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SKŁADOWA PRZEMIENNA MOMENTU PODCZAS ROZRUCHU 
BEZPOŚREDNIEGO SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

 
ALTERNATING TORQUE DURING START UP PERMANENT MAGNET 

SYNCHRONOUS MOTOR 
 

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnych obliczeń momentów podczas rozruchu silnika 

synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi dla różnych kątów początkowych położenia wirnika. 

Wykonano obliczenia tych momentów dla różnych wartości napięć zasilających. 
 

Abstract: This paper presents impact torque phenomena in Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor. 

It is shown that this transient torque is much more higher comparing to induction motor. The influence of 

initial position and input voltage on maximum value of torque is considered. 
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1. Wstęp 

Dzięki wysokiej klasie sprawności oraz niemal 

jednostkowemu współczynnikowi mocy silniki 

z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośre-

dnim (LSPMSM) stanowią bardzo dobrą alte-

rnatywę dla silników indukcyjnych w napędach 

elektrycznych [1, 4]. Umieszczenie magnesów 

trwałych w wirniku skutkuje pogorszeniem 

właściwości rozruchowych w porównaniu do 

klasycznego silnika indukcyjnego [3, 7, 8].  

W przypadku rozruchu silnika indukcyjnego 

moment ma składową stałą, zależną od prę-

dkości obrotowej oraz składową przemienną 

wynikającą z procesów przejściowych po za-

łączeniu. Podczas pracy asynchronicznej silnika 

LSPMSM magnesy trwałe wytwarzają dodat-

kowe składowe momentu, opisane w [2, 5]. Is-

totnym problemem eksploatacyjnym w przypa-

dku obu typów maszyn jest wartość udarowego 

momentu wytwarzanego bezpośrednio po załą-

czeniu silnika. W przypadku napędów o dużym 

momencie bezwładności jest on przenoszony 

przez połączenie wpustowe na wale silnika. Za-

gadnienie to w przypadku silników indukcyj-

nych zostało dokładnie przebadane, natomiast 

w przypadku silników LSPMSM nie zostało 

szerzej omówione. Celem artykułu jest przed-

stawienie zagadnienia składowej przemiennej 

momentu podczas rozruchu silnika typu 

LSPMSM. 

 

 

 

2. Badany obiekt 

Zagadnienia składowej przemiennej zostały 

przeanalizowane z użyciem modelu polowo-

obwodowego czterobiegunowego silnika typu 

LSPMSM o mocy 45kW, którego geometrię 

przedstawiono na rysunku 1.  

 

Rys 1. Model polowy analizowanego silnika ty-

pu LSPMSM (45kW, 1500 obr/min) 

Podstawowe parametry silnika przedstawiono  

w tabeli 1. 

Tabela 1. Parametry analizowanego silnika syn-

chronicznego z magnesami trwałymi 

Moc (Pn) kW 45 

Napięcie (Un) V 400 

Prąd (In) A 68 

Prędkość (nn) obr/min 1500 

Współczynnik mocy (cosϕn) -- 0,98 

Sprawność (ηn) % 97,0 

Moment Mn N m 32,1 

Prąd rozruchowy. (Ir/In) -- 7,3 
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Początkowy moment 

rozruch. (Mr/Mn) 
 2,25 

Minimalny moment rozruch. 

(Mrmin/Mn) 
-- 1,35 

 

3. Analiza właściwości silnika 

Model polowo-obwodowy silnika zbudowano 

za pomocą oprogramowania Maxwell 2D 

(v.16.2). W symulacjach wybrano typ rozwią-

zania „transient”, pozwalający na modelowanie 

pracy maszyny przy wymuszeniu napięciowym 

z jednoczesnym uwzględnieniem ruchu, naj-

bliżej odzwierciedlający rozpatrywane zjawi-

ska. Ze względu na analizę właściwości rozru-

chowych wykonano obliczenia statycznej cha-

rakterystyki momentu rozruchowego wraz z je-

go składowymi: momentu asynchronicznego od 

klatki oraz momentu hamującego wytwarzane-

go przez magnesy trwałe. Przebieg tej chara-

kterystyki pokazano na rysunku 2. 

Rys. 2. Całkowity moment asynchroniczny oraz 

jego składowe dla badanego silnika LSPMSM 

(odniesione do momentu znamionowego) 

3.1. Wpływ położenia początkowego na war-
tość momentu udarowego 

W przypadku maszyn asynchronicznych war-

tość udarowego momentu po bezpośrednim za-

łączeniu jest niezależna od położenia wirnika. 

Inaczej jest w przypadku maszyn typu 

LSPMSM, gdyż moment udarowy powstaje za-

równo od prądów płynących w klatce wirnika 

jak również od interakcji z polem od magne-

sów, a ta jest uzależniona od względnego po-

łożenia wirnika w stosunku do wektora napięcia 

w chwili załączenia. Wyniki obliczeń momentu 

elektromagnetycznego w stanie zwarcia (dla 

zablokowanego wirnika) i różnych położeń po-

czątkowych pokazano na rysunku 3a.  

a) 

 
b) 

 

Rys. 3. Przebieg momentu elektromagnetycznego 

bezpośrednio po załączeniu analizowanego sil-

nika LSPMSM dla różnych kątów początkowych 

położenia wirnika 

Na podstawie przedstawionych wyników obli-

czeń (rys. 3) wynika, że maksymalny moment 

udarowy silnie zależy od względnego położenia 

początkowego wirnika. W najkorzystniejszym 

położeniu (około 0 deg) maksymalna wartość 

momentu jest około 6-krotnie większa od mo-

mentu znamionowego i jest to wartość poró-

wnywalna dla typowego silnika indukcyjnego. 

Natomiast w najmniej korzystnym położeniu 

(około 270 deg) wartość momentu udarowego 

osiąga około 13-krotność momentu znamio-

nowego. Różnice te wynikają ze składowej 

nieustalonej pochodzącej od klatki wirnika, 

gdyż po zaniknięciu składowej aperiodycznej 
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oba skrajne przypadki zrównują się, co poka-

zano na rysunku 3b. W stanie ustalonym wy-

twarzany moment elektromagnetyczny pulsuje 

w zakresie od minus 4Mn do plus 8Mn, zaś 

wartość średnia wynosi tyle, ile wynika z wy-

kresu na pokazanym na rysunku 2. 

W praktyce warunki zasilania nie muszą odpo-

wiadać znamionowym. Wartość napięcia zasi-

lania może się zmieniać, a w przypadku sieci  

o względnie małej mocy zwarciowej mogą na-

stępować spadki napięcia podczas rozruchu.  

Z tego powodu przebadano wpływ wartości na-

pięcia zasilającego na udar momentu podczas 

rozruchu. Zależność wartości momentu uda-

rowego w zależności od napięcia przedstawiono 

na rysunku 4. 

Rys. 4. Zależność krotności momentu udarowe-

go od wartości napięcia zasilającego dla silnika 

synchronicznego z magnesami trwałymi 

3.2. Moment przemienny w czasie rozruchu 
silnika synchronicznego z magnesami trwa-
łymi 

Wartość składowej przemiennej momentu zale-

ży od prędkości obrotowej [2]. W celu ukazania 

tego zjawiska wykonano obliczenia rozruchu 

badanego silnika. Na rysunku 5. pokazano 

przebieg momentu elektromagnetycznego oraz 

prędkości obrotowej w trakcie rozruchu z za-

łożonym wentylatorowym obciążeniem oraz 

momencie bezwładności około 10-krotnie wię-

kszym od momentu bezwładności wirnika sil-

nika. Z przebiegu momentu wynika, że po za-

niku składowej przejściowej wartość składowej 

przemiennej momentu wynosi około 4xMn  

i w szerokim zakresie prędkości zmienia się je-

dynie nieznacznie. Istotnie natomiast maleje 

częstotliwość tych pulsacji, co naturalnie 

wynika z malejącego poślizgu wraz ze wzro-

stem prędkości obrotowej. 

 
Rys. 5. Przebiegi czasowe momentu elektroma-

gnetycznego oraz prędkości obrotowej w czasie 

rozruchu silnika 

4. Podsumowanie  

Przeprowadzone badania pokazują, że wartość 

momentu przemiennego występującego w pracy 

asynchronicznej silnika typu LSPMSM jest 

istotnym zagadnieniem eksploatacyjnym. Uda-

rowy moment po załączeniu silnika jest zna-

cznie większy niż w przypadku silników in-

dukcyjnych, co należy brać pod uwagę na eta-

pie projektowania konstrukcji mechanicznej na-

pędu. Wyniki obliczeń przedstawiono dla ko-

nkretnego modelu silnika typu MSH 630: nie 

pokazane, ale wykonane obliczenia dla innych 

maszyn, różnych mocy oraz liczby par bie-

gunów pokazują, że charakter zjawisk jest bar-

dzo podobny. 
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