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 W artykule przedstawiono model polowo-obwodowy oraz opracowany na jego pod-
stawie algorytm i oprogramowanie do analizy sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych 
i cieplnych w silniku synchronicznym magnetoelektrycznym przystosowanym do rozru-
chu bezpośredniego. W modelu uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, 
wpływ temperatury na właściwości magnetyczne magnesów trwałych oraz na parametry 
elektryczne i cieplne zastosowanych materiałów. Opracowany algorytm i oprogramowa-
nie wykorzystano do analizy wpływu temperatury i przepływu odziaływania twornika na 
proces stabilizacji właściwości magnetycznych magnesów podczas rozruchu silnika. Za-
prezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych oraz wynikające z nich wnioski. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpo-
średnim, metody polowe, sprzężone zjawiska elektromagnetyczne i cieplne, stabilizacja 
magnesów 
 

1. WPROWADZENIE 
 

W dążeniu do obniżenia kosztów eksploatacji napędów elektrycznych coraz 
częściej zastępuje się silniki indukcyjne silnikami synchronicznymi magneto-
elektrycznymi (PMSM). W silnikach synchronicznych przy tych samych gaba-
rytach uzyskuje się większą moc, sprawność oraz współczynnik mocy niż 
w silnikach indukcyjnych [5, 12]. Wadą PMSM jest konieczność stosowania 
układów przekształtnikowych, co m.in. zwiększa cenę napędu. W napędach 
pracujących przy stałej prędkości obrotowej, koszt ten można zminimalizować 
wykorzystując silniki synchroniczne przystosowane do rozruchu bezpośrednie-
go (ang. Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors – LSPMSM). Roz-
ruch bezpośredni polega na załączeniu uzwojenia stojana do napięcia sieci trój-
fazowej. Do rozruchu tego typu silników wykorzystuje się moment asynchro-
niczny generowany przez uzwojenie klatkowe umieszczone we wirniku. Proce-
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sowi rozruchu towarzyszą duże przetężenia prądowe. Podczas rozruchu wartość 
maksymalna prądu w uzwojeniach stojana może być nawet kilkunastokrotnie 
większa od amplitudy prądu w stanie pracy ustalonej przy obciążeniu znamio-
nowym. Wartość maksymalna prądu rozruchowego zależy m.in. od wartości 
napięcia zasilającego, momentu obciążenia, momentu bezwładności mas wiru-
jących, wartości strumienia głównego, temperatury. Towarzyszące tym przetę-
żeniom udarowe przepływy twornika w niepoprawnie zaprojektowanej maszy-
nie mogą doprowadzić do częściowego rozmagnesowania magnesów. 
W efekcie zmniejsza się strumień magnetyczny główny i pogarszają się parame-
try funkcjonalne silnika. Prawdopodobieństwo częściowego rozmagnesowania 
magnesów zwiększa się wraz ze wzrostem ich temperatury. Wpływ temperatury 
na właściwości magnetyczne magnesów trwałych dogodnie jest przedstawić 
graficznie za pomocą tzw. charakterystyk odmagnesowania. Dwie typowe ro-
dziny charakterystyk odmagnesowania materiałów magnetycznie twardych 
o małej i zwiększonej odporności na temperaturę przedstawiono na rys. 1. Tem-
peratura magnesów w silniku zależy od wydzielanych w nim strat mocy, zdol-
ności oddawania ciepła do środowiska i od temperatury otoczenia. Straty mocy 
powstają w: uzwojeniach, ferromagnetycznym blachowanym rdzeniu, łoży-
skach oraz elementach litych, w których indukują się prądy wirowe. Wysokie 
wartości temperatury magnesów uzyskuje się m.in. w wyniku długotrwałej pra-
cy silnika obciążanego znamionowo, przy wysokiej temperaturze otoczenia czy 
podczas pracy silnika uszkodzonego. Szczególnie groźne dla magnesów, ze 
względu na możliwość ich rozmagnesowania, są często powtarzane rozruchy, a 
zwłaszcza nawroty przy wysokiej temperaturze magnesów. Istnieje wówczas 
możliwość częściowego rozmagnesowania magnesów udarowym przepływem 
twornika i trwałego pogorszenia parametrów funkcjonalnych silnika [7, 8]. 

 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 1. Charakterystyki odmagnesowania materiałów magnetycznie twardych:  
a) N38 i b) N38SH, [13] 
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Z powyższych względów w artykule, w celu analizy wpływu temperatury 
i udarowego przepływu twornika na proces częściowego rozmagnesowania 
magnesów trwałych, podjęto próbę sformułowania polowo-obwodowego mode-
lu sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w silniku synchro-
nicznym magnetoelektrycznym przystosowanym do rozruchu bezpośredniego. 
Opracowane na podstawie tego modelu algorytm i oprogramowanie wykorzy-
stano do badania wpływu temperatury magnesów na proces częściowego roz-
magnesowania magnesów podczas rozruchu silnika bezpośrednio załączonego 
do sieci. 

 
2. MODEL MATEMATYCZNY SILNIKA LSPMSM 

 
 Rozkład wolnozmiennego dwuwymiarowego pola elektromagnetycznego  
w części elektromagnetyczne czynnej silnika można opisać układem równań 
[10, 11]: 

mJJΑ 












1 ,        (1) 
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        (2) 
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          (3) 
gdzie:  – przenikalność magnetyczna środowiska, A – wektorowy potencjał 
magnetyczny, J – wektor gęstości prądu przewodnictwa w podobszarach 
o konduktywności elektrycznej , Jm – wektor gęstości prądu polaryzacji ma-
gnetycznej w obszarach z magnesami trwałymi, zależny od wektora magnetyza-
cji M, V –  skalarny potencjał elektryczny. 

Przyjęto, że właściwości magnetyczne ferromagnetyka miękkiego oraz ma-
gnesu trwałego opisują odpowiednio zależności [10]: 

HB 

   

         (4) 
 MHB  0 ,

 

         (5) 
gdzie B – wektor indukcji magnetycznej, H – wektor natężenia pola magne-
tycznego,   – przenikalność magnetyczna ferromagnetyka, 0  –przenikalność 
magnetyczna próżni. Przy modelowaniu właściwości magnetycznych magnesów 
trwałych wykorzystano ujęcie zaproponowane w pracy [10]. 

W ogólnym przypadku w maszynie synchronicznej przy wymuszeniu napię-
ciowym nie jest znana z góry gęstość prądu J w podobszarach z prądami wiro-
wymi oraz w podobszarach z uzwojeniami. Dlatego w rozważaniach uwzględ-
niono równania obwodów elektrycznych maszyny: 

ΨRiu
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d
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przy czym u jest wektorem napięć oczkowych, R diagonalną macierzą rezystan-
cji oczek obwodów elektrycznych, i wektorem prądów oczkowych, Ψ  wekto-
rem strumieni skojarzonych z uzwojeniami. 

W polowo-obwodowym modelu dynamicznych stanów pracy silnika magne-
toelektrycznego, równania pola i równania obwodów elektrycznych rozwiązuje 
się łącznie z równaniem równowagi mechanicznej [1, 3, 6]: 

TTT
t

J fLb 2

2

d
αd ,         (7) 

gdzie Jb jest momentem bezwładności mas wirujących,   kątem obrotu wirnika, 
TL momentem obciążenia, Tf momentem tarcia.  W prezentowanym modelu zja-
wisk elektromagnetyczny moment obrotowy T wyznacza się na podstawie roz-
kładu pola magnetycznego [3]. 
 Elektromechanicznemu przetwarzaniu energii w maszynach elektrycznych 
zawsze towarzyszą straty mocy wydzielające się w postaci energii cieplnej. 
Część tej energii jest niestety kumulowana w maszynie powodując jej nagrze-
wanie, co z kolei wpływa na przebieg zjawisk elektromagnetycznych oraz działa 
destrukcyjnie na podzespoły maszyny zmniejszając jej trwałość i niezawodność. 
Zatem konieczne jest uwzględnienie w modelu matematycznym silnika zjawisk 
związanych z wpływem temperatury na parametry elektryczne i cieplne materia-
łów elektrycznie i magnetycznie czynnych.  

Równanie opisujące nieustalony przepływ ciepła w analizowanej maszynie 
można zapisać w postaci [1, 4]: 

  p
t

c 

graddiv k ,        (8) 

przy czym: k  – tensor przewodności cieplnej,   – temperatura, p – gęstość 
mocy źródeł ciepła, c – ciepło właściwe,   – masa właściwa. W zależności (8) 
człon t/c  θρ  reprezentuje lokalne zmiany temperatury w czasie, a składnik 

 graddiv k  przewodzenie ciepła.  
W rozważaniach przyjęto, że w silniku występują straty spowodowane: (a) 

przepływem prądu przez uzwojenia, (b) prądami wirowymi indukowanymi 
w elementach przewodzących litych oraz (c) przemagnesowywaniem ferroma-
gnetyka. Gęstość strat mocy dla podobszarów przewodzących (a) i (b) można 
opisać zależnością  2Jp , w której J jest gęstością prądu. Straty mocy 
w rdzeniu złożonym z blach spowodowane są zjawiskiem histerezy oraz indu-
kowanymi w blachach prądami wirowymi. W opracowanym modelu zjawisk 
cieplnych proponuje się wyznaczać gęstości tych strat w sposób uproszczony na 
podstawie stratności blach [4]. 

Rozwiązanie równania (8) jest jednoznacznie określone przez warunki brze-
gowe i początkowe. Modelując zjawiska cieplne przyjęto, że strumień cieplny q  
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przenikający w kierunku normalnym n do powierzchni b  styku korpusu silnika 
z powietrzem jest równy strumieniowi przekazywanemu do otoczenia przez 
konwekcję. Ujmuje to równanie:  

 oθθθ 

 bh

n
kq ,       (9) 

w którym h jest współczynnikiem odprowadzania ciepła z powierzchni korpusu 
silnika, bθ  temperaturą powierzchni korpusu, a oθ  temperaturą otoczenia (czyn-
nika chłodzącego w dużej odległości od maszyny). Współczynnik odprowadzania 
ciepła h  bardzo silnie zależy od prędkości przepływu czynnika chłodzącego. 

Równolegle do wymiany ciepła przez konwekcję, powierzchnia korpusu silni-
ka może wymieniać ciepło z otoczeniem przez promieniowanie. Gęstość stru-
mienia ciepła rq  odprowadzanego w taki sposób z powierzchni brzegowej opi-
sana jest prawem Stefana-Boltzmanna: 

 44
obBr akq           (10) 

gdzie: Bk  – stała Stefana-Boltzmanna, a – współczynnik uwzględniający rodzaj 
powierzchni ciała, określający zdolność absorbowania i emitowania energii 
promieniowania. Dla typowych temperatur pracy silników magnetoelektrycz-
nych wartość tego strumienia jest mała i ma niewielki wpływ na przebieg zja-
wisk cieplnych [6, 9]. Z tego powodu w opracowanym modelu zjawisk nie 
uwzględniono mechanizmu oddawania ciepła przez promieniowanie.  

Do rozwiązania równań nieliniowych (1)–(8) polowo-obwodowego modelu 
zjawisk sprzężonych w silniku LSPMSM wykorzystuje się metody numeryczne 
polegające na dyskretyzacji przestrzeni i czasu [4]. Do wyznaczania rozkładów 
pola magnetycznego i pola temperaturowego w silniku wykorzystano metodę 
elementów skończonych [1, 4, 10]. W tym celu rozpatrywany obszar podzielono 
na elementy trójkątne. Dyskretyzując czas i przyjmując schemat różnicowy 
wsteczny, z modelu opisanego zależnościami (1)–(8) uzyskuje się układ nieli-
niowych równań algebraicznych:  
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przy czym: S – macierz reluktancji, φ – wektor potencjałów węzłów siatki,  
i – wektor prądów oczkowych, C – macierz współczynników, R i L –
 odpowiednio macierze rezystancji i indukcyjności oczek obwodu elektrycznego,  
z – macierz określająca liczbę zwojów przyporządkowaną węzłom siatki,  
G – macierz zastępczych konduktancji, Mm – wektor przepływów odwzorowują-
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cy namagnesowanie magnesów, Sθ – macierz przewodności cieplnych,  
Cθ – macierz pojemności cieplnych, θ – wektor poszukiwanych temperatur,  
P – wektor źródeł ciepła, Kb i Ko – macierze współczynników opisujące trans-
port ciepła do otoczenia silnika. W powyższych zależnościach Δt = tn–tn–1 jest 
długością kroku czasowego, indeksem n oznaczono wielkości dla chwili t = tn, a 
indeksem n–1 wielkości związane z chwilą t = tn–1. Przykładowo Sn = S(tn), 
φn = φ (tn). 

W opracowanym modelu matematycznym zjawisk sprzężonych w silniku 
LSPMSM elementy: wektora Mm odwzorowującego namagnesowanie magne-
sów, macierzy rezystancji R, macierzy zastępczych konduktancji G oraz macie-
rzy przewodności cieplnych Sθ zależą od temperatury [10, 11]. Przy wyznacza-
niu elementów wektora Mm korzysta się z rodziny charakterystyk odmagneso-
wania (rys. 1) i zasad interpolacji względem indukcji, natężenia pola magne-
tycznego i temperatury. 
 W modelu dyskretnym zjawisk ruch wirnika odwzorowano za pomocą metody 
elementów odkształconych [3]. Do rozwiązania równań dyskretnego modelu 
kompleksowego (11)–(13) autorzy zastosowali metodę relaksacji blokowej. Przy-
jęto, że bloki obliczeń odpowiadają poszczególnym równaniom przyjętego mode-
lu dyskretnego zjawisk sprzężonych. Zaletą metody relaksacji blokowej jest moż-
liwość wykorzystania klasycznej efektywnej procedury Newtona-Raphsona do 
niezależnego iteracyjnego rozwiązania nieliniowych równań (11)–(13). 
 

3. ANALIZOWANY SILNIK 
 

Na rysunku 2 pokazano strukturę rozpatrywanego silnika LSPMSM. Silnik ten 
został opracowany w Zakładzie Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych Politechni-
ki Poznańskiej. Przy projektowaniu silnika uwzględniono, że zadany jest wykrój 
blachy stojana. Wykorzystano rdzeń stojana seryjnie produkowanego czterobiegu-
nowego trójfazowego silnika indukcyjnego typu Sg100L–4B o mocy 3 kW. 

 
 

Rys. 2. Struktura silnika LSPMSM 
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Silnik ma w stojanie 36 żłobków kroplowych, a w wirniku 28 prętową alumi-
niową klatkę rozruchową. Magnesy neodymowe typu N38SH rozłożono w ob-
szarze podziałki biegunowej wirnika w kształcie litery U [2]. Silnik jest zasilany 
napięciem 400 V, a jego uzwojenia fazowe skojarzono w gwiazdę. 
 

4. REZULTATY BADAŃ SYMULACYJNYCH 
 

Na podstawie przedstawionego w rozdziale 2 algorytmu rozwiązywania rów-
nań dyskretnego modelu sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych 
opracowano oprogramowanie do analizy wpływu temperatury na przebieg usta-
lonych i nieustalonych stanów pracy i wyznaczania parametrów funkcjonalnych 
silnika typu LSPMSM. Oprogramowanie opracowano w środowisku programi-
stycznym Borland-Delphi i wdrożono do obliczeń na komputerze typu PC.  
W szczególności oprogramowanie umożliwia analizę wpływu temperatury pod-
zespołów silnika oraz udarowego przepływu oddziaływania twornika podczas 
rozruchu silnika na zachowanie się magnesów trwałych. Wnikliwa analiza tego 
zjawiska jest bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia. Wynika to z tego, 
że towarzyszące rozruchowi duże przetężenia prądowe mogą doprowadzić do 
częściowego rozmagnesowania magnesów trwałych i nieodwracalnego pogor-
szenia parametrów funkcjonalnych silnika. Zjawisko to jest szczególnie niebez-
pieczne przy rozruchu maszyny nagrzanej. 

W celu analizy wpływu temperatury na zachowanie się magnesów w maszy-
nie i przetestowania opracowanego algorytmu i oprogramowania rozpatrzono 
wpływ temperatury początkowej θp podzespołów silnika w chwili załączenia 
napięcia uzwojenia silnika na przebieg procesu rozruchu oraz na rozkład pola 
magnetycznego w obszarze magnesów. Obliczenia symulacyjne przeprowadzo-
no przy założeniu, że temperatura wpływa m.in. na właściwości magnetyczne 
magnesów. Rozpatrywano procesy rozruchu przy napięciu znamionowym, przy 
założeniu, że: (1) TL = 0 (silnik nieobciążony), θp = 200C; (2) TL = 0, θp = 750C; 
(3) TL = TN (silnik obciążony momentem znamionowym), θp = 200C; (4) 
TL = TN, θp = 750C. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch rodzajów magnesów 
neodymowych, tj. dla magnesów wykonanych z materiału N38 oraz N38SH 
(rys. 1). Drugi z tych materiałów charakteryzuje się szerszym zakresem tempera-
tury pracy. Przyjęto ponadto, że moment bezwładności mas wirujących 
Jb = 0,0039 kg.m2. W celu oceny wpływu temperatury i przetężenia prądowego 
towarzyszącego rozruchowi na strumień wytwarzany przez magnesy po rozru-
chu, wyznaczono dla każdego z rozpatrywanych stanów pracy przebiegi indu-
kowanych przewodowych sił elektromotorycznych (SEM) oraz amplitudy ich 
harmonicznej podstawowej. Parametry te wyznaczano dla stanu pracy elektro-
magnetycznie ustalonego uzyskanego po zakończeniu procesy rozruchu silnika. 
Stan ustalony otrzymano po ok. 8 okresach napięcia zasilającego. Uzyskane 
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wyniki zestawiono na rys. 3 i w tabeli 1. W celu jakościowej oceny wpływu 
temperatury i momentu obciążenia podczas rozruchu na SEM, a więc i na stru-
mień magnesów po rozruchu wprowadzono współczynnik określający względne 
procentowe zmniejszenie wartości amplitudy harmonicznej podstawowej siły 
elektromotorycznej: 

%100
CNm,200

CNm,200
%

o

o

SEM
SEMSEM i

SEM


 ,      (14) 

przy czym: CNm,200 oSEM  – wartość amplitudy harmonicznej podstawowej siły 
elektromotorycznej otrzymanej po rozruchu silnika nieobciążonego przy tempe-
raturze podzespołów 20oC, iSEM  – wartość amplitudy harmonicznej podsta-
wowej siły elektromotorycznej dla pozostałych warunków pracy silnika. Obli-
czone wartości tego współczynnika podano w tabeli 1.  
 
a)  

 

b)  

 
c)  

 

d)  

 
 

Rys. 3. Wpływ temperatury i obciążenia silnika na przebiegi sił elektromotorycznych (a), (c)  
i na wartości amplitud harmonicznych podstawowych SEM przewodowych indukowanych  

po rozruchu silnika (b), (d) 
 

Uzyskane wyniki potwierdzają, że podczas stabilizacji magnesów udarowym 
przepływem twornika wraz ze wzrostem temperatury maleje amplituda induko-
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wanej siły elektromotorycznej, a więc i strumień główny w maszynie. W celu 
sprawdzenia, które z podobszarów magnesów są najbardziej narażone podczas 
rozruchu na częściowe rozmagnesowanie, opracowano procedurę wyznaczania w 
każdym z elementów skończonych dystretyzujących magnesy trwałe najmniejszej 
wartości składowej Bs wektora indukcji magnetycznej B w kierunku namagneso-
wania magnesów. Jeśli podczas rozruchu w jakimś elemencie dyskretyzującym 
magnes, punkt pracy na charakterystyce odmagnesowania dla danej temperatury 
(rys. 1) określony przez składową indukcji Bs będzie leżał poniżej „kolana” tej 
charakterystyki, to ta elementarna objętość magnesu zostanie częściowo rozma-
gnesowania. Po zaniku przetężenia prądowego punkt „pracy” dla tego podobszaru 
nie będzie już leżał na charakterystyce odmagnesowania magnesu, a na tzw. pro-
stej powrotu [10]. Ponadto, jeśli składowa Bs indukcja w kierunku namagnesowa-
nia w elemencie zmieni znak na ujemny, to przy dostatecznie dużej wartości tej 
indukcji może dojść do całkowitego rozmagnesowania tego podobszaru, a nawet 
do zmiany w nim zwrotu wektora namagnesowania. Wybrane rezultaty poszuki-
wań obszarów w magnesach, w których podczas rozruchu dochodzi do częścio-
wego rozmagnesowania przedstawiono w sposób graficzny na rys. 4. Najmocniej 
są rozmagnesowywane krawędzie magnesów usytuowane w pobliżu klatki rozru-
chowej. Stopień rozmagnesowania zwiększa się (wartość indukcji Bs maleje) wraz 
ze wzrostem temperatury początkowej magnesów θp i momentu obciążenia. 
Mniejsze wartości indukcji Bs przy tym samym obciążeniu oraz temperaturze po-
czątkowej magnesów potwierdzają większą odporność magnesów typu N38SH na 
częściowe rozmagnesowanie. 
 
Tabela 1. Zestawienie wartości amplitud harmonicznej podstawowej SEM  
 

Warunki pracy SEM [V] 
N38 

SEM% [%] 
N38 

SEM [V] 
N38SH 

SEM% [%] 
N38SH 

TL = 0, θ = 200C 538 0 539 0 
TL = 0, θ = 750C 535 0.56 536 0.56 
TL = TN, θ = 200C 510 5.20 512 5.00 
TL = TN, θ = 750C 506 5.95 508 5.75 

 
Ze względu na wydzielane podczas pracy silnika straty mocy, po zakończeniu 

rozruchu rozkład temperatury różni się od założonego przed rozruchem (rys. 5). 
Ze względu na krótki czas rozruchu maksymalny przyrost temperatury w obsza-
rze magnesów jest niewielki. Uzyskane wartości maksymalne składowej Bs wek-
tora indukcji magnetycznej oraz temperatury w magnesach po rozruchu zesta-
wiono w tabeli 2.  
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a)  N38,  TL = 0, θp = 200C  

 

b)  N38,  TL = TN, θp = 750C 

 
c)  N38SH,  TL = 0, θp = 200C 

 

d)  N38SH,  TL = TN, θp = 750C 

 
 

Rys. 4. Rozkład składowej indukcji Bs w magnesach typu N38 oraz N38SH dla TL = 0, θp = 200C  
(a i c) oraz TL = TN, θp = 750C (b i d) 

 
a) N38,  TL = 0, θp = 200C 

 

b)   N38,  TL = TN, θp = 750C 

 
 

Rys. 5. Rozkład temperatury w magnesach typu N38 po rozruchu dla: a)  TL = 0, θp = 200C;  
b) TL = TN, θp = 750C 
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Tabela 2. Wartości maksymalne składowej indukcji Bs i temperatury θ w obszarze ma-
gnesów po rozruchu 
 

Warunki pracy Bs [T] 
N38 

Bs [T] 
N38SH 

θ [0C] 
N38 

θ [0C] 
N38SH 

TL = 0, θ = 200C 1.09 1.10 20.03 20.03 
TL = 0, θ = 750C 1.03 1.04 70.03 70.03 
TL = TN, θ = 200C 0.89 0.91 20.06 20.06 
TL = TN, θ = 750C 0.80 0.83 75.07 75.07 

 
5. WNIOSKI 

 
W artykule sformułowano polowo-obwodowy model sprzężonych zjawisk 

elektromagnetycznych i cieplnych w silniku synchronicznym magnetoelektrycz-
nym. Opracowane na jego podstawie algorytm i oprogramowanie wykorzystano 
do badania wpływu temperatury magnesów na proces częściowego rozmagne-
sowania magnesów podczas rozruchu bezpośredniego silnika synchronicznego. 
Wykazano w ten sposób przydatność opracowanego modelu i programu do ana-
lizy wpływu temperatury i udarowego przepływu twornika na proces stabilizacji 
magnesów trwałych. W dalszych badaniach przewiduje się weryfikację opraco-
wanego oprogramowania przez porównanie wyników obliczeń symulacyjnych 
z rezultatami badań laboratoryjnych.  

Należy podkreślić, że na rynku brak jest oprogramowania komercyjnego 
umożliwiającego analizę procesu stabilizacji magnesów w stanach pracy dyna-
micznych silnika z uwzględnieniem wpływu temperatury na właściwości ma-
gnesów trwałych. W prezentowanych w literaturze ujęciach analiza procesu 
stabilizacji magnesów sprowadza się określania strumienia magnesów w stanie 
statycznym, dla założonej temperatury i prądu twornika oraz zadanego kątowego 
położenia przepływu wirnika względem przepływu twornika. W takim ujęciu 
brak jest precyzji oszacowania prądu twornika oraz uwzględniania dynamiczne-
go wpływu temperatury na właściwości magnetyczne magnesu.  
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ANALYSIS OF THE TEMPERATURE INFLUENCE  
ON THE PROCESS OF MAGNETS STABILIZATION  

IN PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR 
 

The paper presents the 2D field–circuit model and elaborated on the basis of this 
model the algorithm as well as a computer program for simulates coupled 
electromagnetic–thermal phenomena in a line start permanent magnet synchronous. The 
non–linearity of the magnetic circuit and the influence of temperature on magnetic 
properties of permanent magnets as well as on electric and thermal properties of the 
materials have been taken into account. Developed algorithm and the special software 
have been used to analyze the temperature influence and armature reaction on the 
process of magnets stabilization during start–up operation in considered motor. The 
selected results of the simulations and conclusions are presented. 
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