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MOMENT I SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA W NOWYM 

SYNCHRONICZNYM SILNIKU TARCZOWYM Z MAGNESAMI 
TRWAŁYMI O WYDATNYCH BIEGUNACH STOJANA 

 
TORQUE AND BACK ELECTROMOTIVE FORCE IN NOVEL AXIAL-FLUX PM 

SYNCHRONOUS MOTOR WITH SALIENT POLE STATOR 

 
Streszczenie: W artykule zawarto analizę pola magnetycznego, momentu elektromagnetycznego i SEM dla 

nowej konstrukcji synchronicznego silnika tarczowego z magnesami trwałymi o wydatnych biegunach stojana. 

Analizę przeprowadzono przy użyciu dwu oraz trójwymiarowych modeli numerycznych opartych na metodzie 

elementów skończonych. W pracy porównano wyniki obliczeń składowych momentu i SEM, uzyskane z 

modeli dwu i trójwymiarowych oraz wyznaczono podstawowe parametry całkowe dla nowej konstrukcji 

silnika tarczowego z magnesami trwałymi. 
 

Abstract: The article includes an analysis of the magnetic field for the new axial flux permanent magnet 

(AFPM) motor. A comparative study was carried out using 2-D and 3-D FEM motor models. Based on the 

developed models, series of calculations were done to determine the electromagnetic torque, cogging torque 

and back-electromagnetic-force (back-EMF) characteristics. Finally, considering the calculation results, the 

basic parameters were defined for the new design of axial flux permanent magnet motor. 
 

Słowa kluczowe: silnik tarczowy, modelowanie pola magnetycznego,  metoda elementów skończonych 

Keywords: permanent magnet axial flux motor (AFPM), magnetic field calc., finite element method (FEM) 

1. Wstęp 

Obserwowany na przełomie ubiegłego stulecia 

szybki rozwój technologii wytwarzania 

wysokoenergetycznych magnesów trwałych, 

bardzo istotnie wpłynął na intensyfikację badań 

nad grupą maszyn bezszczotkowych (brushless-

DC, brushless-AC). Nowoczesne konstrukcje 

silników (PMMs), zawierające w swojej 

strukturze magnesy trwałe, zostały bardzo 

szybko wchłonięte przez liczne gałęzie 

przemysłu. Ich bardzo wysoka zdolność 

aplikacyjna wynika przede wszystkim z 

wysokiego stosunku mocy do masy, bardzo 

dużej gęstości momentu, wysokiej sprawności i 

niezawodności [1-3].  

Poszukiwania alternatywnych, opartych na 

napędzie elektrycznym, konstrukcji lekkich 

pojazdów, znalazły swoje odzwierciedlenie w 

nowej grupie maszyn z magnesami trwałymi i 

strumieniem osiowym (PMAFM). Liczne 

publikacje z zakresu tej tematyki ukazują 

przewagę maszyn ze strumieniem osiowym  

wynikającą z większej gęstości mocy w 

odniesieniu do klasycznej wersji maszyn ze 

strumieniem promieniowym. Największą 

jednak zaletą maszyn ze strumieniem osiowym 

jest możliwość bezpośredniego montażu w 

piastę koła. W takiej konfiguracji maszyny te 

posiadają również znacznie lepsze warunki 

wymiany ciepła z otoczeniem, co ma 

szczególne znaczenie w związku ze znacznymi 

gęstościami mocy. Możliwość uniknięcia 

dodatkowych elementów służących do 

przenoszenia momentu obrotowego stanowi 

dodatkowy argument przemawiający za 

stosowaniem silników ze strumieniem osiowym 

[1-3].  

Obecnie znanych jest wiele rozwiązań 

konstrukcyjnych maszyn ze strumieniem 

osiowym. Różnice w budowie wynikają z 

konkretnych zastosowań oraz wyboru rodzaju 

sterowania. Autorzy niniejszej pracy 

koncentrują się na obliczeniach projektowych 

dla nowej konstrukcji trójfazowego silnika 

tarczowego z podwójnym wirnikiem i 

magnesami trwałymi. Przeprowadzone 

obliczenia przy zastosowaniu metody 

elementów skończonych w ujęciu dwu oraz 

trójwymiarowym, stanowią wstępną fazę 

projektu, mającego na celu skonstruowanie 

wysokosprawnego, odznaczającego się dużą 

gęstością momentu, napędu jednoosobowego 

pojazdu miejskiego.  
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2. Parametry konstrukcyjne  

Zaproponowaną konstrukcję silnika tarczowego 

z podwójnym, dwuwarstwowym  wirnikiem 

przedstawiono na rysunku 1. Konstrukcja 

silnika posiada wiele cech charakterystycznych 

dla grupy silników ze strumieniem osiowym 

(AFM). Niewielkim odstępstwem jest jedynie 

nieco wydłużony stojan pozwalający na 

wykonanie uzwojeń o znacznie większej liczbie 

zwojów.  

 

Rys. 1. Podstawowe parametry konstrukcyjne 

silnika AFPM 

W omawianej maszynie stosunek liczby 

biegunów stojana do wirnika wynosi ¾. 

Charakterystyczną cechą ww. maszyny jest 

podwójny układ rdzeni cewek stojana 

rozmieszczonych symetrycznie wzdłuż dwóch 

pierścieni o różnej średnicy. Uzwojone rdzenie 

współpracują z dwiema tarczami zawierającymi 

dwie warstwy wysokoenergetycznych 

magnesów trwałych. Biorąc pod uwagę 

specyficzny sposób uzwajania – sześć 

niezależnych układów trójfazowych –  

przedstawioną maszynę można traktować jako 

układ dwóch silników sprzężony mechanicznie. 

Podstawowe wymiary omawianej maszyny 

przedstawiono na rysunku 2. Do budowy 

stojana składającego się z dwóch centrycznie 

ułożonych pierścieni, zawierających rdzenie 

cewek zastosowano pakiety blach ze stali 

krzemowej o grubości 0,35mm. Tarcze wirnika 

wykonano ze stali konstrukcyjnej. W maszynie 

zastosowano magnesy neodymowe N42 w kilku 

rozmiarach, pozwalających na uzyskanie 

odpowiedniego kształtu biegunów, zarówno dla 

wewnętrznego jak i zewnętrznego pierścienia 

magnetycznego wirnika. Szczegółowe ułożenie 

magnesów na tarczach wirnika obrazuje 

rysunek 2c. Określone na wstępnym etapie 

założenia projektowe dotyczące podstawowych 

parametrów konstrukcyjnych oraz 

elektromechanicznych prototypu silnika AFPM 

zebrano w tabeli 1. 

Tabela 1. Podstawowe parametry konstrukcyjne 

i elektromechaniczne silnika AFPM 

Parametr Wartość 

Prąd znamionowy IN = 9.42 A 

Prędkość maksymalna nm= 3000rpm 

Średnica zewnętrzna D =98mm 

Długość czynna? L= 70mm  

Szerokość szczeliny pow. δ=0,7mm 

Liczba biegunów stojana zew. 24 

Liczba biegunów stojana wew. 12 

Liczba zwojów cewki stojana z = 180 

Liczba magnesów wirnika zew. 32 

Liczba magnesów wirnika wew. 16 

  

 

Rys. 2. Podstawowe wymiary synchronicznego silnika tarczowego z magnesami trwałymi 

a) b) c) 
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3. Modele numeryczne 

Pomimo znacznego wzrostu mocy 

obliczeniowej współczesnych komputerów 

obliczenia pola elektromagnetycznego 

skomplikowanych struktur w przestrzeni 

trójwymiarowej wymagają znacznych 

nakładów czasowych. Modelowanie dwu 

wymiarowe znacznie skraca czas obliczeń 

jednak w przypadku maszyn ze strumieniem 

osiowym należy stosować pewne założenia 

upraszczające. O ile w przypadku maszyn z 

klasycznym promieniowym rozpływem 

strumienia głównego obliczenia momentu 

wykonuje dla przekroju poprzecznego, dla 

maszyny ze strumieniem osiowym wykonuje 

się obliczenia siły z uwzględnieniem 

rozwinięcia struktury maszyny w silnik liniowy 

[4-5].  

 

Rys. 3. Model 3D silnika AFPM z zaznaczonymi 

płaszczyznami cięcia dla modeli 

dwuwymiarowych 

 

Rys. 4. Fragment modelu 2D silnika AFPM 

Rozpatrywaną maszynę ze względu na 

podwójną strukturę można traktować jako dwa 

układy liniowe przy założeniu braku sprzężeń 

magnetycznych. Na rysunku 3 przedstawiono 

fragment modelu trójwymiarowego wirnika 

omawianej maszyny z zaznaczonymi 

cylindrycznymi płaszczyznami cięcia, których 

rozwinięcie definiuje geometrię modelu 

dwuwymiarowego (rysunek 4). 

Alternatywny model trójwymiarowy jest 

znacznie dokładniejszy. Uwzględnia wszelkie 

sprzężenia magnetyczne występujące zarówno 

pomiędzy rdzeniami stojana jak również w 

tarczach wirnika. Autorzy kierując się 

koniecznością ograniczenia obszaru 

obliczeniowego zastosowali warunki 

periodyczności oraz symetrii. Uzyskana w ten 

sposób struktura dotyczy ¼ objętości całej 

maszyny ze strumieniem osiowym. W trakcie 

obliczeń model trójwymiarowy modyfikowano 

poprzez zmianę właściwości obszarów 

wchodzących w skład części zewnętrznej oraz 

wewnętrznej maszyny celem porównania 

wyników z modelem dwuwymiarowym. Na 

rysunku 5 przedstawiono trójwymiarowy model 

numeryczny wraz z rozmieszczeniem 6 

połączonych w gwiazdę trójfazowych grup 

uzwojeń.  

 

Rys. 5. Model 3D zawierający rozmieszczenie 

grup uzwojeń w objętości maszyny 
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4. Analiza i porównanie wyników obliczeń 

Wielkością niosącą wiele informacji na temat 

poprawności modeli numerycznych jest rozkład 

indukcji magnetycznej w szczelinie.  

W pierwszej fazie analizy autorzy skupili się na 

porównaniu składowej normalnej wektora 

indukcji magnetycznej Bn w modelu 2D  

z obliczeniami komponentu Bz dla modelu 3D. 

Obliczenia przeprowadzone przy zerowej 

wartości prądu w uzwojeniach stały się również 

podstawą do wyznaczenia wartości momentu 

zaczepowego całej maszyny. Dodać należy, iż 

wartość momentów zaczepowych liczona 

osobno dla wirnika wewnętrznego  

i zewnętrznego  jest na bardzo niskim poziomie. 

Wynika to przede wszystkim z dużej liczby par 

biegunów. 
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Rys. 6. Porównanie składowych wektora 

indukcji magnetycznej Bn oraz Bz  a) części 

wewnętrznej b) części zewnętrznej silnika AFPM 
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Rys. 7. Całkowity moment zaczepowy – 

obliczenia FEM 3D 

 

Zestawienie wyników obliczeń dla części 

wewnętrznej oraz zewnętrznej omawianej 

maszyny  zaprezentowano na rysunkach 6 - 7. 

Znacznie większa wartość całkowitego 

momentu zaczepowego (Tp-p =1,6 Nm), 

 w odniesieniu do momentów zaczepowych 

części wewnętrznej i zewnętrznej maszyny 

wskazuje na istnienie silnego sprzężenia 

magnetycznego. To z kolei sugeruje, iż wyniki 

obliczeń otrzymane za pomocą uproszczonego 

modelu 2D będą zawyżone. 

Podstawą do poprawnego określenia warunków 

zasilania omawianej maszyny AFPM jest 

wyznaczenie kątowej zmienności siły 

elektromotorycznej (SEM). Ze względu na 

konieczność uwzględnienia wzajemnego 

oddziaływania wewnętrznego oraz 

zewnętrznego  pierścienia magnesów wirników 

do obliczeń zastosowano model FEM 3D. 

Obliczone  wartości SEM dla wybranej grupy 

uzwojeń części wewnętrznej i zewnętrznej 

maszyny przedstawiono na rysunku 8.   
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Rys. 8. Kątowa zmienność SEM dla części 

wewnętrznej i zewnętrznej silnika AFPM 

(n=3000obr/min) 

Przystępując do wyznaczenia charakterystyk 

statycznych momentu elektromagnetycznego, 

uzwojenia każdej z grup połączono w gwiazdę. 

Zastosowane wymuszenie prądowe ma 

charakter sinusoidalny, zaś kąt przesunięcia 

dobrano tak aby otrzymać maksymalną wartość 

momentu. Obliczenia przeprowadzone dla 

zaprezentowanych wyżej modeli 2D i 3D 

przedstawiono na rysunku 9 i 10. 
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Znaczne rozbieżności obliczeń wynikają w 

głównej mierze z przyjętych uproszczeń w 

modelu dwuwymiarowym. Wartość momentu 

całkowitego dla obliczeń 2D uzyskano na 

drodze superpozycji momentów od 

poszczególnych części. Wyniki symulacji 3D są 

znacznie bardziej wiarygodne gdyż 

uwzględniają skomplikowaną geometrię 

maszyny oraz sprzężenia magnetyczne.  
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FEM 3D - dla części wewnętrzej
FEM 2D - dla części wewnętrzej

FEM 3D - dla części zewnętrzej

FEM 2D - dla części zewnętrzej

 

Rys. 9. Porównanie wyników obliczeń 
momentów dla części wewnętrznej oraz 

zewnętrznej silnika AFPM. 
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Rys. 10. Moment całkowity - porównanie 

obliczeń FEM 2D i 3D 

5. Podsumowanie 

Opisany w pracy projekt maszyny 

charakteryzuje się bardzo dużą gęstością 

energii. Zgodnie z założeniami niniejszej pracy 

wykonano analizę porównawczą modeli MES 

2D i 3D. Otrzymane wyniki wskazują znaczne 

rozbieżności szczególnie w przypadku obliczeń 

momentu elektromagnetycznego. Przyczyną 

tych różnic jest w głównej mierze rozprzężenie 

magnetyczne części wewnętrznej i zewnętrznej 

maszyny zastosowane w modelu 

dwuwymiarowym. Jak wykazał model 

trójwymiarowy istnieje silne sprzężenie 

pomiędzy tymi częściami, szczególnie 

widoczne w kątowej zmienności momentu 

zaczepowego oraz całkowitej wartości 

momentu elektromagnetycznego. Przebiegi 

SEM posiadają kształt zbliżony do sinusoidy co 

w powiązaniu z zastosowanym układem 

uzwojeń zasilających ułatwia odnalezienie 

odpowiedniego sposobu sterowania. Obecnie 

autorzy budują prototyp, który umożliwi 

weryfikację pomiarową. Przeprowadzona 

weryfikacja stanie się podstawą do wyboru 

modelu umożliwiającego przeprowadzenie 

obliczeń optymalizacyjnych celem poprawy 

istotnych parametrów całkowych silnika 

AFPM. 
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