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ZNACZENIE UśYCIA KONCENTRATORA MAGNETYCZNEGO  

W OBWODZIE MAGNETYCZNYM SILNIKA SYNCHRONICZNEGO  
ZE STAŁYMI MAGNESAMI WEWNĄTRZ WIRNIKA 

 

THE MEANING OF MAGNETIC CONCENTRATOR IN THE MAGNETIC 
CIRCUIT INTERIOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONUS MOTOR  

  
Abstract: In the paper the results of the simulation and analysis of the interior-permanent magnet synchronous 
motor have been presented. In the research FEM method was applied. Magnetic concentrator, made of high 
material permeance with saturation up to 2,35 T,  was used to form the magnetic flux. All simulations for 
computing  torque, flux density and cogging torque were calculated in Flux 2D and FEMM commercial 
programmes. The differences between static torque of the rotor with and without magnetic concentrator were 
presented in the paper. The numerical simulations showed the influence of the magnetic concentrator on the 
torque and the cogging torque in the interior permanent magnet synchronous motor. 

1. Wstęp 

Synchroniczne silniki z magnesami stałymi (Pe-
rmanent Magnet Synchronus Motor) z magne-
sami stałymi umieszczonymi wewnątrz obwodu 
magnetycznego wirnika tworzą zwartą konstru-
kcję mechaniczną [1]. Umieszczone wewnątrz 
wirnika magnesy stałe nie są naraŜone na usz-
kodzenia mechaniczne, jednocześnie, właściwie 
umocowane znoszą bardzo dobrze duŜe siły 
odśrodkowe jakimi poddawane są w czasie ru-
chu obrotowego wirnika [4]. Zasadę pracy kon-
centratora magnetycznego mającego na celu 
zwiększenie gęstości strumienia pochodzącego 
od magnesu stałego przedstawiono na rys. 1. 
 

 

Rys. 1. Zasada pracy koncentratora magnety-

cznego wraz z wyliczoną gęstością strumienia 

przed i za koncentratorem 
 

Przedstawiono tu przykładowy obwód magne-
tyczny z koncentratorem zaznaczonym symbo-
lem K oraz magnesem stałym M.  
W przypadku pracy na liniowej części chara-
kterystyki magnesowania, koncentrator zawęŜa  
 

 
 
 

pole przepływu strumienia. Zgodnie z zasadą  
wyliczania gęstości strumienia: 
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przy stałej wartości strumienia wynikającej  
z właściwości magnesu stałego, indukcja B  po 
koncentracji będzie większa w proporcji:             
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gdzie symbole z indeksem „1” będą oznaczały 
wielkości przed, a z indeksem „2” po konce-
ntracji strumienia. Koncentrator pozwala na 
zwiększenie gęstości strumienia generowanego 
przez magnes stały. Ta prosta uwaga ma 
znaczenie jedynie w obwodach magnetycznych 
z magnesami stałymi gdzie gęstość strumienia 
ograniczona jest właściwościami magnesu sta-
łego i moŜliwościami technologicznymi produ-
centów.             
W ten sam sposób moŜna konstruować obwód 
magnetyczny wirnika silnika z magnesami sta-
łymi. Poprzez zwiększenie gęstości strumienia 
pochodzącego od magnesów stałych moŜna 
zwiększać moment obrotowy lub zaczepowy. 
W obu przypadkach moŜe to być interesujące 
zarówno przy konstrukcji silników typowych 
jak i specjalizowanych. 
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2. ZałoŜenia do projektu 

Do obliczeń przyjęto model silnika przedsta-
wionego na rys.2. 
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny silnika przyjętego 

do obliczeń 
 

Na rysunku zaznaczono miejsce posadowienia 
magnesów M oraz koncentratora K. Powię-
kszenie obszaru koncentratora przedstawiono 
na rys 3. 

MK

 

Rys. 3. Powiększenie obszaru koncentratora  

w wirniku silnika 
 

Na rysunkach zaznaczono równieŜ okłady prą-
dowe z symbolami wektorowymi przepływu 
prądu, krzyŜykiem prąd wpływający, kółe-
czkiem wypływający z oglądanej powierzchni 
przekroju. Ścianki boczne  koncentratora na-
chylone są pod kątem 45° a więc powierzchnię 
wyjściową moŜna wyliczyć wg wzoru: 
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gdzie 2B , 1B - gęstość strumienia odpowiednio 
za i przed koncentratorem, oraz A i H 
odpowiednio szerokość podstawy i wysokość 
koncentratora. 

3 . Metodyka obliczeń  

Systematyka obliczeń opiera się na Metodzie 
Elementów Skończonych. Analizowany obszar 
podzielono na 2x105 elementów trójkątnych  
w przestrzeni 2D. Do obliczeń wykorzystano 
program narzędziowy przy uwzględnieniu ze-
rowych warunków brzegowych. Szczególną 

uwagę zwrócono na obszary wraŜliwe wokół 
szczeliny powietrznej badanego silnika, na os-
trych i przewęŜonych elementach obwodu mag-
netycznego. Symulację komputerową przepro-
wadzono w oparciu o Metodę Tensorów dla 
równania Maxwella [6]. Składowa normalna tej 
siły działając na promieniu r wytwarza moment 
elektromagnetyczny. 
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Wielkości  i wartości występujące we wzorach 
(4) i (5) oznaczają: 
B – chwilowe wartości obwodowego rozkładu 
indukcji w szczelinie  B [T], 
n – jednostkowy wektor składowej normalnej 
prostopadłej do powierzchni wirnika,  
µ0 – przenikalność magnetyczna próŜni  
µ0 = 4π · 107 [H/m]. 
Wielkość momentu wyliczana jest ze wzoru (5) 
przy uwzględnieniu promienia badanego wir-
nika. 

4. Wyniki symulacji 

Przy załoŜeniach sformułowanych w rozdziale 
3 dokonano obliczeń statycznego momentu 
obrotowego oraz momentu zaczepowego raz  
dla obwodu magnetycznego z koncentratorem 

wykonanym z materiału o TB 35,2max =  [2]  
i drugi raz dla blachy generatorowej. Chara-
kterystyki magnesowania koncentratora oraz 
blachy generatorowej przedstawiono na rys. 4. 
Charakterystyki zaleŜności momentu statycz-
nego oraz momentu zaczepowego od kąta obro-
tu wirnika pokazano na rys.5 oraz 6. 
Z przedstawionych charakterystyk wynika, Ŝe 
wpływ zastosowania koncentratora na przebieg 
charakterystyki jest stosunkowo niewielki. 
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Rys. 5. Charakterystyka momentu zaczepowego 

wirnika silnika 
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Rys. 6. Charakterystyka momentu obrotowego 

wirnika silnika 

Lp Kąt 
obrotu 

wirnika 

Wartość 
momentu 
zaczepow. 
MZ [Nm] 

Wartość 
momentu 
obrotow. 

MO [Nm] 

RóŜni 
ca 

M= 
MZ-
MO 

1 4 8,33 8,96 -0,63 

2 5 8,28 8,69 -0,41 

3 12 8,27 8,65 -0,38 

4 13 8,32 8,95 -0,63 

Rys. 7. Tabela porównania wyliczonych mome-

ntów dla obu przypadków 

W tabeli na rys.7 przedstawiono porównanie 
wartości maksymalnych dla wybranych wokół 
maksimum momentu zaczepowego kątów obro-
tu wirnika. MoŜna łatwo zauwaŜyć, Ŝe moment 
zaczepowy jest nieco mniejszy dla obwodu 
magnetycznego z koncentratorem. Zjawisko to 
wynika ze zmniejszonej powierzchni czynnej 
nabiegunnika wirnika. Zmniejszona powierz-
chnia czynna nabiegunnika powoduje szybsze 
wyjście nabiegunnika ze strefy wpływu bieguna 
stojana. Zmniejszony kąt opasania wirnika 
powoduje analogiczne zachowanie wirnika. 

Mały wpływ zastosowania koncentratora 
strumienia wynika z niewielkiej koncentracji 
strumienia. W rozpatrywanym przypadku 

zgodnie ze wzorem (3) wynosi 22.1*12 BB = . 
Autorzy przewidują dalsze badanie problemu. 
W przypadku zastosowania koncentratora  
o większym współczynniku koncentracji moŜna 
będzie zastosować magnesy o większej objęto-
ści, co moŜe spowodować uzyskanie większego 
momentu obrotowego. 
NaleŜy równieŜ starannie dobrać sterowanie sil-
nika przykładając większą uwagę do kompe-
nsacji momentu zaczepowego. MoŜe to zaowo-
cować powiększeniem momentu obrotowego na 
co zwrócono uwagę w [5]. 
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