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„Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o cewkach skupionych” 

Załącznik do raportu końcowego z realizacji projektu, punkt D raportu 



Wstęp. Syntetyczny opis uzyskanych wyników  

 

Projekt badawczy nr N N510 512440 

Tytuł projektu: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o cewkach skupionych 

Jednostka naukowa: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL 

 

W ramach projektu nr N N510 512440, pt. „Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi 

o cewkach skupionych” zrealizowano zadania obejmujące problematykę konstrukcji i parametrów 

użytkowych tzw. silników synchronicznych z magnesami trwałymi o uzwojeniach ułamkowych 

z cewkami skupionymi (skrót ang. CW-PMSM od Concentrated Winding Permanent Magnet 

Synchronous Motor), jak i zadania obejmujące problematykę projektowania tego typu maszyn 

elektrycznych wirujących. 

Głównym celem naukowym projektu było opracowanie i implementacja programowa algorytmu 

obliczeniowego umożliwiającego wydajne i możliwie dokładne obliczanie parametrów 

elektromechanicznych silników CW-PMSM i tym samym umożliwiającego projektowanie tego typu 

silników w BOBRME Komel pod kątem spełnienia specyficznych wymagań różnych aplikacji w jakich 

silniki takie mogą być stosowane. Aplikacjami takimi są przede wszystkim nowoczesne, 

wysokosprawne napędy elektryczne o szeroko regulowanej prędkości obrotowej, jak np. napędy 

pojazdów w pełni elektrycznych. 

Opracowany w ramach projektu algorytm do obliczania parametrów elektromechanicznych 

i projektowania silników CW-PMSM oparto na wykorzystaniu magnetostatycznej, dwuwymiarowej  

analizy rozkładu pola elektromagnetycznego w maszynie elektrycznej metodą elementów 

skończonych. Jednym z głównych etapów obliczeń wg przyjętego algorytmu jest precyzyjne 

obliczenie przebiegów czasowych strumieni skojarzonych z poszczególnymi cewkami w pasmach 

fazowych uzwojenia twornika maszyny i na tej podstawie obliczenie przebiegów czasowych napięć 

fazowych i międzyfazowych silnika. Obliczany jest także przebieg czasowy momentu 

elektromagnetycznego w szczelinie powietrznej silnika. W celu umożliwienia obliczania przebiegów 

czasowych napięć i momentu elektromagnetycznego, w przyjętym algorytmie obliczeniowym dla 

każdego z analizowanych punktów pracy silnika CW-PMSM obliczenia polowe są przeprowadzane dla 

odpowiednio dobranej liczby pozycji kątowych wirnika względem stojana, narastających ze stałym 

krokiem. Liczba pozycji kątowych wirnika względem stojana jest dobierana stosownie do konstrukcji 

silnika (m.in. zależnie od liczby zębów w stojanie i liczby biegunów magnetycznych. Wykorzystywana 

jest zmienna siatka elementów skończonych, tzn. część siatki elementów skończonych 

reprezentująca wirnik jest modyfikowana stosownie do zmiany pozycji kątowej wirnika względem 

stojana. 

Poprawność opracowanego algorytmu obliczeniowego i jego implementacji programowej 

zweryfikowano badaniami laboratoryjnymi. Dla potrzeb tych badań zaprojektowano i wykonano 

modelowy silnik CW-PMSM typu SMKwsK132-6-cs, o wielkości mechanicznej 132 mm, liczbie 

biegunów magnetycznych 2p=6 i liczbie żłobków na fazę i biegun q=0.5. Opracowano także 

i zaimplementowano w falowniku SKAI (Semikron) dedykowany algorytm sterowania silnikiem 

CW-PMSM. 

Zweryfikowana dokładność w obliczaniu parametrów elektromechanicznych silników CW-PMSM 

z wykorzystaniem opracowanego algorytmu i oprogramowania jest bardzo wysoka. Wyniki obliczeń 

uzyskane z pomocą nowego autorskiego oprogramowania praktycznie nie odbiegają od wyników 
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jakie są uzyskiwane po zastosowaniu do tych samych obliczeń projektowych komercyjnych, bardzo 

drogich pakietów obliczeniowych do analizy pól elektromagnetycznych metodą elementów 

skończonych, oferowanych przez duże firmy zagraniczne.   

W ramach projektu opracowano także wytyczne i założenia do projektowania silników 

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

osiągów i niezawodności. 

Opracowane w ramach projektu autorskie oprogramowane umożliwia projektowanie 

nowatorskich w skali kraju rozwiązań konstrukcyjnych silników synchronicznych z magnesami 

trwałymi, dedykowanych do nowoczesnych napędów elektrycznych o regulowanej prędkości 

obrotowej i wymaganej wysokiej sprawności. Opracowanie wydajnego i dokładnego algorytmu 

obliczeniowego oraz implementacja tego algorytmu w postaci oprogramowania, były niezbędnymi 

krokami do umożliwienia uruchomienia w kraju produkcji tego typu silników. 

Wyniki realizacji projektu nr N N510 512440 już są efektywnie wykorzystywane w BOBRME 

Komel. Opracowane oprogramowanie do projektowania silników CW-PMSM wykorzystano na 

początku roku 2013 do zaprojektowania silnika CW-PMSM dedykowanego dla pojazdu rekreacyjnego 

typu QUAD o napędzie w pełni elektrycznym, zasilanym bateryjnie. Pojazd ten ma być oferowany na 

rynku krajowym i zagranicznym już w roku 2013. 

Wyniki realizacji projektu badawczego własnego nr N N510 512440 będą wykorzystane 

i rozwijane w planowanych dalszych pracach badawczych dotyczących silników CW-PMSM. Prace te 

mają jednak być ukierunkowane już głównie na rozwój i dopracowanie samej konstrukcji silników 

CW-PMSM, a nie na rozwój metod projektowania tychże silników. 
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Zadanie nr 1. 

Opracowanie koncepcji rozwiązania obwodu elektrycznego i magnetycznego silnika. 

 

Celem zadania 1 było opracowanie podstawowych założeń dotyczących konstrukcji obwodu 

elektrycznego i obwodu magnetycznego modelowego silnika synchronicznego z cewkami skupionymi 

(ang. skrót CW-PMSM od Concentrated Winding Permanent magnet Synchronous Motor), który był 

wykonywany następnie w ramach zadania 5 harmonogramu. Założenia te zostały opisane 

szczegółowo w dokumentacji BOBRME „Komel” nr CG4-051086. 

 

Rozpatrzono wpływ różnych wariantów konstrukcyjnych obwodów elektrycznych 

i magnetycznych silników CW-PMSM na właściwości użytkowe tych silników i osiągane parametry 

eksploatacyjne. Rozpatrywano m.in. takie czynniki jak: 

• odporność uzwojeń silnika na zwarcia i przeciążenia (dynamiczne szkodzenia mechaniczne od 

prądów zwarciowych, uszkodzenia mechaniczne od drgań, uszkodzenia termiczne od przeciążeń 

prądowych); 

• wpływ konstrukcji uzwojenia opartego na zastosowaniu cewek skupionych na wysięgi połączeń 

czołowych; 

• wpływ konstrukcji uzwojenia z cewkami skupionymi na długości połączeń czołowych; 

• wpływ konstrukcji uzwojenia na osiągalny współczynnik zapełnienia żłobka miedzią; 

• wpływ konstrukcji uzwojenia z cewkami skupionymi na kształt przebiegu czasowego siły 

elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu (parametr bardzo istotny z punktu widzenia 

poprawności funkcjonowania algorytmu sterowania silnikiem z falownika); 

• wpływ konstrukcji uzwojenia na wartości współczynnika uzwojenia dla pierwszej harmonicznej 

rozkładu przestrzennego indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej; 

• wpływ konstrukcji uzwojenia i wymiarów blach stojana na straty w rdzeniu magnetycznym 

silnika; 

• wpływ konstrukcji uzwojenia i wymiarów blach stajana na powstawanie pasożytniczego 

momentu zaczepowego.  

 
Tabela 1. Zestawienie wpływu liczby warstw uzwojenia w silniku CW-PMSM na wybrane jego parametry 

 Jednowarstwowe Dwuwarstwowe 

Współczynnik uzwojenia podwyższony obniżony 

Połączenia czołowe dłuższe krótsze 

Wypełnienie żłobka większe mniejsze 

Indukcyjność własna podwyższona obniżona 

Indukcyjność wzajemna obniżona podwyższona 

Siła elektromotoryczna trapezoidalna sinusoidalna 

Przeciążalność momentem podwyższona obniżony 

Straty wiroprądowe Podwyższone obniżone 
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Tabela 2. Współczynniki uzwojenia obliczone dla jednowarstwowych uzwojeń z cewkami skupionymi, w zależności od liczby 

zębów stojana Ż1 i liczby biegunów 2p 

 Liczba biegunów 2p 

Ż1 2 4 6 8 10 12 14 16 

6  0,866  0.866 0,5    

9  0,736 0,667 0,96 0,96 0,667 0,218 0,177 

12    0,866 0,966  0,966 0,866 

15   0,247 0,383 0,866 0,808 0,957 0,957 

18    0,473 0,676 0,866 0,844 0,96 

21    0,248 0,397 0,622 0,866 0,793 

24     0,43  0,561 0,866 

 
Tabela 3. Współczynniki uzwojenia obliczone dla dwuwarstwowych uzwojeń z cewkami skupionymi, w zależności od liczby 

zębów stojana Ż1 i liczby biegunów 2p 

 Liczba biegunów 2p 

Ż1 2 4 6 8 10 12 14 16 

6 0,866 0,866  0.866 0,5    

9  0,866 0,866 0,945 0,945 0,764 0,473 0,175 

12  0,617  0,866 0,933  0,933 0,866 

15   0,481 0,621 0,866 0,906 0,951 0,951 

18    0,543 0,647 0,866 0,902 0,931 

21    0,468 0,565 0,521 0,866 0,851 

24     0,463  0,76 0,866 

 

Przyjęto, że modelowy silnik CW-PMSM, po dopracowaniu jego konstrukcji i opracowaniu 

podobnego silnika prototypowego, powinien móc znaleźć późniejsze zastosowanie w napędzie 

pojazdu w pełni elektrycznego zasilanego bateryjnie. Jest to obecnie jedno z najbardziej popularnych 

zastosowań klasycznych silników PMSM z cewkami rozłożonymi quasi-sinusoidalnie. 

Z przeprowadzonych analiz teoretycznych wynika, że odpowiednio zaprojektowany silnik CW-PMSM 

powinien pozwolić na uzyskanie tego samego momentu elektromagnetycznego i samej mocy 

znamionowej co silnik PMSM, przy mniejszych wymiarach gabarytowych i masie silnika CW-PMSM, 

lub powinno być możliwe zwiększenie mocy napędu przy zachowaniu wymiarów gabarytowych 

i masy. Wymiary gabarytowe i masa to jedne z najistotniejszych parametrów konstrukcyjnych maszyn 

stosowanych w drogowych pojazdach elektrycznych. 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano ostatecznie, że modelowy silnik CW-PMSM 

zostanie wykonany z uwzględnieniem następujących założeń konstrukcyjnych: 

• maszyna 3-fazowa; 

• rdzenie stojana i wirnika pakietowane z typowych gatunków blach elektrotechnicznych 

prądnicowych stosowanych w krajowych silnikach indukcyjnych danej wielkości mechanicznej; 

• średnica zewnętrzna pakietu blach stojana identyczna jak w krajowych silnikach indukcyjnych 

o wybranej do wykonania silnika modelowego wielkości mechanicznej. Założenie to przyjęto, by 

móc w razie potrzeby (niepowodzenie wykonania kadłuba dedykowanego) wprasować stojan 

uzwojony modelowego silnika CW-PMSM w typowy kadłub z produkcji seryjnej; 
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• maksymalna prędkość obrotowa z zakresu  4000 – 6000 obr/min, jak w projektowanych 

dotychczas w Instytucie silnikach PMSM dla potrzeb elektromobilności; 

• liczba biegunów magnetycznych z zakresu 2p = 4 ÷ 8 (zależnie od prędkości obrotowej 

znamionowej i maksymalnej silnika, 2p dobrane tak, aby nie przekraczać w silniku częstotliwości 

ok. 250 Hz; 

• wirnik z magnesami zamocowanymi wewnątrz rdzenia magnetycznego wirnika, m.in. w celu 

ograniczenia możliwości uszkodzenia magnesów trwałych przy pierwszym montażu silnika 

modelowego; 

• brak skosu pakietu blach w stojanie i wirniku w celu uproszczenia technologii i kosztów 

wykonania silnika modelowego (znacznie niższy koszt wymaganego oprzyrządowania, który 

w przypadku wykonania jednej sztuki silnika modelowego ze skosem byłby nieuzasadniony); 

• w wirniku zastosowanie wysokoenergetycznych magnesów z domieszkami pierwiastków ziem 

rzadkich NdFeB, materiał magnetyczny magnesów trwałych jak w typowych silnikach PMSM; 

• rdzeń wirnika wykonany jako pakietowany z blach elektrotechnicznych prądnicowych w celu 

ograniczenia strat dodatkowych; 

• typ blach prądnicowych zastosowanych w wirniku nie musi być taki sam jak dla pakietu blach 

stojana, ze względów wytrzymałości mechanicznej wirnika; 

• grubości drutów nawojowych i maksymalne ilości drutów równoległych – w miarę możliwości 

takie same lub zbliżone jak w odpowiednich krajowych silnikach indukcyjnych lub w silnikach 

PMSM produkcji BOBRME Komel; 

• układ izolacyjny uzwojenia silnika CW-PMSM wykonany z zastosowaniem typowych materiałów 

izolacyjnych stosowanych w silnikach indukcyjnych; 

• z uwagi na planowane zastosowanie silnika CW-PMSM w napędzie o szeroko regulowanej 

prędkości obrotowej, wymagane jest wydajne chłodzenie silnika w całym zakresie prędkości 

obrotowych; 

• jako czujnik prędkości obrotowej i aktualnej pozycji wirnika zastosowany powinien być 

w pierwszej kolejności enkoder inkrementalny. Enkoder absolutny stosowany tylko w przypadku 

problemów ze sterowaniem silnika CW-PMSM z enkoderem inkrementalnym (utrudnione 

procedury pozycjonowania wirnika w silniku CW-PMSM z uwagi na niesymetrię magnetyczną 

kolejnych (sąsiednich) biegunów i możliwość wystąpienia momentu zaczepowego większego niż 

w typowych silnikach PMSM); 

• zastosowanie enkoderów o dużej odporności mechanicznej i odporności na zakłócające pola 

elektromagnetyczne wokół silnika. Enkodery zgodne ze standardem TTL (dopasowane 

elektrycznie do falowników SKAI Semikron), 1024 pulsy na obrót. 

 

 

Zadanie nr 2. 

Opracowanie metod i algorytmów do obliczania charakterystyk elektromechanicznych 

i projektowania silników synchronicznych z magnesami trwałymi o cewkach skupionych. 

 

 W ramach zadania 2 harmonogramu projektu opracowano algorytm i następnie 
oprogramowanie do obliczeń elektromagnetycznych silników CW-PMSM (oraz klasycznych PMSM). 
Algorytm i oprogramowanie są już wykorzystywane w Instytucie do obliczania charakterystyk 
elektromechanicznych silników CW-PMSM (i PMSM) przeznaczonych do pracy w napędach 
elektrycznych z dwustrefową regulacją prędkości obrotowej. 
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 W pierwszej strefie regulacji prędkości obrotowej, od zera aż do tzw. prędkości bazowej nb, 

silniki są sterowane wg takiego algorytmu, by pracowały przy optimum ilorazu osiąganego momentu 

elektromagnetycznego do prądu zasilania Te/I1. W zależności od zastosowanego w silniku typu 

wirnika, optymalny iloraz Te/I1 jest osiągany przy różnych kątach fazowych β wskazu prądu zasilania 

silnika I1 (kąt β zaznaczono na wykresie wskazowym silnika). W pierwszej strefie regulacji, przy 

utrzymywaniu stałej wartości prądu zasilania I1 silnik pracuje ze stałym momentem 

elektromagnetycznym Te. Powyżej prędkości bazowej nb silnik pracuje w drugiej strefie regulacji 

prędkości, w której wzrost napięcia U1 na zaciskach silnika nie jest już możliwy (ograniczenie napięcia 

falownika). Dalsze zwiększanie prędkości wirnika n osiągane jest dzięki zastosowaniu techniki tzw. 

osłabiania strumienia magnetycznego głównego Φ w szczelinie powietrznej silnika. Osłabianie 

strumienia w  silnikach CW-PMSM (PMSM) uzyskuje się poprzez wytworzenie odpowiedniej dla danej 

prędkości n > nb ujemnej podłużnej reakcji twornika, skutkującej nieprzekroczeniem limitu napięcia 

U1max. Posługując się parametrami skupionymi dwufazowego modelu obwodowego dq0 i wykresem 

wskazowym silnika synchronicznego można to wyjaśnić tak, iż osłabianie strumienia jest realizowane 

poprzez takie sterowanie wskazem prądu zasilania I1 w drugiej ćwiartce układu dq0 (zwiększanie kąta 

fazowego β wskazu prądu I1 przy stałym module (wartości skutecznej) I1 prądu), aby uzyskać 

odpowiednio dużą dla danej prędkości n > nb ujemną składową podłużną Id tegoż wskazu i tym 

samym odpowiednio długi wektor spadku napięcia jIdXmd na reaktancji magnesującej Xmd silnika. 

W drugiej strefie regulacji, przy utrzymywaniu stałej wartości prądu I1, silnik pracuje ze stałą 

w przybliżeniu mocą mechaniczną na wale silnika Pm oraz ze stałą, maksymalną dopuszczalną 

wartością napięcia U1max na zaciskach silnika. 
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Po lewej: Wykres wskazowy silnika PMSM i CW-PMSM z wirnikami o magnesach zagłębionych (ang. Interior PMSM) 

odpowiadający pracy przy optimum momentu do pradu Te/I1. 

Po prawej: Charakterystyki elektromechaniczne napędu elektrycznego o dwustrefowo regulowanej prędkości obrotowej. 

 

 Wyjaśnienie przyczyny konieczności opracowania nowego algorytmu i programu obliczeniowego 

dla silników CW-PMSM zawarto w artykule "Algorytm do obliczeń elektromagnetycznych silników 

synchronicznych z magnesami trwałymi o cewkach skupionych", R. Rossa, P. Pistelok, do publikacji 

w Zeszytach Problemowych "Maszyny Elektryczne" w roku 2013, artykuł zgłoszony, recenzowany 

i przyjęty na XLIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2013. Opracowany 

algorytm obliczeniowy i oprogramowanie mogą być bez żadnych zmian stosowane także do obliczeń 

elektromagnetycznych klasycznych silników PMSM z cewkami uzwojenia stojana rozłożonymi quasi-

sinusoidalnie. 
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 Algorytm i oprogramowanie do obliczeń elektromagnetycznych silników CW-PMSM opracowano 

jako własna implementacja tzw. metody strumienia skojarzonego. Schemat blokowy opracowanego 

algorytmu pokazano na poniższym rysunku. Algorytm ten służy do analizy parametrów 

elektromagnetycznych i obliczania charakterystyk elektromechanicznych silników CW-PMSM 

(i PMSM) przy pracy synchronicznej ustalonej. 

 

 

Ogólny schemat blokowy algorytmu do obliczeń elektromagnetycznych silników CW-PMSM i PMSM, 

opartego na metodzie strumienia skojarzonego. 
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W opracowanej implementacji metody strumienia skojarzonego, dla każdego rozpatrywanego 

punktu pracy silnika CW-PMSM (ale także PMSM) konieczne jest wykonanie serii magnetostatycznych 

analiz MES rozkładu pola magnetycznego na przekroju poprzecznym maszyny. W kolejnych analizach 

MES, pozycja kątowa wirnika względem stojana jest zmieniana z przyrostem o zadany stały kąt ∆θw 

i jednocześnie modyfikowane są wymuszenia prądowe w poszczególnych bokach cewek uzwojenia 

stojana, tak aby dla każdej z pozycji wirnika utrzymywać w modelu MES maszyny te same warunki 

elektromagnetyczne odpowiadające wybranemu punktowi pracy silnika (stałemu obciążeniu). Dla 

kolejnych pozycji wirnika utrzymywana jest stała wartość modułu prądu fazowego I1 oraz 

utrzymywany jest stały kąt fazowy β przesunięcia pomiędzy wskazem prądu stojana I1 i osią podłużną 

d wirnika, co odpowiada utrzymaniu stałego przesunięcia fazowego pomiędzy siłami 

magnetomotorycznymi stojana i wirnika. Kolejne analizy MES rozkładu pola w maszynie odpowiadają 

zatem różnym, jednakowo oddalonym chwilom czasowym pracy silnika w obrębie jednego półokresu 

(lub okresu) elektrycznego. Dla uproszczenia prawidłowego ustawiania w modelu MES pozycji 

kątowej wirnika względem stojana, tak by dla każdej analizowanej chwili czasowej zachować 

wymagany kąt fazowy pomiędzy siłami magnetomotorycznymi stojana i wirnika, w opracowanym 

algorytmie obliczeniowym przyjęto, że dla chwili t = 0 oś magnetyczna d wirnika pokrywa się z osią 

fazy A uzwojenia stojana (faza A przyjęta jako faza odniesienia). 

 

 
Model polowy silnika CW-PMSM z cewkami skupionymi przygotowany wg wymagań opracowanego algorytmu. 

Liczba żłobków stojana Ż1 = 9, liczba biegunów 2p = 6, liczba żłobków na biegun i fazę q = 0.5. 

 

 Założeniem opracowanego algorytmu jest, że fazy uzwojenia stojana silnika CW-PMSM zasilane 

są prądami sinusoidalnie zmiennymi. Wielkościami zadawanymi do przeprowadzenia obliczeń, 

określającymi punkt pracy silnika CW-PMSM są (niezależnie od tego w której strefie regulacji 

prędkości pracuje silnik): 

• moduł I1 wskazu prądu stojana I1, wyrażony wartością skuteczną prądu; 

• kąt fazowy β wskazu prądu stojana I1, wyrażony w stopniach elektrycznych; 

• prędkość kątowa elektryczna ωel; 

• straty mocy mechaniczne ∆Pm; 

• straty mocy w pakiecie blach ∆PFe (obliczone metodami analitycznymi). 



 10

 

 Dla każdej z pozycji kątowych wirnika uwzględnianych w modelu MES, odpowiadających różnym 

dyskretnym chwilom czasowym pracy silnika przy danym obciążeniu, obliczane są strumienie 

magnetyczne skojarzone z poszczególnymi fazami uzwojenia. Wykorzystuje się tu wartości średnie 

wektorowego potencjału magnetycznego Az w obszarach modelu MES reprezentujących 

poszczególne boki cewek przynależnych do wybranej fazy uzwojenia stojana. W wyniku 

przeprowadzenia analiz MES rozkładu pola dla odpowiedniej ilości pozycji kątowych wirnika 

względem stojana, obliczane są dyskretne przebiegi czasowe strumieni skojarzonych z kolejnymi 

fazami uzwojenia, obejmujące jeden pełny okres elektryczny. Dyskretne przebiegi czasowe strumieni 

skojarzonych poddawane są analizie FFT i następnie zapisywane w postaci szeregów Fouriera jako 

funkcje ciągłe czasu. Znając funkcję ciągłą opisującą okresowy przebieg czasowy wartości chwilowych 

strumienia skojarzonego z daną fazą, przebieg czasowy wartości chwilowych napięcia fazowego na 

zaciskach silnika u1(t) dla danego punktu pracy obliczany jest z zależności: 

t

ti
LRti

t

tΨ
tu c

d

)(d
)(

d

)(d
)( 1

111
1

1 +⋅+=  

gdzie: Ψ1 – wypadkowy strumień magnetyczny skojarzony z jedną fazą uzwojenia stojana,  

Lc1 – indukcyjność połączeń czołowych uzwojenia stojana, R1 – rezystancja fazowa stojana,   i1 – prąd 

w uzwojeniu stojana. 

 

 Opis przyjętego modelu matematycznego silników synchronicznych z magnesami trwałymi 

o cewkach skupionych, schemat blokowy algorytmu obliczeniowego, szczegółowy opis schematu 

blokowego oraz wydruk opracowanego oprogramowania (dla środowiska obliczeniowego GNU 

Octave) zamieszczono w opracowaniu wewnętrznym BOBRME „Komel” nr CG4-051092. 

 

 

Zadanie nr 3. 

Projekt obwodu elektrycznego i magnetycznego dla silnika modelowego oraz projekt konstrukcji 

mechanicznej i opracowanie technologii montażu dla silnika modelowego. 

 

 Zaprojektowanie i wykonanie w ramach projektu modelowego silnika CW-PMSM miało dwa 

cele: 

• sprawdzenie poprawności opracowanego w ramach zadania 2 algorytmu obliczeń 

elektromagnetycznych i bazującego na nim oprogramowania, przed wykorzystaniem tego 

oprogramowania do projektowania prototypowych silników CW-PMSM; 

• sprawdzenie kilku technologii wykonywania podzespołów silników CW-PMSM i metod montażu 

tych podzespołów pod kątem możliwości ich zastosowania oraz sprawdzenie wpływu 

zastosowania tych technologii na osiągnięcie planowanych właściwości konstrukcyjnych maszyny 

i jej parametry elektromagnetyczne. 

 

 W ramach zadania 3 uszczegółowiono ogólne założenia konstrukcyjne opracowane w ramach 

zadania 1 harmonogramu: 

• wielkość mechaniczna maszyny (wznios osi wału) 132 mm – ta sama wielkość mechaniczna jest 

stosowana w kilku typach klasycznych silników PMSM produkowanych w Instytucie do napędów 
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o prędkości regulowanej – możliwość porównania parametrów maszyn PMSM i CW-PMSM o tym 

samym gabarycie; 

• prędkość znamionowa silnika 2000 obr/min., silnik dostosowany do pracy w zakresie prędkości 

obrotowych 0 – 4000 obr/min. (prędkość maksymalną ograniczono z uwagi na założenie 

technologiczne o spawaniu plazmowym zębów i jarzma stojana – powstaje forma zwoju 

zwartego); 

• liczba zwojów szeregowych w fazie uzwojenia stojana dobrana tak, by w miarę możliwości 

uniknąć konieczności stosowania osłabiania strumienia magnetycznego w silniku przy prędkości 

znamionowej, z uwzględnieniem zasilania silnika CW-PMSM z falownika SKAI (Semikron) ze 

stopniem mocy wykonanym na tranzystorach MOSFET 200 V. Napięcie stałe zasilania 

przekształtnika w zakresie 110 ÷ 150 VDC (znamionowo 144 VDC). Napięcie maksymalne 

międzyfazowe na zaciskach silnika 64 ÷ 85 VLL; 

• w celu uniknięcia prądów wyrównawczych związanych z niesymetrią magnetyczną obwodu 

elektromagnetycznego, pasma fazowe uzwojenia stojana powinny być wykonane jako 

pojedyncze obwody szeregowe (brak gałęzi równoległych); 

• gatunek blachy elektrotechnicznej prądnicowej na pakiety blach stojana i wirnika: M600-50A; 

• zastosowanie magnesów NdFeB spiekanych jako źródło siły magnetomotorycznej wirnika, typ 

materiału magnetycznego N33SH (temperatura pracy do 150 °C); 

• układ magnesów trwałych dla każdego z biegunów magnetycznych w kształcie litery V 

(koncentracja strumienia magnetycznego wzbudzenia); 

• objętość magnesów trwałych w wirniku taka sama jak w wybranym silniku PMSM o podobnych 

wymiarach gabarytowych; 

• konstrukcja kadłuba silnika umożliwiająca wykorzystanie wykonanego silnika modelowego 

w dalszych pracach Instytutu nad rozwojem napędów o prędkości regulowanej (np. napędów 

stosowanych w pojazdach elektrycznych); 

• kadłub silnika chłodzony wodą, przepływ 4 l/min.  

 

 Dla przeprowadzenia porównania właściwości użytkowych silników CW-PMSM z właściwościami 

silników PMSM założono, że modelowy silnik CW-PMSM powinien być gabarytowo oraz pod 

względem sposobu mocowania i chłodzenia kadłuba możliwie zbliżony do któregoś z projektowanych 

i wykonywanych wcześniej w Instytucie klasycznych silników PMSM z uzwojeniami rozłożonymi 

quasi-sinusoidalnie. Także objętość i materiał zastosowanych magnesów trwałych w wirniku powinny 

być zbliżone jak dla któregoś z rozwiązań wcześniejszych. 

 

 Przyjęto, że liczba żłobków na biegun i fazę w silniku modelowym CW-PMSM wyniesie q = 0.5. 

Taka liczba żłobków stojana na biegun i fazę q jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem w silnikach 

CW-PMSM. 

 

 Ostatecznie przyjęto następujące podstawowe parametry konstrukcyjne dla modelowego silnika 

CW-PMSM: 

• liczba biegunów magnetycznych 2p = 6; 

• wielkość mechaniczna H = 132 mm; 

• średnica zewnętrzna pakietu stojana D1 = 208 mm; 

• długość pakietów blach stojana i wirnika LFe = 130 mm; 
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• liczba zębów stojana Ż1 = 9; 

• dwie warstwy uzwojenia w żłobku (cewki skupione nawijane na każdym z 9 zębów stojana, 

9 cewek); 

• moc znamionowa maszyny ok. PN = 20 kW przy n = 2000 obr/min.; 

• częstotliwość maksymalna podczas pracy silnika 200 Hz. 

 

Z pomocą opracowanego w ramach zadania 2 harmonogramu projektu oprogramowania, 

przeprowadzono obliczenia elektromagnetyczne różnych wariantów konstrukcyjnych stojana 

i wirnika dla silnika modelowego CW-PMSM spełniającego powyższe szczegółowe wymagania 

konstrukcyjne. Analizowano m.in. wpływ danych nawojowych uzwojenia stojana, wymiary wykrojów 

blach w rdzeniach stojana i wirnika (np. szerokość zębów, wysokość jarzma stojana, szerokość 

otwarcia żłobka), wysokość szczeliny powietrznej, wymiarów i sposobu umiejscowienia magnesów 

trwałych w wirniku na parametry elektromagnetyczne i charakterystyki elektromechaniczne silnika.  

Na poniższych rysunkach zebrano przykładowe wyniki obliczeń elektromagnetycznych przepro-

wadzonych dla ostatecznie wybranego wariantu konstrukcyjnego modelowego silnika CW-PMSM. 

 

     
Obliczone nową metodą rozkłady linii ekwipotencjalnych pola magnetycznego w modelowym silniku CW-PMSM dla dwóch 

różnych warunków pracy (ta sama pozycja kątowa wirnika względem stojana): prąd I1 = 182 A, kąt fazowy wskazu prądu 

β = 125 °el. (obciążenie znamionowe); prąd I1 = 282 A, kąt fazowy wskazu prądu β = 131 °el. (chwilowe przeciążenie). 
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Obliczone nową metodą rozkłady przestrzenne indukcji magnetycznej na przekroju poprzecznym modelowego silnika CW-

PMSM dla dwóch różnych warunków pracy (ta sama pozycja kątowa wirnika względem stojana): prąd I1 = 182 A, kąt fazowy 

wskazu prądu β = 125 °el. (obciążenie znamionowe); prąd I1 = 282 A, kąt fazowy wskazu prądu β = 131 °el. (chwilowe 

przeciążenie). 

 

 W celu sprawdzenia poprawności opracowanego algorytmu i programu do obliczeń 

elektromagnetycznych, opracowano także modele matematyczne wariantów silnika CW-PMSM 

z wykorzystaniem posiadanego w Instytucie komercyjnego pakietu do obliczania pól 

elektromagnetycznych metodą elementów skończonych (pakiet obliczeniowy Maxwell 2D/3D firmy 

Ansoft, obecnie Ansys). Modele te opracowano z wykorzystaniem wbudowanego modułu do analizy 

MES dla stanów przejściowych (transient solver). Poniżej zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń 

elektromagnetycznych uzyskane programem komercyjnym dla ostatecznie wybranego wariantu 

konstrukcyjnego modelowego silnika CW-PMSM. 

 

    
Linie ekwipotencjalne pola magnetycznego i rozkład indukcji w silniku modelowym CW-PMSM przy obciążeniu 

znamionowym: prąd I1 = 182 A, kąt β = 125 °el., obliczone komercyjnym pakietem do obliczeń elektromagnetycznych 

metodą elementów skończonych. Wykorzystano analizę MES dla stanów przejściowych. 

 

 Potwierdzeniem poprawności opracowanego w ramach zadania 2 algorytmu i oprogramowania 

jest porównanie obliczonych przy pomocy tego oprogramowania przebiegów czasowych napięć 

fazowych i międzyfazowych na zaciskach silnika CW-PMSM, dla różnych stanów jego pracy, 

z przebiegami czasowymi tych napięć obliczonymi sprawdzonym oprogramowaniem komercyjnym. 

Porównanie takie zamieszczono poniżej. Zbieżność wyników otrzymanych obiema metodami, tzn. wg 

nowoopracowanego algorytmu i programem komercyjnym jest bardzo duża, niezależnie od 

analizowanego punktu pracy silnika (w sprawozdaniu zamieszczono porównanie przebiegów 

czasowych napięć odpowiadających obciążeniu znamionowemu i znacznemu przeciążeniu silnika). 
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Jakiekolwiek różnice w obliczanych strumieniach skojarzonych z poszczególnymi fazami uzwojenia 

silnika CW-PMSM, wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania opracowanego algorytmu 

i oprogramowania, byłyby natychmiast widoczne w obliczanych przebiegach czasowych napięć. 

 

    

    

Przebiegi czasowe napięć fazowych i międzyfazowych modelowego silnika CW-PMSM dla punktu pracy I1=182 A, β=125 °el. 
(obciążenie znamionowe, praca przy optimum momentu do prądu) obliczone nowoopracowanym oprogramowaniem 

oraz obliczone oprogramowaniem komercyjnym. 

 

    

    

Przebiegi czasowe napięć fazowych i międzyfazowych modelowego silnika CW-PMSM dla punktu pracy I1=282 A, β=131 °el. 
(duże przeciążenie momentem przy sterowaniu optimum momentu do prądu) obliczone nowoopracowanym 

oprogramowaniem oraz obliczone oprogramowaniem komercyjnym. 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020

n
ap

ie
ci

e 
fa

zo
w

e
 [

V
],

  p
rą

d
 I 1

/1
0

 [
A

]

czas [s]

I1 = 182 Arms,  β = 125 deg, 2000 obr/min

EiA_t

EiB_t

EiC_t

IA_t

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
czas [ms]

-100

 -80

 -60

 -40

 -20

   0

  20

  40

  60

  80

 100

n
a

p
ie

c
ie

 f
a

z
o
w

e
 [

V
]

Uph ANSOFT

Curve Info

InducedVoltage(FazaA)
B='125' Isk='182A' n='2000rpm'

InducedVoltage(FazaB)
B='125' Isk='182A'

InducedVoltage(FazaC)
B='125' Isk='182A'

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020

n
ap

ie
ci

e
 m

ie
d

zy
fa

zo
w

e
 [

V
]

czas [s]

I1 = 182 Arms,  β = 125 deg, 2000 obr/min EiAB_t

EiBC_t

EiCA_t

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Time [ms]

 -200

 -150

 -100

  -50

    0

   50

  100

  150

  200

n
a

p
ie

c
ie

 m
ie

d
z
y
fa

z
o

w
e

 [
V

]

ULL ANSOFT

Curve Info

NodeVoltage(IVab_zas)
B='125' Isk='182A'

NodeVoltage(IVbc_zas)
B='125' Isk='182A'

NodeVoltage(IVca_zas)
B='125' Isk='182A'

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020

n
a

pi
e

ci
e

 f
a

zo
w

e
 [

V
],

  p
rą

d 
I 1

/1
0 

[A
]

czas [s]

I1 = 282 Arms,  β = 131 deg, 2000 obr/min

EiA_t

EiB_t

EiC_t

IA_t

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
czas [ms]

-100

 -80

 -60

 -40

 -20

   0

  20

  40

  60

  80

 100

n
a
p

ie
c
ie

 f
a

z
o

w
e

 [
V

]

Uph ANSOFT

Curve Info

InducedVoltage(FazaA)
B='131' Isk='282A' n='2000rpm'

InducedVoltage(FazaC)
B='131' Isk='282A'

InducedVoltage(FazaB)
B='131' Isk='282A'

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020

n
a

p
ie

ci
e

 m
ie

dz
yf

az
o

w
e 

[V
]

czas [s]

I1 = 282 Arms,  β = 131 deg, 2000 obr/min EiAB_t

EiBC_t

EiCA_t

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
czas [ms]

 -200

 -150

 -100

  -50

    0

   50

  100

  150

  200

n
a
p

ie
c
ie

 m
ie

d
z
y
fa

z
o

w
e

 [
V

]

ULL ANSOFT

Curve Info

NodeVoltage(IVca_zas)
B='131' Isk='282A'

NodeVoltage(IVab_zas)
B='131' Isk='282A'

NodeVoltage(IVbc_zas)
B='131' Isk='282A'



 15

 

 W tabeli 4 i 5 zestawiono wybrane parametry modelowego silnika CW-PMSM obliczone 

opracowanym oprogramowaniem i oprogramowaniem komercyjnym. 

 
Tabela 4. Praca z I1=182A (punkt znamionowy) 

 I1 
A 

βopt 

°el 

Te 
N

.
m 

U1 
Vrms 

cos ϕ 
--- 

nowy 
algorytm 

182 125 103.6 84.1 0.86 

program 
komercyjny 

182 125 99.8 80.7 0.86 

 

 

Tabela 5. Praca z I1=282A (przeciążenie) 

 
 

I1 
A 

βopt 

°el 

Te 
N

.
m 

U1 
Vrms 

cos ϕ 
--- 

nowy 
algorytm 

282 131 142.1 89.6 0.73 

program 
komercyjny 

282 131 135.3 87.1 0.72 

 

 Wg danych zamieszczonych w tabelach 4 i 5, wartości skuteczne napięć międzyfazowych U1 na 

zaciskach silnika CW-PMSM wyliczane wg nowego algorytmu i oprogramowania komercyjnego, przy 

identycznych wartościach prądu I1 i kąta β różnią się o nie więcej niż 4 %. Obliczone wartości 

momentu elektromagnetycznego Te różnią się o nie więcej niż 5 %. Optymalny kąt fazowy βopt wskazu 

prądu I1 obliczony wg nowego algorytmu dla prądu znamionowego I1 = 182 A wyniósł 125 °el, a dla 

prądu chwilowego przeciążenia I1 = 282 A kąt  ten wyniósł 131 °el. Takie same wartości optymalnych 

kątów fazowych βopt wskazu prądu obliczono przy pomocy oprogramowania komercyjnego. 

 

 
Zależność momentu elektromagnetycznego Te od kąta fazowego β wskazu prądu I1, obliczona dla modelowego silnika 

CW-PMSM wg nowego algorytmu i programem komercyjnym. Obliczenia dla wartości skutecznej prądu  I1=182 A. 

 

 Po przeprowadzeniu obliczeń elektromagnetycznych z wykorzystaniem nowoopracowanego 

algorytmu i oprogramowania oraz po weryfikacji uzyskanych wyników przy pomocy oprogramowania 

komercyjnego, dla modelowego silnika CW-PMSM wykonano pełną dokumentację konstrukcyjną 
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obwodu elektromagnetycznego silnika i jego podzespołów mechanicznych. Dokumentację tą 

zestawiono częściowo poniżej: 

 

− Karta uzwojeń silnika   CG4-079118  (typ silnika: SMKwsK132-6-cs), 

− Lista Materiałowa   CG4-069066, 

− Silnik zestawienie   CG2-010062, 

− Kadłub obróbka    CG2-115020, 

− Spirala chłodnicza   CG3-119020, 

− Pakiet stojana uzwojony  CG3-102019, 

− Jarzmo stojana    CG3-131098, 

− Pakiet jarzma stojana  CG3-130063, 

− Ząb stojana    CG4-131023, 

− Pakiet blach zęba stojana  CG4-130004, 

− Cewka stojana    CG3-121079, 

− Czujnik temperatury   CG4-981004, 

− Schemat uzwojenia stojana CG3-041042, 

− Wirnik zestawienie   CG2-200067, 

− Wał wirnika    CG3-211043, 

− Pakiet blach wirnika   CG3-230066, 

− Blacha wirnika (wykrój)  CG4-231132, 

− Blacha skrajna wirnika  CG4-231133, 

− Śruba dwustronna M5  CG4-824038, 

− Wałek enkodera   CG4-229021, 

− Tarcza łożyskowa N-odlew  CG2-321057, 

− Tarcza łożyskowa N-obróbka CG2-321058, 

− Tarcza łożyskowa D-odlew  CG2-311038, 

− Tarcza łożyskowa D-obróbka CG2-311039, 

− Płytka enkodera    CG4-863026, 

− Pokrywka enkodera   CG4-345013, 

− Pokrywa tarczy N   CG4-345014. 

 

 W ramach zadania 3 harmonogramu wykonano też obliczenia mechaniczne wytrzymałościowe 

dla wirnika i wału w modelowym silniku CW-PMSM. 

 

 Poniżej zamieszczono wybrane rysunki przedstawiające konstrukcję modelowego silnika 

CW-PMSM wg opracowanej dokumentacji konstrukcyjnej. 
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W ramach zadania 3 dokonano także wyboru technologii wykonania uzwojonego pakietu blach 

stojana dla modelowego silnika CW-PMSM, pod kątem możliwości produkcyjnych Zakładu 

Wdrożeniowego istniejącego w strukturach BOBRME Komel oraz pod kątem wymaganych kosztów 

oprzyrządowania i wykonania silnika. Spośród kilku dostępnych technologii zdecydowano się na 

zastosowanie technologii wytwarzania uzwojonego pakietu blach stojana opartej na wykrawaniu 

fragmentów blach stojana. 

 

 W przyjętej technologii wykonania uzwojonego pakietu blach stojana, wycinane są osobno 

fragmenty blach z których tworzone jest po spakietowaniu jarzmo magnetyczne stojana oraz osobno 

wycinane są fragmenty, z których po spakietowaniu powstają zęby stojana (patrz rysunki dalej). 

Rozpatrzono kilka wariantów wykonania pakietowania jarzma stojana i zębów stojana. Najbardziej 

korzystne z punktu widzenia parametrów elektromagnetycznych silnika powinno być klejenie 

poszczególnych blach jarzma i stojana (klejenie nie zwiększa strat dodatkowych w rdzeniu). Jednak 

z uwagi na założoną długość pakietu blach LFe = 130 mm w silniku modelowym, taki proces 

pakietowania byłby zbyt czasochłonny. Zdecydowano sie na zastosowanie próbnej technologii 

spawania plazmowego fragmentów rdzenia stojana, nie stosowanej dotąd w Instytucie, lecz 

spotykanej w niektórych badanych silnikach produkcji zagranicznej. 

 

 W opracowanej technologii, po wykonaniu pakietów blach zębów stojana, na pakiety te są 

następnie osadzane przygotowane wcześniej cewki skupione uzwojenia wraz z częścią układu 

izolacyjnego uzwojenia (patrz zdjęcia dalej). 

 

W celu określenia technologi montażu silnika modelowego przeprowadzono m.in.: 

• Próby cięcia laserowego plach prądnicowych - celem prób było m.in. stwierdzenie, czy 

dokładność cięcia laserowegojest wystarczająca do uzyskania wymaganego dopasowania blach 
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na pakiety zębów i blach na pakiet jarzma stojana oraz zminimalizowanie tzw. gratu.Próby 

powtarzano kilkukrotnie z różnymi nastawami parametrów lasera i zmienianymi wymiarami 

poszczególnych wycinanych elementów; 

• Próby spawania plazmowego pakietów blach prądnicowych (zębów i jarzma stojana) - celem było 

znalezienie takich parametrów spawania, by możliwie w najmniejszym stopniu naruszyć 

pierwotną strukturę blach prądnicowych w obszarach spawania oraz określenie wymaganej ilości 

i miejsc spawów. Kilkukrotne próby spawania plazmowego przeprowadzono we współpracy 

z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach; 

• Próby gwintowania otworów w pakietach blach prądnicowych spawanych plazmowo - konieczne 

było ustalenie czy wykonanie gwintów jest możliwe przy posiadanym oprzyrzadowaniu i jaka 

będzie jakość i wytrzymałość wykonanych gwintów. 

• Próby nawijania cewek skupionych z pomocą wcześniej posiadanego oraz wykonanego w ramach 

projektu dedykowanego oprzyrzadowania - celem było określenie technologi nawijania cewem 

pozwalającej na uzyskanie mozliwie dużego współczynnika zapełnienia żłobka miedzią oraz 

opracowanie układu izolacyjnego uzwojenia (izolacji żłobkowej i izolacji cewek). 

 

 

 
Próbki wykrawania laserowego blach fragmentu jarzma stojana i zębów (dobór parametrów cięcia, sprawdzenie 

dopasowania wykroju blach zębów do wykroju blachy jarzma stojana). 
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Wyniki kilkukrotnych prób spawania plazmowego zębów stojana celem doboru parametrów i miejsc spawania. Ostatecznie 

zastosowano trzy miejsca spawania plazmowego. 

 

 
Spawany plazmowo ząb stojana (próbka) z nagwintowanymi otworami do mocowania zęba do jarzma stojana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

Zadanie nr 4. 

Opracowanie algorytmu sterowania silnikiem. Implementacja algorytmu sterowania w falowniku. 

 

W ramach zadania 4 opracowano algorytm sterowania silnikiem CW-PMSM oraz zrealizowano 

implementację tego algorytmu na falowniki z rodziny SKAI MOSFET 200V firmy Semikron. Algorytm 

sterowania i jego  implementację opisano w opracowaniu BOBRME Komel nr CG4-051097.  

 

 Przekształtnik SKAI MOSFET 200 V nie weszły jeszcze w fazę produkcji seryjnej i są dostępne 

jedynie jako próbki inżynieryjne. Przekształtniki te dostarczane są bez oprogramowania sterującego 

napędem elektrycznym. Odpowiednie oprogramowanie dedykowane do potrzeb konkretnego 

napędu musiało być opracowane i załadowane do pamięci procesora sygnałowego. Do tego celu 

zakupiono oprzyrządowanie i oprogramowanie do wspomagania programowania procesora 

sygnałowego w falownikach: 

− emulator/debugger JTAGjet z izolacją galwaniczną, dedykowany dla procesorów sygnałowych 

z rodziny TMS320 firmy Texas Instruments, konieczny do przeprowadzenia procesu 

programowania procesora DSP zamontowanego na płytce drukowanej przekształtnika SKAI; 

− oprogramowanie Code Composer Studio IDE Platinum wspomagające tworzenie aplikacji dla 

procesorów sygnałowych firmy Texas Instruments; 

− interfejs magistrali Softing CAN-USB z izolacją galwaniczną – za jego pomocą stacja robocza lub 

laptop mogą być sprzęgnięte z przekształtnikiem SKAI w celu sterowania pracą napędu 

elektrycznego (nastawy prędkości, momentu) oraz w celu kontroli i diagnostyki w czasie 

rzeczywistym poszczególnych parametrów pracy napędu mierzonych przez zintegrowane 

w przekształtniku przetworniki i czujniki (kontrola prądów fazowych, napięć, temperatury 

struktur półprzewodnikowych); 

− komputer typu notebook – wykorzystywany do prac nad oprogramowaniem falownika SKAI oraz 

do sterowania tym falownikiem podczas badań laboratoryjnych.   

 

Dla umożliwienia programowania procesorów sygnałowych w falowniku, zaprojektowano 

i wykonano odpowiednie wiązki kablowe dedykowane dla falownika SKAI MOSFET (drugiej generacji). 

 

     
Falowniki z rodziny SKAI MOSFET 200 V. Po lewej falownik pierwszej generacji, wykorzystywany przy początkowych pracach 

nad algorytmem sterowania. Po prawej jeden z dwóch zakupionych w ramach projektu falowników drugiej generacji, 

z zaprojektowaną i wykonaną dedykowaną wiązką kablową. W obu generacjach falowników wykorzystywane są procesory 

sygnałowe Texas Instruments z serii TMS320. 
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Jako model matematyczny silnika CW-PMSM można zastosować w zasadzie ten sam schemat 

zastępczy silnika i wykres wskazowy w dwufazowym układzie odniesienia dq0 jak dla klasycznych 

silników PMSM z cewkami uzwojenia rozłożonymi quasi-sinusoidalnie. Pole magnetyczne 

wytwarzane w silniku CW-PMSM jest podobnie jak w klasycznym silniku PMSM zbliżone do 

kołowego, a w przebiegach czasowych strumieni skojarzonych z fazami uzwojenia o cewkach 

skupionych dominuje pierwsza harmoniczna, co pokazano na poniższych rysunkach. 

 

 
Przebiegi strumieni  skojarzonych z fazami uzwojeń w funkcji pozycji kątowej wirnika, 

obliczone dla silnika CW-PMSM (po lewej) i PMSM (po prawej). 

 

W związku z powyższym, także algorytm sterowania silnikiem CW-PMSM implementowany 

w falowniku może być podobny. Opracowany algorytm sterowania silnikami CW-PMSM oparto 

w dużej mierze na opracowanym wcześniej algorytmie wykorzystywanym w Instytucie do badań 

silników PMSM. 

 

 

Schemat blokowy przyjętego algorytmu sterowania zorientowanego polowo. 

Główne różnice w algorytmie dotyczą procedury rozruchowej silnika CW-PMSM, w którym jako 

czujnik prędkości obrotowej i pozycji wirnika zastosowano enkoder inkrementalny. Z uwagi na 

utrudniony rozruch wykonanego silnika modelowego CW-PMSM w stosunku do typowych silników 

PMSM, procedury rozruchowe  silnika z enkoderem inkrementalnym zostały napisane w całości na 
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nowo. Celem było umożliwienie zadawania większych prądów na uzwojenia silnika 

CW-PMSM w czasie procedury pozycjonowania wirnika, co przekłada się na większy moment na wale 

silnika w czasie procedury pozycjonowania. 

 

Ponieważ problemy z rozruchem silnika CW-PMSM wyposażonego w enkoder inkrementalny 

przewidywane były już na etapie składanie wniosku o projekt, dlatego w ramach projektu 

zaplanowano i dokonano zakupu zarówno enkodera inkrementalnego jak i absolutnego. 

W przypadku enkodera absolutnego procedura pozycjonowania wirnika przy rozruchu silnika nie jest 

wymagana i dlatego dla początkowych prac nad algorytmem sterowania założono zastosowanie 

takiego enkodera.   

 

 W chwili obecnej opracowane oprogramowanie do sterowania silnikami CW-PMSM umożliwia 

sterowanie silnikiem w pierwszej strefie regulacji prędkości, w której moment elektromagnetyczny 

jest proporcjonalny do prądu twornika. Oprogramowanie umożliwia płynne sterowanie prędkością 

lub momentem w tej strefie regulacji. Sterowanie pracą silnika w drugiej strefie regulacji 

z osłabianiem strumienia magnetycznego głównego w silniku jest także możliwe, poprzez 

bezpośrednie zadawanie wartości tzw. prądów podłużnego Id i poprzecznego Iq. Obecny stopień 

zaawansowania oprogramowania dla przekształtników z rodziny SKAI MOSFET jest wystarczający dla 

potrzeb laboratoryjnych badań silników modelowych i prototypowych, jednakże kontynuowane są 

prace (finansowane już ze środków BOBRME „Komel”) w celu jego dalszego dopracowania. 

 

 

Zadanie nr 5. 

Wykonanie modelowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o cewkach skupionych. 

 

W oparciu o dokumentację konstrukcyjną i technologiczną opracowaną w ramach zadania 3 

projektu, wykonano fizycznie konieczne oprzyrządowanie do wykonania i montażu podzespołów 

silnika modelowego, następnie wykonano wszystkie podzespoły silnika modelowego i zmontowano 

silnik modelowy z cewkami skupionymi. Poniżej zamieszczono dokumentację zdjęciową z prac 

wykonanych w ramach zadania 5 harmonogramu. 

 

   
Oprzyrządowanie do pakietowania i spawania plazmowego zębów stojana. 
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Oprzyrządowanie pomocnicze do nawijania cewek skupionych. 

 

   
Oprzyrządowanie do pakietowania i spawania plazmowego jarzma magnetycznego stojana. 

Próbny montaż rdzenia magnetycznego stojana (przed nawijaniem cewek skupionych na zębach). 

 

   
Stojan uzwojony silnika modelowego CW-PMSM przed i po impregnacji. 

 



 25

   
Prace przy wykonaniu wirnika dla silnika modelowego CW-PMSM. 

 

   
Wprasowywanie stojana uzwojonego w kadłub silnika modelowego CW-PMSM. 

 

W celu umożliwienia kontroli przyrostów temperatury w uzwojeniu silnika podczas prób 

laboratoryjnych, w czołach uzwojenia stojana zamocowano półprzewodnikowe, liniowe czujniki 

temperatury KTY83 oraz termopary 
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Toczenie średnicy wewnętrznej pakietu blach stojana na zadany wymiar konstrukcyjny. 

Zmontowany w ramach projektu silnik modelowy CW-PMSM, z chłodzeniem wodnym (widoczne końce rurki obwodu 

chłodzenia wodą). 

 

 

Zadanie nr 6. 

Budowa stanowiska laboratoryjnego. Badania laboratoryjne silnika modelowego. 

 

 Program badań dla maszyny modelowej zamieszczono w opracowaniu BOBRME „Komel” nr 

CG4-097019. Program badań obejmował próby przy pracy prądnicowej i silnikowej maszyn. 

 

Istotniejsze z przewidzianych prób dla pracy prądnicowej to: 

− Pomiar momentu zaczepowego; 

− Pomiar momentu na biegu jałowym przy n = 1000, 2000 i 3000 obr/min (pomiar momentu od 

strat mechanicznych ∆Pm i strat w żelazie ∆PFe); 

− Charakterystyka biegu jałowego U1 = f(n) dla kilku punktów dla stanu zimnego maszyny; 

− Rejestracja napięć fazowych i międzyfazowych biegu jałowego przy n = 1000 lub 2000 obr/min; 

− Próba nagrzewania prądnicowa przy 2000 obr/min i cos ϕ ≈ 1 (możliwie blisko 1), zwiększać moc 

obciążenia P2 tak by uzyskać temp. czół uzwojeń 115 °C (nie przekraczać), przepływ wody Q = 4 
l/min; 

− Pomiar charakterystyk obciążenia przy 2000 obr/min i cos ϕ ≈ 1; 

− Charakterystyka biegu jałowego U1 = f(n) dla kilku punktów w stanie gorącym maszyny. 
 

Ważniejsze próby dla pracy silnikowej maszyny modelowej CW-PMSM: 

− Ustawienie offsetu enkodera inkrementalnego; 

− Pomiar zależności momentu na wale od prądu stojana T = f(I1) przy prędkości 1000 obr/min; 

− Pomiar zależności momentu na wale od prądu stojana T = f(I1) przy prędkości znamionowej nn; 

− Próba nagrzewania przy prędkości znamionowej nn i przy znamionowym prądzie zasilania I1N wg 

karty uzwojeń nr CG4-079118. Silnik zasilać z przekształtnika SKAI MOSFET 200 V. Napięcie 

zasilania przekształtnika UDC = 145 V; 

− Pomiar charakterystyk elektromechanicznych: T = f(n), P1 = f(n), P2 = f(n), η = f(n), cosϕ = f(n) przy 

I1 = I1N dla zakresu prędkości n = 0 ÷ nn. Silnik zasilać z przekształtnika SKAI. Napięcie UDC = 145 V; 



 27

− Pomiar parametrów silnika w kilku wybranych punktach pracy z zakresu sterowania prędkością 

z osłabianiem strumienia magnetycznego.  

 

Elementy stanowiska laboratoryjnego do badań silnika modelowego CW-PMSM wielkości 

mechanicznej 132 mm, 2p = 6, zakupione lub wykonane w ramach projektu: 

− przekształtnik energoelektroniczny (falownik) SKAI MOSFET 200 V drugiej generacji, firmy 

Semikron (podczas początkowych prac nad algorytmem sterowania wykorzystywano także 

falownik SKAI MOSFET 200 V pierwszej generacji); 

− przetwornik momentu mechanicznego o znamionowym zakresie pomiaru 200 N.m; 

− piasty Rotex; 

− dwa typy enkodera inkrementalnego i enkoder absolutny. 

− podstawy i stojaki dedukowane dla silnika modelowego i silnika obciążającego. 

 

Inne ważniejsze elementy stanowiska laboratoryjnego (nie zakupione w ramach projektu): 

− szerokopasmowy analizator mocy Norma D 6133 firmy LEM; 

− zasilacze dla podzespołów elektronicznych (przetwornika i wskaźnika momentu, enkoderów itp.). 

 

Przekształtnik SKAI ze stopniem mocy na tranzystorach MOSFET 200V 

 

 Przekształtniki SKAI MOSFET 200 V jest nowoczesnym przekształtnikiem energoelektronicznym 

dedykowanym do zasilania silników prądu przemiennego pracujących w napędach o szeroko 

regulowanej prędkości obrotowej. Jest on dedykowany zwłaszcza do zastosowania w różnego typu 

nowoczesnych pojazdach drogowych z napędem elektrycznym. Dzięki zastosowaniu chłodzenia 

cieczą, ale także dzięki zastosowanym w przekształtniku nowoczesnym technologiom, charakteryzuje 

się bardzo dobrym stosunkiem masy i objętości do osiąganej mocy napędu. Przekształtnik ten ma 

wbudowane wiele zabezpieczeń sprzętowych: nadprądowe na każdej z faz, nadnapięciowe na szynie 

napięcia stałego, termiczne monitorujące temperaturę radiatora oraz inne zabezpieczenia, dzięki 

czemu jest odpowiedni do zastosowania także w warunkach laboratoryjnych. Przekształtnik SKAI 

MOSFET 200 V jest wyposażony w procesor sygnałowy realizujący obliczenia wg zadanego algorytmu 

sterowania napędem. 

 

    
Zakupione w ramach projektu przekształtniki energoelektroniczne SKAI MOSFET 200 V firmy Semikron 
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 Oprogramowanie dla przekształtnika SKAI MOSFET 200 V opracowano i zaimplementowano 

w falowniku w ramach zadania 4 harmonogramu. 

 

Przetwornik momentu 200 N.m 

 Stanowisko laboratoryjne do badań silnika modelowego CW-PMSM wyposażono w przetwornik 

momentu Hottinger-Baldwin, typ T20WN, o znamionowym zakresie pomiarowym 200 N.m, klasie 

dokładności 0.2, znamionowym zakresie prędkości obrotowych do 10000 obr/min. Oprócz 

momentomierza T20WN zakupiono piasty Rotex dedykowane do zastosowania z T20WN w celu 

sprzęgnięcia momentomierza z badanym silnikiem. 

 

 
Zakupiony w ramach projektu przetwornik momentu Hottinger-Baldwin, typ T20WN-200 (zakres pomiarowy 200 N

.
m) 

 

 Poniżej zamieszczono zdjęcia z badań laboratoryjnych modelowego silnika CW-PMSM wielkości 

mechanicznej 132 mm, 6-biegunowego. 

 

 
Silnik modelowy CW-PMSM podczas prób ustawiania tzw. offsetu enkodera. Maszyna widoczna po prawej służyła w tych 

próbach do napędzenia silnika CW-PMSM, który działał jak prądnica na biegu jałowym. 
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Stanowisko do badań laboratoryjnych silnika modelowego CW-PMSM. 

 

Wyniki badań laboratoryjnych zamieszczono w opracowaniu BOBRME Komel nr TL/009/O/13. 

Na stronie internetowej BOBRME Komel zamieszczono film nakręcony podczas badań 

laboratoryjnych silnika modelowego CW-PMSM. 

 

 

Zadanie nr 7. 

Analiza wyników badań laboratoryjnych. Korekty algorytmów i programów obliczeniowych. 

Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych i wniosków końcowych z realizacji projektu. 

Upowszechnienie wyników projektu. 

 

Pełną analizę uzyskanych wyników obliczeń elektromagnetycznych przeprowadzonych wg 

nowego algorytmu obliczeniowego i programem komercyjnym oraz analizę przeprowadzonych badań 

laboratoryjnych silnika modelowego CW-PMSM zamieszczono w opracowaniu BOBRME „Komel” nr 
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CG4-055023. Podstawowe wnioski z przeprowadzonych analiz wyników badań laboratoryjnych oraz  

analiz wyników obliczeń elektromagnetycznych porównawczych są następujące: 

 

1. Opracowany algorytm do obliczania parametrów i charakterystyk elektromechanicznych silników 

CW-PMSM (z cewkami skupionymi), bazujący zasadniczo na analizie statycznej MES 2D rozkładu 

pola w silniku, jest bardzo zbliżony pod względem uzyskiwanych wyników obliczeń do pełnej 

analizy MES dla stanów przejściowych oferowanej przez komercyjne pakiety obliczeniowe do 

analizy rozkładu pól. Główna różnica jest taka, że nowoopracowana metoda może być stosowana 

tylko do analizy pracy synchronicznej ustalonej silnika (nie można analizować przejściowych 

stanów pracy silnika). 

2. Dokładność opracowanego w ramach projektu algorytmu i programu obliczeniowego została 

zweryfikowana kilkoma metodami: 

a. przez przeprowadzenie w konkurencyjnym, komercyjnym oprogramowaniu obliczeń 

elektromagnetycznych dla tej samej maszyny pracującej w identycznych warunkach 

obciążenia; 

b. przez wykonanie z pomocą nowoopracowanego algorytmu obliczeń elektromagnetycznych 

dla badanych wcześniej w Instytucie silników PMSM o konstrukcji klasycznej z cewkami 

uzwojenia rozłożonymi quasi-sinusoidalnie i porównanie uzyskanych wyników obliczeń 

z wynikami wcześniejszych badań; 

c. przez przeprowadzenie badań laboratoryjnych modelowego silnika CW-PMSM wykonanego 

w ramach projektu. 

3. Wyniki analiz wykonanych obliczeń porównawczych i badań laboratoryjnych pozwoliły 

stwierdzić, że opracowany w ramach projektu N N510 512440 algorytm obliczeniowy jest 

dokładny, wiarygodny i może być stosowany przy projektowaniu zarówno silników CW-PMSM 

jak i klasycznych silników PMSM. Nie było konieczności wprowadzania istotnych zmian w 

algorytmie i programie. 

4. Dalsze prace nad algorytmem i programem do obliczeń elektromagnetycznych silników 

CW-PMSM (i PMSM) będą zmierzać do lepszego obliczania start w rdzeniu maszyny ∆PFe. 

W aktualnej wersji straty te są obliczane analitycznie i zadawane jako parametr wejściowy. Taka 

forma uwzględniania strat ∆PFe nie jest jednak wadą opracowanego oprogramowania. 

Z doświadczenia pracowników Instytutu Komel wynika, że wartości start ∆PFe obliczane 

w komercyjnych pakietach obliczeniowych do analizy MES pól elektromagnetycznych są często 

obarczone dużym błędem. Często obliczane straty ∆PFe są dwukrotnie mniejsze od faktycznie 

występujących w maszynie.   

 

Główne wnioski związane z konstrukcją modelowego silnika CW-PMSM i ogólnie konstrukcją 

tego typu silników są następujące: 

 

1. Zastosowanie w miejsce klasycznych silników PMSM z cewkami rozłożonymi quasi-sinusoidalnie 

prawidłowo zaprojektowanego silnika CW-PMSM, o tych samych wymiarach gabarytowych, 

powinno pozwolić na zwiększenie mocy znamionowej napędu. Wynika to z kilku aspektów:  

a. krótszych wysięgów czół uzwojeń w silniku CW-PMSM; 

b. zmniejszenia długości połączeń czołowych uzwojeń w silniku CW-PMSM; 

c. lepszego rozłożenia strat czynnych w silniku CW-PMSM w stosunku do silnika PMSM. 
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Zestawienie odpowiednich danych porównawczych zamieszczono w artykule „Porównanie dwóch 

rozwiązań konstrukcyjnych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi dedykowanego do 

napędu pojazdu elektrycznego typu quad", R. Rossa, T. Wolnik, do publikacji w Zeszytach 

Problemowych "Maszyny Elektryczne" w roku 2013; 

2. Z punktu widzenia odprowadzania strat mocy z silnika, korzystniej kształtuje się rozkład strat 

w silniku CW-PMSM niż w silniku PMSM. W silniku CW-PMSM większy jest udział strat ∆PFe 

w stosunku do silnika PMSM, a mniejszy udział strat ∆PCu. Ciepło wytwarzane w silnikach PMSM 

(i CW-PMSM) w wyniku strat ∆PFe można łatwo odprowadzić z silnika, gdyż straty te występują 

prawie w całości w rdzeniu stojana, który ma bezpośredni kontakt z chłodzonym kadłubem. 

Trudniej jest odprowadzić z silnika straty ∆PCu, zwłaszcza tą ich część, która jest generowana 

w połączeniach czołowych uzwojeń (poza rdzeniem stojana), a różnica pomiędzy długością 

połączeń czołowych silników CW-PMSM i PMSM jest znacząca na korzyść silnika CW-PMSM. 

3. Z przeprowadzonych z pomocą nowego oprogramowania obliczeń elektromagnetycznych 

i odpowiednich obliczeń mechanicznych wynika, że dzięki zastosowaniu w silniku PMSM o liczbie 

biegunów magnetycznych 2p = 6 cewek skupionych zamiast cewek rozłożonych quasi-

sinusoidalnie, wysięg czół (jednostronny) uzwojenia stojana może zmniejszyć się nawet o 37 %. 

Długość uzwojonego pakietu stojana może zmniejszyć się o 23 %. Znacząco zmniejsza się także 

średnia długość połączeń czołowych uzwojenia, która dla analizowanych w ramach projektu 

maszynach zmniejszyła się nawet o 40 % (patrz zdjęcia poniżej). 

4. Silnik CW-PMSM w stosunku do podobnego silnika PMSM jest rozwiązaniem znacznie 

oszczędniejszym pod kątem zużycia miedzi. Dla dwóch porównanych 6-biegunowych silników 

wielkości mechanicznej 160 mm,  masa miedzi po zastosowaniu cewek skupionych zmniejszyła 

się aż o 26 %. Wynika to głównie ze znacznego zmniejszenia długości połączeń czołowych cewek 

uzwojenia w stosunku do silnika PMSM z cewkami rozłożonymi quasi-sinusoidalnie 

5. Aby uzyskać jak najlepsze parametry eksploatacyjne napędu elektrycznego z silnikiem CW-PMSM, 

należy odpowiednio zaprojektować pakiet blach stojana i wirnika. Nie jest możliwe 

zaprojektowanie silnika uniwersalnego dla wielu aplikacji, który miałby wszystkie parametry 

eksploatacyjne na wysokim poziomie. Silniki projektowane do różnego typu aplikacji 

wymagających szerokiego zakresu regulacji prędkości obrotowej wymagają zastosowania 

różnorodnych rozwiązań konstrukcyjnych, zarówno w obwodzie elektromagnetycznym stojana 

jak i wirnika. Na dobór rozwiązania konstrukcyjnego silnika do danego napędu mają wpływ m.in.: 

a. napięcie zasilania  szyny stałoprądowej falownika i tym samym maksymalne napięcie 

dostępne na wyjściu falownika zasilającego silnik; 

b. wymagany w danym napędzie zakres pracy przy optimum momentu do prądu 

(wartość tzw. prędkości bazowej, praca w strefie regulacji T = const. przy I1 = const); 

c. wymagana prędkość maksymalna napędu oraz stosunek prędkości maksymalnej do 

bazowej; 

d. wymagana chwilowa przeciążalność momentem w danym napędzie; 

e. ograniczenia prądowe zastosowanego przekształtnika energoelektronicznego oraz 

ograniczenia prądowe silnika gdy istnieje możliwość rozmagnesowania magnesów 

trwałych przy zbyt wysokiej wartości podłużnej ujemnej reakcji twornika; 

f. wiele innych czynników. 
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Wysięg (jednostronny) czół w modelowym silniku CW-PMSM, 2p=6, wielkości mechanicznej 132 mm wyniósł zaledwie 

22 mm. W podobnym klasycznym silniku PMSM wysięg czół wynosi 35 mm. 

 


