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OGRANICZANIE PULSACJI MOMENTU 

ELEKTROMAGNETYCZEGO W BEZSZCZOTKOWYM SILNIKU 
PRĄDU STAŁEGO O SKOŚNYCH MAGNESACH  

 
TORQUE RIPPLE REDUCTION BY USING MULTI-SLICE FE MODELLING  

OF BRUSHLESS DC MOTOR WITH SKEWED MAGNETS 
 

Abstract: The intention of this paper is to look at multi-slice two-dimensional finite element modeling of  
a brushless DC motor with and without magnet skew. The results obtained are compared with experimental 
measurements on a typical machine without skew structure of the magnet. A standard approach to reducing 
cogging torque is to skew the magnet structure with respect to the rotor. Alternatively, the stator core can be 
skewed as well. This paper will consider the case of magnet skew only. From the finite element analysis (FEA) 
results, it shows that the brushless DC motor with 10o magnet skew angle with 5 slices had better performance 
than the motor with different values of skew angle. Additionally the difference between a physical machine 
with un-skewed magnets and a model of skewed magnet machine are shown.  

1. Wstęp 
Bezszczotkowe silniki prądu stałego z magne-
sami trwałymi (ang. BLDC) zaliczamy do 
grupy maszyn, które charakteryzują się dość 
wysoką sprawnością przetwarzania energii. Za-
stosowanie wysokoenergetycznych magnesów 
trwałych z pierwiastków ziem rzadkich prowa-
dzi do uzyskania wysokiego wskaźnika gęstości 
energii przypadającego na jednostkę objętości. 
DuŜa wartość wskaźnika gęstości energii przy-
padającego na jednostkę objętości pozwala 
zmniejszyć gabaryty maszyny przy zachowaniu 
pozostałych parametrów eksploatacyjnych, ta-
kich jak np. moc znamionowa w odniesieniu do 
innych typów maszyn. Wśród wielu rozwiązań 
konstrukcyjnych silników BLDC jednym z czę-
ściej stosowanych jest rozwiązanie, w którym 
magnesy trwałe są umieszczane powierzch-
niowo na wirniku (SPM). W silnikach takich 
stosuje się wirniki o strukturze cylindrycznej  
z wysokoenergetycznymi magnesami trwałymi, 
które są magnesowane radialnie lub osiowo.  
W takich konstrukcjach występuje problem  
z momentem zaczepowym.   
Tematyka niniejszej pracy dotyczy ograniczania 
tętnień momentu elektromagnetycznego w sil-
niku bezszczotkowym prądu stałego z magne-
sami trwałymi. Przedstawiono konstrukcje sil-
ników z zastosowanymi skośnymi magnesami,  
co umoŜliwia znaczne ograniczenie składowych 
pulsujących momentu. Istnieje równieŜ moŜli-
wość budowy takich silników, które umoŜli-
wiają niemal całkowitą redukcję momentu za 

 
 

czepowego, bez konieczności stosowania skosu 
magnesów bądź Ŝłobków w obwodzie magne-
tycznym stojana silnika. Uzyskane wyniki obli-
czeń parametrów całkowych porównano z obli-
czeniami wykonanymi dla modelu bazowego 
silnika. Obliczenia polowe przeprowadzono na 
modelu pseudo trójwymiarowym, wykorzystu-
jącym metodę elementów skończonych.  
Podstawową składową tętnień momentu elek-
tromagnetycznego w silnikach bezszczotko-
wych z magnesami trwałymi  jest moment za-
czepowy. Tętnienia powodują znaczne pro-
blemy związane ze sterowaniem prędkości ob-
rotowej oraz są przyczyną niepoŜądanych wi-
bracji i hałasu. Moment zaczepowy jest obli-
czany bądź mierzony w stanie bezprądowym.  
Istnieje szereg metod pozwalających na obniŜe-
nie wpływu zmiany reluktancji w szczelinie ro-
boczej pomiędzy rdzeniem stojana, a wirnika, 
która jest źródłem występującego efektu zacze-
powego.  
Niektóre z metod redukcji momentu zaczepo-
wego pozwalają na zmniejszenie momentu za-
czepowego w porównaniu z konwencjonalnym 
silnikiem do 65% [2, 3, 7]. Niemniej jednak ta-
kie rozwiązania nie pozwalają na całkowitą re-
dukcję momentu zaczepowego. Konstrukcja 
silnika ze stojanem mostowym umoŜliwia wy-
eliminowanie niemal całkowicie zjawiska 
zmiennej reluktancji, występującego w silni-
kach z otwartymi Ŝłobkami [10]. Zastosowanie 
silnika ze stojanem mostowym jest trudne tech-
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nologicznie z uwagi na trudności z zapewnie-
niem wytrzymałości mechanicznej rdzenia.  
Większość niedogodności z zastosowaniem od-
powiedniej metody ograniczenia wartości mo-
mentu zaczepowego pod względem prostoty 
konstrukcji moŜna uniknąć przy zastosowaniu 
skosu magnesów bądź pseudoskosu magnesów 
[1, 8, 9, 11].  

2. Model prototypu silnika BLDC 
Na rysunku 1 pokazano fragment geometrii ba-
danego prototypu silnika BLDC o prostych ma-
gnesach trwałych. Na podstawie geometrii po-
kazanej na rysunku 1 zbudowano model obli-
czeniowy, który poddano nieznacznej modyfi-
kacji. Badany prototyp silnika posiada duŜe tęt-
nienia momentu elektromagnetycznego (76%). 
Wartość maksymalna momentu zaczepowego 
Tzmax wynosiła 0.67 N·m przy średnim momen-
cie elektromagnetycznym Teav wynoszącym 
3.41 N·m.  

 
Rys. 1. Fragment geometrii badanego silnika 

BLDC 

W stojanie silnika umieszczono trójpasmowe 
uzwojenie dwuwarstwowe. Wirnik wykonano  
z litego materiału ferromagnetycznego, na po-
wierzchni którego naklejono magnesy trwałe 
wykonane z domieszkami pierwiastków ziem 
rzadkich (NdFeB). Pakietowane elementy rdze-
nia stojana wykonano ze stali typu M 600-50A. 
Do budowy prototypu silnika wykorzystano 
konstrukcję silnika asynchronicznego małej 
mocy produkowanego seryjnie przez jedną z 
firm w Polsce (obudowa, obwód magnetyczny 
stojana oraz tarcze łoŜyskowe).  

Wybrane parametry badanego silnika BLDC  
z magnesami trwałymi przedstawiono w tab. 1. 

Tabela 1. Wybrane parametry badanego silnika 

BLDC 
Napięcie zasilające UN = 45 (V) 
Prąd znamionowy IN = 10 (A) 
Prędkość obrotowa  nN = 1500 (obr./min) 
Liczba Ŝłobków Ŝ = 36 
Liczba biegunów 2p = 6 
Grubość szczeliny powietrznej δg = 1,5(mm) 
Rozpiętość kątowa magnesów γm = 47o 

Wysokość magnesów h = 3 (mm) 
Indukcja remanentu magnesów Br = 1,21 (T) 
NatęŜenie koercji Hc = 892 (kA/m) 
Gęstość energii (BH)max = 279 (kJ/m3) 
Liczba zwojów w jednej cewce z = 5 
Liczba Ŝłobków na biegun i fazę q = 2 
Długość pakietu Ŝelaza stojana lFe = 62 (mm) 

3. Obliczenia numeryczne z uwzględnie-
niem skosu magnesów 
Na podstawie geometrii pokazanej na rysunku 1 
w programie Flux zbudowano model nume-
ryczny. Program Flux umoŜliwia obliczenia 
dwuwymiarowe, trójwymiarowe oraz pseudo 
trójwymiarowe. Skos magnesów moŜemy anali-
zować na podstawie modelu numerycznego peł-
nego modelu 3D lub pseudo trójwymiarowego 
(2½ D).  
W analizowanym przypadku zastosowano obli-
czenia pseudo trójwymiarowe. Obliczenia pseu-
do trójwymiarowe pozwalają uwzględniać skos 
zarówno wirnika jak i stojana. Kąt skosu αr jest 
parametrem definiowanym na początku analizy. 
Dodatkowym parametrem, który naleŜy zde-
finiować na początku analizy jest ilość warstw w, 
która przypada na długość czynną pakietu 
stojana. W badanym przypadku przyjęto ilość 
warstw równą w=5. Większa ilość warstw nie 
poprawiała juŜ znacząco wyników obliczeń przy 
jednoczesnym znacznym ich wydłuŜeniu. 
Na rysunku 2 pokazano model pseudo trójwy-
miarowy badanego silnika bez wprowadzonego 
skosu magnesu. 

 

 
Rys. 2.  Model numeryczny pseudo trójwymia-

rowy bez skosu magnesu badanego silnika 

BLDC 

Po wprowadzeniu skosu magnesów ostatnia 
warstwa jest przesunięta o zdefiniowany kąt 
skosu αr. Pośrednie warstwy są przesuwane   
o kąt αr/w pomnoŜony przez aktualny numer 
warstwy w modelu. Na rysunku 3 pokazano mo-
del numeryczny z wprowadzonym skosem ma-
gnesu . 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 3.  Model numeryczny pseudo trójwymia-

rowy ze skosem magnesów badanego silnika 

BLDC a) widok z góry, b) widok z boku  

4. Wyniki obliczeń numerycznych 
Badania wpływu skosu magnesów przeprowa-
dzano w zakresie zmiany podziałki biegunowej 
stojana, czyli w danym przypadku 10° ze sko-
kiem co 1°. Dla kaŜdego kąta skosu magnesu 
wykonywano obliczenia numeryczne w dwóch 
przypadkach: 

• w stanie bezprądowym, 

• przy wymuszeniu prądowym I=10 A. 

W pierwszym przypadku obliczano moment za-
czepowy Tz zmieniając kąt obrotu wirnika  
w zakresie podziałki biegunowej stojana ze sko-
kiem 0.5°. W drugim przypadku obliczano 
moment elektromagnetyczny Te zasilając 
umowne pasma Ph1 i Ph2. PołoŜenie wirnika 
zmieniano dla całego cyklu elektrycznego ze 
skokiem 0.5°. 
Moment elektromagnetyczny wyznaczono za 
pomocą metody pracy wirtualnej, tzn. jako po-
chodną zmiany koenergii magnetycznej (W’) 
względem kąta obrotu (θ) przy stałym  prądzie 
wzbudzenia.  
Celem określenia pulsacji momentu elektroma-
gnetycznego zdefiniowano procentowy współ-
czynnik tętnień wg zaleŜności: 

                       %100minmax ⋅
−

=
avT

TT
ε  (1) 

gdzie: Tmax, Tmin, Tav – oznaczają wartość mak-
symalną, minimalną i średnią momentu elek-
tromagnetycznego.  

Dodatkowo zdefiniowano miarę zawartości 
momentu zaczepowego w momencie uŜytecz-
nym: 

                           %100
max

max ⋅=
T

Tzτ  (2) 

gdzie: Tzmax – wartość maksymalna momentu 
zaczepowego. 

Na rysunku 4 pokazano zaleŜność momentu 
elektromagnetycznego (rys.4a)  oraz momentu 
zaczepowego (rys.4b) w funkcji kąta połoŜenia 
wirnika dla róŜnych wartości kąta skosu ma-
gnesu. 

 
Rys. 4. Charakterystyki kątowe momentu elek-

tromagnetycznego (a) oraz zaczepowego (b)  

w funkcji połoŜenia wirnika dla róŜnych warto-

ści kąta skosu magnesu 

W tabeli 2 zestawiono wyniki obliczeń nume-
rycznych skosu oraz eksperymentalnych bada-
nego silnika BLDC. Na podstawie obliczeń 
oraz zaleŜności 1 i 2 określono wpływ kąta 
skosu na redukcję tętnień momentu elektroma-
gnetycznego. 
Wyniki obliczeń wskazują, Ŝe zastosowanie 
skosu magnesu pozwala na znaczącą redukcję 
tętnień momentu elektromagnetycznego  wy-
wołaną momentem zaczepowym. Wartość 
średnia momentu elektromagnetycznego  
w przypadku zastosowania skosu uległa zmniej-
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szeniu o 1.2%. Tętnienia momentu ε uległy po-
nad 50% redukcji.  
 

Tabela 2. Zestawienie wyników obliczeń 

Parametr 
Tzmax 

[Nm] 

Temax 

[Nm] 

Temin 

[Nm] 

Teav 

[Nm] 

τ 

[%] 

ε 

[%] 

Obliczenia 0.74 4.44 2.17 3.29 16.2 68.9 

Skos 10° 0.03 3.6 2.62 3.25 0.79 32 

Pomiar 0.67 4.5 1.9 3.41 14.9 76.3 

5. Podsumowanie  

W pracy dokonano analizy tętnień momentu  
w wybranej konstrukcji silnika, poprzez 
zastosowanie skosu magnesów. W obliczeniach 
numerycznych wykorzystano model numery-
czny pseudo trójwymiarowy.  

Zastosowanie skosu magnesów pozwala zna-
cząco zredukować wartość maksymalną mo-
mentu zaczepowego. Tym samym pozwala to 
znacznie ograniczyć tętnienia momentu elek-
tromagnetycznego. Uzyskana na podstawie 
obliczeń wartość średnia momentu elektroma-
gnetycznego uległa tylko zmniejszeniu o 1.2%. 
Zastosowanie skosu wymaga korekty detekcji 
połoŜenia wirnika w stosunku do konstrukcji  
o prostych magnesach.  
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