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ANALIZA SILNIKA LSPMSM Z MAGNESAMI W KSZTAŁCIE "C"  

ORAZ WPŁYWU NASYCENIA śELAZA NA JEGO WŁASNO ŚCI 
 

ANALYSIS OF A "C-SHAPE" LSPMSM  
AND INFLUENCE OF THE IRON SATURATION ON IT'S PERFOR MANCE 

 
Abstract Article presents an analysis of performance of a Line Start Permanent Magnet Synchronous Machine 
LSPMSM, using analytical, magnetically linear model. Analytical model has been validated with the means of 
a FEM model, similarly to constructions described in previous author's works. It has been shown, that 
saturation of steel bridges under all operation conditions, allows to treat them as material with air permeability 
in magnetically linear model. Two types of LSPMSM has been compared, with magnets in rotor forming 
letters "C" and "U", assuming the same volume of permanent magnet material in both designs. Analysis of the 
no-load induced voltage has been performed, to find the "C-Shape" construction to be more suitable for the 
generator appliance. The paper also contains an analysis of the influence of nonlinear magnetizing 
characteristic B(H) in iron on machine's parameters. Calculation experiments has been conducted to point out 
the difficulty to determine the relative iron permeability in magnetically linear model, to make it correspond 
with nonlinear one. It can however be found to give satisfying results, as shown in the paper.  
 
1. Wstęp 
Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi 
LSPMSM o rozruchu bezpośrednim to 
konstrukcja, jaką moŜna uzyskać poprzez 
umiejscowienie w wirniku silnika indukcyjnego 
magnesów trwałych. Taka modyfikacja 
pozwala na uzyskanie większej sprawności w 
stanie pracy ustalonej synchronicznej, przy 
jednoczesnym zachowaniu własności 
samorozruchu. Modelowanie takiej konstrukcji 
jest utrudnione, ze względu na istnienie w 
wirniku stałego strumienia od magnesów,  
którego wynikiem jest skomplikowany kształt 
indukcji w szczelinie. 

Niniejszy artykuł stanowi rozszerzenie prac nad 
modelem analitycznym LSPMSM z magnesami 
typu "U" o liniowej charakterystyce magneso-
wania Ŝelaza, wykorzystywanym do celów 
optymalizacji konstrukcji i własności maszyny 
[4]-[6]. 

Artykuł jest częściowo sponsorowany z 
funduszy projektu badawczego nr N N510 
108538 finansowanego w latach 2010-2012 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego. 

2. Weryfikacja modelu analitycznego 
liniowego 
W niniejszej pracy przyjęto model LSPMSM 
z magnesami trwałymi w kształcie litery „C”, 
jak na Rys. 1. Dla konstrukcji oznaczonej jako 
"C" został utworzony model liniowy FEM, 

który posłuŜył do weryfikacji modelu liniowego 
analitycznego, analogicznie jak we wcześ-
niejszych pracach [5], [6] dla konstrukcji typu 
"U". W celach porównawczych, w modelu "C" 
załoŜona została taka sama ilość materiału 
magnetycznie twardego jak w analizowanym 
wcześniej "U". Zachowano równieŜ zbliŜoną 
powierzchnię czoła magnesów na biegun, która 
decyduje o całkowitym strumieniu wytwa-
rzanym przez magnesy. 

 
Wykorzystywany wcześniej model analityczny 
opisujący LSPMSM [5] uwzględniał spadki 
napięć magnetycznych w Ŝelazie. ZałoŜona w 
nim została liniowa ch-ka magnesowania B(H). 
To załoŜenie upraszczające powoduje 

 
Rys. 1. Model LSPMSM z magnesami 
w kształcie „C” (po lewej) oraz analizowany 
we wcześniejszych pracach [4]-[6] kształt 
"U" (po prawej) 
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wprawdzie stosunkowo duŜe rozbieŜności dla 
duŜych natęŜeń prądu, jednak w okolicy punktu 
pracy znamionowej jest do przyjęcia. 
Dla celów weryfikacji modelu analitycznego 
został utworzony model polowy FEM. Podobne 
działanie moŜna znaleźć w profesjonalnej 
literaturze [1]-[3], gdzie porównanie wyników 
FEM z pomiarami na rzeczywistych maszynach 
dało bardzo dobrą zgodność. Wykorzystanie tej 
metody obliczeń ułatwia proces weryfikacji 
modelu, ze względu na praktycznie 
nieograniczoną moŜliwość modyfikacji 
własności fizycznych materiałów, geometrii 
maszyny, jak równieŜ jej układu zasilania. 
Analogicznie jak w przypadku konstrukcji "U", 
dla uzyskania zgodności fizykalnej pomiędzy 
modelem analitycznym liniowym, a modelem 
FEM zostało przyjętych kilka uproszczeń: 

− przesmyki Ŝelaza nad prętami klatki 
zostały zastąpione powietrzem, dla 
zapewnienia równomiernego rozpływu 
strumienia magnetycznego w maszynie 
i uniknięcia jego lokalnej koncentracji, 

− załoŜono stałą przenikalność magnetyczną 
Ŝelaza, czyli przyjęto liniową 
charakterystykę magnesowania B(H), 

− uwzględniono spadki napięć 
magnetycznych w modelu analitycznym 
poprzez powiększenie szczeliny 
powietrznej. 

Model liniowy utworzony w wyniku 
powyŜszych modyfikacji w zakresie własności 
maszyny takich jak skuteczna wartość prądu 
stojana, czy teŜ moment elektromagnetyczny, 
moŜe stanowić dobre przybliŜenie modelu 
nieliniowego. RóŜnice wystąpią głównie w 
skutecznej wartości prądu fazy stojana, dla 
duŜych wartości natęŜeń tego prądu. W takich 
przypadkach załoŜenie liniowości obwodu 
magnetycznego skutkuje zmniejszeniem 
wartości natęŜenia prądu stojana. 
Właściwością maszyny o podstawowym 
znaczeniu dla wyznaczenia strat w Ŝelazie i w 
konsekwencji sprawności, jest kształt indukcji 
magnetycznej w szczelinie powietrznej. Dla 
analizowanego modelu typu "C" uzyskano 
dobrą zgodność składowej normalnej indukcji 
dla pewnego zakresu wartości kąta mocy. Ze 
względu na konieczność wyznaczenia 
sprawności z uwzględnieniem strat w Ŝelazie 
występujących w rzeczywistej maszynie, 
porównanie zostało przeprowadzone pomiędzy 
liniowym modelem analitycznym a modelem 
FEM uwzględniającym nasycenie Ŝelaza. 

 
RóŜnice na rys. 2 wynikają z faktu przyjęcia 
załoŜenia monoharmoniczności przebiegów 
w modelu analitycznym liniowym. 
Dobra zgodność modelu analitycznego i FEM 
jak na rys. 2 nie zachodzi dla modelu "C" w 
całym zakresie kątów mocy θ i jest 
przedmiotem obecnie prowadzonych prac.  

3. Porównanie konstrukcji "C" oraz "U" 
W modelach FEM nieliniowych wyznaczone 
zostały zaleŜności skutecznej wartości prądu 
fazy oraz momentu elektromagnetycznego od 
kąta mocy. 
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Rys.2. Składowa normalna indukcji 
w szczelinie Bg oraz styczna w jarzmie 
stojana By dla modelu analitycznego 
liniowego (an) i nieliniowego polowego 
(FEM) dla typu "C" dla kąta mocy θ=-280º 
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Rys.3. Porównanie skutecznej wartości prądu 
fazy dla modeli nieliniowych FEM typu "C" 
i "U" oraz analitycznego liniowego typu "C" 
o przenikalności względnej µFe,r=500 
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Dla analizowanych konstrukcji większy 
moment osiąga maszyna typu "C", przy 
większym prądzie fazy stojana. WiąŜe się to 
głównie z większą wartością napięcia 
indukowanego przez magnesy w otwartym 
uzwojeniu stojana E0 (dla badanych projektów 
o około 13% większa dla typu "C"). 
Konstrukcja typu „C” względem analizowanej 
w poprzednich pracach LSPMSM z magnesami 
w kształcie „U” [4]-[6] charakteryzuje się 
innym kształtem składowej normalnej indukcji 
Bf0 w szczelinie, wytwarzanej przez wirujące 
magnesy, a co za tym idzie innym kształtem 
siły elektromotorycznej E0 indukowanej w 
rozwartym uzwojeniu stojana. 

 
 

 
NiŜsza zawartość harmonicznych w SEM 
w modelu „C” sprawia, Ŝe wydaje się on 
lepszym wyborem w przypadku zastosowania 
do pracy generatorowej. 

4. Nasycenie mostków konstrukcyjnych  
z Ŝelaza 
Modele liniowe FEM uŜyte do analizy 
zawierały uproszczenie dotyczące mostków 
konstrukcyjnych nad magnesami. Z powodów 
obliczeniowych został w nich załoŜony materiał 
o przenikalności magnetycznej powietrza. Dla 
zweryfikowania trafności tego załoŜenia 
w modelu z magnesami w kształcie „U” została 
wyznaczona zaleŜność względnej przenikal-
ności magnetycznej w mostku od kąta mocy dla 
modelu uwzględniającego nieliniową charak-
terystykę nasycenia Ŝelaza. W tym celu 
w modelu FEM obliczony został przepływ Θ na 
ścieŜce „W” oraz strumień Φ przepływający 
przez ścieŜkę „H” jak na rys. 7, a następnie 
wyznaczona przenikalność magnetyczna µFe,r 
z tych dwóch wartości oraz wymiarów mostka: 
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gdzie:  
µ0 - przenikalność magnetyczna powietrza,  
lS - długość maszyny, 
t1 - wysokość mostka, 
d1 - szerokość magnesu. 
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Rys.6. Zawartość harmonicznych w SEM 
indukowanej w rozwartym uzwojeniu stojana 
E0 w modelach typu "U" oraz "C" 
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Rys.5. Kształt składowej normalnej indukcji 
Bf0 w szczelinie od magnesów w modelach 
LSPMSM typu "U" oraz "C" 

 
Rys. 7. ŚcieŜki strumienia do wyznaczenia 
zaleŜności µFe,r(θ) w konstrukcji "U" 
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Rys.4. Porównanie średniej wartości 
momentu elektromagnetycznego dla modeli 
nieliniowych FEM typu "C" i "U" oraz 
analitycznego liniowego typu "C" 
o przenikalności względnej µFe,r=500 
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W wyniku powyŜszego postępowania wyzna-
czono następującą zaleŜność: 
 

 
Okazuje się, Ŝe w rzeczywistości nasycenie 
mostka zmienia się w stosunkowo niewielkich 
granicach. Nasycenie mostka Ŝelaza dla całego 
zakresu kąta mocy jest znaczne, wartość µFe,r 
zmienia się od 2 (θ=0°) do 6.5 (θ=-180°). 
W związku z powyŜszym załoŜenie w mostkach 
materiału o przenikalności magnetycznej 
powietrza jest do przyjęcia.  

5. Wpływ nieliniowości charakterystyki 
magnesowania 
Wpływ uwzględnienia nieliniowej ch-ki 
magnesowania prowadzi do skomplikowanych 
funkcji parametrów takich jak Xd, Xq oraz 
E, zmieniających się wraz z wartością natęŜenia 
prądu w uzwojeniach stojana. 
Wpływ wartości natęŜenia prądu na wartość 
indukcyjności układu moŜna zobrazować na 
następującym modelu uproszczonym: 

 
Układ składa się z jarzma rdzenia 

ferromagnetycznego, w którym zadano 
nieliniową ch-kę magnesowania, cewki o 
liczbie zwojów z oraz magnesu ziem rzadkich 
SmCo o indukcji remanentu Br=1.1 T. Dla 
Ŝelaza przyjęta została nieliniowa ch-ka 
magnesowania, w której przedziały pomiędzy 
zadanymi punktami ch-ki aproksymowane 
zostały liniami prostymi. Układ został zasilony 
sinusoidalnym źródłem napięcia, 
o częstotliwości f=50 Hz. 
W modelu przyjęto wymiary zbliŜone do 
modelu silnika LSPMSM, który jest tematem 
niniejszego artykułu.  

Tab. 1 Wymiary struktury zwory 

z liczba zwojów 135 

Lr głębokość stuktury, mm 100 

L1 szerokość drogi strumienia, 
mm 

31 

LPM grubość magnesu, mm 4.72 

LFe długość drogi strumienia 
w Ŝelazie, mm 

215 

Ldelta szerokość szczeliny 
powietrznej, mm 

0.6 

Dla układu zwory wyznaczona została 
iteracyjnie zastępcza przewodność 
magnetyczna:  

Λ=1/(RPM+Rdelta+RFe)                                     (2) 

która posłuŜyła do wyznaczenia indukcyjności 
układu: 

L=z2·Λ                                                             (3) 

oraz wpływu wartości natęŜenia prądu na 
kształt zaleŜności reaktancji od prądu X(I): 
 

 
W przypadku silnika indukcyjnego wzrost 
skutecznej wartości prądu fazy stojana wiąŜe 
się ze zmniejszeniem zastępczej przenikalności 
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Rys. 8. ZaleŜność µFe,r(θ) w mostku konstrukcyjnym 
nad magnesem 
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Rys. 10. Otrzymana charakterystyka 
zaleŜności reaktancji X [Ω] od prądu I [A] 
w układzie zwory 

 
Rys. 9. Struktura zwory do analizy wpływu 
nieliniowej ch-ki B(H) na indukcyjność 
układu 
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magnetycznej elementów ferromagnetycznych. 
W silniku LSPMSM sytuacja jest inna, zaleŜy 
bowiem od wartości prądu i połoŜenia wirnika. 
Wzrost natęŜenia prądu w uzwojeniach stojana 
powoduje inne skutki w zakresie małych 
natęŜeń prądu, a inne przy duŜych wartościach 
natęŜenia. Dla pewnych kątów mocy okład 
prądowy stojana pełni rolę odmagnesowującą, 
a dla innych zwiększa nasycenie. Dopiero dla 
większych wartości natęŜenia, wykraczających 
poza zakres normalnej pracy maszyny, sytuacja 
staje się analogiczna do silnika indukcyjnego, 
czyli wzrost prądu wiąŜe się ze zmniejszeniem 
zastępczej przenikalności magnetycznej 
elementów ferromagnetycznych i zmniej-
szeniem reaktancji. 
Charakter otrzymanej ch-ki L(I) jest podobny 
jak w przypadku analizowanego przy pomocy 
FEM silnika LSPMSM (patrz rys. 11). RóŜnica 
w kształcie ch-k pomiędzy LSPMSM będącej 
skomplikowaną strukturą połączonych 
wzajemnie wielu części ferromagnetycznych 
(jarzmo wirnika i stojana, ząb wirnika i stojana 
itp.) oraz strukturą uproszczoną zwory 
wskazuje, Ŝe nie da się zastąpić całej struktury 
silnika tylko jednym elementem o zastępczej 
przenikalności. 
Podobna analiza dla układu skomplikowanej 
struktury LSPMSM oznaczałaby iteracyjne 
rozwiązywanie układu wielu równań nielinio-
wych, charakteryzujących się duŜą wraŜli-
wością na warunki początkowe, co zmniej-
szyłoby przydatność modelu do optymalizacji. 

6. Zastępcza przenikalność magnetyczna  
w modelu liniowym 
Wniosek z analizy układu zwory potwierdza się 
przy próbie wyznaczenia zastępczej przenikal-
ności magnetycznej w modelu liniowym FEM. 
Próba znalezienia zastępczej wartości 
przenikalności została przeprowadzona dla kąta 
mocy bliskiego stanowi pracy znamionowej. 
Rezultaty przedstawione są w tabeli 2. 
MoŜna zauwaŜyć, Ŝe trudno jest wyznaczyć 
taką wartość przenikalności, aby uzyskać 
zgodność modelu liniowego i nieliniowego 
FEM równocześnie dla wartości skutecznej 
prądu fazy stojana i momentu elektro-
magnetycznego. Dla tak skomplikowanej 
struktury, jaką jest LSPMSM moŜna tylko 
wybrać wartość przenikalności stanowiącą 
pewien kompromis, będzie ona jednak zaleŜeć 
od konstrukcji maszyny, od jej stanu pracy i od 
obciąŜenia. 

Tab. 2 Wyniki modelu liniowego dla róŜnych 
wartości zastępczej względnej przenikalności 
magnetycznej Ŝelaza 

µFe,r Te, N·m IA, A 

model nieliniowy 6.4038 1.9757 

50 9.7346 6.8326 

80 8.2538 4.7557 

100 7.7169 4.05 

250 6.3182 2.3836 

400 5.9475 1.9945 

10000 5.3116 1.4437 

7. Parametry maszyny przy 
uwzględnieniu nasycenia Ŝelaza 
Uwzględnienie nieliniowej charakterystyki 
B(H) Ŝelaza wpływa na podstawowe parametry 
silnika, jakimi są reaktancje synchroniczne Xd i 
Xq oraz siła elektromotoryczna wytwarzana w 
rozwartym uzwojeniu stojana przez wirujące 
magnesy trwałe E0. Dla wyznaczenia 
zaleŜności reaktancji synchronicznych od prądu 
w modelu FEM zasymulowany został stan 
zablokowania wirnika w połoŜeniach 
odpowiadających osiom d i q, oraz zasilaniu 
dwóch faz napięciem sinusoidalnym 
o zmienianej amplitudzie. W metodzie tej 
uwzględnione jest istnienie zarówno okładu 
prądowego, jak i magnesów – jest to konieczne 
dla prawidłowego pomiaru Xd i Xq w 
maszynach LSPMSM, gdzie nie da się 
wyłączyć wzbudzenia jak w klasycznej 
maszynie synchronicznej. W wyniku opisanego 
postępowania uzyskano następujące zaleŜności 
reaktancji synchronicznych od skutecznej 
wartości prądu: 

 
Punkty na ch-ce Xd(Id) odpowiadają 
wartościom natęŜenia prądu 50 mA, 1 A, 2 A, 
3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 10 A, 20 A, 30 A, 40 A, 
50 A, 60 A, oraz 100 A. Ostatnie wartości 
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Rys. 11. Charakterystyka Xd(Id) silnika 
LSPMSM  
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przekraczają maksymalny prąd, jaki moŜe w 
rzeczywistości wystąpić w maszynie, wyniki 
pozwalają jednak na wyciągnięcie wniosków 
odnośnie charakteru zmian reaktancji. 
ZaleŜność Xd(Id) jest podobna jak w przypadku 
układu zwory, z tą róŜnicą, Ŝe zróŜnicowany 
poziom nasycenia poszczególnych elementów 
ferromagnetycznych powoduje bardziej 
skomplikowany kształt ch-ki, którego powodem 
jest między innymi istnienie mostka 
zwierającego magnesy trwałe. 

 
W przypadku Xq zaleŜność jest zbliŜona do 
silnika indukcyjnego, poniewaŜ dla osi q 
strumień okładu prądowego zamyka się poprzez 
Ŝelazo, z pominięciem magnesów trwałych. 
W takim przypadku wzrost natęŜenia prądu 
wiąŜe się ze zwiększeniem nasycenia obwodu 
magnetycznego i zmniejszeniem reaktancji na 
drodze strumienia. 

8. Wnioski 
Porównanie analizowanej konstrukcji "C" oraz 
"U" wskazuje na duŜy wpływ rozmieszczenia 
materiału magnetycznie twardego na własności 
maszyny. Przy tej samej ilości magnesu udało 
się osiągnąć większy moment oraz mniejszą 
zawartość harmonicznych w indukowanej SEM 
dla typu "C", kosztem zwiększenia prądu 
stojana. Przyszłe działania w kierunku 
optymalizacji wymiarów magnesów w tej 
strukturze pozwolą na bardziej miarodajne 
porównanie opisywanych konstrukcji.  
Skomplikowany kształt zaleŜności reaktancji 
Xd od natęŜenia prądu stojana sprawia, Ŝe 
uwzględnienie nieliniowości ch-ki magnesowa-
nia nie jest problemem trywialnym. Stosunko-
wo niewielkie zmiany tego parametru 
w pewnych zakresach prądów umoŜliwiają 
jednak wiarygodną analizę przy pomocy 

modelu magnetycznie liniowego. 
Trudność w określeniu zastępczej przenikal-
ności magnetycznej Ŝelaza w modelu magne-
tycznie liniowym wynika z faktu, Ŝe zaleŜy ona 
od kąta mocy i natęŜenia prądu, ale takŜe od 
geometrii struktury. Wyznaczenie zastępczej 
wartości powinno stanowić pewien kompromis, 
zapewniający dobre przybliŜenie własności 
maszyny dla warunków zbliŜonych do 
znamionowych. 
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Rys. 12. Charakterystyka Xq(Iq) silnika 
LSPMSM 


