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Prezentowane w artykule badania dotyczą maszyn synchronicznych magnetoelek-
trycznych o uzwojeniach ułamkowo-żłobkowych. Przedstawiono zalety tych maszyn 
oraz wskazano na celowość prowadzenia badań i budowy silników wielofazowych  
o liczbie faz równej wielokrotności liczby 3. Tego typu silniki można zasilać z układu 
złożonego z wielu przekształtników trójfazowych. Zaprezentowano opracowany algo-
rytm i program do syntezy i analizy wielofazowego uzwojenia ułamkowo-żłobkowego  
o cewkach skupionych. Do zweryfikowania opracowanego algorytmu wykorzystano 
ujęcie polowe i profesjonalne oprogramowanie Maxwell do analizy pola elektromagne-
tycznego przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. Zaprezentowano wy-
brane wyniki badań symulacyjnych silników wielofazowych różniących się liczbą faz  
i strukturą uzwojenia oraz wynikające z tych badań wnioski. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Maszyny synchroniczne o magnesach trwałych, maszyny wie-
lofazowe, uzwojenia ułamkowo-żłobkowe o cewkach skupionych 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 W ostatnich latach magnetoelektryczne maszyny synchroniczne z ułamko-
wo-żłobkowymi uzwojeniami o cewkach skupionych są w centrum zaintereso-
wań wielu zespołów badawczych i projektowych na świecie [1, 2, 4, 5, 7]. Ma-
szyny tego typu wyróżnia niższy koszt uzwojenia, krótsze połączenia czołowe, 
mniejsza rezystancja uzwojeń oraz mniejsze wartości indukcyjności rozprosze-
nia i indukcyjności wzajemnej niż w klasycznych silnikach magnetoelektrycz-
nych o cewkach rozłożonych. W rezultacie możliwe jest uzyskanie lepszych 
parametrów funkcjonalnych, w tym większej sprawności niż w maszynach  
o klasycznym uzwojeniu rozłożonym [1, 3, 4]. Zalety maszyn z uzwojeniami 
ułamkowo-żłobkowymi o cewkach skupionych są szczególnie widoczne w ma-
szynach wolnobieżnych o małej smukłości i dużych momentach obrotowych, 
stosowanych w przemysłowych napędach bezpośrednich, robotach, windach, 
napędach statków czy w generatorach turbin wiatrowych [3, 4, 5]. Wadą tego 
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typu maszyn są stosunkowo duże tętnienia momentu elektromagnetycznego [1, 
2]. Ponadto obserwuje się w nich wzrost strat dodatkowych. Jest on spowodo-
wany obecnością w rozkładzie przestrzennym przepływu wytwarzanego przez 
uzwojenie, oprócz harmonicznej podstawowej, zarówno wyższych harmonicz-
nych jak i subharmonicznych [2]. Wytworzone przez te harmoniczne pola wiru-
ją względem wirnika z prędkością różną od synchronicznej generując dodatko-
we straty mocy w magnesach, w elementach litych przewodzących oraz w rdze-
niu wirnika. W celu minimalizacji wpływu tych negatywnych czynników na 
właściwości maszyny proponuje się stosować liczbę faz większą od 3. Z badań 
literaturowych i doświadczeń autorów wynika, że maszyny wielofazowe mają 
wiele zalet w porównaniu z maszynami trójfazowymi. Można do nich zaliczyć 
mniejsze pulsacje momentu, niższe straty dodatkowe w magnesach i elementach 
litych obwodu wirnika oraz większy współczynnik uzwojenia [1, 3, 5]. Z dru-
giej strony, zasilanie i sterowanie maszynami o 5, 7 czy 10 fazach wymaga 
opracowania specjalnych przekształtników i nowych strategii sterowania tego 
typu napędami. W celu minimalizowania kosztów opracowania nowych ukła-
dów przekształtnikowych, autorzy proponują stosować maszyny wielofazowe  
o liczbie faz m równej wielokrotności liczby 3. Do zasilania takich maszyn 
można użyć k = m/3 przekształtników wykorzystujących typowe trójfazowe 
inteligentne moduły mocy (IPM ang. intelligent power modules). Poprawna 
praca takiego układu zasilania wymaga zsynchronizowania pracy modułów 
składowych. Trzeba zapewnić zadane przesunięcie fazowe pomiędzy trójfazo-
wymi układami (gwiazdami) napięć/prądów na wyjściu przekształtników. Przy 
takim rozwiązaniu nie jest wymagane galwaniczne połączenie składowych 
układów trójfazowych. Wykorzystanie wieloprzekształtnikowego źródła zasila-
nia ma wiele zalet. Wzrasta niezawodność napędu, zmniejsza się jego wrażli-
wość na zwarcia w układach składowych i pojawia się możliwość elastycznego 
dostosowania parametrów źródła zasilania do mocy silnika. Na przykład, jeśli 
potrzebny jest napęd o tak dużej mocy, że do jego zasilenia konieczne jest zbu-
dowanie dedykowanego przekształtnika, to można zastosować o tej samej mocy 
silnik wielofazowy i zasilić go z układu k dostępnych modułowych przekształt-
ników trójfazowych o mniejszej mocy. Takie rozwiązanie jest wielokrotnie 
tańsze niż opracowanie i zbudowanie nowego przekształtnika trójfazowego  
o odpowiednio dużej mocy. Oczywiście taki k modułowy układ przekształtni-
kowy można także wykorzystać do zasilania klasycznych silników trójfazowych 
o uzwojeniach fazowych złożonych z k gałęzi równoległych. Jednakże, z powo-
du dużych wartości indukcyjności wzajemnych między gałęziami równoległymi 
oraz między uzwojeniami fazowymi, układy napędowe z tego typu klasycznymi 
silnikami są bardziej wrażliwe na zwarcia niż układy z maszynami wielofazo-
wymi. Przykłady zastosowania układu wieloprzekształtnikowego o k = 2 do 
zasilania silnika 6 fazowego i silnika trójfazowego, w którym wydzielono dwa 
niezależne uzwojenia pokazano na rys. 1. 
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Rys. 1. Zastosowanie układu wielomodułowego do zasilania a) silnika 6 fazowego oraz b) silnika 
trójfazowego o niepołączonych dwóch gałęziach równoległych w uzwojeniach fazowych 

 
 Teoria uzwojeń maszyn wielofazowych o uzwojeniach ułamkowych skupio-
nych jest w początkowej fazie rozwoju. Nie ma jeszcze algorytmów projekto-
wania obwodów magnetycznych i uzwojeń tych maszyn w pełni uwzględniają-
cych stawiane przed nimi wymagania. W prowadzonych pracach, dąży się m.in. 
do określenia takiej liczby żłobków w rdzeniu stojana, struktury uzwojenia oraz 
liczby par biegunów i rozłożenia magnesów we wirniku, dla których uzyskuje 
się małe pulsacje momentu, małą zawartość wyższych harmonicznych w indu-
kowanych siłach elektromotorycznych, równomierny rozkład sił promienio-
wych działających na wirnik, czy dużą wartość współczynnika uzwojenia. Pre-
zentowane z tego zakresu w literaturze badania mają charakter przyczynkowy. 
Dotyczą zazwyczaj analizy maszyn o zadanej liczbie żłobków i zadanej struktu-
rze uzwojenia [5, 7]. Brak jest ujęć umożliwiających w prosty sposób dobrać 
optymalną, przy danych wymaganiach i ograniczeniach, liczbę żłobków stojana 
oraz biegunów wirnika wielofazowej maszyny synchronicznej magnetoelek-
trycznej z uzwojeniem ułamkowym o cewkach skupionych.  
 Z tego względu, w artykule zaproponowano rozwiązanie tak sformułowane-
go zadania dwuetapowo. Opracowaną metodologię rozwiązania zilustrowano 
przykładami i zaprezentowano w dalszej części artykułu. Najpierw korzystając 
z ujęcia obwodowego opracowano algorytm i oprogramowanie do modelowania 
i analizy uzwojeń maszyn wielofazowych ułamkowo-żłobkowych o cewkach 
skupionych. Oprogramowanie to wykorzystano do syntezy struktury uzwojenia, 
wyznaczenia współczynnika uzwojenia oraz do określenia zawartości wyższych 
harmonicznych w rozkładzie siły magnetomotorycznej. Parametry te posłużyły 
do porównania i wstępnej oceny rozpatrywanych uzwojeń. W etapie drugim 
zastosowano ujęcie polowe. Dla wyselekcjonowanych w etapie pierwszym ma-
szyn opracowano ich modele numeryczne przy wykorzystaniu oprogramowania 
Maxwell. Na podstawie obliczonych rozkładów pola magnetycznego wyzna-
czono parametry funkcjonalne analizowanych maszyn. Rozpatrywano m.in. 
wpływ liczby faz oraz struktury uzwojenia ułamkowego na wybrane parametry 
maszyn. 
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2. ALGORYTM WYZNACZANIA SCHEMATU UZWOJENIA 
 

Prezentowane w literaturze trzy podstawowe struktury maszyn z uzwojenia-
mi ułamkowo-żłobkowymi o cewkach skupionych pokazano na rys. 2 [1, 4, 8]. 
Wśród nich można wyodrębnić dwa uzwojenia dwuwarstwowe o cewkach 
umieszczonych na wszystkich zębach oraz uzwojenie jednowarstwowe o cew-
kach usytuowanych, na co drugim zębie. W uzwojeniach dwuwarstwowych, w 
żłobku znajdują się dwa boki cewek i mogą być one umieszczone jeden obok 
drugiego (rys. 2a) lub jeden nad drugim (rys. 2b). Natomiast w maszynie o 
uzwojeniu jednowarstwowym, każdy żłobek zawiera tylko jeden bok cewki (rys. 
2c). W konsekwencji, co drugi ząb stojana jest nieuzwojony. Z powyższych 
względów, w literaturze dotyczącej maszyn o uzwojeniach ułamkowo-
żłobkowych skupionych, często zamiast określeń maszyna o uzwojeniu dwuwar-
stwowym czy jednowarstwowym, używa się zamiennie odpowiednio nazw ma-
szyna o uzwojonych wszystkich, bądź, o co drugim zębie.  

 

 
 

Rys. 2. Uzwojenie ułamkowo-żłobkowe o cewkach skupionych: a), b) dwuwarstwowe  
(wszystkie zęby uzwojone) i c) jednowarstwowe (co drugi ząb uzwojony) 

 
Znanych jest kilka metod określania struktury i parametrów uzwojeń ułam-

kowo-żłobkowych o cewkach skupionych dla maszyn trójfazowych [4, 6]. Bazu-
ją one na wykresach fazorowych napięć indukowanych w cewkach i liczbie bie-
gunów [4, 2, 8]. Jedną z bardziej uniwersalnych metod opisano w [4]. Zgodnie  
z nią, rozkład boków cewek w żłobkach rdzenia i ich przyporządkowanie do 
uzwojeń fazowych opisuje się za pomocą specjalnego kodu literowego. Przyj-
muje się przy tym, że wszystkie cewki na zębach mają ten sam kierunek nawi-
nięcia. W kodzie literami ABC i A'B'C' określa się odpowiednio lewe (dodatnie) 
i prawe (ujemne) boki cewek przyporządkowane do uzwojeń fazowych A, B i C. 
Schematy uzwojenia zapisuje się w postaci ciągu liter, a uzyskany w wyniku kod 
jest wykorzystywany do wyznaczenia rozkładu siły magnetomotorycznej oraz 
współczynnika uzwojenia.  

Dla przykładu, w wyniku kodowania uzwojeń trójfazowych dwuwarstwo-
wych o liczbach żłobków przypadających na biegun i na fazę równych q = 1/2  
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i q = 1/4, uzyskuje się kod w postaci ciągu powtarzających się sekwencji boków 
cewek ...A|A' B|B' C|C'..., przy czym całkowita liczba powtórzeń takich sekwen-
cji wzdłuż obwodu rdzenia stojana zależy od liczby cewek przypadających na 
fazę. W powyższej sekwencji znak „|” oznacza ząb rdzenia, na którym nawinięta 
jest cewka, np. o bokach A|A'. W dalszych rozważaniach literowy zapis rozłoże-
nia boków cewek w żłobkach i ich przyporządkowanie do faz uzwojenia jest 
nazywany szablonem uzwojenia. W maszynach o dużej liczbie żłobków i par 
biegunów szablon taki powtarza się wielokrotnie wzdłuż obwodu stojana.  

Opracowano wiele szablonów, a na ich podstawie schematów uzwojeń ma-
szyn trójfazowych charakteryzujących się różnymi wartościami współczynnika 
uzwojenia i parametru q = ns /(2pm) określającego liczbę ns żłobków stojana 
przypadających na biegun i na fazę, gdzie p jest liczbą par biegunów [6, 8].  
 Stosowanie notacji literowej do kodowania rozłożenia boków cewek wzdłuż 
obwodu stojana w układach wielofazowych prowadzi do złożonych i mało czy-
telnych szablonów. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w układach wielo-
fazowych złożonych z 2, 3 4 lub jeszcze większej liczby układów trójfazowych 
przesuniętych względem siebie w fazie. Trudno jest taki zapis zalgorytmizować 
dla potrzeb analizy i syntezy uzwojeń. Z tego względu w artykule do zapisu 
schematów uzwojeń zaproponowano prostsze ujęcie polegające na wprowadze-
niu zbioru fazorów odwzorowujących wielkości fazowe oraz wielkości przypo-
rządkowane bokom cewek. Ponumerowane elementy tych zbiorów są wykorzy-
stane do odwzorowania struktury uzwojenia.  
 Rozpatrywaną w pracy klasę układów m fazowych złożonych z k = m / 3 
układów trójfazowych, definiuje się przez wprowadzenie przesunięcia kątowe-
go m/  pomiędzy kolejnymi gwiazdami układów składowych. Kąt ten 
określa również przesunięcie kątowe między kolejnymi fazorami wynikowego 
układu wielofazowego. Przykładowe utworzone w ten sposób układy fazorów, 
np. napięć dla układów 3, 6 i 9 fazowych pokazano na rys. 3.  
 

 
 

Rys. 3. Wykresy fazorowe układów wielofazowych napięć dla: a) m = 3, = 60 i liczby gwiazd 
k = 1; b) m = 6, = 30 i liczby gwiazd k = 2; c) m = 9,  = 20 i liczby gwiazd k = 3 
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 W dziedzinie czasu napięcia fazowe dla składowych układów trójfazowych 
można opisać zależnością 

     



 

m
1i

3
21jtsinUu mj,i


      (1) 

gdzie: i = 1...k, j = 1, 2, 3. 
Posługując się numerami fazorów dla układu trójfazowego z rys. 3a) opisany 

wyżej szablon podstawowy uzwojenia trójfazowego dwuwarstwowego o q = 1/2 
lub q = 1/4 można przedstawić jako ciąg znaków i liczb ...1|4 3|6 5|2.... 
 W opracowanym algorytmie syntezy szablonów uzwojeń ułamkowych dla 
maszyn wielofazowych bazuje się na harmonicznej podstawowej rozkładu pola 
magnetycznego wzniecanego w szczelinie powietrznej przez 2p biegunowy układ 
magnesów wirnika. Napięcia indukowane przez tę harmoniczną pola w poszcze-
gólnych bokach cewek są przesunięte względem siebie w czasie, a ich wartość 
chwilowa zależy od wartości indukcji i liczby zwojów w boku cewki, przy czym 
ograniczono się do rozpatrywania układów złożonych z cewek o takiej samej 
liczbie zwojów. Napięcia przyporządkowane bokom cewek można przedstawić  
w postaci tzw. gwiazdy napięć żłobkowych. W algorytmie formowania szablonu 
uzwojenia z fazorów tej gwiazdy wyodrębnia się m grup fazorów, których kie-
runki są jak najmniej odchylone od kierunków fazorów napięć fazowych z rys. 3. 
Uwzględnia się przy tym warunki symetrii i wykonalności uzwojenia, oraz że 
wszystkie grupy fazorów składają się z takiej samej liczby elementów. Ujęcie to 
zostało wykorzystane w opracowanym oprogramowaniu do modelowania uzwo-
jeń i wyznaczania wybranych parametrów funkcjonalnych maszyn o skupionych 
uzwojeniach ułamkowo-żłobkowych (rys. 4). 
 

 
 

Rys. 4. Edytor szablonu uzwojenia w opracowanym oprogramowaniu do modelowania uzwojeń  
i wyznaczania wybranych parametrów funkcjonalnych maszyn o skupionych uzwojeniach ułam-

kowo-żłobkowych 
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 Opracowany algorytm i oprogramowanie wykorzystano m.in. do wyznacze-
nia szablonów podstawowych dla maszyn 6 i 9 fazowych. W wyniku, uzyskano 
odpowiednio szablony 1|7 6|12 11|5 4|10 9|3 2|8 7|1 12|6 5|11 10|4 3|9 8|2...  
i 1|10 9|18 17|8 7|16 15|6 5|14 13|4 3|12 11|2.... Przy wykorzystaniu oznaczeń  
z rys. 3 można powyższe kody liczbowe szablonów łatwo przetłumaczyć na kod 
literowy związany z przyjętą notacją faz. Dla rozpatrywanych układów otrzy-
mano odpowiednio ...A|A' E|E' B'|B F'|F C|C' D|D' A'|A E'|E B|B' F|F' C'|C 
D'|D..., i ...A|A' H|H' E'|E B|B' I|I' F'|F C|C' G|G' D'|D....  

W celu porównania właściwości uzwojeń zbudowanych na bazie zsyntety-
zowanych szablonów, opracowano procedury wyznaczania rozkładu przepływu 
wzdłuż obwodu stojana maszyny oraz zawartości w tych rozkładach podharmo-
nicznych i wyższych harmonicznych. Wykorzystano przy tym zaproponowane 
numeryczne kodowanie rozkładu boków cewek uzwojenia oraz szybką trans-
formatę Fouriera. Współczynnik uzwojenia ku dla harmonicznej podstawowej 
wyznaczano dwoma równoważnymi metodami. Najpierw, jako stosunek ampli-
tudy harmonicznej podstawowej siły magnetomotorycznej do amplitudy prze-
pływu w żłobku maszyny, a następnie klasycznie, na podstawie analizy sił elek-
tromotorycznych indukowanych w bokach cewek [4]. Zakładano przy tym, że 
siły elektromotoryczne indukowane w bokach cewek są wzniecane przez har-
moniczną podstawową rozkładu pola w szczelinie maszyny. Pole to jest wytwa-
rzane przez magnesy trwałe umieszczone we wirniku. Przyjmując, że fazor na-
pięcia indukowanego w boku cewki umieszczonej w i-tym żłobku opisuje zależ-
ność sn/ipj

i eE  2


uzyskuje się  

   b
n

1i
iju n/EiWk

s







        (2) 

gdzie nb jest liczbą boków cewek przyporządkowanych do j-tej fazy uzwojenia, 
a Wj jest tablicą definiującą przynależność boku cewki z i-tego żłobka do j-tego 
uzwojenia fazowego. Tablica Wj ma ns elementów. Wj[i] = 0, jeśli bok cewki  
z i-tego żłobka nie należy do j-tej fazy. Dla uzwojeń jednowarstwowych, jeśli  
w i-tym żłobku znajduje się lewy lub prawy bok cewki j-tej fazy, to Wj[i] jest 
równe odpowiednio 1 i -1. Dla uzwojeń dwuwarstwowych elementy tablicy  
Wj mają odpowiednio wartości 0, 0,5 i -0,5.  
 Wykorzystując opracowane oprogramowanie do wyznaczenia współczynni-
ka ku uzwojenia dla maszyn 3, 6 i 9 fazowych, o uzwojeniach wykonanych we-
dług wyżej omówionych szablonów, uzyskano wartości równe odpowiednio 
0,866, 0,966 i 0,985. Wzrost wartości współczynnika uzwojenia wraz ze wzro-
stem liczby faz wskazuje na lepsze wyzyskanie w maszynach o dużej liczbie faz 
pola wytworzonego przez magnesy trwałe.  
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3. ANALIZA ROZKŁADÓW SMM W MASZYNIE  
O 48 ŻŁOBKACH 

 
W celu wykazania zalet maszyn wielofazowych opracowany algorytm oraz 

oprogramowanie wykorzystano do analizy testowej maszyny o 44 biegunach we 
wirniku i 48 żłobkach w stojanie. Zsyntezowano szablony uzwojeń jedno i dwu 
warstwowych o liczbie faz równej odpowiednio 6 i 3. Rozpatrywane warianty 
uzwojeń oznaczono jako  
a) 3f_1W - trójfazowe uzwojenie jednowarstwowe, 
b) 3f_2W - trójfazowe uzwojenie dwuwarstwowe, 
c) 6f_1W - sześciofazowe uzwojenie jednowarstwowe,  
d) 6f_1W - sześciofazowe uzwojenie dwuwarstwowe. 
 W tabeli 1 zestawiono wyznaczone wartości współczynnika uzwojenia dla 
harmonicznej podstawowej rozkładu siły magnetomotorycznej (SMM) oraz rząd 
i procentową wartość najwyższej podharmonicznej tego rozkładu. 
 

Tabela 1. Wyniki analizy rozkładu SMM dla rozpatrywanych wariantów uzwojenia 
 

Uzwojenie Współczynnik 
uzwojenia ku 

Procentowa wartość najwyższej pod-
harmonicznej rozkładu SMM [%] 

 Rząd najwyższej 
podharmonicznej  

3f_1W 0.958 21.44 14 
3f_2W 0.949 17.15 14 
6f_1W 0.991 13.17 2 
6f_2W 0.983 1.73 2 

 
Wartości przepływu w żłobkach dla wybranej chwili czasowej oraz wykres 

zawartości procentowej podharmonicznych w rozkładach SMM dla rozpatrywa-
nych uzwojeń pokazano odpowiednio na rys. 5a oraz 5b.  

 

 
 

Rys. 5. Wyniki analizy rozkładów SMM w maszynie: a) rozkłady przepływu wzdłuż obwodu 
stojana dla wybranej chwili czasowej, b) procentowe zawartości podharmonicznych  

w rozkładzie SMM odniesione do harmonicznej podstawowej rzędu 22 
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Dla wszystkich rozpatrywanych uzwojeń harmoniczna podstawowa rozkładu 
SMM była rzędu 22, co odpowiada 44 biegunom magnetycznym. 
 Uzyskane wyniki potwierdzają wnioski wynikające z przeprowadzonej wyżej 
analizy szablonów uzwojeń o q = 1/2 i q = 1/4 dotyczące uzyskiwania wyższych 
wartości współczynników uzwojenia dla maszyn o większej liczbie faz. Ponadto 
dla maszyn sześciofazowych obserwuje się znaczne obniżenie zawartości pod-
harmonicznych w rozkładzie SMM. Porównując natomiast uzwojenia jedno 
i dwuwarstwowe należy stwierdzić, że uzyskiwanie w uzwojeniach jednowar-
stwowych dużych wartości współczynnika uzwojenia (0,958 w stosunku do 
0,949 dla uzwojeń 3 fazowych oraz 0,991 do 0,983 dla uzwojeń 6 fazowych) 
wiąże się z niekorzystnym wzrostem harmonicznych niskiego rzędu.  

 
4. ANALIZA PARAMETRÓW FUNKCJIONALNYCH  

MASZYNY TESTOWEJ 
 
 Duże wartości współczynnika uzwojenia układów 6 wskazują na lepsze do-
pasowanie uzwojenia do rozkładu pola wzniecanego przez magnesy trwałe ma-
szyny. Powinno to prowadzić do lepszego wyzyskania obwodu magnetycznego. 
Do udowodnienia tej tezy wykorzystano ujęcie polowe i możliwości oferowane 
przez oprogramowanie Maxwell do analizy pola elektromagnetycznego. Zbu-
dowano przy wykorzystaniu tego oprogramowania 4 modele numeryczne 44 
biegunowej maszyny synchronicznej różniące się jedynie rodzajem zastosowa-
nego uzwojenia. Do zsyntezowania uzwojenia wykorzystano algorytm i opro-
gramowanie zaprezentowany w rozdziale 3. Ze względu na porównawczy cha-
rakter prowadzonych badań, mimo małej smukłości analizowanych maszyn, 
wykorzystano ujęcie dwuwymiarowe. W badaniach skupiono się na porównaniu 
przebiegów momentu elektromagnetycznego oraz indukowanych sił elektromo-
torycznych. Rozpatrzono magnetoelektryczną maszynę synchroniczną o magne-
sach wsuwanych w blachowany rdzeń wirnika. Podstawowe parametry maszy-
ny oraz strukturę obwodu magnetycznego pokazano na rys. 6.  
 

 
 

Rys. 6. Podstawowe parametry oraz struktura obwodu magnetycznego maszyny  
o 44 biegunach i 48 żłobkach 
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 Opracowane modele numeryczne wykorzystano do wyznaczenia przebiegów 
indukowanych sił elektromotorycznych (SEM) na biegu jałowym. Przykładowe 
przebiegi przewodowej SEM dla maszyny 3 fazowej z uzwojeniem dwuwar-
stwowym i maszyny 6 fazowej o uzwojeniu jednowarstwowym pokazano na 
rys. 7b i 7d. W celu określenia zawartości wyższych harmonicznych przebiegi 
te rozłożono w szereg Fouriera za pomocą transformaty FFT, a uzyskane wyniki 
zaprezentowano odpowiednio na rys. 7a i 7c.  
 

 
 

Rys. 7. Przebiegi przewodowych sił elektromotorycznych na biegu jałowym oraz procentowa 
zawartość wyższych harmonicznych dla a), b) maszyny o dwuwarstwowym uzwojeniu 

3 fazowym oraz c), d) maszyny 6 fazowej o uzwojeniu jednowarstwowym 
 
 Na rysunku 8 zaprezentowano porównanie zawartości wyższych harmonicz-
nych w przebiegach SEM przewodowych dla rozpatrywanych układów.  
 Przebiegi momentu elektromagnetycznego dla prądu fazowego równego  
50 A i kąta rozchyłu odpowiadającemu wartości maksymalnej charakterystyki 
momentowo kątowej pokazano na rys. 9a. W celu oceny ilościowej, wyznaczo-
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no wartości średnie z otrzymanych przebiegów reprezentujące moment uży-
teczny maszyny oraz współczynnik tętnień momentu T.  
 

  
 

Rys. 8. Porównanie zawartości wyższych harmonicznych w przebiegach przewodowych  
sił elektromotorycznych indukowanych na biegu jałowym 

 

 
 

Rys. 9. Porównanie: a) przebiegów momentu elektromagnetycznego oraz  
b) pulsacji i wartości średniej momentu dla rozpatrywanych wariantów maszyn 

 
 Analizując wyniki z rys. 9 należy stwierdzić znaczną redukcję tętnień mo-
mentu elektromagnetycznego w maszynach z uzwojeniami 6 fazowymi w sto-
sunku do rozważanych maszyn 3 fazowych. Wartość współczynnika tętnień 
momentu dla najgorszego z wariantów (3f-1W) wynosi ponad 7%, natomiast dla 
maszyny z 6 fazowym uzwojeniem dwu warstwowym niewiele ponad 1%. Do-
datkowo, zauważyć można wzrost użytecznego momentu elektromagnetyczne-
go w maszynach o liczbie faz równej 6. Przy czym, wyższe wartości tego mo-
mentu uzyskano dla 6 fazowych uzwojeń dwuwarstwowych, mimo iż charakte-
ryzują się one mniejszym współczynnikiem uzwojenia od uzwojeń jednowar-
stwowych.  
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

W pracy przedstawiono zalety maszyn synchronicznych magnetoelektrycz-
nych z uzwojeniami ułamkowo-żłobkowymi o cewkach skupionych. Szczegól-
ny nacisk położono na badania uzwojeń maszyn wielofazowych o liczbie faz 
równej wielokrotności liczby 3. Zaproponowano sposób kodowania szablonów 
uzwojeń oraz zaprezentowano opracowany algorytm i oprogramowanie do syn-
tezy i analizy wielofazowego uzwojenia ułamkowo-żłobkowego o cewkach 
skupionych. Do zweryfikowania opracowanego algorytmu wykorzystano ujęcie 
polowe i profesjonalne oprogramowanie Maxwell. 

Zaprezentowane wyniki badań symulacyjnych silników modelowych o 44 
biegunach i 48 żłobkach różniących się tylko liczbą faz uzwojenia ułamkowo-
żłobkowego, wskazują na lepsze wyzyskanie obwodu magnetycznego 
w maszynach 6 fazowych niż w 3 fazowych. Ponadto, dla maszyn 6 fazowych 
uzyskano mniejsze pulsacje momentu elektromagnetycznego i udział wyższych 
harmonicznych w rozkładzie przestrzennym siły magnetomotorycznej. Zgodnie 
z badaniami przedstawionymi w [2] obecność nad i pod harmonicznych 
w rozkładzie SMM jest głównym źródłem strat dodatkowych w maszynach 
z uzwojeniami o cewkach skupionych. Ich redukcja powinna zatem wpłynąć 
korzystnie na sprawność maszyn wielofazowych. Autorzy prowadzą intensywne 
badania mające na celu potwierdzenie tej tezy, a ich wyniki będą przedmiotem 
dalszych publikacji.  

Analiza porównawcza przebiegów sił elektromotorycznych, wskazuje nato-
miast na większą zawartość wyższych harmonicznych w napięciach indukowa-
nych w uzwojeniach maszyn 6 fazowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
rozpatrywane uzwojenia 3 i 6 fazowe różniły się liczbą cewek przypadających 
na biegun i fazę. Z tego względu, projektując generatory wielofazowe z uzwo-
jeniami ułamkowo-żłobkowymi o cewkach skupionych, w celu ograniczenia 
zawartości wyższych harmonicznych w napięciu, trzeba poprzez wzrost liczby 
żłobków dążyć do zwiększania liczby cewek przypadających na biegun i fazę.  

Podsumowując przeprowadzone badania można stwierdzić, że rozważane 
w pracy maszyny wielofazowe z uzwojeniami ułamkowo-żłobkowymi o cew-
kach skupionych charakteryzują się lepszymi parametrami funkcjonalnymi niż 
maszyny trójfazowe. Szczególną uwagę, zdaniem autorów, należy zwrócić na 
znaczną redukcje tętnień momentu elektromagnetycznego oraz na zwiększenie 
momentu elektromagnetycznego średniego. 
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ANALYSIS OF MULTIPHASE PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS 
MACHINES WITH FRACTIONAL SLOT CONCENTRATED WINDINGS 

 
The paper deals with analyses of multiphase fractional slot permanent magnet syn-

chronous machines with concentrated windings. The advantages of studied machines 
have been presented. The multiphase machines discussed here contain the number of 
phases in multiple of 3, facilitating the application of commonly used 3 phase intelligent 
power modules (IPM) to build the multiphase supply system. The coding convention, an 
algorithm and software for synthesis and analysis of multiphase fractional slot concen-
trated windings have been developed. To verify presented algorithm the field approach 
has been employed. The professional FEM package Maxwell has been used to model 
the test machine with different types of windings. Selected results of simulations of 
studied multiphase machines with different phase number and winding layouts have 
been presented and analyzed. 
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