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WYZNACZANIE I ANALIZA GRANICZNYCH WŁASNOŚCI
OPTYMALIZOWANEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO
Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM
(LSPMSM)
DETERMINING BOUNDARY PROPERTIES AND THEIR ANALYSIS
OF A LINE-START PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE
Abstract: In the paper an approach is presented, which helps a decision-maker to take a proper decision when
searching for a best construction of a line-start permanent magnet synchronous machine (LSPMSM). A motor
construction with the U-shape internal magnets in the rotor has been investigated. Calculation results
concerning two ideal compromise solutions of a bi-criterial optimization problem are presented. An analytical
model has been applied in the synthesis program, and FEM calculations were used to validate this model. Both
constructions have been verified employing the simulation technique in Matlab environment, to examine their
self-starting property.

1. Wstęp

2. Model maszyny i program syntezy

Własności maszyn elektrycznych z magnesami
trwałymi są na ogół korzystniejsze od
analogicznych rozwiązań konstrukcyjnych bez
magnesów. Nie zwalnia to projektantów od
działań mających na celu racjonalizację ich
konstrukcji. Spośród moŜliwych sposobów
prawdopodobnie
najefektywniejszym
postępowaniem jest wybór
formalnego
podejścia opartego o np. programowanie
nieliniowe. Optymalne rozwiązania projektowe
otrzymuje się wtedy stosunkowo szybko i są
one zbliŜone do konstrukcji optymalnej, pod
warunkiem odpowiedniej dokładności uŜytego
modelu maszyny. W artykule przedstawiono
niektóre wyniki zastosowania takiego podejścia
w ujęciu bikryterialnym. W szczególności
analizowane będą tzw. idealne rozwiązania
kompromisowe. Ich znajomość pozwala
projektantowi ocenić graniczne własności
poszukiwanej konstrukcji maszyny przed
decyzją wyboru końcowej wersji najlepszego
projektu. Projektowany jest optymalny silnik
synchroniczny
z
magnesami
trwałymi
przeznaczony do rozruchu bezpośredniego
(ang. LSPMSM) o danych: PN=1.5kW,
UN=400V, fN=50Hz, p=2.

2.1. Model maszyny
Świadomość,
Ŝe
dokładność
wyników
optymalizacji nie moŜe być większa od
dokładności uŜytego modelu, oraz istnienie
w analizowanej maszynie złoŜonej interakcji
dwóch pól magnetycznych pochodzących od
magnesów wirnika i przepływu stojana sugeruje
potrzebę uŜycia modeli polowych. Podejście
takie cechuje:
a) stosunkowo duŜa dokładność, równieŜ dla
przypadków magnetycznie nieliniowych
b) bardzo duŜy nakład pracy obliczeniowej
wynikający z:
• iteracyjnego charakteru obliczeń polowych
• iteracyjnego
charakteru
obliczeń
optymalizacyjnych
• konieczności iteracyjnego wyznaczania
wybranych stanów pracy maszyny, np.
stanu znamionowego
PowyŜsze uwagi wskazują na moŜliwość
powaŜnego
ograniczenia
zakresu
prac
badawczych (duŜy czas obliczeń), a to
uzasadnia uŜycie modelu analitycznego
o odpowiednich własnościach. Model taki
został opracowany [1,2] i wykorzystany
w artykule. W wyniku wcześniejszych prac [3]
wybrano maszynę z układem magnesów
wewnątrz wirnika w kształcie litery U.
W przykładzie tym przyjęto 36 Ŝłobków stojana
z uzwojeniem jednowarstwowym oraz 20
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Ŝłobków wirnika z klatką wykonaną z prętów
miedzianych. Szkic geometrii konstrukcji
wyjściowej maszyny jest przedstawiony na
rys. 1.

zasadą, Ŝe efekt optymalizacji jest na ogół
lepszy, gdy zwiększymy wymiar wektora
zmiennych optymalizacji, a zbiór ograniczeń
aktywnych jest mniejszy.

3. Optymalizacja konstrukcji
3.1. Definicja problemów
Poszukiwanie
optymalnej
konstrukcji
LSPMSM zostało zdefiniowane przy pomocy
problemu bikryterialnego w postaci:

maxη N , min Cma x ∈ X , η N ≥ 0.772
x

(1)

x

gdzie:

Rys. 1. Model wyjściowej konstrukcji
analizowanej maszyny wykorzystany
w obliczeniach polowych
Opracowany
model
analityczny
jest
rozszerzeniem modelu opisanego w [4].
Rozszerzenie
polega
m.
innymi
na
uwzględnieniu spadków napięć magnetycznych
w elementach ferromagnetycznych maszyny.
Przyjęto, Ŝe model jest magnetycznie liniowy.
Pomimo skomplikowanego kształtu pola
uzyskano dobrą zgodność z wynikami obliczeń
polowych, w szczególności dla stanu pracy
synchronicznej i kątów mocy odpowiadających
pracy znamionowej maszyny, tak dla prądów
i momentu elektromagnetycznego, jak strat
w Ŝelazie. Bardziej szczegółowy opis modelu
znajduje się w pracach [1,2,5]. Wyniki
uzyskane przy jego pomocy były weryfikowane
przy pomocy modelu polowego, przed i po
optymalizacji.

ηN – sprawność znamionowa
Cma – koszt materiałów aktywnych
x – wektor 15 zmiennych optymalizacji
definiujących
geometrię
silnika
i uzwojenie stojana
X – obszar dopuszczalny zdefiniowany przy
pomocy 5 nieliniowych i 36 liniowych
ograniczeń nierównościowych.
Ograniczenie na sprawność znamionową w (1)
wynika z warunku, aby otrzymane konstrukcje
były co najmniej klasy IE1 [7]. ZałoŜono, Ŝe
znamionowe straty mechaniczne wynoszą
1%PN , a zgodnie z normą [8] straty dodatkowe
obciąŜenia są równe ok. 2.7% PN. Temperatura
uzwojeń stojana była w obliczeniach stała
i równa 75oC (stan znamionowej pracy
synchronicznej), natomiast wirnika - 20oC
(potrzebne tylko do warunków rozruchu ze
stanu nienagrzanego maszyny).
Rozwiązania idealne uzyskano rozwiązując dwa
zadania pomocnicze optymalizacji skalarnej:

maxη N x ∈ X

(2)

x

2.2. Model syntezy
W optymalizacji uŜywa się algorytmicznej
postaci modelu zwanej programem syntezy [6],
który realizuje odwzorowanie:
{zmienne optymalizacji} ⇒ {własności
maszyny} ⇒ {funkcje kryterialne + funkcje
ograniczeń},
a
decyzję
wyboru
kolejnych
iteracji
w poszukiwaniu
rozwiązania
podejmuje
algorytm optymalizacyjny. Przy wyborze
zbioru zmiennych optymalizacji oraz obszaru
dopuszczalnego kierowano się m. innymi

oraz:

min Cma x ∈ X , η N ≥ 0.772

(3)

x

3.2. Rozwiązanie problemu
Zadania (2) i (3) zostały rozwiązane jako
problemy
programowania
nieliniowego
w środowisku Matlab. WaŜniejsze wyniki
w postaci graficznej znajdują się na rys. 2-5.
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Rys. 2. Skuteczny prąd stojana w funkcji
obciąŜenia dla konstrukcji idealnych
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Rys. 3. ZaleŜność momentu elektromagnetycznego od obciąŜenia dla
konstrukcji idealnych
współczynnik mocy cosϕ

1.2

max ηΝ

W silnikach LSPMSM waŜnym aspektem prac
projektowych jest zapewnienie prawidłowego
rozruchu zakończonego samo-synchronizacją.
W obliczeniach w artykule załoŜono (w
definicji obszaru dopuszczalnego), aby samosynchronizacja była moŜliwa bez obciąŜenia
zewnętrznego. Rys. 6 i 7 potwierdzają zdolność
obu konstrukcji do wykonania takiego
rozruchu.
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Rys. 4. ZaleŜność współczynnika mocy od
obciąŜenia dla konstrukcji idealnych
1
0.8

sprawność η

W
pewnym,
wyidealizowanym
sensie
konstrukcje wynikające z rozwiązania (2) i (3)
reprezentują priorytet producenta (min Cma)
oraz uŜytkownika (max ηN). Konstrukcja
wybrana jako najlepsza jest z reguły wynikiem
pewnego kompromisu między tymi dwoma
konstrukcjami.
MoŜna
zauwaŜyć,
Ŝe
w zaleŜności
od
wyboru
priorytetu
projektowania, własności silnika zmieniają się
dość znacznie. W celu lepszej oceny własności
konstrukcji
zostały
zaznaczone
punkty
odpowiadające pracy znamionowej dla obu
konstrukcji. Sprawność wyznaczono przy
załoŜeniu, Ŝe uwzględnione są straty
elektryczne, w rdzeniach silnika, mechaniczne
(1%PN) oraz dodatkowe (2.7%PN wg [8]).
Dla konstrukcji
{min
Cma}
postawiono
warunek, aby zgodnie z [7] minimalna
sprawność znamionowa odpowiadała klasie IE1
(tzn. 77.2%).
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Rys. 6. Moment elektromagnetyczny w
czasie rozruchu dla konstrukcji {min Cma}
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Rys. 5. ZaleŜność sprawności od obciąŜenia
dla konstrukcji idealnych

Dalsze
dane
dotyczące
analizowanych
konstrukcji znajdują się w tabeli 1. MoŜna
zauwaŜyć, Ŝe w konstrukcji {min Cma}
narzucone
ograniczenia
minimalnej
przeciąŜalności Tb/TN≥1.8 oraz minimalnej
sprawności ηN≥77.2% są aktywne.
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projektowe
odpowiadające
konstrukcjom
optymalnym
w
sensie
zdefiniowanego
problemu optymalizacji. Więcej informacji
dotyczących rozwiązanego problemu moŜna
znaleźć w [5].
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Rys. 7. Moment elektromagnetyczny w
czasie rozruchu dla konstrukcji {max ηN}
Tabela 1. WaŜniejsze własności analizowanych
konstrukcji
Wielkość
Konstrukcja
Konstrukcja
{min Cma}
{max ηN}
-67.885
-42.886
θN [º]
IsN [A]
4.1924
2.5979
0.66763
0.93653
cosϕN
77.2
88.981
ηN [%]
Tl/TN
2.828
4.01
Tl,ampl/TN
2.824
6.11
I1,l [A]
17.734
19.414
Tb/TN
1.8
2.816
Cm [PLN]
91.813
277.31
W konstrukcji {max ηN} uzyskano sprawność
ok. 89% przy spełnieniu wymagań norm [8]
odnośnie strat dodatkowych, co wskazuje, Ŝe
spełnia ona z naddatkiem warunek minimalnej
sprawności dla klasy IE4 (jest to w fazie
ustaleń, ale informacje w [7] pozwalają
oszacować tą wartość), niestety, za cenę
znacznego zwiększenia kosztu maszyny.
Wzrost ten jest ok. 3-krotny względem
konstrukcji {min Cma}.
6. Wnioski
Przeprowadzone badania i obliczenia wskazują
na duŜe moŜliwości analizowanej konstrukcji
LSPMSM w zakresie poprawy własności
energetycznych.
Dotyczy
to
zwłaszcza
rozwiązań zbliŜonych do wariantu {max ηN}.
MoŜna
zauwaŜyć,
Ŝe
konstrukcja
ta
charakteryzuje
się
cechami
silników
energooszczędnych [9] w znacznie większym
stopniu,
niŜ
wysoko-sprawne
silniki
indukcyjne, co wynika z ich wyraźnie większej
wartości znamionowego współczynnika mocy.
Opracowany model i procedura projektowania
pozwalają uzyskać optymalne rozwiązania
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