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Krótki opis projektu 

W okresie kilku ostatnich lat silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o cewkach 

skupionych (ang. skrót CW-PMSM) i promieniowym rozkładzie strumienia głównego 

stały się bardzo popularne. Są one stosowane głównie w tych zaawansowanych 

napędach elektrycznych, gdzie wymagane są: szeroki zakres regulacji prędkości 

obrotowej, moŜliwie wysoka sprawność napędu, moŜliwie mały gabaryt i masa silnika. 

Silniki CW-PMSM z cewkami skupionymi wykorzystywane są m.in. w: 

• drogowych i rekreacyjnych pojazdach elektrycznych i hybrydowych, jedno 

i wielośladowych; 

• nowoczesnych akumulatorowych wózkach platformowych, wózkach widłowych 

i wózkach paletowych stosowanych w zakładach przemysłowych; 

• ultralekkich, w pełni zelektryfikowanych statkach powietrznych (paraglide, paraplan); 

• sprzęcie AGD (np. pralki firmy LG). 

W wymienionych wyŜej zastosowaniach powszechnie spotykane są obecnie takŜe 

silniki PMSM o cewkach uzwojenia rozłoŜonych sinusoidalnie w Ŝłobkach stojana. 

JednakŜe silniki z cewkami skupionymi, głównie dzięki krótszym połączeniom czołowym 

uzwojeń, które w silniku stanowią nieaktywną część uzwojenia, mają w stosunku do 

tych tradycyjnych rozwiązań kilka przewag: 

• obniŜeniu ulegają straty w miedzi przy zachowaniu tej samej mocy znamionowej, co 

jest czynnikiem przyczyniającym się do poprawy sprawności silnika; 

• maleje zuŜycie miedzi w silniku przy zachowaniu tej samej mocy; 

• skróceniu ulega wymiar kadłuba maszyny wzdłuŜ osi wału (zmniejszenie gabarytu 

i masy) z uwagi na zmniejszony wysięg czół uzwojeń, co powinno umoŜliwić 

uzyskanie większej gęstości mocy w silniku; 

• dzięki moŜliwości zastosowania zmniejszonych otwarć Ŝłobków w pakiecie blach 

stojana, moŜliwe jest efektywne ograniczenie tzw. momentu zaczepowego, który jest 

zjawiskiem niepoŜądanym, przyczyniającym się do zwiększenia tętnień momentu na 

wale silnika PMSM; 

• dzięki zwiększonej w stosunku do rozwiązań z uzwojeniami rozłoŜonymi 

indukcyjności magnesującej w osi podłuŜnej maszyny, w napędach o szeroko 

i dwustrefowo regulowanej prędkości obrotowej silniki z cewkami skupionymi 

pozwalają osiągnąć stosunkowo szeroki zakres regulacji prędkości w drugiej strefie 



regulacji z osłabianiem strumienia głównego oraz większą prędkość maksymalną 

napędu. 

Głównymi celami niniejszego projektu są: 

• opracowanie i następnie zweryfikowanie algorytmów i programów komputerowych 

do obliczania charakterystyk elektromechanicznych i projektowania silników 

synchronicznych z magnesami trwałymi o promieniowym rozpływie strumienia 

głównego, w których uzwojenie stojana jest wykonane jako uzwojenie z cewkami 

skupionymi, o ułamkowej liczbie Ŝłobków na biegun i fazę; 

• zaprojektowanie, z wykorzystaniem ww. algorytmów i programów, obwodu 

elektrycznego i magnetycznego dla wybranej konstrukcji modelowej maszyny 

z cewkami skupionymi, następnie w oparciu o ten projekt wykonanie maszyny 

modelowej; 

• opracowanie algorytmu sterowania i następnie oprogramowania dedykowanego do 

sterowania maszyny modelowej; 

• przeprowadzenie prób laboratoryjnych na maszynie modelowej z cewkami 

skupionymi przy pracy prądnicowej i silnikowej w celu weryfikacji algorytmów 

obliczeniowych oraz porównania parametrów eksploatacyjnych tej maszyny 

z parametrami innych typów maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi. 

Efektem końcowym projektu ma być opracowanie wydajnych i wiarygodnych 

algorytmów obliczania charakterystyk elektromechanicznych maszyn PMSM z cewkami 

skupionymi przeznaczonych do wysokosprawnych napędów elektrycznych o szeroko 

regulowanej prędkości obrotowej. Istotnym efektem będzie takŜe rozpoznanie 

potencjalnych problemów technologicznych związanych z wytwarzaniem tego typu 

maszyn. Przyczyni się to istotnie do rozpoczęcia projektowania (i ewentualnie produkcji 

małoseryjnej) w BOBRME „Komel” tego typu maszyn dla potrzeb nowo powstających 

w kraju zaawansowanych napędów elektrycznych.. 

Aktualny stan realizacji na koniec 2011: 

W ramach zadania 1 harmonogramu projektu nr N N510 512440, pt. „Silnik 

synchroniczny z magnesami trwałymi o cewkach skupionych” oraz w ramach zleceń 

wewnętrznych BOBRME Komel nr TZ/PB/26/11 i NN/PB/26/11 przeprowadzono bardzo 

szerokie rozeznanie literaturowe w zakresie spotykanych dotychczas konstrukcji 

silników synchronicznych z magnesami trwałymi o uzwojeniach ułamkowych z cewkami 

skupionymi. Zebrano i przeanalizowano 42 artykuły, prace doktorskie lub patenty o tej 

tematyce. Na tej podstawie opracowano wytyczne i załoŜenia do projektowania silników 

CW-PMSM, w zaleŜności od ich docelowego zastosowania i stawianych im wymagań 

dotyczących osiągów i niezawodności. Określono takŜe wymagania technologiczne 

związane z wytwarzaniem silników CW-PMSM w zaleŜności od zastosowanych 

w danym silniku rozwiązań konstrukcyjnych. 

W ramach zadania 2 harmonogramu projektu przeprowadzono wpierw rozeznanie 

literaturowe w zakresie metod i algorytmów obliczeniowych stosowanych przy 

projektowaniu silników synchronicznych CW-PMSM. Zebrano i przeanalizowano 

kilkadziesiąt artykułów o tej tematyce. Następnie dokonano selekcji metod 



obliczeniowych dla silników CW-PMSM z cewkami skupionymi i wyłoniono jedną 

metodę bazującą na analizie stałoprądowej MES rozkładu pola magnetycznego 

w silniku przy pracy na biegu jałowym lub pod obciąŜeniem. Na bazie wybranej metody 

obliczeniowej opracowano własny algorytm do szybkiego obliczania charakterystyk 

elektromechanicznych silników CW-PMSM z wykorzystaniem stałoprądowej analizy 

MES. Algorytm obliczeniowy rozpisano w formie szczegółowego schematu blokowego. 

Algorytm ten jest implementowany w BOBRME Komel w postaci oprogramowania do 

wspomagania szybkiego projektowania silników CW-PMSM. Ponadto w ramach 

zadania 2 harmonogramu opracowano metodologię obliczania charakterystyk 

elektromechanicznych silników CW-PMSM z wykorzystaniem analizy rozkładu pola 

elektromagnetycznego w maszynie metodą elementów skończonych dla stanów 

przejściowych. Metoda ta będzie wykorzystana do precyzyjnego obliczenia 

i sprawdzenia charakterystyk elektromechanicznych kilku konstrukcji silników CW-

PMSM, wybranych po wstępnej, szybkiej analizie róŜnych wariantów konstrukcyjnych 

dokonanej z wykorzystaniem algorytmu bazującego na stałoprądowej analizie MES. 

Wyniki prac objętych zadaniami nr 1 i 2 harmonogramu projektu opisano w opracowaniu 

wewnętrznym BOBRME Komel nr CG4-051086, „Algorytm obliczania charakterystyk 

elektromechanicznych silników synchronicznych z magnesami trwałymi o uzwojeniach 

ułamkowych z cewkami skupionymi”. 

Projekt jest realizowany w następujących etapach: 

• Opracowanie koncepcji rozwiązania obwodu elektrycznego i magnetycznego silnika; 

• Opracowanie metod i algorytmów do obliczania charakterystyk 

elektromechanicznych i projektowania silników synchronicznych z magnesami 

trwałymi o cewkach skupionych; 

• Projekt obwodu elektrycznego i magnetycznego dla silnika modelowego oraz projekt 

konstrukcji mechanicznej i opracowanie technologii montaŜu dla sinika modelowego; 

• Opracowanie algorytmu sterowania silnikiem. Implementacja algorytmu sterowania 

w falowniku; 

• Wykonanie modelowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o cewkach 

skupionych; 

• Budowa stanowiska laboratoryjnego. Badania laboratoryjne silnika modelowego; 

• Analiza wyników badań laboratoryjnych. Korekty algorytmów i programów 

obliczeniowych. Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych i wniosków końcowych 

z realizacji projektu. Upowszechnienie wyników projektu. 

Wyniki dotychczasowej realizacji projektu dostępne są w: 

BOBRME KOMEL, Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 

www.komel.katowice.pl 

Osoba odpowiedzialna: 

Robert Rossa, tel. 32-2582041, r.rossa@komel.katowice.pl 

 


