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ANALIZA WPŁYWU KĄTA PRZESUNIECIA SEGMENTÓW 
MAGNESÓW TRWAŁYCH NA PARAMETRY SILNIKA BLDC 

MAŁEJ MOCY 
 

INFLUENCE OF SHIFTED PERMANENT MAGNET SEGMENTATION 
 ON LOWER POWER BLDC MACHINE PERFORMANCE  

 
Abstract: In this paper, a brushless DC motor (BLDC) rotor-mounted permanent magnets is studied. The 
magnets are made of Neodymium Iron Boron (NdFeB), a magnetic material having high remanence, coercivity 
and energy. The analyzed motor produces a significant amount of cogging torque, which is the primary ripple 
component in the torque generated by the motor. One method of achieving cogging torque reduction is to use 
magnet segmentation. Three-dimensional software based on the finite element method (FEM) is used to com-
pute mathematical models of the BLDC motor. Various numbers of magnet segments are analysed. In addi-
tion, the analysis focuses on the cogging torque, the electromagnetic torque and the back EMF constant de-
pending on various number of magnet segments. For each number of segments the optimal location of the 
segments is determined to minimise cogging torque. 

 
1. Wstęp 

Zainteresowanie maszynami elektrycznymi  
z komutacją elektroniczną utrzymuje się na wy-
sokim poziomie już od kilku lat. Ogólnie ma-
szyny bezszczotkowe z komutacją elektronicz-
ną są przeznaczone do napędów o regulowanej 
prędkości obrotowej. Jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy jest wysoka sprawność maszyn 
bezszczotkowych. Dotyczy to szczególnie ma-
szyn, w których są wykorzystane wysokoener-
getyczne magnesy trwałe (BLDC i PMSM).  
W maszynach, w których jako wzbudzenie wy-
korzystuje się magnesy trwałe powstaje pro-
blem momentu zaczepowego oraz tętnień mo-
mentu elektromagnetycznego. Moment zacze-
powy wpływa bardzo niekorzystnie na pracę 
maszyny. Jest jednym ze źródeł tętnień momen-
tu elektromagnetycznego oraz dodatkowym 
źródłem drgań oraz hałasu pochodzenia magne-
tycznego. 
W chwili obecnej szczególną uwagę zwraca się 
na poziom generowanego hałasu przez maszyny 
elektryczne już w trakcie ich projektowania. 
Wymaga to odmiennego niż dotychczas podej-
ścia do zagadnienia procesu projektowania. 
Proces projektowania maszyny musi zostać 
uzupełniony, jeżeli zachodzi taka potrzeba  
o obliczenia parametrów maszyny uwzględnia-
jące modelowanie 3D. Z uwagi na znacznie 
zwiększone wymagania sprzętowe i wydłużony 
czas obliczeń numerycznych rozwiązywanie 
zagadnień 3D projektowanych maszyn stosuje 
się w odniesieniu do wybranych przypadków. 

Są to zwyczaj sytuacje, kiedy tylko model 3D 
pozwala wiarygodnie odzwierciedlić projekto-
waną konstrukcję. 
Moment zaczepowy można ograniczać meto-
dami konstrukcyjnymi [1-7]. Jedną z metod re-
dukcji momentu zaczepowego w przypadku 
maszyn z magnesami montowanymi po-
wierzchniowo jest stosowanie skosów po stro-
nie magnesów umieszczonych na wirnika lub 
też żłobków stojana [4-6]. Metodą alternatywną 
dla stosowania skośnych magnesów jest stoso-
wanie segmentacji magnesów [7]. Jest to jeden 
z tych przypadków, kiedy do analizy zagadnie-
nia niezbędne staje się zastosowanie modelo-
wania 3D. 
W pracy dokonano analizy wpływu segmen-
tacji magnesów trwałych montowanych po-
wierzchniowo i kąta ich przesunięcia na pa-
rametry silnika BLDC małej mocy. Dla po-
działu magnesów na dwa (N=2), trzy (N=3) 
oraz cztery (N=4) segmenty analizowano 
wpływ kąta przesunięcia pomiędzy segmen-
tami na amplitudę momentu zaczepowego, 
amplitudę momentu elektromagnetycznego, 
tętnienia momentu elektromagnetycznego, 
stałą momentową i napięciową silnika. Dla 
każdego przypadku podziału magnesów okre-
ślono optymalną wartość kąta przesunięcia  
z punktu widzenia maksymalnej redukcji am-
plitudy momentu zaczepowego. Zamieszczo-
no wnioski dotyczące wpływu liczby segmen-
tów na redukcję amplitudy momentu zacze-
powego. 



94 

2. Mo

Jako o
z mag
wierzc
dowan
ka indu
ku 1 p
3D bad

Rys.1. 
nego s

W siln
dymow
stałośc
towej 4
orygin
żłobka
zostały
równie
zostało
o prze
do zasi
Prototy
malizo
czepow
maksy

Rys.2. 
netyczn
toryjny

Na ry
mentu 

odel fizyczn

obiekt badań
gnesami trwa
chni rdzenia 
ny na bazie s
ukcyjnego o
pokazano k
danego silnik

Kompletny m
silnika BLDC

niku zastosow
wych (NdFeB
ci 1.21 T o gr
47°. Obwód 

nalny pakiet 
ach. W stosu
y zmienione 
eż rodzaj uzw
o zastosowan
ekroju drutu 
ilania niskon
ypowa kons
owana pod k
wego posiad
ymalną wyno

Charakterys
nego wyznac
ych, przy prą

sunku 2 po
elektromagn

Zesz

ny silnika 

ń posłużył pr
ałymi monto
wirnika. Je

seryjnie prod
 wzniosie wa
ompletny m
ka. 

model złożen
C 

wano 3 pary
B) o wartoś
rubości 3mm
magnetyczn
z silnika in

unku do siln
nie tylko dan

wojenia. W d
ne uzwojenie

nawojoweg
napięciowego
trukcja, któr
kątem reduk
da dość du
oszącą Tzmax=

styka momen
czonego w w
ądzie I=10A 

okazano char
netycznego T

zyty Problemow

rototypowy s
owanymi na

est to silnik 
dukowanego 
ału 80. Na ry

model złożen

 
niowy 3D bad

y magnesów
ci indukcji p

m i rozpiętośc
ny stojana sta
dukcyjnego 

nika indukcyj
ne nawojowe
danym przyp
e dwuwarstw

go dostosowa
o (Udc=45 V).
ra nie była 

kcji momentu
żą jego wa

= 0.67 Nm. 

ntu elektroma
arunkach lab

rakterystykę 
Te wyznaczo

we – Maszyny E

silnik 
a po-

zbu-
silni-
ysun-

niowy 

da-

neo-
pozo-
ci ką-
anowi 
o 36 
jnego 
e, ale 
padku 
wowe 
anym 
. 
opty-
u za-
artość 

 
ag-
bora-

ę mo-
onego 

w 
I=
Jak
w 
ksz
tyc
ka 
Na
ko
23

Ry
go

Sta
mi

3. 

W 
mu
ko
ne
tów
siln
ka
z k

Ry
seg

W
z u
no

Elektryczne Nr 9

warunkach 
10A i zasilen
k widać na ry
danym prz

ztałt wytwar
cznego. Wyz
wynosi kT=0

a rysunku 3 
wanych zar
6 min-1. 

ys.3. Przebieg
 silnika przy

ała napięciow
iarów wynos

Model num

programie 
ulacyjne siln
nstrukcji ogr
go rozmiaru
w magnesów
ników. Na ry
dla podział

kątem przesu

ys.4 Widok w
gmenty N=4

idok stojana
uwzględnien
 na rysunku 

93/2011 

laboratoryj
niu dwóch fa
ysunku 2 mo
ypadku doś
rzanego mom
znaczona sta
0.4 Nm/A. 
pokazano pr
rejestrowany

gi napięć ind
prędkości 2

wa silnika k
i 41 V/1000 

meryczny 

Flux 3D zbu
nika. Wykor
raniczono m

u. Dla każdeg
w zbudowan
ysunku 4 po
łu magnesów

unięcia równy

irnika z podz

a silnika w
iem połączeń
5. 

jnych, przy
az silnika. 
oment zaczep
ść istotny w
mentu elektr
ała momento

rzebiegi nap
ych przy p

dukowanych 
236 min-1 

kV wyznaczo
min-1. 

udowano mo
rzystując ok

model do 1/3 
go podziału 

no oddzielne
okazano mod
w na segme
ym =10°. 

ziałem na cz

wraz z uzw
ń czołowych

y prądzie 

powy ma 
wpływ na 
romagne-

owa silni-

pięć indu-
prędkości  

badane-

ona z po-

odele sy-
resowość 
jego peł-
segmen-

e modele 
del wirni-
enty N=4  

 
tery 

wojeniami  
h pokaza-



Rys.5. 
wraz z

4. Wy

Dla k
dokony
tów  
skokie
w przy
(N = 4
dzy pie
pośred
wynika
Dla k
wykon

 Pr
dl

 Pr
dl
ty

 Z 
łą
pi

Wszys
o anal
zaczep
nywan
napięc
ści n=
czepow
0.25° n
1°. Za
wyzna
dyktow
wane z
Na rys
mienia
segmen
oraz pr

Widok mode
z uzwojeniam

yniki oblicz

każdego przy
ywano zmian
w zakresie 

m. Kąt p
ypadku podz
4) określano,
erwszym i os

dnie były prz
ające z liczby

każdego pod
nywano oblic

rzy braku w
la wyznaczen

rzy zasileniu
la wyznacze
ycznego Te. 

dołączonym
ączonym w g
ięć indukowa

stkie oblicze
lizę typu Tra
powego i e
no przy pręd
cia indukowa
=1000 min-1. 
wego położe
natomiast w 

agęszczenie k
aczania mom
wane jego du
zmiany geom
sunku 6 pok
a dla podziału
nty (N=2), z
rzy kącie poł

Zesz

elu stojana si
mi  

zeń numery

ypadku podz
ny kąta prze
od 0° do 10

przesunięcia 
ziału na trzy 
 jako kąt prz
statnim segm
zesuwane odp
y segmentów

działu segme
czenia dla trze

wymuszenia 
nia momentu

u dwóch pasm
enia moment

m obwodem z
gwiazdę do 
anych. 

enia wykony
ansient. Obl
elektromagne
dkości n=1/6
ane wyznacz

W przypad
enie wirnika 

pozostałych
kroku oblicz

mentu zaczep
użą wrażliw

metrii magne
kazano rozkł
u magnesów
z kątem prz
łożenia wirn

zyty Problemow

 
ilnika BLDC

ycznych 

ziału segme
esunięcia seg
0° z odpowie

segmentów
(N = 3) i c

zesunięcia po
mentem. Segm

powiednio o
w (N=/(N-1
entów magn
ech przypadk

prądowego 
u zaczepoweg

m prądem I=
tu elektroma

zewnętrznym
wyznaczani

ywano w op
iczania mom

etycznego w
6 min-1 natom
ono przy prę

dku momentu
 zmienian

h przypadkac
zeń w przyp
powego jest
ością na ana
sów trwałych
ład gęstości 

w trwałych na
esunięcia =
ika =120°.

we – Maszyny E

C 

entów 
gmen-
ednim 
w   
cztery  
omię-
menty 
o kąty 
1)). 
nesów 
ków: 

(I=0) 
go Tz. 

=10A 
agne-

m po-
a na-

parciu  
mentu 
wyko-
miast 
ędko-
u za-

no, co 
ch, co 
padku 
t po-
alizo-
h. 
stru-

a dwa 
=4.5° 

Ry
ma
łyc

4.1

Na
ma
w 
gn

Ry
tu 
seg

An
wi
je 
rym
zac
seg
niu
seg
seg
seg
wz
me
wy
trz
dz
mo
w 

Elektryczne Nr 9

ys.6. Przykład
agnetycznego
ch na dwa se

1. Moment z

a rysunku 7
aksymalnej 
funkcji kąta

nesów trwały

ys.7. Zależnoś
zaczepowego
gmentów ma

nalizując pok
dzimy, że dl
pewien opty
m występuje
czepowego 
gmentów wa
u. W przypa
gmenty (N=
gmentów wy
gmenty (N=
zrasta do =
enty optyma
ynosi =8°. 
zy i cztery s
iale na czter
omentu zac

stosunku d

93/2011 

dowy rozkład
o dla podział
gmenty (N=2

zaczepowy 

7 pokazano 
momentu 

a przesunięci
ch. 

ść wartości m
o w funkcji k
gnesów trwa

kazane zależ
la każdej iloś
malny kąt pr

e minimalna 
Tzmax. Wraz 
artość tego k
adku podziału
=2) optymal
ynosi =5°. 
=3) wartość
=7°. Przy pod
alny kąt prze
Różnice pom
egmenty są 
ry segmenty

czepowego 
do podziału

d gęstości str
łu magnesów
2) 

zależność 
zaczepoweg

ia  segmen

maksymalnej
kąta przesuni
ałych-   

żności na ry
ści segmentó
rzesunięcia, 

a amplituda m
ze wzroste

kąta ulega z
łu magnesów
lny kąt prz
Dla podziału
ć optymalne
dziale na cz
esunięcia se
między podz
zbyt duże. 

y redukcja a
(Tzmax=0.053

u na trzy s

95

 
rumienia 

w trwa-

wartości 
go Tzmax  
ntów ma-

 
j momen-
ięcia 

ysunku 7 
ów istnie-
przy któ-
momentu 
m liczby 

zwiększe-
w na dwa 
esunięcia 
u na trzy 
ego kąta 
ztery seg-
gmentów 
ziałem na 
Przy po-

amplitudy 
31 Nm)  
segmenty 



96 

(Tzmax=
padku 
Wybra
go w 
rysunk
czepow
zowan
przy 
zmniej

Rys.8. 
cji kąta
przypa

Odpow
tów 
zwala 
zaczep
nastąp
zaczep

4.2. M

Amplit
Temax w
magne

Rys.9. 
tu elek
nięcia 

Reduk
powod
maksy
co jest
biegów
z rysun

=0.0564 Nm
mało znaczą

ane charakter
funkcji kąta 

ku 8. Zamiesz
wego orygina
nej liczby seg

kątach za
jszenie ampli

Zależność m
a obrotu wirn
adków podzia

wiedni dobó
 już dla pod

znacząco og
powego. Przy
iła dalsza re

powego. 

Moment elekt

tudę mom
w funkcji kąt
esów trwałyc

Zależność w
ktromagnetyc

segmentów m

kcja amplitu
duje jednocz
ymalnej mom
t zjawiskiem
w z rysunku 
nku 7 dla tyc

Zesz

m) jest w ana
ąca. 
rystyki mom
obrotu wirn

zczono wykr
alnego silnik

gmentów ma
apewniającyc
itudy momen

momentu zacz
nika , dla an
ału magnesów

r kąta przes
działu na dw

graniczyć am
y podziale n
edukcja amp

tromagnetyc

mentu elektr
ąta przesunię
ch pokazano 

wartości maks
cznego w fun
magnesów- 

udy momen
zesne zmnie
mentu elektr

m pożyteczny
9 pokrywają

ch samych ilo

zyty Problemow

alizowanym p

mentu zaczep
nika pokazan
resy moment
ka oraz dla a
gnesów trwa
ch maksym
ntu zaczepow

epowego w f
nalizowanych
w na segment

sunięcia seg
wa segmenty

mplitudę mom
na trzy segm
plitudy mom

czny 

romagnetycz
cia  segme
na rysunku 9

ksymalnej mo
nkcji kąta prz
 

ntu zaczepow
ejszanie war
omagnetyczn

ym. Minima 
ą się z minim
ości segment

we – Maszyny E

przy-

powe-
no na 
tu za-
anali-
ałych, 
malne 

wego. 

 
funk-
h 
ty 

gmen-
y po-
mentu 
menty 
mentu 

znego  
entów 
9. 

 
omen-
zesu-

wego 
rtości 
nego, 
prze-
mami 
tów. 

Dl
nią
neg
wa
go
ma

Ry
ele
cia

Wz
leż
sza
tu 
my
ny
cji
we
wy
Na
ele
wi
prz
jąc
po

Ry
neg
str
sun

Prz
tów

Elektryczne Nr 9

a każdego pr
ą wytwarzan
go Teav. Na 
artości średni

Teav w funkc
agnesów dla 

ys.10. Zależn
ektromagnety
a segmentów

zrost kąta p
żnie od ilośc
anie wartośc
elektromagn

ym stałą mom
ych wartości 

 wartości m
ego Tzmax sp
ynosi od oko
a rysunku 1
ektromagnety
rnika dla k
zesunięcia s
cych maksym
wego dla ana

ys.11. Zależn
go w funkcji 

rukcji bazowe
nięć magnes

zy optymaln
w magnesów

93/2011 

rzypadku ob
nego momen

rysunku 10 
iej momentu 
cji kąta przes
poszczególny

ość wartości
ycznego w fu
magnesów t

rzesunięcia 
ci segmentów
i średniej wy
netycznego z
mentową siln
kąta  z pun

maksymalnej
adek wartoś
ło 1%  (N=2
1 pokazano 
ycznego Te w
konstrukcji b
egmentów m
malną reduk
alizowanych

ość momentu
kąta obrotu 

ej oraz optym
ów trwałych 

nych kątach p
w trwałych 

bliczano wart
ntu elektroma
0 pokazano z
u elektromagn
sunięcia  se
ych podziałó

i średniej mo
unkcji kąta pr
trwałych-  

segmentów 
w powoduje
ytwarzanego
zmniejszając
nika kT. Dla 
nktu widzen
j momentu 
ści średniej m
2) do 2% (N=

zależność m
w funkcji ką
bazowej ora
magnesów z
kcję moment
h podziałów. 

u elektromag
wirnika , d

malnych kątó
 

przesunięcia 
przebieg 

tość śred-
agnetycz-
zależność 
netyczne-

egmentów 
ów. 

 
omentu 
rzesunię-

 nieza-
e zmniej-
o momen-
c tym sa-
optymal-

nia reduk-
zaczepo-
momentu 
=4). 
momentu 
ąta obrotu 
az kątów 
zapewnia-
tu zacze-

 
gnetycz-
dla kon-
ów prze-

segmen-
momentu 



elektro
wygład

4.3. Na

Dla ka
przebie
kowan
wartoś
ku 12 
silnika
tów ma

Rys.12
w funk

Wraz 
tów m
ciowa 
sunięc
stałej n
łu na d
malne 
towano
cztery 
Na rys
dukow
rysunk
segmen
w funk
przy pr

Rys.13
konstru
żenia w

omagnetyczn
dzony. 

apięcia indu

ażdego przy
egi międzyp

nych. Na pod
ść stałej napi

pokazano 
a kV w funkc
agnesów. 

2. Zależność s
kcji kąta prze

ze wzrostem
magnesów ule

silnika kV. D
ia segmentó
napięciowej 
dwa segmen
zmniejszeni

o przy podz
segmenty (N

sunku 13 po
wanych dla k
ku 14 dla p
nty (N=3) 
kcji kąta poło
rędkości n=1

3. Zależność 
ukcji bazowe
wirnika  prz

Zesz

nego jest z

ukowane 

ypadku podz
przewodowy
dstawie oblic
ięciowej siln
zależność st
cji kąta prze

stałej napięc
esunięcia seg

m kąta przes
ega zmniejsz
Dla optymaln
ów najmniej
 (0.6%) wys

nty (N=2). N
ie stałej (ok
ziale magnes
N=4). 
okazano zale
konstrukcji 
przypadku p
i kącie pr

ożenia wirni
1000 min-1. 

napięć induk
ej silnika w f
zy prędkości 

zyty Problemow

nacznie bar

ziału wyznac
ych napięć 
czeń wyznac

nika kV. Na ry
tałej napięci
sunięcia seg

ciowej silnika
gmentów- 

sunięcia seg
zeniu stałą n
nych kątów 
sze zmniejs
tąpiło dla po

Natomiast ma
koło 2.3%) z
sów trwałyc

żności napię
bazowej ora
podziału na 
rzesunięcia 
ka  wyznac

kowanych dla
funkcji kąta p
n=1000 min

we – Maszyny E

rdziej 

czono 
indu-
czano 
ysun-
iowej 

gmen-

 
a  

gmen-
napię-
prze-
zenie 

odzia-
aksy-
zano-
ch na 

ęć in-
az na 

trzy 
=7°  
czone 

 
a 
poło-
n-1 

Ry
dzi
prz
po

4.4
ne

Ce
gn
czy



gd
ma
ele
W 
nik
dz

Ta
tro
łów

K

(P

5. 

Wp
sów
am
po
op
tów
tud
seg

Elektryczne Nr 9

ys.14. Zależno
iału magnesó
zesunięcia seg
łożenia wirni

4. Tętnienia
go 

elem określe
netycznego z
ynnik tętnień

minmax 
eav

ee

T

TT

dzie: Temax, 
aksymalną, 
ektromagnety

tabeli 1 zam
ki tętnień m
iałów magne

abela 1 Wspó
omagnetyczn
w magnesów

Kąt α [°] 
0 

Prototyp) 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

Wnioski 

pływ kąta p
w stałych m

mplitudę mom
działu dla d
tymalna wa
w, która zap
dy momentu
gmentów po

93/2011 

ość napięć ind
ów trzy segme
gmentów - =
ika  przy prę

a momentu

enia tętnień m
zdefiniowano
ń wg zależno

%100n 

Temin, Teav –
minimalną 

ycznego. 
mieszczono o

momentu dla 
esów. 

ółczynnik tętn
ego  dla pos
 

[%] N=2  

47.9 

40.5 

22.7 

17.3 

20.3 

- 

33.1 

42.7 

przesunięcia 
ma szczegól
mentu zaczep
danej konstr
rtość kąta p

pewnia znacz
u zaczepow

owoduje, że 

dukowanych 
enty N=3 ora
=7° w funkcj
ędkości n=10

u elektroma

momentu el
o procentow
ości: 

– oznaczają 
i średnią m

obliczone ws
poszczególn

nień moment
oszczególnych

[%] N=3  

47.9 

40 

28.8 

- 

17.1 

16.3 

17.8 

23.6 

segmentów
lnie duży w
powego. Dla
rukcji istniej
przesunięcia 
zącą redukcj

wego. Wzros
wartość kąta

97

 
dla po-

az kącie 
ji kąta 
000 min-1 

agnetycz-

lektroma-
y współ-

(1) 

ą wartość 
momentu 

spółczyn-
nych po-

tu elek-
h podzia-

[%] N=4 

47.9 

39.7 

30 

- 

18.9 

- 

15.1 

18.8 

w magne-
wpływ na 
a każdego 
je pewna 
segmen-

ję ampli-
st liczby 
a przesu-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 93/2011 98 

nięcia segmentów zwiększa się. Przekroczenie 
wartości optymalnej kąta przesunięcia segmen-
tów powoduje ponowny wzrost amplitudy mo-
mentu zaczepowego. Wzrost liczby segmentów 
nie powoduje znaczącego ograniczenia ampli-
tudy momentu zaczepowego. Różnice pomię-
dzy podziałem na trzy (N=3) i cztery (N=4) 
segmenty są stosunkowo niewielkie. 
Niezależnie od ilości segmentów wzrost kąta  
ich przesunięcia wpływa na dwie najistotniejsze 
stałe silnika: momentową kT i napięciową kv. 
Wzrost kąta przesunięcia  powoduje zmniej-
szanie się tych stałych. Zmniejszenie stałej 
momentowej będzie skutkowało wytwarzaniem 
mniejszej wartości momentu elektromagne-
tycznego a co za tym idzie spadkiem sprawno-
ści silnika. Mniejsza stała napięciowa będzie 
zmieniała punkt pracy silnika powodując 
wzrost jego prędkości obrotowej. Należy jednak 
nadmienić, że dla optymalnych wartości kątów 
przesunięcia segmentów, z uwagi na nieznaczną 
wartość momentu zaczepowego przebiegi mo-
mentu elektromagnetycznego czy też napięć in-
dukowanych są znacznie bardziej wygładzone. 
Będzie to miało korzystny wpływ na kształt 
wytwarzanego momentu elektromagnetycznego 
w trakcie pracy silnika w szerokim zakresie 
zmian jego prędkości obrotowej czy też zmiany 
momentu obciążenia. 
Zastosowanie magnesów segmentowych wraz  
z odpowiednim kątem ich przesunięcia jest bar-
dzo skuteczną metodą redukcji wartości mak-
symalnej momentu zaczepowego. Znacznemu 
ograniczeniu ulegają tętnienia momentu elek-
tromagnetycznego. Jednocześnie zastosowanie 
segmentacji magnesów z odpowiednim ich 
przesunięciem ma niewielki wpływ na istotne 
parametry silnika, które ulegają nieznacznemu 
pogorszeniu. Obliczenia wskazują, że stosowa-
nie podziału na więcej niż trzy segmenty nie 
przynosi już praktycznie żadnych korzyści. 
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