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SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU 

SYNCHRONICZNEGO 
 

LOW POWER PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR DESIGNED 

TO SYNCHRONOUS STARTING 
 

Abstract: The work presents construction and realization technology of three types of rotors for use in low 
power permanent magnet synchronous motor, designed to synchronous starting. The results of synchronous 
starting calculations for a selected model of the surface mounted permanent magnet synchronous motor 
(SMPMSM) are presented. The influence of initial value of the stator voltage (f=0Hz) and initial rotor position 
on waveforms of the basic quantities during starting has been investigated. The calculations were performed 
using a specially developed field-circuit models of the motor. The calculation results are presented in the form 
of diagrams. 

1. Wstęp 

Właściwości rozruchowe typowych jednobie-
gowych silników LSPMSM (ang. Line Start 
Permanent Magnet Synchronous Motor) ogra-
niczają ich zastosowanie do napędu maszyn 
wymagających małego momentu rozruchowego 
w początkowej fazie rozruchu, czyli o wenty-
latorowej charakterystyce obciąŜenia. Zwięk-
szenie momentu początkowego i poprawa zdo-
lności synchronizacji oraz jednoczesne osią-
gnięcie dobrych właściwości eksploatacyjnych 
stanu ustalonego są podstawowymi proble-
mami, jakie pojawiają się przy projektowaniu 
silników synchronicznych z magnesami trwa-
łymi. Silniki tego typu podczas rozruchu załą-
czane są bezpośrednio na sieć przy nierucho-
mym wirniku, co powoduje powstanie tak, jak 
w silniku indukcyjnym, momentu napędowego 
od klatki rozruchowej. Stały strumień wzbu-
dzenia od magnesów trwałych powoduje pow-
stanie momentu hamującego [5], który jest skie-
rowany przeciwnie do momentu napędowego 
utrudniając rozruch. Najskuteczniejszym roz-
wiązaniem problemu rozruchu silnika synchro-
nicznego z magnesami trwałymi, szczególnie  
w przypadku maszyn średniej i duŜej mocy, 
wydaje się być uŜycie przełączalnego, dwubie-
gowego uzwojenia stojana [1, 3, 5]. Uzyskiwa-
ne dzięki przełączeniu uzwojenia dwie prędko-
ści obrotowe umoŜliwiają przeprowadzenie 
rozruchu do prędkości większej od docelowej 
prędkości synchronicznej. Liczba biegunów po-
la magnetycznego stojana jest wówczas mnie-
jsza od liczby biegunów wirnika utworzonych 
przez magnesy trwałe, co minimalizuje moment 
hamujący od magnesów. Po przekroczeniu 

 
 

docelowej prędkości synchronicznej uzwojenie 
stojana jest odłączane i przełączane do bieguno-
wości zgodnej z liczbą biegunów wirnika. 
Wówczas następuje synchronizacja do tej pręd-
kości „od góry” w dogodniejszych dla maszyny 
warunkach (przy obniŜaniu prędkości). Innym 
rozwiązaniem problemu rozruchu silnika syn-
chronicznego z magnesami trwałymi (PMSM) 
jest zastosowanie rozruchu synchronicznego, 
przy wykorzystaniu do zasilania silnika prze-
twornicy częstotliwości. Najczęściej stosowane 
są falowniki zasilające silnik sinusoidalną falą 
napięcia o regulowanej wartości skutecznej  
i częstotliwości. Silniki PMSM przeznaczone 
do rozruchu częstotliwościowego i pracy z re-
gulowaną prędkością obrotową nie posiadają 
uzwojenia klatkowego i wytwarzają wyłącznie 
moment synchroniczny. Sterowanie pracą 
silnika w wysokowydajnych, wysokosprawnych 
napędach elektrycznych o prędkości obrotowej 
płynnie regulowanej w szerokim zakresie wy-
maga stosowania stosunkowo złoŜonych algo-
rytmów i układów sterowania [2, 6] z ciągłym  
i precyzyjnym wyznaczaniem kąta połoŜenia 
wirnika. W artykule pokazano trzy konstrukcje 
silników PMSM przeznaczone do rozruchu 
częstotliwościowego i pracy z regulowaną pręd-
kością obrotową w napędach pomp i wentyla-
torów górniczych. Przedstawiono krótki opis 
technologii wykonania silników oraz wyniki 
obliczeń procesów rozruchu dla róŜnych warun-
ków pracy. Obliczenia wykonano metodą ele-
mentów skończonych FEM wykorzystując po-
lowo-obwodowe modele obliczeniowe opraco-
wanych konstrukcji silników.  
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2. Konstrukcja wirnika silnika PMSM 

małej mocy 

Na rysunku 1 pokazano opracowane konstruk-
cje wirników silników PMSM małej mocy 
przeznaczone do rozruchu synchronicznego  
i pracy z regulowaną prędkością obrotową. 

  

a) 

b) c)  
Rys. 1. Rdzenie wirników z osadzonymi magne-

sami trwałymi: silnik Interior PMSM (a) oraz 

SMPMSM (b, c) 
 

W opracowanych konstrukcjach silników 
SMPMSM (Surface Mounted Permanent Mag-
net Synchronous Motor) małej mocy z magne-
sami w kształcie wycinka koła (rys. 1b) oraz 
wycinka pierścienia (rys. 1c) zastosowano litą 
konstrukcję obwodu magnetycznego wirnika. 
Jako rdzeń wirnika wykorzystana została tuleja 
wykonana ze stali typu S235JR o średnicy we-
wnętrznej dopasowanej do średnicy wału sil-
nika. Powierzchnia zewnętrzna rdzenia będzie 
obrabiana przez toczenie zgrubne oraz do-
kładne, a w przypadku konstrukcji pokazanej na 
rysunku 1c będzie następnie frezowana w celu 
uzyskania odpowiednio płaskich i gładkich po-
wierzchni do naklejenia magnesów trwałych. 
Tak wykonane rdzenie wirnika będą osadzane 
na wale silnika „na gorąco”. Kształt oraz roz-
mieszczenie magnesów trwałych zastosowa-
nych w opracowanych konstrukcjach silników 
SMPMSM pokazano na rysunku 1b i c. Dłu-
gość magnesów wynosi 90mm.  
W opracowanej konstrukcji prototypowego 
wirnika silnika typu Interior PMSM (rys. 1a), 
rdzeń wirnika będzie wykonywany w postaci 
pakietu blach. Jako materiał blach wirnika za-
stosowano taśmę elektrotechniczną izotropową 

M600-50A (1.0814) z powłoką izolacyjną J3 
wg PN-EN 10106, o grubości 0,5mm. W opra-
cowanej konstrukcji wirnika zastosowano ma-
gnesy płytkowe w układzie „V” mocowane  
w odpowiednio rozmieszczonych gniazdach 
wewnątrz rdzenia magnetycznego pakietowa-
nego wirnika. W wirniku nie występuje klatka 
rozruchowa. W klasycznym wirniku klatkowym 
silnika indukcyjnego małej mocy oraz w kon-
strukcjach wirników jedno- i dwubiegowych 
silników LSPMSM małej mocy klatka utrzy-
muje mechanicznie pakiet blach. W zapropo-
nowanym rozwiązaniu taką funkcję będą speł-
niały nity (rys. 2, 3). MontaŜ silnika polega na 
złoŜeniu pakietu blach wirnika, unieruchomie-
niu z wykorzystaniem technologicznego trzpie-
nia rozpręŜnego, a następnie wykonaniu połą-
czeń nitowanych. Tak wykonany pakiet osa-
dzany będzie na wale. W dalszej kolejności 
montowane będą magnesy trwałe. W celu 
zwiększenia sztywności pakietu wirnika i zapo-
biegnięciu odginania się blach wirnika przewi-
dziano zastosowanie skrajnych blach pakietu  
o grubości zwiększonej do 2mm.  

 

Rys. 2. Wirnik silnika Interior PMSM 

 

 

Rys. 3. Widok silnika małej mocy z magnesami 

trwałymi przeznaczonego do pracy z falowni-

kiem 
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Rozmieszczenie magnesów trwałych wewnątrz 
wirnika silnika Interior PMSM ma znaczący 
wpływ na parametry maszyny, takie jak współ-
czynnik mocy, sprawność i przeciąŜalność mo-
mentem [4] oraz istotnie wpływa na poziom 
występowania wyŜszych harmonicznych. W ce-
lu zwiększenia przestrzeni przeznaczonej na 
osadzenie magnesów trwałych w opracowanej 
konstrukcji silnika średnica wału pod pakiet zo-
stała zmniejszona w stosunku do typowej (rys. 
4a) stosowanej w klasycznych silnikach induk-
cyjnych o w.m. 90 [1] i wynosi 26mm (rys. 4b).  
 
a) 

b) 
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Rys. 4. Konstrukcja wału silnika: typowy silnik 

indukcyjny (a), silnik wzbudzany magnesami 

trwałymi z zespołem chłodzenia obcego (b)  

W celu zapewnienia odpowiedniego oparcia dla 
łoŜyska od strony przeciwnapędowej w zasto-
sowanej konstrukcji wału przewidziano dodat-
kowe podcięcie przeznaczone na osadzenie 
spręŜystego pierścienia Segera (rys. 4b). Ze 
względu na zastosowanie w opracowanych 
konstrukcjach silników PMSM małej mocy ze-
społu chłodzenia obcego, długość wału od 
strony przeciwnapędowej została ograniczona 
do czopu zapewniającego pewne osadzenie ło-
Ŝyska. 

3. Badania numeryczne silników PMSM 

małej mocy 

W celu oceny właściwości eksploatacyjnych 
rozpatrywanych konstrukcji wykonano oblicze-
nia symulacyjne rozruchu silników obciąŜonych 
wentylatorowym momentem znamionowym 
(równym 13 N·m przy prędkości 1500 obr/min) 
oraz pracy ustalonej z prędkością znamionową. 
Początkowo zrealizowano obliczenia z uŜyciem 
sygnału PWM. Dla badania rozruchów uŜyto 
sygnałów napięciowych o liniowej zmianie am-
plitudy napięcia i częstotliwości w funkcji 
czasu i stałym stosunku U/f . Ze względu na 
długi czas obliczeń spowodowany konieczno-
ścią stosowania w obliczeniach z sygnałem 
PWM bardzo małego kroku czasowego (1·10-
6 s) zastąpiono sygnał zasilający PWM sygna-

łem sinusoidalnym spełniającym warunek 
U/f = const o wartości identycznej, jak uśred-
niony przebieg PWM. 

a) 

b) 

Rys.5. Przebiegi sinusoidalnych napięć fazo-

wych o wartości początkowej:a) U0 = 0; b) 

U0 = 20 V 
 

Opracowano szereg przebiegów napięciowych 
trójfazowych o takich samych czasach narasta-
nia napięcia i częstotliwości, takich samych 
wartościach amplitud końcowych (po zakoń-
czeniu rozruchu), lecz róŜnych wartościach na-
pięcia początkowego U0. ZałoŜono, Ŝe w po-
czątkowej fazie rozruchu o długości 0,2 s po-
dawane są na poszczególne fazy niewielkie na-
pięcia stałe (f = 0Hz), których wartości wyni-
kają z przesunięć kątowych napięć trójfazo-
wych. Przykładowe przebiegi napięć fazowych 
podczas rozruchu silnika dla U0 = 0 i U0 = 20 V 
pokazano na rysunku 5. 

4. Wyniki obliczeń 

Obliczenia symulacyjne wykonano metodą 
elementów skończonych przy pomocy polowo-
obwodowych modeli opracowanych konstrukcji 
silników PMSM, wykorzystując oprogramowa-
nie Maxwell 2D (v.14) firmy Ansoft. W mode-
lach wykorzystano konstrukcję stojana standar-
dowego silnika indukcyjnego typu Sh 90 L4. 
Widok części polowej opracowanych modeli  
w postaci przekroju poprzecznego magnetowo-
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du oraz siatki dyskretyzacyjnej pokazano na ry-
sunku 6. 
 

  

a) 

b) c)  
 

Rys. 6. Modele polowe silników do zasilania  

z przekształtnika: z magnesami wewnętrzny-

mi (a), z zewnętrznymi magnesami trwałymi  

w kształcie wycinka koła (b) oraz w kształcie 

wycinka pierścienia (c) 

W obliczeniach przyjęto trójfazowe sygnały  
o liniowej zmianie amplitudy napięcia i często-
tliwości w funkcji czasu. Dla ustalenia najko-
rzystniejszej wartości napięcia początkowego 
wykonano obliczenia dla U0 = 0; 20 i 40 V. 
Obliczenia procesów rozruchu wykonano dla 
48 róŜnych początkowych połoŜeń wirnika, 
przesuniętych względem siebie o kąt 3,75 stop-
nia mechanicznego. We wszystkich badanych 
konstrukcjach silników podczas procesów roz-
ruchu uwzględniono zastępczy moment bez-
władności o wartości Jz=3Jn, 10Jn (co odpo-
wiada pracy silnika w napędzie wentylatora lut-
niowego) oraz  20Jn. 
Analiza wyników obliczeń procesów rozruchu 
wszystkich zaproponowanych konstrukcji sil-
nika PMSM małej mocy, realizowanych dla ze-
rowej wartości napięć początkowych oraz mo-
mentu bezwładności Jz=3Jn, wykazała istotny 
wpływ początkowego połoŜenia wirnika na 
przebieg i skuteczność procesu. Przykładowe 
wyniki obliczeń przebiegów prądów stojana, 
momentu elektromagnetycznego oraz prędkości 
obrotowej podczas procesów rozruchu opraco-
wanego silnika PMSM o magnesach w kształcie 
wycinka pierścienia pokazano na rys. 7 i 8.  

 

a) 
 

 

b) 
 

Rys. 7. Przebiegi prądów stojana podczas roz-

ruchu silnika zasilanego napięciem o wartości 

początkowej U0 = 0 oraz początkowym kącie 

połoŜenia wirnika 30° (a) i 78,75° (b) 

 

a) 

 

b) 
 

Rys. 8. Przebiegi momentu i prędkości obroto-

wej podczas rozruchu silnika zasilanego napię-

ciem o wartości  początkowej U0 = 0  oraz po-

czątkowym kącie połoŜenia wirnika 30° (a) 

i 78,75° (b) 
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Niekorzystne, przypadkowe połoŜenie wirnika 
w chwili rozpoczęcia procesu rozruchu dla 
przyjętych parametrów zasilania wywołuje silne 
pulsacje prędkości i momentu silnika (rys. 8b) 
oraz pulsacje prądów stojana (rys. 7b), co wy-
dłuŜa czas ustalenia się przebiegów dynamicz-
nych, a w przypadku konstrukcji pokazanej na 
rysunku 1b moŜe być powodem nieskutecznego 
rozruchu. Obliczenia wykonane dla momentu 
bezwładności o wartości Jz=10Jn oraz 20Jn i ze-
rowej wartości napięć początkowych wykazały 
nieskuteczny przebieg rozruchu wszystkich 
analizowanych konstrukcji silników, niezaleŜ-
nie od początkowego połoŜenia wirnika. 
Zwiększenie wartości napięć początkowych do 
20V zapewnia skuteczny przebieg procesów 
rozruchu w przypadku kaŜdej analizowanej 
konstrukcji silnika PMSM, niezaleŜnie od po-
czątkowego połoŜenia wirnika, zarówno dla 
załoŜonego momentu bezwładności o wartości 
Jz=3Jn, jak i Jz=10Jn. Przykładowe wyniki obli-
czeń procesów rozruchu dla tych przypadków 
oraz silnika PMSM o magnesach w kształcie 
wycinka pierścienia pokazano na rys. 9 i 10.  
 
 

a) 

 

b) 
 

Rys. 9. Przebiegi obserwowanych wielkości po-

dczas rozruchu silnika zasilanego napięciem  

o wartości początkowej U0 = 20V oraz począt-

kowym kącie połoŜenia wirnika 78,75°, moment 

bezwładności Jz=3Jn 

 

a) 

 

b) 
 

Rys. 10. Przebiegi obserwowanych wielkości 

podczas rozruchu silnika zasilanego napięciem 

o wartości początkowej U0 = 20V oraz począt-

kowym kącie połoŜenia wirnika 78,75°, moment 

bezwładności Jz=10Jn 

Dla momentu bezwładności Jz=20Jn skuteczny 
przebieg procesów rozruchu analizowanych 
konstrukcji silników SMPMSM (rys. 1b i c) 
wymaga zwiększenia początkowej wartości na-
pięć zasilających do wartości 40V. Wzrost na-
pięcia początkowego powoduje wzrost wartości 
momentu (rys. 11), prądów i mocy pobieranej 
w pierwszej fazie rozruchu. DuŜe wartości 
momentu pojawiają się juŜ w okresie ustawia-
nia wirnika (rys. 11b) siłami wytworzonymi 
prądami stałymi. Towarzyszą im duŜe wartości 
prądów (rys. 11a) i większe zuŜycie mocy. Roz-
ruchy przebiegają synchronicznie niezaleŜnie 
od początkowej pozycji wirnika i praktycznie 
nie występują pulsacje prędkości.  
W przypadku konstrukcji silnika Interior 
PMSM skuteczny przebieg procesu rozruchu 
dla przyjętych warunków pracy i zasilania, nie-
zaleŜnie do początkowego połoŜenia wirnika, 
wymaga zwiększenia czasu przewidzianego na 
wstępne pozycjonowanie wirnika polem stałym. 
WydłuŜenie tego czasu z 0,2 s do 0,5 s okazało 
się być wystarczające, zapewniając skuteczny  
i łagodny rozruch synchroniczny badanej kon-
strukcji silnika.  
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a) 

 

b) 
 

Rys. 11. Przebiegi obserwowanych wielkości 

podczas rozruchu silnika zasilanego napięciem 

o wartości początkowej U0 = 40V oraz począt-

kowym kącie połoŜenia wirnika 78,75°, moment 

bezwładności Jz=20Jn 

Porównanie właściwości eksploatacyjnych za-
prezentowanych konstrukcji silników PMSM 
przeznaczonych do rozruchu synchronicznego 
przewidziano po wykonaniu fizycznych modeli 
prototypów. 

5. Wnioski 

Technologia wykonania stojanów silników 
PMSM małej mocy jest analogiczna, jak w kla-
sycznych silnikach indukcyjnych produkowa-
nych wieloseryjnie. Silniki SMPMSM osiągają 
ogólnie gorsze współczynniki momentu i mocy 
do masy i objętości, niŜ silniki Interior PMSM, 
ale posiadają stosunkowo prostą konstrukcję 
wirnika i technologię montaŜu. Analiza wyni-
ków wykonanych obliczeń wykazała, Ŝe w za-
leŜności od warunków pracy i początkowego 
połoŜenia wirnika synchroniczny rozruch sil-
nika synchronicznego z magnesami trwałymi 
przy stałym stosunku U/f jest moŜliwy nawet 
przy zerowym napięciu początkowym. Napięcie 
początkowe większe od zera zapewnia wstępne 
pozycjonowanie wirnika polem stałym tak, Ŝe 
rozruch jest bardziej płynny i przebiega przy 
mniejszych wartościach pulsacji momentu, 
prędkości obrotowej i prądu. Taki rozruch syn-
chroniczny jest znacznie łagodniejszy, niŜ roz-
ruch asynchroniczny w silnikach LSPMSM  

(o bezpośrednim rozruchu). Zaproponowany 
algorytm rozruchu synchronicznego przez wstę-
pne pozycjonowanie wirnika polem stałym  
w pierwszej fazie rozruchu zapewnił skuteczny 
prze-bieg procesu, dla przyjętych warunków 
pracy, wszystkich opracowanych konstrukcji. 
W praktycznych zastosowaniach będą zapewne 
uŜywane bardziej złoŜone systemy sterowania 
wykorzystywane zarówno do rozruchu, jak i re-
gulacji prędkości obrotowej. 
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