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ANALIZA STANÓW PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNEGO  

I SYNCHRONICZNEGO MAGNETOELEKTRYCZNEGO  
O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM  

 
ANALYSIS OF OPERATING MODES OF INDUCTION MOTOR AND LINE 

START PERMANENT MAGNETS SYNCHRONOUS MOTOR 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę procesu rozruchu i stanu pracy ustalonej silnika synchronicz-

nego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego (LSPMSM) oraz silnika indukcyj-

nego klatkowego; obu o mocy 3 kW. Porównano podstawowe parametry użytkowe obu konstrukcji cechują-

cych się identycznymi stojanami. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg procesu rozruchu oraz wartości 

osiąganych momentów rozruchowego i maksymalnego. Eksperyment pomiarowy poprzedzono obliczeniami 

numerycznymi. W badaniach symulacyjnych wykorzystano środowisko Maxwell i oprogramowanie własne 

opracowane na podstawie polowo-obwodowego modelu zjawisk z uwzględnieniem dynamiki układu. Zesta-

wiono uzyskane z symulacji wyniki i porównano je z rezultatami pomiarów.  
 
Abstract: In the paper the transients under starting process and the steady states of line start permanent mag-

net synchronous motor (LSPMSM) have been analyzed. The basic operating parameters of the two structures 

which are characterized by identical stators was compared. Particular attention has been given to the transient 

under starting process and values of starting and maximum torque. The measurements were preceded by nu-

merical calculations. Computer simulations have been performed using field-circuit model of the motor elabo-

rated in the Maxwell environment and in special software elaborated by authors. Elaborated special software 

has been successfully applied to the simulation of the LSPMSM and squirrel-cage motor. The results of com-

putations have been compared with measurements. Selected results have been presented. 
 

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny magnetoelektryczny, silnik indukcyjny, stany ustalone i przejściowe 
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1. Wstęp 

Stosowane w napędach elektrycznych silniki 

indukcyjne coraz częściej są zastępowane przez 

silniki synchroniczne z magnesami trwałymi 

(PMSM). Spowodowane jest to obniżeniem 

kosztów eksploatacji tych silników, wynikają-

cych ze zwiększenia sprawności i współczyn-

nika mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu ich 

gabarytów w porównaniu z odpowiadającymi 

im silnikami indukcyjnymi o takiej samej mocy 

[22]. Opracowano m.in. interesujące konstruk-

cje z dzielonymi magnesami powierzchnio-

wymi [15, 17]. W dążeniu do obniżenia kosz-

tów i czasu produkcji proponuje się wykony-

wanie elementów konstrukcyjnych silników  

z materiałów proszkowych [19, 20, 21] w je-

dnym procesie technologicznym.  

Podstawową wadą PMSM jest konieczność za-

stosowania do ich rozruchu energoelektronicz-

nych układów przekształtnikowych. W istotny 

sposób zwiększa to koszty całego układu napę-

dowego. W celu uniknięcia tej wady w wielu  

 
 

ośrodkach naukowo-badawczych [3, 6, 9, 14, 

16] prowadzone są intensywne prace nad sil-

nikami synchronicznymi przystosowanymi do 

rozruchu przy bezpośrednim podłączeniu do 

sieci elektrycznej (Line Start Permanent Mag-

nets Synchronous Motors-LSPMSM). Tego typu 

silniki ze względu na swe zalety zastępują już 

silniki indukcyjne stosowane m.in. w górnic-

twie [8, 18].  

W celu obniżenia kosztów produkcji silników 

synchronicznych, bardzo często wykorzystuje 

się podzespoły seryjnie produkowanych silni-

ków indukcyjnych takich jak rdzenie stojanów, 

kadłuby, tarcze łożyskowe, skrzynki zaciskowe, 

układy chłodzenia itp. [11]. Wadą stosowania 

seryjnie produkowanych rdzeni stojanów silni-

ków indukcyjnych do produkcji silników ma-

gnetoelektrycznych jest brak pełnego wyzyska-

nia obwodu magnetycznego maszyny. W re-

zultacie uzyskuje się mniejszą wartość współ-

czynnika określającego stosunek mocy do masy 
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silnika. Pomimo to, w pracy skoncentrowano 

się na analizie maszyn o zadanym wykroju 

blachy stojana. Uznano bowiem, że pozwoli to 

poprawnie przeprowadzić analizę porównawczą 

rozpatrywanych konstrukcji. 

2. Opis badanego obiektu  

Badaniom poddano silnik indukcyjny klatkowy 

3-fazowy typu Sg 100L-4B o mocy 3kW, pręd-

kości znamionowej 1425 rpm, napięciu zna-

mionowym 3x400 V przy połączeniu w gwia-

zdę. Silnik był w wykonaniu przeciwwybu-

chowym, tzn. jego kadłub był wykonany z że-

liwa. Dla zapewnienia wysokiej jakości pomia-

rów wybranych właściwości badanej maszyny, 

standardowe niewyważenie wirnika wynoszące 

2 x 10
-5

 Nm zredukowano do 0,5 x 10
-5

 Nm dla 

wirnika klatkowego oraz do 0,6 x 10
-5

 Nm dla 

wirnika z magnesami. 

Stojan ma 36 półzamkniętych żłobków, a wir-

nik klatkowy (oryginalny) 28 skoszonych żłob-

ków (rys. 1). Maszyna przeznaczona jest do 

rozruchów średnich i lekkich. Natomiast w wir-

niku z magnesami znajduje się 28 zamkniętych 

żłobków prostych (rys. 1). 

1 2

 

Rys. 1. Stojan i badane wirniki: 1-z magnesami, 

2-klatkowy 

W trakcie prac przygotowawczych wyznaczono 

momenty bezwładności obu wirników. Okre-

ślono je metodą wahadła skrętnego oraz obli-

czeniową. W obu metodach uzyskano zbieżne 

wyniki (tabela 1).  

Badania obejmowały zarówno stan ustalony jak 

też zachowanie się maszyny podczas rozruchu. 

Wykonano je dla: 

− maszyny pracującej na biegu jałowym (brak 

połączenia mechanicznego z obciążeniem), 

− maszyny obciążonej momentem T0 = 11 Nm.  

Opracowana konstrukcja LSPMSM ma stano-

wić „zamiennik” silnika indukcyjnego. Z tego 

powodu moment znamionowy silnika klatko-

wego (TN = 20 Nm) uznano za wartość wzor-

cową podczas prowadzonych badań. 
 

Tabela 1. Moment bezwładności wirnika 

 Moment bez-

władności wir-

nika J obliczony 

Moment bez-

władności J wy-

znaczony me-

todą wahadła 

skrętnego 

Jednostki [kgm
2
] [kgm

2
] 

Wirnik klat-

kowy (orygi-

nalny) 

 

0,007013 

 

0,007083 

Wirnik z ma-

gnesami trwa-

łymi 

 

0,006993 

 

0,006981 

 

Połączenie pomiędzy silnikiem a obciążeniem 

zrealizowano sprzęgłami elastycznymi redukują-

cymi wpływy ewentualnej nieosiowości w usta-

wieniu wzajemnym maszyn. 

W badanym modelu moment zaczepowy wyno-

sił 0,54 Nm, co stanowi ok. 2,7 % momentu 

znamionowego maszyny indukcyjnej. 

2. Model polowo-obwodowy  

Do analizy ustalonych i przejściowych stanów 

pracy silnika indukcyjnego wykorzystano opra-

cowany model polowo-obwodowy maszyny 

[1, 2]. W modelu tym uwzględniono nieliniowe 

właściwości magnetyczne środowisk, skos wir-

nika, prądy wirowe indukowane w masywnych 

elementach przewodzących oraz ruch wirnika. 

Rozkład pola magnetycznego wyznaczono me-

todą elementów skończonych. W tym celu do-

konano dyskretyzacji rozpatrywanego obszaru  

i czasu uzyskując układ nieliniowych równań 

algebraicznych obejmujący:  

− równania opisujące rozkład pola magnetycz-

nego i prądy w uzwojeniach  

[ ] [ ]
[ ] ( )

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
























−−

∆−
+









∆−
=

























+∆−−

−∆−+

−

−

−

1

1

1

n

n-1

m

T

m

kmm

n

n

n

m

T

m

mkmm

n

m

t

t

t

t

iLz

0CG

U

0

iLRz

zCGS

ϕϕϕϕ

ϕϕϕϕ

)(

)(

1

1

 (1) 

− równanie dynamiki   

           ( ) ( )
0
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11 2 nnnnnb TTtJ −=∆+− −+ /ααα  (2) 

gdzie: n – numer kroku czasowego; ∆t –długość 

kroku czasowego; U –  wektor napięć zasilają-

cych; i – wektor prądów oczkowych; φ – we-
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ktor potencjałów krawędziowych, n

mS , Gm,  

Ckm, zm – macierze odpowiednio reluktancji, 

kondunktancji, współczynników oraz transfor-

mująca macierz prądów krawędziowych na 

oczkowe podmacierze dla odpowiednich po-

działów dysku; R – macierz diagonalna rezy-

stancji uzwojenia stojana; L – macierz induk-

cyjności połączeń czołowych; Jb – moment 

bezwładności; α  – położenie kątowe wirnika; 

Tn0 – moment obciążenia; Tn – moment elek-

tromagnetyczny obliczany na podstawie roz-

kładu pola magnetycznego [4]. 

W celu zmniejszenia oddziaływania zjawisk pa-

sożytniczych wywoływanych wyższymi har-

monicznymi pola magnetycznego, zwłaszcza 

elektromagnetycznych momentów obrotowych, 

w magnetowodach maszyn elektrycznych sto-

suje się żłobki skoszone. Dokładna analiza roz-

kładu pola w układach ze skoszonymi żłobkami 

możliwa jest tylko w ujęciu trójwymiarowym. 

Algorytmy symulacji zjawisk polowych w uję-

ciu trójwymiarowym są złożone i czasochłonne. 

Procedurę obliczeniową można uprościć, dzie-

ląc wirnik na warstwy. Otrzymuje się wówczas 

dwuwymiarowy model wielowarstwowy [13]. 

Na rysunku 2 przedstawiono podział obszaru 

wirnika płaszczyznami prostopadłymi do osi z 

na m = 3 warstwy. Przyjmuje się, że w każdej 

warstwie pole jest dwuwymiarowe. Powstające 

w ten sposób skoszone płynnie żłobki zastępuje 

się żłobkami skoszonymi „skokowo”.  
 

 

Rys. 2. Model wielowarstwowy wirnika 

Układu równań (1)–(2) rozwiązywano metodą 

iteracyjną, a dokładniej do iteracyjnego rozwią-

zania nieliniowych równań opisujących zjawiska 

elektromagnetyczne wykorzystano klasyczną 

efektywną procedurę Newtona-Raphsona [7]; 

natomiast do odwzorowania ruchu wirnika za-

stosowano metodę elementów odkształcanych 

[19]. Opracowany model zjawisk wykorzystano 

do analizy porównawczej uzyskanych wyników 

badań. Obliczenia silnika indukcyjnego wyko-

nano wykorzystując oprogramowanie własne 

opracowane w środowisku Delphi. Symulacje 

silnika synchronicznego z magnesami trwałymi 

przeprowadzono na podstawie modelu polowo-

obwodowego opracowanego w środowisku 

Maxwell. Obecnie trwają prace nad oprogramo-

waniem własnym silnika LSPMSM z uwzględ-

nieniem zjawisk elektromagnetycznych, ciepl-

nych i ruchu wirnika.  

3. Rezultaty analizy porównawczej 

Wykonano obliczenia pozwalające wyznaczyć 

przebiegi momentu elektromagnetycznego oraz 

prędkości obrotowej rozpatrywanych silników.  

Dodatkowo, wyniki obliczeń otrzymane za po-

mocą oprogramowania własnego porównano  

z wynikami eksperymentu fizycznego.  

Pomiary w ustalonych i przejściowych stanach 

pracy badanych silników zrealizowano na sta-

nowisku przedstawionym na rys. 3. 
 

 
Rys. 3. Stanowisko do badania silników ma-

gnetoelektrycznego i indukcyjnego: 1- silnik, 2-

głowica do pomiaru momentu i prędkości ob-

rotowej, 3- hamowania 

Stanowisko umożliwia pomiar wielkości wej-

ściowych takich jak prądy, napięcia i moce oraz 

wielkości wyjściowych tj. prędkości obroto-

wych i momentów obciążenia na wale bada-

nych silników. W celu uniknięcia błędów od-

czytu wielkości elektryczne mierzono z wyko-

rzystaniem przyrządów cyfrowych i analogo-

wych, a moment i prędkość obrotową odczyty-

wano zarówno z głowicy pomiarowej jak i ha-

mowni.  

W obliczeniach przyjęto, że moment bezwładno-

ści wirnika jest równy momentowi określonemu 

podczas badań laboratoryjnych (tabela 1). Na ry-

sunkach 4-7 zestawiono wyniki badań symulacyj-

nych dla dwóch wybranych wartości momentu 

obciążenia silników tj. T0 = 0 Nm i T0 =11 Nm. 

Porównano na nich przebiegi momentu oraz 

prędkości obrotowej rozpatrywanych silników od 

chwili załączenia napięcia do chwili ustalenia się 

prędkości obrotowej. Na tych samych rysunkach, 

w powiększeniu, przedstawiono przebiegi uzy-

skane w ostatnim okresie napięcia zasilającego. 
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Rys. 4. Obliczone przebiegi momentu elektro-

magnetycznego dla To = 0 Nm 

 
Rys. 5. Obliczone przebiegi prędkości obroto-

wej dla To = 0 Nm 

 
Rys. 6. Obliczone przebiegi momentu elektro-

magnetycznego dla To = 11 Nm 

 
Rys. 7. Obliczone przebiegi prędkości obro-

towej dla To = 11 Nm 
 

Porównanie wyników obliczeń z rezultatami 

pomiarów otrzymanymi dla silnika indukcyjnego 

klatkowego przedstawiono na rys. 8-9. Nato-

miast przebiegi momentu użytecznego silników 

LSPMSM i klatkowego podczas obciążenia 

dynamicznego pokazano na rys. 10.  

 

Rys. 8. Obliczone i pomierzone przebiegi mo-

mentu elektromagnetycznego dla To = 11 Nm 
 

W tabeli 1 zamieszczono. wybrane parametry 

funkcjonalne rozpatrywanych silników wyzna-

czone przy T0 = TN na podstawie badań symu-

lacyjnych i wyników pomiarów. 

Tabela 2.  

Wybrane parametry funkcjonalne w stanie 

pracy ustalonym  

 obliczenia pomiary 

 η [%] cosφ [-] η [%] cosφ [-] 

LSPMSM  0,909 0,996 0,86 0,93 

indukcyjny  0,82 0,80 0,81 0,81 
 

 

Rys. 9. Obliczone i pomierzone przebiegi prę-

dkości obrotowej dla To = 11 Nm 

 
Rys. 10. Pomierzone przebiegi momentu ele-

ktromagnetycznego 
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W ustalonych stanach pracy badanych silników 

wyznaczono również z pomiarów i obliczeń 

sprawność (rys. 12), współczynnik mocy 

(rys. 13) oraz prąd pobierany z sieci (rys. 14)  

w funkcji momentu obciążenia. Na podstawie 

otrzymanych charakteryskyk można stwierdzić, 

że opracowany i wykonany w Zakładzie Me-

chatroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki 

Poznańskiej silnik synchroniczny magneto-

elektryczny cechuje się lepszymi parametrami 

eksploatacyjnymi (większa sprawność i współ-

czynnik mocy oraz mnieszy prąd w uzwo-je-

niach stojana) niż silnik indukcyjny o takim sa-

mym stojanie  

 

Rys. 12. Sprawność w funkcji momentu obciążenia 

silników synchronicznego (1-pomiary, 2-obliczenia) 

i indukcyjnego (3-pomiary, 4-obliczenia) 

 

Rys. 13. Współczynnik mocy w funkcji momentu 

obciążenia silników synchronicznego (1-po-

miary, 2-obliczenia) i indukcyjnego (3-pomiary, 

4-obliczenia) 

 

Rys. 14. Prąd pobierany z sieci w funkcji mo-

mentu obciążenia silników synchronicznego (1-

pomiary, 2-obliczenia) i indukcyjnego (3-po-

miary, 4-obliczenia) 

4. Wnioski 

Przeprowadzone eksperymenty, obliczeniowy  

i pomiarowy wykazały, że stosując prostą wy-

mianę wirnika w maszynie asynchronicznej 

klatkowej na wirnik z odpowiednio ukształto-

wanym obwodem magnetycznym z magnesami 

trwałymi można uzyskać maszynę synchro-

niczną zdolną do samodzielnego rozruchu na-

wet w stanie obciążenia. Parametry użytkowe 

maszyny o nowej konstrukcji są nawet lepsze 

od parametrów silnika klatkowego. Najpoważ-

niejszą wadą opracowanego silnika jest wystę-

powanie znacznych pulsacji momentu w stanie 

rozruchu oraz w stanach dynamicznego prze-

ciążenia (rys. 10). Na uwagę zasługuje fakt, że 

wartości maksymalne momentów dla obu kon-

strukcji są takie same. 

Dalsze prace powinny umożliwić redukcję za-

obserwowanych pulsacji momentu w stanach 

przejściowych. 

Eksperyment pomiarowy wykazał niezwykłą 

przydatność opracowanego oprogramowania. 

Potwierdza to duża zgodność wyników symula-

cji i pomiaru.  
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