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BADANIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z ZAGNIEŻDŻONYMI 
MAGNESAMI TRWAŁYMI I BARIERAMI MAGNETYCZNYMI 

 
RESEARCH OF ELECTRICAL MACHINE WITH EMBEDDED PERMANENT 

MAGNETS AND FLUX BARRIERS  
 

Streszczenie: W pracy przedstawiono prototypową maszynę elektryczną z zagnieżdżonymi magnesami 

trwałymi oraz barierami magnetycznymi, dedykowaną do napędu pojazdu elektrycznego. W artykule 

zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych prototypu, otrzymane przy użyciu programu Ansys 

Maxwell, a także rezultaty badań eksperymentalnych przeprowadzone na modelu fizycznym. Zaprezentowane 

zostały poszczególne etapy prac projektowych i konstrukcyjnych opracowanej maszyny. Celem pracy było 

wykonanie i zbadanie prototypu maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi dedykowanej do napędu 

pojazdu elektrycznego o wysokim stosunku indukcyjności w osi q do indukcyjności w osi d, niskiej wartości 

momentu zaczepowego i pulsacji. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych różnych topologii, 

dokonano wyboru struktury wirnika o pożądanych parametrach magnetycznych. Model eksperymentalny 

zbudowano na bazie stojana i obudowy seryjnego silnika asynchronicznego M3AA 132 MC 8 o mocy 6,3 kW. 
 

Abstract: The paper presents an electric machine prototype with embedded permanent magnets and magnetic 

barriers for electric vehicle drive. Selected experimental results compared with simulation results carried out 

by using Ansys Maxwell have also been presented. Individual stages of design and construction of the 

proposed machine have been reported. The aim of the work was to build and to test the prototype of electric 

machine with permanent magnet dedicated to the electric vehicle drive. The machine should have a high ratio 

of inductances in the q-axis to the d-axis, low values of cogging torque and low torque ripples. On the basis of 

simulation study, carried out for different topologies, the selection of the rotor structure with the favorite 

magnetic parameters has been done. A prototype machine was built based on the stator and housing from 6.3 

kW induction motor M3AA 132 MC 8 series.  
 

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, magnesy trwałe, badania symulacyjne, badania eksperymentalne, 

pojazd elektryczny 

Keywords: electrical machines, permanent magnets, FE analysis, experimental research, electric vehicle 

1. Wstęp 

Na niezawodność pracy systemu napędowego 

mają wpływ wszystkie jego elementy składowe. 

Awarie, z którymi związane są koszty naprawy 

oraz odtworzenie stanu technicznego zniszczo-

nych elementów są zazwyczaj drogie. Niezwy-

kle istotnymi elementami składowymi systemu 

elektroenergetycznego są maszyny elektryczne, 

na których niezawodność pracy wpływa jakość 

zastosowanych materiałów, prawidłowość kon-

strukcji, technologia produkcji, jakość wykona-

nia badań, zdarzenia losowe oraz przebieg 

eksploatacji. Skutkuje to wprowadzaniem na ry-

nki urozmaiconej oferty maszyn elektrycznych. 

Współcześnie widoczny jest duży wzrost roz-

woju niekonwencjonalnych maszyn elektrycz-

nych z magnesami trwałymi typu NdFeB, po-

siadających istotne zalety tj.: wysoką spraw-

ność, dużą gęstość mocy, łatwość sterowania 

i dobrą regulację prędkości obrotowej oraz  

 
 

stosunkowo duży moment obrotowy. Maszyny 

elektryczne są stale rozwijane oraz ulepszane, 

dzięki innowacyjnym technologiom w zakresie 

materiałów, obliczeń, projektowania, nowocze-

snych układów sterowania czy zasilania. Spe-

cjalną grupę maszyn stanowią maszyny dedy-

kowane do napędu pojazdów elektrycznych. 

Mogą do nich należeć maszyny hybrydowe  

[1-10], ale również specjalne maszyny wy-

korzystujące moment reluktancyjny o dużym 

stosunku indukcyjności Lq/Ld. Głównym celem 

prezentowanych badań było opracowanie wirni-

ka z magnesami zagnieżdżanymi i barierami dla 

strumienia głównego maszyny [11], który 

zostanie użyty do budowy prototypu silnika do 

napędu motocykla elektrycznego. Należy do-

dać, że w celu uzyskania szerokiego zakresu 

regulacji prędkości obrotowej, przy opracowa-
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niu konstrukcji wirnika dążono do uzyskania 

dużego stosunku indukcyjności Lq/Ld. 

2. Założenia projektowe maszyny z ma-
gnesami trwałymi 

Przy opracowaniu prototypu silnika założono, 

że proces projektowy dotyczyć będzie jedynie 

wirnika maszyny, który ma być dopasowany do 

parametrów elektrycznych i geometrii stojana 

oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych 

silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 

6,3 kW serii 3GAA133004-ADE, którego wi-

dok pokazano na rys. 1. Tabela 1 przedstawia 

dane znamionowe użytego silnika indukcyjnego 

oraz dane bazowe projektowanego prototypu 

silnika z magnesami trwałymi. 

 

Rys. 1. Widok silnika indukcyjnego 6,3 kW 

Tabela 1. Dane techniczne silnika indukcyjnego 

oraz prototypu 

Parametry silnik ind. prototyp 

Częstotliwość [Hz] 50 50 

Liczba faz 3 3 

Moc [kW] 6,3 6,8 

Prędkość obrotowa 

[obr/min] 
955 1000 

Prąd [A]  8,4 8,4 

Współczynnik mocy 0,74 0,8 – 1 

Liczba par biegunów 3 3 
 

Moment elektromagnetyczny Me maszyny 

z magnesami trwałymi jest składową momentu 

powstającego w wyniku oddziaływania stru-

mienia sprzężonego ψMT powstałego od ma-

gnesów i prądu stojana w osi poprzecznej iq 

oraz momentu reluktancyjnego. Wzór na mo-

ment elektromagnetyczny można zapisać: 

))((
2

3

2

3
qdqdqMTsse iiLLipipM −+=×= ψψ  

gdzie: p – liczba par biegunów, ψs – strumień 

skojarzony stojana, is – prąd stojana, ψMT – stru-

mień magnesów trwałych, iq – prąd stojana  

w osi q, Lq – indukcyjność w osi q, id – prąd 

stojana w osi d, Ld – indukcyjność w osi d. 
 

Z powyższego wzoru wynika, że im większa 

jest różnica indukcyjności Ld – Lq tym większy 

jest udział momentu reluktancyjnego i można 

skutecznie wpływać na zmianę składowych 

strumienia maszyny prądem stojana w osi po-

dłużnej id. To umożliwia maszynie pracę w ob-

szarze dużych prędkości obrotowych w wyniku 

zmniejszenia strumienia maszyny prądem id 

przy stałym napięciu zasilania. 

3. Badania symulacyjne 

Wybór właściwej struktury wirnika, rozmiesz-

czenia magnesów trwałych i barier dla strumie-

nia magnetycznego wymaga wykonania szeregu 

badań symulacyjnych i analiz rozkładu pola 

magnetycznego maszyny. W tym celu wykorzy-

stano dwuwymiarową metodę elementów skoń-

czonych (MES), a badania symulacyjne prze-

prowadzono w programie Ansys Maxwell. Mo-

del polowy 1/6 przekroju maszyny wraz z sia-

tką dyskretyzacyjną opracowany i wykorzy-

stany podczas badań symulacyjnych przedsta-

wiono na rys. 2. 

 

Rys. 2. Model symulacyjny z siatką dyskretyza-

cyjną – Ansys Maxwell 2D 

Na rys. 3 pokazano rozkład pola magnetycz-

nego w obszarze wirnika, szczeliny powietrznej 

i w obwodzie magnetycznym stojana. Na rys. 4 

można zauważyć, że zarówno magnetyczne ob-

szary przyszczelinowe tworzące mosty magne-

tyczne, jak i obszary znajdujące się pomiędzy 

zewnętrznymi, największymi barierami dla 

strumienia a magnesem najbardziej zagnie-
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żdżonym ulegają zamierzonemu nasyceniu (B > 

1,8 T). W pozostałych obszarach magnetycznie 

czynnych analizowanego modelu indukcja ma-

gnetyczna nie przekracza 1,3 T. 

 

Rys. 3. Rozpływ strumienia magnetycznego 

 

Rys. 4. Rozkład indukcji magnetycznej 

 

Rys. 5. Moment elektromagnetyczny  

Na rys. 5 i 6 pokazano kątową zmienność mo-

mentu elektromagnetycznego i momentu zacze-

powego w badanym modelu. Wartość maksy-

malna momentu zaczepowego wyniosła  

Mzmax = 1,8 Nm, natomiast moment elektroma-

gnetyczny w zakresie kąta obciążenia od 

α = 15⁰ do α = 25⁰ dla prądu znamionowego 

In rms = 8,4 A (In max = 12 A) oscyluje w okolicy 

M = 65 Nm, a wartość maksymalna momentu 

wynosi Mmax = 73 Nm. Oznacza to, że w pro-

ponowanej strukturze wirnika, moment zacze-

powy stanowi ok. 3,9% momentu elektroma-

gnetycznego. 

 

Rys. 6. Kątowa zmienność momentu zaczepo-

wego modelu  

Na rys. 7 przedstawiono kształt napięcia indu-

kowanego w uzwojenia fazowych wyznaczo-

nego przy różnych prędkości obrotowych wir-

nika w zakresie od 100 do 1000 obr/min. Po-

nadto, na podstawie otrzymanych rezultatów 

wyznaczono rozkład strumienia skojarzonego 

z uzwojeniem fazy A w funkcji kąta położenia 

wirnika oraz prądu stojana (rys. 8). 

 

Rys. 7. Kształt indukowanego napięcia fazowe-

go 

 

Rys. 8. Rozkład strumienia skojarzonego z uz-

wojeniem fazy A 
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Na podstawie otrzymanych wartości wyzna-

czono stosunek indukcyjności Lq/Ld, który prze-

dstawiono graficznie na rys. 9. Maksymalny 

stosunek wyniósł ok. 4,2. Należy zauważyć, że 

pomimo, iż wraz ze wzrostem prądu stojana 

wartość Lq/Ld maleje ponad dwukrotnie, i jest to 

naturalnie związane z nasycaniem się obwodu 

magnetycznego, otrzymuje się dobrą wartość 

ok. 1,8 przy obciążeniach znamionowych. 

 

Rys. 9. Stosunek indukcyjności Lq/Ld w zale-

żności od prądu stojana 

4. Projekt i budowa maszyny 

Wykorzystując narzędzia CAD zaprojektowano 

główne elementy konstrukcyjne maszyny. Op-

racowana nowa konstrukcja wirnika zawierała 

pakiet blach wirnika o kształcie i otworach 

pokazanych na rys. 10. Magnesy trwałe zostały 

umieszczone w dwóch prostokątnych otworach 

na każdym biegunie maszyny (rys. 11).  

 

Rys. 10. Blacha wirnika 

 

Rys. 11. Wirnik maszyny 

Na rysunku 12 pokazano elementy konstrukcy-

jne wirnika dla prototypowego silnika. Rys. 13 

przedstawia części konstrukcyjne stojana i obu-

dowy maszyny. Moment składania silnika z wi-

docznym wirnikiem wewnątrz stojana pokazano 

na rys. 14. 
 

 

Rys. 12. Elementy konstrukcyjne wirnika 

 

Rys. 13. Elementy obudowy i stojana maszyny 

 

Rys. 14. Wirnik zamontowany w stojanie 
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5. Badania eksperymentalne maszyny 

Na stanowisku pomiarowym (rys. 15) zbudo-

wanym w Laboratorium Maszyn i Napędów 

Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym ZUT 

w Szczecinie, wykonano szereg badań ekspery-

mentalnych. Podczas badań biegu jałowego 

rejestrowano przebiegi napięć indukowanych 

mierzonych na zaciskach uzwojeń fazowych 

maszyny przy różnych prędkościach obroto-

wych wirnika. Wyniki pokazano na rys. 16. 

 

Rys. 15. Stanowisko pomiarowe 

 

Rys. 16. Wyniki badań eksperymentalnych -

indukowane napięcie fazowe 

Otrzymane wyniki doświadczalne porównano 

z wynikami symulacji i stwierdzono ich dobrą 

zbieżność. Przykładowo: porównanie wartości 

skutecznej napięcia indukowanego na zaciskach 

maszyny (pomierzonego przy prędkości 

1000 obr/min) wynoszącej 204,5 V z wartością 

wyznaczoną w wyniku symulacji równej 

198,9 V wykazało rozbieżność procentową wy-

noszącą ok. 2,7%. Na stanowisku ekspery-

mentalnym pomierzono również maksymalny 

moment zaczepowy, którego wartość wyniosła 

Mz = 1,44 Nm. Porównując wyniki badań 

symulacyjnych (rys. 6.) również uzyskano 

dobrą zbieżność. Różnice między wartościami  

z symulacji i eksperymentu są spowodowane 

m.in. niedokładnością pomiaru momentu 

obrotowego podczas badań eksperymentalnych, 

niedokładnością wykonania wirnika oraz upro-

szczeniami zastosowanymi w modelu symula-

cyjnym. Kolejnym etapem prac będzie przy-

jęcie właściwej strategii sterowania silnikiem 

zarówno w momencie rozruchu napędu jak  

i pracy przy dużych prędkościach obrotowych. 

W tym zakresie należy wziąć pod uwagę 

możliwość odwzbudzenia prądem Id uwzględ-

niając wyznaczone parametry maszyny, przygo-

tować procedurę sterowania i przeprowadzić 

dodatkową weryfikację eksperymentalną. 

6. Podsumowanie 

Celem pracy było opracowanie, wykonanie 

i wstępne zbadanie prototypu maszyny elektry-

cznej z magnesami trwałymi do napędu moto-

cykla elektrycznego. Na podstawie przeprowa-

dzonych analiz udało się zaprojektować 

i wykonać wirnik maszyny o dobrym stosunku 

indukcyjności w osi q do indukcyjności w osi d. 

Przy opracowywaniu docelowej konstrukcji 

silnika do motocykla elektrycznego należałoby 

rozważyć budowę stojana posiadającego skos 

żłobków, nawet o jedną podziałkę zębową lub 

zastosować inny sposób redukcji momentu 

zaczepowego, np. za pomocą klinów magnety-

cznych [12]. Taki zabieg wyeliminowałby nie-

mal całkowicie zarówno moment zaczepowy, 

jak i pulsacje napięcia indukowanego oraz mo-

mentu elektromagnetycznego. 
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