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POD OBCIĄŻENIEM  
 
 

Artykuł przedstawia analizę składników momentu elektromagnetycznego w silniku 
bezszczotkowym prądu stałego. Stosując obliczenia polowe w dziedzinie czasu 
dokonano rozkładu składników momentu elektromagnetycznego na: moment 
pochodzący od siły Lorentza, moment związany z magnetyzacją środowiska i moment 
zaczepowy. Pokazano, że w maszynie z użłobkowanym stojanem, dominujący jest drugi 
składnik, natomiast moment związany wyłącznie z siłą Lorentza wnosi zaledwie ułamek 
procenta wartości momentu całkowitego. Pokazano także, że moment zaczepowy 
obliczany w stanie bezprądowym, zależy od stanu pracy silnika. Otrzymane wyniki mają 
charakter poznawczy. 
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1. WSTĘP 
 

W projektowaniu silników bezszczotkowych wzbudzanych magnesami trwałymi 
znaczną uwagę zwraca się na pulsacje momentu elektromagnetycznego. Mają one 
dwa zasadnicze źródła – konstrukcja silnika oraz sposób zasilania. Największy 
udział w pulsacjach momentu wynikających z konstrukcji silnika bezszczotkowego 
ma tzw. moment zaczepowy (ang. cogging torque). Zagadnienie redukcji tego 
momentu jest bardzo obszernie prezentowane w literaturze [1- 5]. Niewiele prac 
poświęca uwagę faktowi, że taki moment zależy od prądu zasilającego uzwojenie 
[3]. Zmiany jego wartości przy różnych wartościach prądu wynikają z lokalnych 
zmian przenikalności magnetycznej i generalnie nie są one znaczne [3]. Z punktu 
widzenia eksploatacji silnika są one jednak warte określenia.  
 W niniejszej pracy, stosując metodę elementów skończonych, dokonano 
rozdzielenia i analizy składników momentu elektromagnetycznego wyróżniając: 
moment pochodzący od siły Lorentza, moment związany z magnetyzacją 
środowiska oraz moment zaczepowy. Wykorzystując macierze formowane w 
metodzie elementów skończonych, dokonano obliczeń momentu zaczepowego z 
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uwzględnieniem lokalnych zmian przenikalności. Pozwoliło to na ilościową 
ocenę wpływu prądu zasilania na ten składnik momentu elektromagnetycznego 
w przykładowym silniku. 
 

2. OPIS MATEMATYCZNY ZAGADNIENIA 
 

2.1. Składniki momentu elektromagnetycznego 
 

Globalna wartość momentu elektromagnetycznego działającego na wirnik 
zamknięty w przestrzeni Vr, którego wał jest równoległy do osi z układu 
współrzędnych, jest wyrażony następująco:  
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gdzie: fm – wektor lokalnej wartości gęstości siły magnetycznej na jednostkę 
objętości, r –wektor wodzący od środka obrotu do punktu, w którym określany 
jest wektor fm, natomiast indeks dolny oznacza składową iloczynu wektorowego 
w kierunku osi z. 
 Wektor fm opisuje zależność [6]: 
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w której: J – wektor całkowitej gęstości prądu, B – wektor indukcji 
magnetycznej, H2- kwadrat modułu wektora natężenia pola magnetycznego,  
 - tensor przenikalności magnetycznej. 
 Pierwszy składnik tego wyrażenia opisuje siłę oddziaływania pola 
magnetycznego na przewodnik z prądem - siłę Lorentza [6], natomiast drugi - 
siłę powstającą w wyniku oddziaływania pola magnetycznego na środowisko. 

Jedną z ogólnie znanych wad metody obliczania momentu 
elektromagnetycznego na podstawie powyższego wyrażenia jest konieczność 
obliczania całki po objętości obszaru. W siatkowych metodach analizy pola 
elektromagnetycznego, znacznie większym problemem, z uwagi na nieciągłość 
rozkładu pochodnych elementów tensora przenikalności, jest obliczenie 
drugiego składnika tego wyrażenia.  

Z tego powodu, do wyznaczenia globalnej wartości momentu 
elektromagnetycznego powszechnie stosuje się sprowadzenie całki z gęstości 
objętościowej sił do całki z powierzchniowej gęstości naprężeń magnetycznych, 
wykorzystując tensor naprężeń Maxwella [1, 6]. Składowa tensora lokalnych 
momentów naprężeń powierzchniowych, odpowiedzialna za ruch obrotowy 
wokół osi z, w płaskim układzie współrzędnych, jest wyrażona zależnością: 

 HrBp r           (3) 
gdzie: r – promień od środka obrotu do punktu, w którym określana jest wartość 
składowej tensora, Br – składowa promieniowa wektora indukcji magnetycznej, 
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HΘ – składowa kierunkowa wektora natężenia pola magnetycznego. Globalny 
moment elektromagnetyczny jest wtedy obliczany na podstawie wyrażenia: 




pdrlT z2e          (4) 

gdzie: Γ oznacza krzywą całkowania, natomiast lz długość rdzenia silnika, 
natomiast Θ współrzędną kierunkową. 
 
2.2. Rozdzielenie składników momentu elektromagnetycznego 
 
2.2.1. Moment pochodzący od siły Lorentza 
 

W niniejszej pracy składnik ten wyznaczono stosując całkowanie po obszarze 
uzwojenia. Na podstawie rozkładu gęstości prądu w zezwojach, obliczanego w 
każdym kroku czasowym, w pierwszej kolejności wyznaczono gęstość 
składowych fx oraz fy wektora siły w kierunkach odpowiednio, osi x oraz y 
układu współrzędnych. Uwzględniając, że środek obrotu wirnika znajduje się w 
środku układu współrzędnych, globalny moment elektromagnetyczny 
wyznaczono na podstawie zależności: 
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gdzie: Qb – oznacza liczbę wszystkich boków zezwojów rozmieszczonych w 
żłobkach, natomiast S obszar przekroju poprzecznego zezwoju. W układzie 
zdyskretyzowanym obliczane wartości sił są przyporządkowano środkom 
ciężkości elementów. 
 
2.2.2. Moment związany z magnetyzacją środowiska 
 

Składnik ten jest związany z oddziaływaniem pola magnetycznego na 
środowisko ferromagnetyczne. Jest on różny od zera tylko w środowiskach 
magnetycznie niejednorodnych. W niniejszej pracy składnik ten wyznaczono 
odejmując, w każdym kroku czasowym, wartość wyrażenia (5) od wartości 
wyrażenia (4): 

eL2eeM TTT            (6) 
 
2.2.3. Moment zaczepowy 

 
Składnik ten w maszynach elektrycznych jest obliczany w stanie 

bezprądowym. Ze względu na lokalne zmiany przenikalności magnetycznej pod 
wpływem prądu zasilającego uzwojenie, należy jednak spodziewać się zmian 
jego przebiegu zmienności w porównaniu do przebiegu w stanie bezprądowym. 
W pracy zastosowano przybliżony sposób wyznaczenia wartości tego składnika 
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z uwzględnieniem wpływu prądu zasilającego. Przebiega on w dwóch 
następujących etapach: 
1) dla zadanych warunków pracy dokonuje się obliczeń w dziedzinie czasu z 

uwzględnieniem nieliniowych charakterystyk magnesowania zapamiętując w 
każdym kroku czasowym wszystkie elementy macierzy reluktancji;  

2) wykorzystując zapamiętaną macierz reluktancji dokonuje się wyzerowania 
rozkładu gęstości prądu w uzwojeniu, a rozkładu pola poszukuje się 
ponownie z uwzględnieniem źródeł pola magnetycznego tylko w magnesach 
trwałych. 

 

3. OBLICZENIA 
 
Wykorzystując opracowany program komputerowy realizujący obliczenia 

metodą elementów skończonych w dziedzinie czasu, przeprowadzono szereg 
symulacji komputerowych dla przykładowego silnika bezszczotkowego prądu 
stałego, którego dane konstrukcyjne zamieszczono w tabeli 1, natomiast obwód 
magnetyczny wraz z wymiarami przedstawiono na rysunku 1. 
 

Tabela 1. Dane konstrukcyjne badanego silnika 
 

Lp. Parametr Wartość 
1 Moc nominalna 180 W 
2 Prędkość nominalna 170 obr/min 
3 Liczba par biegunów 7 
4 Prąd nominalny 10 A 
5 Napięcie zasilające (stałe) 24 V 
6 Rodzaj uzwojenia Trójpasmowe, rozłożone, 

jednowarstwowe, średnicowe 
7 Liczba zwojów na cewkę 18 
8 Rezystancja pasma 0.188 Ω 
9 Indukcyjność rozproszenia 

połączenia czołowego 0.065 mH 

10 Długość rdzenia 40 mm 
11 Skos rdzenia Jedna podziałka żłobkowa 
12 Magnesy trwałe NdFeB, Br=1.1 T, r = 1.03 

 
W analizowanym silniku zastosowany jest skos rdzenia. W obliczeniach jest 

on aproksymowany za pomocą modelu wielosiatkowego z płasko-równoległym 
rozkładem pola magnetycznego dla pojedynczej siatki [1]. Zastosowano model 
składający się z siedmiu siatek dwuwymiarowych. 
 Celem zobrazowania ilościowego wpływu prądu zasilającego na 
poszczególne składniki momentu elektromagnetycznego przeprowadzono 
obliczenia dla dwóch wariantów konstrukcyjnych silnika. Każdy z wariantów 
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przeanalizowano w stanie pracy przy obciążeniu momentem znamionowym 
oraz w stanie pracy na biegu jałowym. Pierwszym wariantem jest silnik bez 
skosu rdzenia, natomiast drugi z zastosowanym skosem. Wyniki obliczeń 
przedstawiono na kolejnych rysunkach. 

 
 

Rys. 1. Obwód magnetyczny analizowanego silnika wraz z wymiarami  

 
Rys. 2. Przebiegi zmienności składników momentu elektromagnetycznego w silniku bez skosu 

rdzenia: bieg jałowy (195 obr/min) – linia przerywana, obciążenie momentem nominalnym 
(170 obr/min) linia ciągła: a) moment całkowity, b) moment Lorentza, c) moment związany 

z namagnesowaniem środowiska, d) moment zaczepowy 
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Rys. 3. Przebiegi zmienności składników momentu elektromagnetycznego w silniku 
z uwzględnieniem skosu rdzenia: bieg jałowy (208 obr/min) – linia przerywana, obciążenie 

momentem nominalnym (170 obr/min) linia ciągła: a) moment całkowity, b) moment Lorentza, 
c) moment związany z namagnesowaniem środowiska, d) moment zaczepowy 

 
 Na podstawie przebiegów zmienności przedstawionych na rys. 2, można 
stwierdzić, że w maszynie o użłobkowanym rdzeniu stojana wykonanym z blach 
elektrotechnicznych, składnik momentu elektromagnetycznego związany z siłą 
Lorentza przy obciążeniu nominalnym stanowi mniej niż 1 % średniej wartości 
momentu elektromagnetycznego. W celu weryfikacji poprawności obliczeń, 
dokonano analizy pomocniczej przyjmując jednostkową względną przenikalność 
magnetyczną rdzenia stojana. Jej wynikiem były jednakowe wartości momentu 
całkowitego oraz momentu związanego z siłą Lorentza. Można także stwierdzić, 
że w analizowanej maszynie przy braku skosu rdzenia zmiany momentu 
zaczepowego pod wpływem prądu zasilającego są mało istotne. 
 W drugim z analizowanych przypadków (rys. 3) istnieje podobna relacja 
pomiędzy wartością średnią momentu całkowitego oraz momentu wywołanego 
siłą Lorentza. Po uwzględnieniu skosu rdzenia wartość maksymalna momentu 
zaczepowego zmalała sześciokrotnie i w takim przypadku zmiany przebiegu 
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jego zmienności pod wpływem prądu zasilającego są względnie duże. Uwagę 
zwraca także charakter tej zmienności, który jest asymetryczny i posiada 
niezerową wartość średnią. Zjawisko to można tłumaczyć lokalnymi zmianami 
przenikalności magnetycznej pod wpływem prądu zasilającego, które 
przedstawiono na rys. 4.  
 

a)             b) 

   
 

Rys. 4. Rozkład względnej przenikalności magnetycznej w środku długości rdzenia dla wybranego 
położenia wirnika: a) na biegu jałowym (208 obr/min), b) w stanie obciążenia momentem 

nominalnym (170 obr/min) 
 

4. WNIOSKI 
 

Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń można stwierdzić, że w 
silnikach wzbudzanych wysokoenergetycznymi magnesami trwałymi, w których 
amplituda momentu zaczepowego jest niewielka w stosunku do wartości 
średniej momentu całkowitego, zachodzą widoczne zmiany amplitudy momentu 
zaczepowego pod wpływem prądu zasilającego. Większych zmian można 
spodziewać się w silnikach wzbudzanych magnesami niskoenergetycznymi, w 
których strumień reakcji twornika silniej wpływa na położenie punktu pracy 
magnesów trwałych.  
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COMPUTATIONS OF ELECTROMAGNETIC TORQUE COMPONENTS  
IN A BLDC MOTOR UNDER LOAD  

 
The work presents analysis of the electromagnetic torque components in a 

permanent-magnet brushless DC motor. The electromagnetic torque is split into the 
Lorentz force related, the ferromagnetic body magnetisation related, and the cogging 
components. It is shown that in machine with slotted stator the Lorentz force related 
component generates less than one per cent of total average electromagnetic torque. It is 
also shown how that the cogging torque variation is influenced by the stator current. 


