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OBLICZENIA ANALITYCZNE SILNIKA SYNCHRONICZNEGO
Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM
(LSPMSM) Z POMINIĘCIEM ZJAWISK NIELINIOWYCH
ANALYTICAL SYMULATIONS OF A LINE START
PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE (LSPMSM)
NEGLECTING NONLINEAR PHENOMENA
Abstract: Some problems related to a model of a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM)
will be discussed in the paper. After a brief description of the LSPMSM and methods of its analysis, which can
be found in a professional literature, an analytical model will be presented, which is dedicated for optimization. The results of analytical calculations will be verified by means of a FEM program. The proposed model is
developed to be used as a main part of a synthesis program in an optimization approach. It will be validated by
means of results of a sensitivity analysis concerning such motor important quantity as its efficiency. Comparison results of FEM calculations performed by means of both the magnetically linear as well as non-linear
models will be presented and discussed.

1. Wstęp
Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi
o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) to konstrukcja będąca modyfikacją silnika indukcyjnego, polegająca na umieszczeniu w wirniku
magnesów trwałych. W czasie rozruchu silniki
te mają własności maszyn indukcyjnych,
a w czasie normalnej pracy – maszyn synchronicznych. W rezultacie silnik taki charakteryzuje się wyższą sprawnością niż odpowiadający
mu silnik asynchroniczny. Ze względu na coraz
lepsze własności materiałów magnetycznych
twardych oraz malejący ich koszt, maszyny
tego typu cieszą się coraz większą popularnością. Skomplikowana konstrukcja LSPMSM
powoduje, że analiza metodami obwodowymi
jest utrudniona, stąd w literaturze najczęściej
stosowane są metody polowe [1, 2]. Są one
czasochłonne, w związku z czym optymalizacja
z wykorzystaniem obliczeń polowych jest
w praktyce bardzo trudna. Wykorzystanie modelu analitycznego w programie syntezy umożliwia znaczne skrócenie czasu projektowania,
oraz pozwala na rozszerzenie programu badawczego w stopniu nieosiągalnym w praktyce,
gdy stosowane są modele polowe. W literaturze
można znaleźć pozycje, w których do analizy
wykorzystywany jest model analityczny liniowy, jednak niektóre jego parametry są wyznaczane eksperymentalnie lub metodami polowymi [3]. Takie podejście ogranicza wiarygodność wyników optymalizacji. Celowe jest stwo

rzenie modelu, którego wszystkie parametry są
wyznaczane analitycznie. Przedmiotem badań
jest konstrukcja silnika typu LSPMSM, którego
stojan jest taki sam jak w silniku indukcyjnym
trójfazowym Sg90L4 o danych: PN = 1.5 kW,
UN = 380 V, 2p = 4, fN = 50 Hz, a wirnik został
zaprojektowany do celów artykułu.

2. Model analityczny liniowy
2.1. Opis modelu obwodowego
Przyjęty w artykule model liniowy silnika zakłada istnienie tylko podstawowej harmonicznej przebiegów oraz brak spadków napięć magnetycznych w żelazie. Jest to stosunkowo duże
uproszczenie, pozwala jednak na przybliżoną
analizę własności konstrukcji oraz pozwala na
jednoznaczną weryfikację modelu analitycznego metodami polowymi.

Rys. 1. Schemat zastępczy silnika LSPMSM

74

Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/2009

U d   Rs  id   0  q
U q   Rs  iq   0  d
X d  X ls  X md
X q  X ls  X mq
 q  i q  X q /  0

 d   i d  X d  E max  /  0
Te  3 / 2  p   d  i q  q  i d



(1)

2.2. Wyniki analizy dla modelu analitycznego
W celu sprawdzenia przydatności modelu do
procesu projektowania wykonano m. in. analizę
wrażliwości sprawności od wybranych parametrów maszyny.
96

sprawność 

Ze względu na niesymetrię wirnika, dla celów
projektowych wygodne jest przyjęcie modelu
maszyny we współrzędnych Parka.
Dla schematu pokazanego na rysunku 1 w stanie ustalonym synchronicznym zachodzą zależności [4]:
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Rys. 3. Zależność sprawności od indukcji remanentu Br materiału magnetycznie twardego
użytego na magnesy trwałe
Należy wyjaśnić, że wyniki na rysunku 3 dotyczą konstrukcji z magnesami trwałymi o stałych
w czasie obliczeń wymiarach. Odpowiedni
dobór materiału na magnesy trwałe ma duży
wpływ na własności maszyny. Zbyt mocny
magnes spowoduje duże wartości indukcji
w maszynie i zmniejszenie sprawności. Rysunek 3 wskazuje, że odpowiednie własności
maszyny mogą zostać osiągnięte również
z wykorzystaniem większej ilości materiału
tańszego o mniejszej indukcji remanentu.
sprawność 

Wszystkie parametry opisanego powyżej modelu zostały wyznaczone analitycznie, jako wartości zależne od wymiarów geometrycznych
i własności fizycznych materiałów. Do najważniejszych parametrów należą reaktancje synchroniczne Xd, Xq oraz siła elektromotoryczna E
indukowana w otwartym uzwojeniu stojana,
które w literaturze są najczęściej wyznaczane
metodą polową lub eksperymentalnie.
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Rys. 2. Konstrukcja schematu obwodu magnetycznego LSPMSM modelu magnetycznie liniowego

Rys. 4. Wpływ szerokości magnesu głównego na
sprawność maszyny

Reaktancje synchroniczne Xd, Xq oraz siła elektromotoryczna E indukowana w otwartym
uzwojeniu stojana przez pole wirujących magnesów zostały wyznaczone na podstawie schematu zastępczego obwodu magnetycznego maszyny, jak na rysunku 2 [5]. Porównanie wyznaczonych analitycznie wartości parametrów
Xd, Xq, oraz E z obliczeniami FEM wykazało
rozbieżność nie większą niż 2 % dla wszystkich
wymienionych wielkości. Uzasadnia to wniosek, że przyjęta koncepcja modelu analitycznego jest prawidłowa.

Wymiary i rozmieszczenie magnesów mają
wpływ na wartość sprawności, jak również na
kształt funkcji definiujących własności maszyny, np. prądów czy momentu elektromagnetycznego. W poprzednich pracach autorów, np.
[2, 6], można znaleźć niektóre wyniki badań
dotyczących analizy wpływu struktury magnesów w wirniku na własności maszyny.
Opracowany model analityczny umożliwia
wyznaczenie przebiegów funkcji indukcji magnetycznej w szczelinie potrzebnych do wyznaczenia strat w żelazie [7]. Przykład takich funk-
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Rys. 5. Przebiegi indukcji w szczelinie (Ba - od
przepływu, Bf, - od magnesów, Bg – wypadkowa), zębie (Bt) i jarzmie stojana (By) dla kąta
mocy =-10 [˚]
indukcjamagnetyczna B 
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Rys. 7. Porównanie zależności wartości skutecznej prądu fazy [A] od kąta mocy  [˚]
w modelu analitycznym z wynikami modelu
polowego liniowego
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Rys. 8. Porównanie zależności momentu elektromagnetycznego [Nm] od kąta mocy  [˚]
w modelu analitycznym z wynikami modelu
polowego liniowego
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uzyskaniem lepszej zgodności obliczeń analitycznych i polowych w zakresie tak strat sumarycznych, jak również ich składowych (histerezowych i od prądów wirowych).
prąd fazy A (A)

cji dla dwóch wartości kąta mocy, odpowiadających małej i dużej wartości przepływu stojana
przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Charakter
przebiegów jest złożony i zależny od kąta mocy.

180

Rys. 6. Przebiegi indukcji w szczelinie, zębie
i jarzmie stojana dla kąta mocy  = -170 [˚].
Opis jak dla rys. 5

3. Weryfikacja przy pomocy obliczeń polowych
Wyniki analizy dla modelu analitycznego były
weryfikowane przy pomocy programu Flux2D
wykorzystującego metodę elementów skończonych (FEM), tak dla liniowej jak nieliniowej
charakterystyki magnesowania blachy elektrotechnicznej.
Porównanie wyników obliczeń wykonanych dla
modeli magnetycznie liniowych analitycznego
oraz polowego dało bardzo dobrą zgodność
większości wyznaczonych charakterystyk. Ze
względu na znaczenie strat w żelazie w obliczeniach sprawności trwają dalsze prace nad

Model liniowy pozwala na określenie kształtu
charakterystyk i wyznaczenie niektórych własności maszyny. Uwzględnienie nieliniowego
zjawiska nasycenia żelaza powoduje wyraźne
zmiany ilościowe wyników.

4. Wpływ nieliniowości
Nieliniowość obwodu magnetycznego maszyny
może w istotny sposób wpłynąć na jej własności i nie może być pominięta w modelu przeznaczonym do celów optymalizacji konstrukcji.
Wpływ nieliniowości można zaobserwować na
przykładzie kształtu linii sił pola na rysunku 9
w modelach liniowym i nieliniowym utworzonych w programie Flux2D.
Brak uwzględnienia zjawiska nieliniowości
powoduje nienaturalną koncentrację strumienia
w pewnych partiach maszyny. Dlatego też
w modelu liniowym przyjęto dodatkową szczelinę powietrzną nad magnesem promieniowym
w celu wyeliminowania tej nieścisłości obrazu
pola.
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Rys. 9. Kształt linii sił pola w modelach FEM:
liniowym (po lewej) oraz nieliniowym (po prawej)
Założenie liniowej charakterystyki magnesowania nie powoduje znacznych różnic w kształcie i wartości momentu elektromagnetycznego
(rys. 10) w stanie synchronicznym, ma jednak
duże znaczenie przy analizie prądu (rys. 11).
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Rys. 10. Porównanie zależności momentu elektromagnetycznego [Nm] od kąta mocy  [˚] dla
modeli FEM liniowego i nieliniowego
prąd fazy A (A)
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Rys. 11. Porównanie zależności prądu fazy
A [A] od kąta mocy  [˚] dla modeli FEM liniowego i nieliniowego
Wprowadzenie do modelu analitycznego nieliniowości powoduje jego znaczną komplikację,
ze względu na zależność pewnych parametrów,
głównie Xd, Xq, oraz E, od natężenia prądu.
Wykonanie modelu analitycznego z uwzględnieniem tych nieliniowości jest przedmiotem
trwających obecnie prac.

5. Wnioski
Pozytywne wyniki dotychczasowych prac
w zakresie konstrukcji modelu analitycznego
LSPMSM uzasadniają dalsze badania w tym

zakresie. Po rozszerzeniu modelu o możliwość
wyznaczania innych ważnych wielkości maszyny, np. momentu elektromagnetycznego
przy zablokowanym wirniku, a także uwzględnieniu w obwodzie magnetycznym jego nieliniowości oraz spadków napięć magnetycznych
w elementach ferromagnetycznych, model będzie miał własności wymagane przez program
syntezy i będzie mógł być wykorzystany do
optymalizacji konstrukcji maszyny. Prace takie
są zaawansowane.
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