozpatrywanej ma-
szyny są układy napędowe, o prędkości obro-
towej rzędu kilkudziesięciu tysięcy obr/min.,
np. kinematyczny magazyn energii. Przy takich
prędkościach, aby zmniejszyć tarcie wirnika 
o powietrze, maszyna jest zamykana w szczel-
nej obudowie, w której panuje próżnia tech-
niczna. Izolacyjne właściwości próżni sprawiają 
problemy z oddawaniem ciepła, wydzielanego 
w prętach uzwojenia. Jednym z możliwych 
rozwiązań układu chłodzenia, jest bezpośrednie
chłodzenie końcowych części prętów ciekłym 
medium np. olejem. W tym celu, na zewnętrz-
nej części stojana umieszczony jest wymiennik 
ciepła w postaci szczelnego kanału (rys. 2), w 
którym są umieszczone końcowe fragmenty 
prętów. Dla zwiększenia efektywności chłodze-
nia, bezpośrednio chłodzone części prętów mo-
gą być zaopatrzone w dodatkowe radiatory.
Ciepło wydzielane w całym pręcie przekazy-
wane jest do oleju przez powierzchnię kontaktu 
chłodziwa z chłodzoną częścią pręta. Niechło-
dzona część pręta prawie w całości umieszczo-
na jest w polu magnetycznym. Jest to tzw. ak-
tywna lub czynna cześć pręta, gdyż bierze ona 
udział w wytwarzaniu momentu elektromagne-
tycznego. Z tego punktu widzenia bezpośrednio 
chłodzona część pręta może być nazwana czę-
ścią pasywną lub bierną.



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/200960

Rys. 2. Stojan z radiatorami umieszczonymi 
w wymienniku ciepła i magnesy wirnika

Ciepło wydzielane w czynnej części pręta musi 
być przekazane do części biernej poprzez prze-
wodnictwo ciepła w materiale pręta. Z tego po-
wodu najwyższą temperaturę będzie miał ko-
niec części czynnej pręta, najdalej oddalony od 
części biernej. Takie rozwiązanie układu chło-
dzenia zapewnia małą grubość aktywnej części 
stojana i duże wartości indukcji, przy określo-
nej grubości magnesów 
W innym rozwiązaniu układu bezpośredniego 
chłodzenia prętów, medium chłodzące kontak-
tuje się z boczną powierzchnią prętów. Takie 
rozwiązanie komplikuje konstrukcję wymienni-
ka ciepła z powodu konieczności wprowadzenia
kanałów z cieczą chłodzącą do strefy aktywnej 
maszyny. Zwiększa się przez to grubość stojana 
i zmniejsza w nim indukcja magnetyczna. 
W pracy rozpatrzono pierwszy sposób chłodze-
nia prętów uzwojenia. Obliczenie maksymalnej 
temperatury, jaka wystąpi w najgorętszym 
punkcie pręta jest istotne ze względu na ustale-
nie maksymalnej długości pręta, wybór klasy 
izolacji uzwojenia i dopuszczalne obciążenie
maszyny. Do dokładnego obliczenia rezystancji 
uzwojenia i wydzielających się w nim strat 
wymagana jest znajomość rozkładu temperatury 
wzdłuż długości pręta. W związku z tym, głów-
nym celem pracy było wyznaczenie rozkładów
temperatury wzdłuż długości pręta, przy róż-
nych gęstościach prądu, różnych wymiarach 
pręta i radiatora oraz przy rożnych wartościach 
współczynnika konwekcji.
W obliczeniach cieplnych przyjęto, że w stanie 
ustalonym cała energia cieplna wydzielona 
w części czynnej pręta jest przekazywana do 
części biernej pręta przez przewodzenie (pomi-
nięcie efektu promieniowania). W części bier-

nej pręta (z dołączonym opcjonalnie radiato-
rem) następuje oddawanie ciepła do medium 
chłodzącego na drodze konwekcji. Ponadto 
w obliczeniach uwzględniono nieliniowe zależ-
ności rezystywności właściwej i przewodności 
cieplnej materiału pręta od temperatury oraz 
nieliniową zależność współczynnika konwekcji 
od temperatury i kształtu pręta.
Ponieważ obliczenia cieplne stanowią istotny 
fragment obliczeń projektowych, które wyko-
nywane są w środowisku Matlaba, dlatego roz-
wiązanie modeli cieplnych zrealizowano w tym 
środowisku obliczeniowym.

2. Sposób modelowania prętów
Rozpatrzono dwa modele cieplne pręta w stanie 
ustalonym. Pierwszy model dotyczy pręta 
uzwojenia o części czynnej (odpowiadającej za 
wytworzenie momentu elektromagnetycznego) 
o długości lcp, umieszczonej w próżni oraz czę-
ści biernej (odpowiadającej za oddawanie cie-
pła do czynnika chłodzącego) o długości lbp, 
zamkniętej w komorze wymiennika ciepła.
W drugim modelu, w celu zwiększenia sku-
teczności oddawania ciepła do czynnika chło-
dzącego, do części biernej pręta dołączono pro-
stokątną płytkę radiatora. Oba modele cieplne 
przedstawiono w postaci dwuwymiarowych 
sieci cieplnych otrzymanych po dyskretyzacji
pręta i radiatora na elementarne objętości. 
W środku każdej objętości zlokalizowano węzeł 
sieci. Temperatura węzła określa temperaturę 
jednakową dla całej elementarnej objętości. Po-
nieważ temperatura elementarnej objętości 
wpływa na przewodność cieplną  i przewod-
ność elektryczną  , to pręt musi być zamode-
lowany dwoma sprzężonymi sieciami – cieplną 
i elektryczną. Jednoczesne rozwiązywanie sieci 
cieplnej i elektrycznej wynika z tego, że w sieci 
cieplnej oprócz konduktancji cieplnych wystę-
pują źródła mocy – odpowiedniki źródeł prą-
dowych w sieci elektrycznej. Reprezentują one 
moce wytwarzane przez prądy płynące w ele-
mentarnych objętościach. Moce te zależą od 
prądów i przewodności elektrycznych elemen-
tarnych objętości, które zależą od ich tempera-
tur. Taki sposób modelowania pręta umożliwia 
wyznaczenie rozkładu temperatury w radia-
torze, w zależności od sposobu połączenia elek-
trycznego radiatora w uzwojeniu, gdyż uwz-
ględnia rzeczywisty rozpływ prądu, w radiato-
rze. Model pręta bez radiatora pokazano na ry-
sunku 3.
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Rys. 3. Sparametryzowany pręt bez radiatora 
oraz sieć cieplna i elektryczna

Model pręta z radiatorem pokazano na rysunku
4. 

Rys. 4. Sparametryzowany pręt z radiatorem 
oraz sieć cieplna i elektryczna 

Ze względu na znacznie większe wartości dłu-
gości pręta w stosunku do jego wysokości 
i grubości nie wprowadzono podziału pręta 
w kierunku osi OY i OZ. Dyskretyzację pręta 
określono trzema parametrami:
ncp - liczba elementów, na jaką podzielono 
część czynną pręta w osi OX;
nbp - liczba elementów, na jaką podzielono 
część bierną pręta w osi OX;

nhr - liczba elementów, na jaką podzielono ra-
diator w osi OY.
Sieć określona takimi parametrami ma wcn wę-

złów

 hrbpcpwc nnnn  1 (1)

Kształt prętów określono wymiarami:
hp - wysokość pręta,
hr - wysokość radiatora,
bp - szerokość pręta,
br - szerokość radiatora.
lcp - długość części czynnej pręta,
lbp - długość części biernej pręta.

3. Parametry elementów sieci cieplnej 
i elektrycznej
W wyniku dyskretyzacji pręt został podzielony 
na nwc elementarnych objętości. Wymiary ele-
mentarnych objętości (rys. 5) opisują trzy
zmienne: x – długość elementu w osi OX, y
– długość elementu w osi OY, z – długości 
elementu w osi OZ.







x

y

z

Rys. 5. Wymiary elementarnej objętość pręta

Wymiary elementarnych objętości określono na 
podstawie wymiarów pręta (hp, hr, bp, br, lcp, lbp)
i parametrów dyskretyzacji (ncp, nbp, nhr). Przy-
kładowo długość elementarnej objętości czyn-
nej części pręta w kierunku osi OX wynosi

cp

cp
c n

l
x  (2)

W podobny sposób zdefiniowano wymiary 
elementarnych objętości w innych częściach 
pręta.
W sieci cieplnej występują konduktancje prze-
wodzenia i konwekcji, w sieci elektrycznej tyl-
ko konduktancje elektryczne. Konduktancje 
międzywęzłowe w sieci cieplnej i elektrycznej 
są sumą dwóch składowych (składowej od wę-
zła do ściany na granicy elementarnych objęto-
ści i składowej od ściany do sąsiedniego węzła). 
Konduktancje cieplne konwekcji są połączone 
z węzłem odniesienia i określone jedną składo-
wą. Elementarne objętości są reprezentowane 
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w modelach sieciowych układem konduktancji 
pokazanym na rysunku 6.

Gyp

Gyn

Gxp
Gxn

Gk

Rys. 6. Reprezentacja elementarnej objętości 
w modelach sieciowych.

Składowe cieplnej konduktancji przewodzenia 
Gcx i konduktancji elektrycznej Gex (w kierunku 
osi OX) są określone:

x

yz
Gcx 
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x
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gdzie  jest temperaturą elementarnej obję-
tości.
Konduktancja cieplna konwekcji elementarnej 
objętości, o temperaturze  zależy od po-
wierzchni jej kontaktu z czynnikiem chłodzą-
cym S i współczynnika konwekcji  )

SGk )( (5)

Źródło mocy w sieci cieplnej dołączone do da-
nego węzła jest określone
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gdzie k oznacza liczbę gałęzi dołączonych do 
węzła w sieci elektrycznej (od 1 do 4 w zależ-
ności od położenia węzła w sieci), I – prąd ga-
łęzi dołączonej do węzła.
Z zależności (3-6) wynika, że sprzężone sieci 
cieplna i elektryczna, ze względu na zależność
występujących w nich konduktancji i źródeł od 
niewiadomych temperatur, mogą być rozwiąza-
ne jedynie w sposób iteracyjny.

4. Formułowanie i rozwiązanie układów 
równań sieci cieplnej i elektrycznej.

Sieć cieplną i elektryczną rozwiązano iteracyj-
nie, uaktualniając w kolejnych iteracjach war-
tość przewodności cieplnej elektrycznej 
i współczynnika konwekcji , na podstawie 
temperatur, wyznaczonych w węzłach sieci 
cieplnej, w poprzedniej iteracji. Dla danej itera-
cji (przy założonym rozkładzie temperatur 
w węzłach) sieć cieplna i elektryczna jest ob-

wodem liniowym. Do opisu sieci układem rów-
nań zastosowano metodę potencjałów węzło-
wych [2]. Algorytm rozwiązania sprzężonych 
sieci cieplnej i elektrycznej modelujących pręt 
lub pręt z radiatorem przedstawiono na rysunku
7.

Wyznaczenie wymiarów
elementarnych objętości

Wyznaczenie  przewodności cieplnej,
elektrycznej i współczynnika konwekcji
w węzłach modelu, dla aktualnej
temperatury

Przygotowanie macierzy konduktancji
obwodu cieplnego i elektrycznego

Rozwiązanie obwodu elektrycznego,
wyznaczenie elektrycznych
potencjałów w węzłach, spadków
napięć i prądów w gałeziach

Obliczenie mocy źródeł ciepła

Rozwiązanie obwodu cieplnego,
wyznaczenie temperatur w
węzłach sieci cieplnej

Pręt/Pręt z radiatorem

TAK

NIE <d

KONIEC

Rys. 7. Algorytm rozwiązania modelu cieplnego 
pręta

Na początku są wyznaczane wymiary elemen-
tarnych objętości, na podstawie wymiarów prę-
ta i parametrów dyskretyzacji. W kolejnym 
kroku są obliczane przewodności cieplne i elek-
tryczne oraz współczynniki konwekcji elemen-
tarnych objętości dla aktualnej temperatury. Je-
żeli jest to pierwsza iteracja, wówczas oblicze-
nia rozpoczynają się od temperatury założonej, 
równej temperaturze odniesienia powiększonej 
o 0,01˚C. Dla tak przygotowanych danych wy-
znacza się konduktancje cieplne i elektryczne
elementarnych objętości, a na ich podstawie
buduje się macierz konduktancji cieplnych 
i elektrycznych. W przypadku pręta z radiato-
rem należy rozwiązać sieć elektryczną, tzn. wy-
znaczyć potencjały węzłowe, spadki napięć na 
jego elementach i prądy gałęziowe. W pręcie 
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bez radiatora, prądy we wszystkich gałęziach są 
takie same. Na podstawie prądów gałęziowych 
i konduktancji elektrycznych elementarnych ob-
jętości oblicza się zgodnie z (6) moc źródeł cie-
pła w poszczególnych objętościach. Znając moc 
źródeł ciepła i macierz konduktancji cieplnych 
wyznacza się, temperatury (względem tempera-
tury odniesienia) w węzłach sieci cieplnej na 
podstawie

PGc

1 (7)

gdzie:
 – wektor temperatur,
Gc – macierz konduktancji sieci cieplnej,
P – wektor mocy źródłowych.
Po wyznaczeniu wektora temperatur  , obli-
czana jest wartość błędu względnego:
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gdzie p - wektor temperatur z poprzedniej ite-

racji.
Jeżeli błąd  jest większy od wartości zało-
żonej d = 1%, wówczas na podstawie wekto-

ra temperatur aktualizuje się wartości   i 
dla wszystkich elementarnych objętości i po-
wtarza omówione powyżej obliczenia. Jeżeli 

d  , obliczenia zostają zakończone. Wy-
nikiem programu jest wektor temperatur w wę-
złach sieci cieplnej pręta i wartość maksymalnej 
temperatury w najgorętszym punkcie pręta.
Wartości  i , dla danej temperatury, są wyz-
naczane na podstawie wielomianów aproksy-
mujących zależność oporności właściwej mie-
dzi  i przewodności cieplnej  od temperatury
w zakresie 0-200°C [3]
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1,393105,86105,5)( 325   
 mKW / (10)
gdzie  – temperatura w [°C].
Wartość współczynnika konwekcji medium 
chłodzącego w zależności od temperatury
i wymiaru charakterystycznego pręta wyzna-
czano metodą interpolacji dwuwymiarowej na 
podstawie macierzy wartości w funkcji tem-
peratury w zakresie 20300 °C i wymiaru 
charakterystycznego pręta wchar w zakresie 

224 mm. Macierz wartości  przygotowano 
przy użyciu programu symulacyjnego dołączo-
nego do [1].

5. Analiza wyników rozwiązania modeli
cieplnych prętów

5.1. Badanie pręta bez radiatora

Rozpatrzono pręt bez radiatora o wymiarach 
hp = 5 mm, bp = 2 mm, w którym część bierna 
była chłodzona destylatem (współczynnik kon-
wekcji )540,530( W/m2K). Podobne war-
tości współczynnika występują, przy zastoso-
waniu oleju mineralnego.
Na początku wykonano badanie wpływu gęsto-
ści prądu w pręcie, na maksymalną temperaturę 
pręta o długości części czynnej lcp = 170 mm
i części biernej lbp = 50 mm. Wyniki obliczeń 
pokazano na rysunku 8. Koniec części czynnej 
pręta oznaczono na rysunku pionową linią 
punktową. 
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Rys. 8. Rozkład temperatury w pręcie, w funkcji 
jego długości dla 6 gęstości prądu

Z rysunku 8 wynika, że ze wzrostem gęstości 
prądu szybciej niż liniowo rośnie wartość mak-
symalnej temperatury pręta. Ponadto można za-
uważyć bardzo szybką zmianę temperatury 
wzdłuż długości części biernej pręta i małą 
efektywność oddawania ciepła na końcu części 
biernej. W związku z tym, w dalszych oblicze-
niach zbadano wpływ długości części biernej na 
maksymalną temperaturę pręta. Wyniki obli-
czeń pokazano na rysunku 9. Z rysunku 9 wy-
nika, że zwiększanie długości części biernej 
w tym przypadku powyżej 50 mm powoduje 
praktycznie niezauważalne obniżenie wartości 
maksymalnej temperatury w pręcie. Na podsta-
wie podobnych obliczeń wykonanych, przy in-
nych gęstościach i długościach pręta stwierdzo-
no, że długość części biernej pręta powinna być 
dobierana w relacji lcp/lbp = 2,8 5,6. Mniejsze 
wartości tego stosunku (większa długość części 
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biernej) należy stosować, przy większych gę-
stości prądu.
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Rys. 9. Wpływ długości części biernej na mak-
symalną temperaturę pręta

Dla projektanta maszyn istotna jest zależność 
maksymalnej temperatury pręta od jego długo-
ści i gęstości prądu, przy danej intensywności 
chłodzenia zastosowanego medium. W związku 
z tym wykonano szereg obliczeń, w których 
wyznaczono maksymalną temperaturę na końcu 
pręta w funkcji długości części czynnej i gęs-
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Rys 10. Maksymalna temperatura pręta w funk-
cji gęstości prądu j i długości części czynnej 
pręta lcp: a) 3D, b) 2D (ciecz)

tości prądu, przy stałym stosunku długości 
części czynnej do części biernej pręta, równej 
lcp/lbp = 4. Wyniki obliczeń przedstawiono 
w postaci 3D na rysunku 10a, w formie 2D na 
rysunku 10b. 
Z rysunku 10b można, przy znanych dwóch pa-
rametrach spośród długości części czynnej, gę-
stości prądu i maksymalnej temperatury, zna-
leźć trzeci parametr, np. dla zadanej maksymal-
nej temperatury i gęstości prądu można określić 
maksymalną długość pręta (części czynnej 
i biernej).
W celu sprawdzenia, w jaki sposób intensyw-
ność chłodzenia części biernej pręta wpływa 
na relacje pomiędzy wyżej omawianymi para-
metrami wykonano obliczenia, w których dzie-
sięciokrotnie zmniejszono wartości współczyn-
nika konwekcji. Przyjmował on wartości 

)54,53( W/m2K, co odpowiada dosyć in-
tensywnemu chłodzeniu powietrzem. Wyniki 
obliczeń przedstawiono na rysunku 11.
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Rys. 11. Maksymalna temperatura pręta 
w funkcji gęstości prądu j i długości części 
czynnej pręta, przy lcp/lbp = 4, (powietrze)

Z rysunku 11 wynika, że chłodzenie powietrzne 
biernych części pręta spowodowało wzrost 
maksymalnej temperatury pręta od 50 do ponad 
100%. Wyniki na rysunku 11 uzyskano, przy 
założeniu że część bierna jest równa ¼ długości 
części czynnej. Ponieważ przy takim chłodze-
niu temperatura na końcu części biernej jest 
znacznie wyższa od temperatury czynnika 
chłodzącego, wykonano obliczenia, w których
przyjęto długość części biernej równą połowie 
długości części czynnej. Wyniki obliczeń poka-
zano na rysunku 12.



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/2009 65

35
35 35

45
45

45

55
55

55

65
65

65

75
75

75

85
85

85

95
95

95

105
105

105

115
115

115

125

125
125

135

135

135

145

145

145

155

155

155

165

165

165

175

175

175

185

185

195

195

205

205

215 225 235

l
cp

 [mm]

J 
[A

/m
m

2 ]

140 150 160 170 180 190 200
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rys. 12. Maksymalna temperatura pręta 
w funkcji gęstości prądu j i długości części 
czynnej, przy lcp/lbp = 2, (powietrze)

Przez dwukrotne wydłużenie części biernej prę-
ta uzyskano zaledwie kilkunasto procentowy 
spadek maksymalnej temperatury pręta.

5.2. Badanie pręta z radiatorem

Rozpatrzono pręt z radiatorem o grubości br =
1 mm, który był przymocowany wzdłuż długo-
ści części biernej lbp = 50 mm. Wysokość radia-
tora była równa wysokości części biernej Po-
zostałe wymiary pręta nie uległy zmianie. 
W pierwszej kolejności rozważano chłodzenie 
radiatora i części biernej cieczą o takich samych 
wartościach współczynnika konwekcji.
Uwzględnienie w obliczeniach sprzężenia sieci 
cieplnej i elektrycznej, w przypadku pręta z ra-
diatorem, pozwoliło na dokładne wyznaczenie 
rozkładu temperatury w radiatorze, z możliwo-
ścią pokazania różnic wynikających z miejsca 
łączenia prętów w uzwojeniu. Rozkład tempera-
tury w radiatorze, przy łączeniu biernych części 
prętów pokazano na rysunku 13. 
Punkt łączenia prętów na rysunku 13 ma współ-
rzędne (0, 60). Początek części aktywnej pręta, 
o najwyższej temperaturze ma współrzędne (50, 
60).
Na rysunku 14 pokazano rozkład temperatury 
w radiatorze, przy łączeniu prętów przez naroża 
radiatorów – punkt (0, 0).
Z rysunków 13 i 14 wynika, że sposób łączenia 
prętów nie ma wpływu na maksymalną tempe-
raturę części biernej pręta z radiatorem. Ponad-
to można zauważyć niewielkie wykorzystanie 
części radiatora najbardziej oddalonej od pręta. 
W związku z tym zbadano wpływ wysokości 
radiatora, na maksymalną temperaturę w pręcie.
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Rys. 13. Rozkład temperatury w radiatorze, 
przy łączeniu biernych części prętów: a) 3D, b) 
2D
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Rys. 14. Rozkład temperatury w radiatorze, 
przy łączeniu prętów przez naroża radiatorów

Wyniki obliczeń dla pręta o długości części 
biernej lbp = 30 mm, przedstawiono na rysunku
15. Z rysunku 15 wynika, że podobnie jak 
w przypadku długości biernej części pręta, tak 
i dla radiatora nadmierne zwiększanie jego wy-
sokości powyżej pewnej wartości optymalnej 
jest mało efektywne.
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Rys. 15.Wpływ zmian wysokości radiatora rh
na maksymalną temperaturę w pręcie.

Na podstawie wyników pokazanych na rysunku
15 do dalszych obliczeń przyjęto następujące 
relacje pomiędzy czynną i bierną długością prę-
ta: lcp/lbp = 4 oraz pomiędzy bierną długością 
pręta i wysokością radiatora lbp/hr = 2. Zależ-
ność maksymalnej temperatury w pręcie 
z radiatorem, w funkcji długości części czynnej 
pręta i gęstości prądu pokazano na rysunku16.
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Rys. 16. Maksymalna temperatura pręta z ra-
diatorem w funkcji gęstości prądu j i długości 
części czynnej pręta lcp (ciecz)

Z porównania rysunków 10 i 16 wynika, że 
wprowadzenie radiatora, przy chłodzeniu cieczą 
jest mało efektywne. Uzyskano zmniejszenie 
maksymalnej temperatury jedynie o kilkanaście 
procent. Podobne obliczenia wykonano przy 
chłodzeniu pręta z radiatorem powietrzem, 
współczynnik konwekcji )54,53( W/m2K.
Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 17. 
Z porównania rysunków 10 i 17 wynika, że
maksymalna temperatura pręta z radiatorem 
chłodzonego powietrzem jest tylko około 20% 
większa od maksymalnej temperatury pręta bez 
radiatora chłodzonego cieczą.
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Rys. 17. Maksymalna temperatura pręta z ra-
diatorem w funkcji gęstości prądu j i długości 
części czynnej pręta lcp (powietrze)

6. Podsumowanie
W pracy rozpatrzono konstrukcję maszyny bez-
rdzeniowej z magnesami trwałymi o bezpo-
średnim chłodzeniu części prętów uzwojenia. 
Wyznaczono zależności maksymalnej tempera-
tury pręta w funkcji gęstości prądu i długości 
pręta. Przy chłodzeniu cieczą pręty mogą nie 
być zaopatrzone w radiatory. Maksymalna tem-
peratura tak chłodzonych prętów nie przekroczy 
95oC, jeżeli długość prętów będzie zawierała 
się w przedziale (140 - 200) mm, a gęstość prą-
du w przedziale (10 - 7.5) A/mm2. Przy chło-
dzeniu powietrzem pręty powinny być zaopa-
trzone w radiatory. Maksymalna temperatura 
tak chłodzonych prętów nie przekroczy 95oC, 
jeżeli długość prętów będzie zawierała się 
w przedziale (140 - 200) mm, a gęstość prądu 
w przedziale (9 - 7.2) A/mm2.
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