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WPŁYW GEOMETRII NA WIELKO�CI MOMENTÓW OBROTO-

WYCH WYTWARZANYCH W ELEKTROMECHANICZNYM  
PRZETWORNIKU POŁO�ENIA O RUCHU ZŁO�ONYM  

OPARTYM NA STRUKTURZE RADIALNEJ 
 

THE INFLUENCE OF GEOMETRIC DIMENSIONS ON TORQUE VALUE  
IN COMPLEX MOTION COMMON MAGNETIC CIRCUIT  

ELECTROMAGNETIC CONVERTER 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu poszczególnych wymiarów geometrycznych 

na moment obrotowy w elektromechanicznym przetworniku poło�enia o ruchu zło�onym. Przetwornik ró�ni si� 

od konwencjonalnego silnika w strukturze radialnej tym, �e posiada dwa wirniki, wewn�trzny i zewn�trzny, a 

wzbudzaj�cy je wspólny stojan, znajduje si� pomi�dzy nimi. Zastosowanie takiego układu wprowadza inne 

proporcje wymiarów w stosunku do zwykłego silnika z zewn�trznym wirnikiem. Powoduje to, �e kształt krzy-

wej momentu wirnika zewn�trznego, ró�ni si� od uzyskanego w wirniku wewn�trznym.  W niniejszym artykule 

przedstawiono badania wpływu poszczególnych elementów na przebieg momentu, które polegały na porównaniu 

kilkuset konfiguracji wymiarów. Omówiono zasad� porównania (rozbie�nych, co do warto�ci) wyników jedn� 

zale�no�ci� kryterialn�. 

 
Abstract: The article presents the results of the impact of various geometric dimensions of torque in a complex 

motion electromechanical converter. The converter differs from the conventional radial structure motor that it 

has two rotors, inner and outer, and excitation by a common stator, is located between them. The use of such a 

system introduces different size ratios relative to the normal external rotor motor. The result is that the shape of 

the torque curve of the outer rotor, different from the one in the internal rotor. This article presents a study on the 

impact of individual items in the course of time, which relied on a comparison of several hundred configuration 

dimensions. Discussed the principle of comparison divergent results as to the value or criterion one relationship. 
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1. Wst�p 
Rozwój technologii maszyn numerycznych, 

zach�ca do tworzenia nowych elektromecha-

nicznych przetworników poło�enia. Prezento-

wane w niniejszym dokumencie urz�dzenie po-

zwala na jednoczesne i niezale�ne wykonywanie 

ruchu liniowego i obrotowego przez wałek wy-

konawczy. Zastosowane rozwi�zanie ze wspól-

nym obwodem magnetycznym umo�liwiło za-

st�pienie dwóch silników jednym posiadaj�cym 

dwa wirniki i jeden stojan. Dokładne informacje 

na temat konstrukcji urz�dzenia mo�na znale�� 

w innych publikacjach[1,4]. Jak wspomniano 

wcze�niej, wspólny obwód magnetyczny ma 

spowodowa� zmniejszenie wymiarów analo-

gicznego rozwi�zania posiadaj�cego dwa silniki. 

W zwi�zku z tym oczekuje si�, mo�liwie małej 

�rednicy zewn�trznej. Wymóg ten powoduje 

konieczno�� zmniejszenia wysoko�ci cz��ci 

zewn�trznej i wymusza inne proporcje wymia-

rów w stosunku do wirnika i stojana cz��ci we-

wn�trznej, co zobrazowano na rysunku 1. Zasto-

sowanie innych proporcji spowodowało otrzy-

manie niekorzystnego przebiegu krzywej mo-

mentu obrotowego przez wirniki cz��ci ze-

wn�trznej w stosunku do cz��ci wewn�trznej 

(rys. 2). 

 
Rys. 1. Przekrój poprzeczny przez konstrukcj� elek-

tromechanicznego przetwornika poło�enia 
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W celu znalezienia rozwi�zania przeprowadzono 

badania, których przebieg i wyniki zostały 

omówione dalej. 

�

Rys. 2. Przebiegi momentów obrotowych 

2. Przebieg bada� 
Badania polegały na sprawdzeniu 576 

konfiguracji poszczególnych elementów ge-

ometrycznych. Czynno�ci prowadzono na 

modelu wykonanego w filozofii silnika 

reluktancyjnego przeł�czlnego. Zakres zmian 

parametów zamieszczono w tabeli 1. 

Interpretacj� graficzn� poszczególnych 

parametrów zaprezentowano na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Wymiary wielko�ci konstrukcyjnych, decydu-

j�ce o cz��ci zewn�trznej, gdzie R oznacza promie� 

umownej granic pomi�dzy cz��ci� wewn�trzn�, a 

zewn�trzna. 

 Tabela 1 

Lp. Symbol Opis Zakres zmian 

1 kr Współczynnik �rednic 1,4-1,8 co 0,2 

2 gamS2 Współczynnik odp. za 

szeroko�� z�bów 
0,2-0,5 co 0,1 

3 ks2 Wsp. odp. za wyso-

ko�� jarzma stojana 
0,2-0,5 co 0,1 

4 krr2 Wsp. odp. za wyso-

ko�� jarzma wirnika 
0,3-0,6 co 0,1 

5 kr2 Wsp. odp. za �rodek 

szczeliny powietrznej 
0,4-0,6 co 0,1 

Obliczenia przeprowadzono za pomoc� progra-

mu FEMM 4.2 sterowanego przez skrypt napi-

sany w �rodowisku Matlab. Zmieniano poło�e-

nie wirnika w zakresie 0-0,5�. 

W efekcie uzyskano macierz momentów dla 

ka�dego rozpatrywanego przypadku i konfigura-

cji. Kolejnym etapem była analiza wyników.  

W celu jako�ciowego porównania wyników 

wyznaczono warto�ci �rednie momentów dla 

poszczególnych przypadków. Nast�pnie wyzna-

czono współczynniki t�tnie� dla ka�dego przy-

padku. Próba wyci�gni�cia wniosków z danych  

podanych w takiej postaci była wci�� nieudana. 

Prezentacja zmian dwóch powi�zanych warto�ci 

w funkcji pi�ciu zmiennych wymaga innego 

podej�cia ni� wykres przestrzenny. Uznano, �e 

warto�ci �rednie i współczynniki t�tnie� nale�y 

wyskalowa� warto�ciami maksymalnymi, przy 

czym warto�ci, dla których zmieniano współ-

czynnik �rednic skalowano lokalnie, aby nie 

porównywa� przypadków z zało�enia wi�kszych 

warto�ciach. Ostatecznie do oceny wybrano 

stosunek wyskalowanej warto�ci �redniej do 

wyskalowanego współczynnika szczytu, któr� 

nazwano funkcj� kryterialn�. 

           (1) 

 

Gdzie: n- numer przypadku, Tavg(n)- �rednia 

warto�� momentu konfiguracji (przypadku) n, 

max(Tavg)- maksymalna warto�� �rednia w za-

kresie dla, której współczynnik kr ma stał� war-

to��. 
 

 
Rys. 4. Przebiegi funkcji kryterialnej. Warto�ci 

kr=1,6 zwi�kszone o 1, warto�ci kr=1,8 zwi�kszone 

o 2� 
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Analizuj�c rysunek 4 mo�na zauwa�y� cztery 

obszary, w których funkcja wyra�nie zmienia 

si�. Pierwszym z nich jest zakres 1-48, gdzie 

współczynnik gamS2 wynosi 0,2; drugim obsza-

rem jest 49-96, dla gamS2=0,3, trzecim 97-144, 

dla gamS2=0,4, a czwartym 145-192, dla warto-

�ci współczynnika gamS2 równego 0,5. 

Na podstawie rysunku 4 mo�na wyci�gn�� na-

st�puj�ce wnioski.  

Szeroko�� z�ba powinna by� dopasowana do 

współczynnika �rednic kr. Oznacza to, �e aby 

silnik mógł pracowa� poprawnie, nale�y dla 

małych warto�ci współczynnika kr zwi�kszy� 

liczb� pasm, b�d� wprowadzi� wi�ksz� liczb� 

par biegunów. W ka�dym przypadku ro�nie licz-

ba cykli na obrót. 

Zbyt du�a szeroko�� z�ba powoduje, �e maszyna 

nie wła�ciwego rozwija momentu.

 

Rys. 5. Rozpływ strumienia magnetycznego dla zbyt 

szerokiego z�ba. Wirnik w poło�eniu �rodka podziałki 

biegunowej 

Wytłumaczeniem jest zał�czona na rysunku 5. 

ilustracja. Zbyt szeroki z�b w stosunku do frag-

mentu uzwojenia powoduje bardzo nisk� induk-

cj� w z�bie, przez co nawet zmniejszona po-

wierzchnia nachodzenia z�ba wirnika na z�b 

stojana nie powoduje wystarczaj�cej zmiany 

reluktakcji. Przebieg odfiltrowanego wpływu 

parametru gamS2 na funkcj� kryterialn� zapre-

zentowano na rysunku 6. 

Dalsza analiza rysunku 4 pozwala zaobserwo-

wa� inn� modulacj� przebiegu funkcji kryterial-

nej. W obszarach zakresów wymienionych wy-

�ej mo�na wyró�ni� kolejne 4 podobszary, 

w których funkcja kryterialna ro�nie i maleje. 

Ich warto�� maksymalna ma charakter malej�cy 

i jest wywołana wzrostem warto�ci współczyn-

nika ks2 odpowiedzialnego za wysoko�� jarzma 

stojana. Malej�ca warto�� funkcji kryterialnej 

spowodowana jest zmniejszeniem wysoko�ci 

z�ba stojana, a przez to powierzchni przezna-

czonej na uzwojenie. 

 

 

Rys. 6. Wpływ parametru kr na warto�� funkcji kryte-

rialnej. 

Stan ten zilustrowano na rysunku 7. Z�b stojana 

jest wyra�nie wy�szy, a linie strumienie g�stsze. 

Na rysunku 4 mo�na zauwa�y�, �e dla coraz 

wi�kszych warto�ci gamS2, parametr krs2 nie 

wpływa na warto�� funkcji kryterialnej. 

Według rysunku 4, zupełnie odmienny wpływ na 

warto�� funkcji kryterialnej ma parametr odpo-

wiedzialny za wysoko�� jarzma wirnika ze-

wn�trznego. Im wi�ksz� ma warto��, tym bar-

dziej ro�nie warto�� funkcji kryterialnej. 

Na rysunku 8 widoczny jest rozpływ linii stru-

mienia magnetycznego dla poło�enia 20%. Dla 

porównania na rysunku 11 przedstawiono prze-

bieg momentów dla obu konfiguracji. Widoczny 

wpływ nasycenia jarzma wirnika dla przypadku 

krr=0,3. 
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Rys. 7. Rozpływ strumienia magnetycznego, dla ró�nych warto�ci współczynnika krs2.  

Z lewej krs2=0,2  z prawej krs2=0,5 

    

Rys. 8. Rozpływ strumienia magnetycznego, dla ró�nych warto�ci współczynnika krr2.  

Z lewej krs2=0,3  z prawej krs2=0,6 

 

Rys. 9. Wpływ wysoko�ci jarzma stojana na funkcj� 

kryterialn� dla ró�nych szeroko�ci z�ba 

 

Rys. 10. Wpływ wysoko�ci jarzma wirnika na funkcj� 

kryterialn� dla ró�nych warto�ci parametru krs2. 
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Rys. 11. Charakterystyki momentu obrotowego dla 

ró�nych wysoko�ci jarzma wirnika 

 

 

Rys. 12. Wpływ współczynnika krr2 na funkcj� kryte-

rialn�, dla ró�nych współczynników �rednic kr 

 

 

Rys. 13 Wpływ współczynnika �rednic na mo�liwy 

do uzyskania moment obrotowy. 

Nale�y zauwa�y�, �e opisanie krzywych mo-

mentu zaproponowan� funkcj� kryterialn� przy-

nosi dobre rezultaty. 

Kolejnym parametrem, oddziałuj�cym na mo-

ment obrotowy uzyskiwany przez wirnik ze-

wn�trzny jest współczynnik kr2. Parametr ten 

ustala �rednic� �rodka szczeliny powietrznej. 

Parametr ten skaluje wymiary regulowane przez 

parametry krs2 oraz krr2 (zmniejsza jedne 

zwi�kszaj�c jednocze�nie drugie). Oddziaływa-

nie parametru na funkcj� kryterialn� przedsta-

wiono na rysunku 12. 

Na podstawie rysunku 12 mo�na stwierdzi�, �e 

wpływ parametru kr2 jest równie� powi�zany 

z warto�ci� współczynnika �rednic. Dla rozpa-

trzonych przypadków warto�� 0,5 okazuje si� 

optymalna. 

Rozwa�ania na temat wpływu poszczególnych 

parametrów na moment obrotowych ko�czy 

omówienie współczynnika �rednic. 

Wpływ współczynnika �rednic na �redni mo-

ment ma charakter wykładniczy. 

3. Podsumowanie 
W niniejszym referacie przedstawiono wpływ 

poszczególnych parametrów na przebieg mo-

mentu obrotowego. 

Wskazano wydajn� metod� porównywania 

i oceniania poszczególnych konfiguracji parame-

trów. 

Dalszym krokiem b�dzie przeprowadzenie anali-

zy konfiguracji wspólnie dla wirnika wewn�trz-

nego i zewn�trznego. Nast�pnie w poł�czniu 

z kryteriami przedstawionymi [5] zostanie wyło-

nione najlepsze mo�liwe rozwi�zane dla posta-

wionych zale�nie od postawionych wymaga�. 
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