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SILNIKI DO NAPĘDÓW PRACUJĄCYCH IMPULSOWO 

 
MOTORS FOR INTERMITTENT DUTY DRIVES 

 
Abstract: Intermittent duty electrical drives are often encountered in military devices. Depending on the drive 
function, the motor may run for one or several seconds. One possible choice of motor for such a drive is dc 
series motor with mechanical commutator. These motors are very well suited to pulse (intermittent) duty. 
However, a major drawback is sparking occurring at large current overloads. Alternatively, these drives may 
be equipped with  BLDC (brushless dc) motors, characterised by high efficiency, high power density and 
torque overload capacity resulting in high operational dynamics. 

1. Charakterystyka napędów o obciąŜe-
niu impulsowym 
Napędy elektryczne pracujące impulsowo są 
stosowane głównie w mechanicznych urzą-
dzeniach wojskowych. Napęd ten, w zaleŜności 
od funkcji którą pełni, pracuje od 1s. do kilku 
sekund. Na rysunkach 1 do 4 przedstawiono 
zarejestrowane przebiegi prądu układu 
napędowego tego samego typu realizującego 4 
róŜne funkcje [1]. Po wykonaniu swojej funkcji 
napęd nie pracuje, jest wyłączony przez czas 
niewspółmiernie długi tak, Ŝe temperatura 
uzwojeń spada do temperatury otoczenia. 
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Rys. 1.  Charakterystyka pracy silnika w napę-

dzie nr 1 
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Rys. 2.  Charakterystyka pracy silnika w napę-

dzie nr 2 
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Rys. 3.  Charakterystyka pracy silnika w napę-

dzie nr 3 
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Rys. 4.  Charakterystyka pracy silnika w napę-

dzie nr 4. 

Silniki napędowe powinny być lekkie, mieć 
małą objętość i aby wykonywać swoją funkcję 
powinny: 
� być niezawodne w działaniu, 
� rozwijać wymagany, przez urządzenia na-

pędzane, moment rozruchowy,  
� charakteryzować się bardzo duŜą dyna-

miką działania,  
� mieć sprawność  η ≥ 52 %, 
� nie emitować zakłóceń elektromagnetycz-

nych. 
Wymagania te spełnić mogą tylko silniki 
komutatorowe prądu stałego i silniki prądu 
stałego wzbudzane magnesami trwałymi  
z komutacją energoelektroniczną BLDCM [2], 
[3]. 

2. Silnik szeregowy prądu stałego 
Jedną z propozycji realizacji napędu impulso-
wego jest silnik prądu stałego o wzbudzeniu 
szeregowym [1]. Wzbudzenie szeregowe jest 
korzystne, gdyŜ moment elektromagnetyczny 
silnika jest funkcją kwadratową prądu i nie ma 
niebezpieczeństwa rozbiegania się silnika. 
Działanie napędu impulsowego zostanie scha-
rakteryzowane na przykładzie silnika typu MU-
431, 400W, 24V, 2p = 2. Na rys. 5 pokazano 
zdjęcie silnika z widoczną tabliczką znamio-
nową, a na rys.6 schemat elektryczny połącze-
nia uzwojeń. Silnik ma dwa uzwojenia wzbu-
dzenia. Załączenie klucza L powoduje obroty 
silnika w „lewo”, a załączenie klucza P powo-
duje obroty w „prawo”.  
Podstawowe dane znamionowe silnika zesta-
wiono w tabeli nr 1. 

 
Rys. 5. Silnik prądu stałego o wzbudzeniu sze-

regowym 

 

Rys. 6. Schemat elektryczny silnika prądu sta-

łego 

Tabela 1. Dane znamionowe silnika szerego-

wego prądu stałego 

Moc PN W 400 
Napięcie DC UN V 24 
Prąd IN A 32 
Sprawność ηN % 52 
Moment znam. TN Nm 0.76 
Moment rozr. Tr Nm 3.4 
Prędkość znam. nN obr/min 5000 

 

Dynamikę pracy silnika charakteryzują prze-
biegi rozruchowe przy skokowo załączonym 
napięciu zasilania – 24 V:  prędkości obrotowej 
n(t), prądu silnika. Identyfikację dynamiki 
pracy moŜna przeprowadzić w oparciu o zare-
jestrowano przebiegi prądu i prędkości obro-
towej przy  skokowym załączeniu napięcia 
znamionowego 24V – rys.7.  
Po załączeniu napięcia prąd narasta praktycznie 
skokowo do wartości prądu zwarcia 45A. 
Prędkość obrotowa zaczyna narastać ze zwłoką 
czasową ∆t = 0,2 s.  
Zatem dla t > ∆t,   n(t) = 0       
 
Po czasie ∆t prędkość obrotowa narasta  
w przybliŜeniu wykładniczo i taką funkcją 
moŜna ją aproksymować dla 0 ≤ t ≤ ∆t: 
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gdzie:   
Tr – oznacza stałą czasową rozruchową, 
∆t – czas zwłoki.  
 

Czas zwłoki silnika pomiędzy prądem rozru-
chowym, a narastaniem prędkości obrotowej 
silnika jest spowodowany elektromagnetyczną 
stałą czasową, która jest cechą charakterysty-
czną dla maszyn o wzbudzeniu szeregowym  
i ona determinuje narastanie strumienia magne-
tycznego wzbudzenia.   
Stałą czasową rozruchową określa się nastę-
pująco: 

ust

r
n

S
T =     (2) 

gdzie: 
S – jest powierzchnią między przebiegiem 
prędkości obrotowej, a prostą styczną do prę-
dkości ustalonej, 
nust – prędkość ustalona. 
 

 
Rys. 7.  Przykładowy rozruch jednego z identy-

fikowanego napędu  

W tabeli nr 2 przedstawiono wyniki obliczeń 
stałej czasowej (2) wykonanych na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów charakterystyk 
rozruchowych w funkcji czasu. 
 
Silniki komutatorowe prądu stałego ze 
wzbudzeniem szeregowym bardzo dobrze 
realizują algorytm pracy impulsowej. Wadą 
tego typu napędu jest iskrzenie szczotek przy 
duŜych przeciąŜeniach prądowych, powoduje 
ono opalanie komutatora, które z czasem 
doprowadza do łuku okręŜnego na komutatorze 
i awarii silnika. Iskrzenie szczotek emituje 
takŜe zakłócenia elektromagnetyczne, które  
w przypadku sprzętu wojskowego, demaskuje 
go. 

 

Tabela 2. Wyniki obliczonej stałej czasowej, 

przy napięciu zasilania 24 V i róŜnych momen-

tach obciąŜenia silnika 

Kierunek 
obrotów 

Moment 
obciąŜenia 

[Nm] 

∆t 
 

[s] 

nust 

 
[obr/min] 

Tr 
 

[s] 
lewy 0,3135 0,22 6600 1,281 
lewy 0,4870 0,19 5800 1,009 
lewy 0,7282 0,16 5100 1,012 
lewy 1,0000 0,17 4500 0,705 

prawy 0,3135 0,20 6800 1,169 
prawy 0,4524 0,15 6200 1,243 
prawy 0,6939 0,16 5300 0,950 
prawy 0,8649 0,14 4600 0,846 

3. Silnik z komutacją elektroniczną 
wzbudzany magnesami trwałymi 

BranŜowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowego 
Maszyn Elektrycznych KOMEL, jako firma 
wiodąca w Polsce w tematyce projektowania  
i produkcji maszyn wzbudzanych magnesami 
trwałymi [4],  podjął się opracowania silnika 
alternatywnego wzbudzanego magnesami trwa-
łymi z komutatorem energoelektronicznym 
BLDCM (Brushless Dierct Current Motor). 
Silniki BLDCM, w stosunku do innych maszyn 
elektrycznych, charakteryzują się najwyŜszą 
sprawnością, najwyŜszym momentem i mocą w 
jednostce masy lub objętości oraz duŜą przecią-
Ŝalność momentem determinującą wysoką dy-
namikę pracy [5]. 

 

Rys. 8. Wizualizacja silnika modelowego 

Wybrano wariant rozwiązania najprostszy  
z moŜliwych - silnik z magnesami trwałymi  
o sterowaniu trapezowym. Na rysunku 8 
przedstawiono trójwymiarowy szkic propono-
wanego rozwiązania silnika z komutatorem 
energoelektronicznym zabudowanym w puszce 
tarczy łoŜyskowej [6]. Na rysunku 9 przedsta-
wiono fotografię gotowego silnika [7]. 
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Rys. 9. Fizyczne wykonanie silnika z magne-

sami trwałymi typu SMKzt40M-4 z zabudowa-

nym falownikiem WASKO S.A. 

W tabeli nr 3 przedstawiono najwaŜniejsze ob-
liczeniowe parametry i dane znamionowe sil-
nika BLDCM [6]. 

Tabela 3. Dane znamionowe  silnika BLDCM. 

Moc PN W 400 
Napięcie DC UN V 24 
Prąd IN A 28 
Sprawność ηN % 75 
Moment znam. TN Nm 0.76 
Moment rozr. Tr Nm 4.2 
Prędkość znam. nN obr/min 5000 

Obecnie silnik wraz z komutatorem energo-
elektronicznym jest badany w laboratorium. 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 
Napędy impulsowe tradycyjnie są realizowane 
przy pomocy silników komutatorowych prądu 
stałego wzbudzeniem elektromagnetycznym 
szeregowo połączonym z twornikiem. Napędy 
te dobrze wypełniają swoją funkcję. Ich wadą 
jest komutator mechaniczny i szczotki, które 
determinują trwałość napędu i emitują zakłóce-
nia elektromagnetyczne.   
Alternatywnym rozwiązaniem są silniki wzbu-
dzane magnesami trwałymi z komutatorem 
energoelektronicznym BLDCM. Silnik taki zo-
stał zaprojektowany w BOBRME Komel i wy-
konano kilka sztuk takich silników, które prze-
chodzą badania laboratoryjne. Porównując dane 
obliczeniowe silnika BLDCM, zestawionych  
w tabeli 3 z danymi silnika komutatorowego 
prądu stałego, zestawione tabeli 1, widać, Ŝe  
silnik BLDC ma mniejszy prąd znamionowy, 
wyŜszą sprawność i większy moment rozru-
chowy. Powinien mieć takŜe większą trwałość  

i mniejszy poziom emisji zakłóceń elektroma-
gnetycznych. 
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