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UZWOJENIE MIESZANE STOJANA TYPU GWIAZDA-TRÓJKĄT 
W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

 
STAR-DELTA MIXED STATOR WINDING IN LINE START PERMANENT 

MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR 
 

Abstract: Influence of star-delta mixed stator winding application in Line Start Permanent Magnet Synchro-
nous Motor was investigated. Field-circuit LSPMSM model based on the Sg 90L-4 IM type was applied in 
Maxwell ver. 14. Two types of star-delta mixed stator winding (non-uniform and uniform) were considered. Ob-
tained results of running properties of LSPMSM with star-delta mixed stator winding were compared with running 
properties of standard LSPMSM with star winding.  
 
1. Wstęp 
Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi  
o rozruchu bezpośrednim mają istotną wadę  
w porównaniu do silników trójfazowych - po-
bierają znacznie odkształcony prąd [3]. Oprócz 
harmonicznych Ŝłobkowych harmoniczne ni-
skiego rzędu (piąta i siódma) stanowią istotny 
problem z powodu prostokątnego rozkładu siły 
magnetomotorycznej w szczelinie powietrznej 
wytworzonej przez magnesy trwałe. Zawartość 
wyŜszych harmonicznych indukowanej siły 
elektromagnetycznej moŜe być częściowo wy-
eliminowana przez usytuowanie magnesów 
trwałych na odpowiedniej szerokości bieguna 
(około 2/3 podziałki biegunowej). Ponadto za-
wartość wyŜszych harmonicznych bardzo za-
leŜy od obciąŜenia [4]. 
W silnikach małej mocy (w zakresie do kilku 
kW) zawartość wyŜszych harmonicznych nie 
moŜe zostać zredukowana przez zastosowanie 
skróconego uzwojenia stojana, poniewaŜ  
w tego typu silnikach najczęściej stosuje się 
uzwojenia jednowarstwowe. W [1, 2] pokazano 
jednowarstwowe uzwojenie mieszane stojana 
typu gwiazda-trójkąt. Część cewek jest połą-
czona w trójkąt natomiast reszta w gwiazdę. 
Zgodnie z autorami uzwojenie mieszane stojana 
typu gwiazda-trójkąt posiada większy współ-
czynnik grupy dla pierwszej harmonicznej  
i znacząco mniejsze współczynniki grupy dla 
wyŜszych harmonicznych. Dla silników syn-
chronicznych z magnesami trwałymi o rozruchu 
bezpośrednim drugi aspekt jest zdecydowanie 
waŜniejszy. 
Celem pracy jest analiza wpływu zastosowania 
uzwojenia mieszanego stojana typu gwiazda-
trójkąt w silniku synchronicznym z magnesami  

 
 

trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Zbadano 
wpływ aplikacji uzwojenia mieszanego stojana 
typu gwiazda-trójkąt na zmniejszenie wyŜszych 
harmonicznych oraz na właściwości eksploata-
cyjne silnika. 

2. Model polowo-obwodowy silnika 
W programie Maxwell wersja 14 zbudowano 
model polowo-obwodowy silnika synchronicz-
nego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpo-
średnim na bazie silnika indukcyjnego typu 
Sg 90L-4. Stojan badanego silnika ma 36 nato-
miast wirnik 28 Ŝłobków. Liczba Ŝłobków na 
biegun i fazę q=3. Magnesy trwałe obejmują 
5/7 podziałki Ŝłobkowej. Zastosowano magnesy 
trwałe typu N42H w kształcie litery U. Zbudo-
wano trzy wersje modelu silnika. 
W pierwszym modelu uzwojenie stojana połą-
czone jest w gwiazdę o liczbie zwojów w ze-
zwoju równą 51 (tak jak w oryginalnym silniku 
indukcyjnym typu Sg 90L-4) – model A na 
rys.2. Drugi model ma uzwojenie mieszane 
stojana typu gwiazda-trójkąt niejednorodne 
czyli o róŜnej liczbie zwojów w zezwojach - 85 
zwojów w zezwojach tworzących trójkąt i 98 
zwojów w zezwojach tworzących gwiazdę  
i połączonych równolegle. 
Trzeci model ma uzwojenie mieszane stojana 
typu gwiazda-trójkąt jednorodne czyli o jedna-
kowej ilości zwojów w zezwoju równej 94 – 
model B na rys. 2. 
Stosowanie uzwojenia mieszanego stojana typu 
gwiazda-trójkąt niejednorodnego ma na celu 
uzyskanie jednakowej gęstości prądu w ze-
zwojach tworzących zarówno trójkąt jak i gwia-
zdę. 
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Stosowanie uzwojenia mieszanego typu gwia-
zda-trójkąt jednorodnego ma na celu upro-
szczenie procesu zwojenia stojana przez zasto-
sowanie jednakowych cewek o jednakowej ilo-
ści zwojów. 
Część polową badanego modelu silnika poka-
zano na rysunku 1 natomiast część obwodową 
pokazano na rysunku 2. 
 

 
Rys. 1. Część polowa modelu silnika 
 

 
Rys. 2. Część obwodowa modelu silnika 

3. Wyniki obliczeń symulacyjnych 
Liczbę zwojów w zezwojach uzwojenia mie-
szanego stojana typu gwiazda-trójkąt dla przy-
padku niejednorodnego oraz jednorodnego do-
brano tak, aby uzyskać taką samą wartość 
pierwszej harmonicznej siły elektromotorycznej 
indukowanej w uzwojeniu stojana. Dodatkowo 
dla uzwojenia mieszanego niejednorodnego 
przyjęto załoŜenie, Ŝe sumaryczny przekrój 
drutów w zezwojach tworzących gwiazdę i po-
łączonych równolegle powinien być √3 razy 
większy od przekroju drutu w zezwojach two-

rzących trójkąt. Wynika stąd, Ŝe w celu uzyska-
nia stałe wartości współczynnika wypełnienia 
Ŝłobka, liczba zwojów w zezwojach tworzących 
gwiazdę i połączonych równolegle powinna być 
(2/√3) razy większa niŜ liczba zwojów w ze-
zwojach tworzących trójkąt. Otrzymany prze-
bieg siły elektromotorycznej przedstawiono na 
rysunku 3 natomiast wyniki analizy harmonicz-
nych siły elektromotorycznej pokazano na ry-
sunku 4. 
 

 
Rys. 3. Wykres sem indukowanych w uzwoje-

niach modelu silnika 

 
Rys. 4. Analiza harmonicznych sem indukowa-

nych w uzwojeniach modelu silnika 
 

Z uzyskanych wyników analizy harmonicznych 
sem dla trzech modeli silnika z róŜnymi uzwo-
jeniami stojana wynika, Ŝe aplikacja uzwojenia 
mieszanego typu gwiazda-trójkąt w silniku syn-
chroniczny z magnesami trwałymi powoduje 
znaczące zmniejszenie wyŜszych harmonicz-
nych indukowanej siły elektromotorycznej 
(szczególnie 5-tej oraz 13-tej). Ponadto moŜna 
zauwaŜyć znaczący wzrost 29-tej harmonicznej 
siły elektromotorycznej w przypadku uzwojenia 
mieszanego stojana typu gwiazda-trójkąt. 
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Wpływ rodzaju uzwojenia mieszanego stojana 
typu gwiazda-trójkąt (jednorodny lub niejedno-
rodny) na zawartość wyŜszych harmonicznych 
siły elektromotorycznej jest pomijalny. 
Obliczone charakterystyki obciąŜenia dla trzech 
modeli silnika przedstawiono na rysunku 5. Pa-
rametry eksploatacyjne zbadanych modeli sil-
ników zestawiono w tabeli 1. 
 

 
Rys. 5. Charakterystyki obciąŜenia modeli ba-

danych silników 

Tab. 1. Parametry eksploatacyjne modeli bada-

nych silników 

parametr jedn. Y 
Y-D 

niejedn. 
Y-D 
jedn. 

Pn kW 2,0 2,0 2,0 

Un V 400 400 400 

In A 3,30 3,29 3,28 

ηn % 87,0 87,5 87,4 

cosφn - 0,985 0,981 0,984 
 

Z obliczonych charakterystyk obciąŜenia wy-
nika, Ŝe aplikacja uzwojenia mieszanego typu 
gwiazda-trójkąt w silniku synchronicznym  
z magnesami trwałymi powoduje nieznaczne 
polepszenie parametrów eksploatacyjnych silni-
ka w górnym paśmie obciąŜenia oraz widoczne 
pogorszenie parametrów eksploatacyjnych sil-
nika w dolnym i średnim zakresie obciąŜenia. 
Wpływ rodzaju uzwojenia mieszanego stojana 
typu gwiazda-trójkąt (jednorodny lub niejedno-
rodny) na parametry eksploatacyjne silnika jest 
pomijalny. 
Cenną zaletą zastosowania uzwojenia miesza-
nego typu gwiazda-trójkąt w silniku synchro-
nicznym z magnesami trwałymi jest zmniejsze-
nie strat mocy w górnym paśmie obciąŜenia, 
jednakŜe w dolnym paśmie straty mocy są zna-
cząco większe. ZaleŜność strat mocy od mocy 
obciąŜenia pokazano na rysunku 6. 

 
Rys. 6. Straty mocy w funkcji obciąŜenia dla 

badanych silników  
 

Głównym powodem stosowania uzwojenia 
mieszanego typu gwiazda-trójkąt w stojanie sil-
nika synchronicznego z magnesami trwałymi  
o rozruchu bezpośrednim jest zmniejszenie 
wyŜszych harmonicznych prądu [3, 4]. Kształty 
pobieranych prądów dla obciąŜenia znamiono-
wego oraz ich analiza harmoniczna dla zbada-
nych modeli silnika pokazano na rys. 7 i 8. 
 

 
Rys. 7. Przebieg prądów badanych modeli sil-

ników dla obciąŜenia znamionowego 

 
Rys. 8. Analiza harmonicznych prądów modeli 

silników dla obciąŜenia znamionowego 
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Na podstawie analizy harmonicznych prądów 
obliczonych dla obciąŜenia znamionowego dla 
trzech modeli silnika z róŜnymi uzwojeniami 
stojana wynika, Ŝe aplikacja uzwojenia miesza-
nego typu gwiazda-trójkąt w silniku synchro-
nicznym z magnesami trwałymi powoduje zna-
czące zmniejszenie wyŜszych harmonicznych 
prądu (szczególnie 5-tej oraz 13-tej). Rodzaj 
uzwojenia mieszanego typu gwiazda-trójkąt 
(jednorodny lub niejednorodny) praktycznie nie 
wpływa na zawartość wyŜszych harmonicznych 
prądu. 

4. Wnioski 

Zastosowanie w silniku synchronicznym z ma-
gnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim uz-
wojenia mieszanego stojana typu gwiazda-trój-
kąt powoduje: 

• zwiększenie sprawności silnika w górnym 
paśmie obciąŜenia, 

• zmniejszenie sprawności silnika w dolnym 
i średnim zakresie obciąŜenia, 

• zmnieszenie wartości wyŜszych harmoni-
cznych pobieranego prądu. 

 

Zastosowanie w stojanie uzwojenia mieszanego 
typu gwiazda-trójkąt (jednorodny lub nieje-
dnorodny) nie ma praktycznego wpływu na pa-
rametry eksploatacyjne silnika. Celowe jest za-
stosowanie uzwojenia mieszanego typu gwia-
zda-trójkąt jednorodnego (czyli o jednakowej 
ilości zwojów w kaŜdym zezwoju), co znacząco 
ułatwia proces zwojenia stojana. 
Biorąc pod uwagę poprawę parametrów 
eksploatacyjnych silnika synchronicznego  
z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośre-
dnim w górnym zakresie obciąŜenia z uzwo-
jeniem mieszanym typu gwiazda-trójkąt oraz 
pogorszenie parametrów eksploatacyjnych sil-
nika w dolnym i średnim zakresie obciąŜenia, 
uzwojenie mieszane typu gwiazda-trójkąt 
moŜna polecić w napędach o stałej mocy 
obciąŜenia bliskiej mocy znamionowej silnika. 
Typowymi napędami tego typu są: pompy, 
kompresory, dmuchawy oraz wentylatory itp. 
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