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ZALEŻNOŚĆ MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO OD 

WYSOKOŚCI MAGNESÓW SILNIKA REDUKTOROWEGO  
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MAGNETS HEIGHT AND 
ELECTROMAGNETIC TORQUE OF VERNIER MOTOR 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ wysokości magnesu na moment statyczny silnika 

reduktorowego. Charakterystyki momentu w funkcji położenia wirnika przy zmiennej wysokości magnesu 

otrzymane zostały metodą całkowania tensora naprężeń w wyniku rozwiązania serii obliczeń pola 

magnetycznego metodą elementów skończonych. Dla danej struktury geometrycznej silnika, wymuszenia i 

parametrów materiałowych znaleziono wysokość magnesu dla której moment jest największy. 

Zaprezentowane zostały wyniki obliczeń dla silników o średnicy zewnętrznej stojana w zakresie 300 – 600 

mm. 
 
Abstract: The influences of magnet height on the static torque of Vernier Motor were presented on this 

paper. Electromagnetic torque versus rotor position characteristics were obtained in result of solving  

magnetostatic FEM model of the motor. For particular set of geometrical and material parameters, the 

magnet height giving maximum of torque was found. Results for motors of external stator diameter from 300 

to 600 mm were presented. 
 
Słowa kluczowe: Silnik reduktorowy, modelowanie metodą elementów skończonych, moment obrotowy, 

magnesy trwałe 
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1. Wprowadzenie 
W wielu dziedzinach techniki, od energetyki i 

transportu do mechatroniki i robotyki, coraz 

większą rolę odgrywają napędy bezpośrednie, 

w których wyeliminowana została przekładnia 

mechaniczna dostosowująca prędkość obrotową 
silnika do mechanizmu napędzanego. Pociąga 

to za sobą potrzebę konstruowania 

wolnoobrotowych silników elektrycznych o 

dużej gęstości mocy. Tradycyjne konstrukcje 

silników wielobiegunowych indukcyjnych i 

synchronicznych nie zapewniają osiągnięcia 

zbyt wysokich gęstości mocy i wciąż mają 
większe gabaryty, mniejszy współczynnik 

mocy i mniejszą sprawność niż odpowiadające 

im motoreduktory. Uwagę konstruktorów 

przyciągają nowe topologie i koncepcje maszyn 

[1] lub znane od lat [2, 3], lecz zyskujące nowe 

perspektywy wraz z postępami w technologii 

materiałowej [4]. Jedną z takich odkrywanych 

na nowo konstrukcji jest synchroniczna 

maszyna reduktorowa  wzbudzana 

nowoczesnymi magnesami trwałymi (ang.: 

Permanent Magnet Vernier Motor) [5, 6, 7]. 

Idea synchronicznego silnika reduktorowego 

(ang. Vernier Motor), w którym pole 

magnetyczne wiruje ze znacznie większą 
prędkością niż wirnik nie jest nowa. 

Początkowo były to silniki reluktancyjne [3] 

jednak odznaczały się małą sprawnością, 
dużym prądem magnesującym i małą 
gęstością objętościową momentu. Dostępność 
nowych materiałów magnetycznie twardych, o 

dużej energii odmagnesowania, zwróciła 

uwagę konstruktorów na możliwość 
zastosowania wzbudzenia magneto-

elektrycznego w silnikach reduktorowych 

[4, 8]. 

2. Silnik reduktorowy z magnesami 
trwałymi 
Stojan silnika reduktorowego jest zbudowany 

analogicznie do stojana silnika indukcyjnego o 

otwartych żłobkach (rys. 1.). Trójfazowe 

uzwojenie jednowarstwowe wytwarza pole 

magnetyczne  wirujące, zwykle o jednej parze 

biegunów. Wirnik składa się z pakietu blach 

tworzących jarzmo i magnesów trwałych 

naklejonych na powierzchni przyszczelinowej. 
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Magnesy są namagnesowane w kierunku 

promieniowym. Sąsiadujące ze sobą magnesy 

mają przeciwne zwroty wektora magnetyzacji i 

tworzą układ naprzemiennych biegunów 

magnetycznych. Liczba par biegunów wirnika 

dobrana jest według zależności [5]: 

 

�� � �� � �   (1), 

 

gdzie: 

��- liczba żłobków stojana, 

� - liczba par biegunów stojana. 

 

Silnik reduktorowy wytwarza moment 

obrotowy w wyniku oddziaływania 

harmonicznych żłobkowych pola stojana z 

wielobiegunowym polem wirnika. Struktura 

reluktancyjna strefy żłobkowo-zębowej stojana 

i biegunów magnetycznych wirnika tworzy 

swoistego rodzaju układ noniusza, w którym 

następuje efekt redukcji prędkości obrotowej w 

wyniku sprzężenia magnetycznego.  

 
Rys. 1. Przekrój silnika reduktorowego:  

1 – rdzeń stojana, 2 – kanał wentylacyjny,  

3 – uzwojenie stojana, 4 – szczelina powietrzna, 

5,6 – magnesy trwałe, 7 – rdzeń wirnika 

Podziałki biegunowe stojana i wirnika oraz 

podziałka żłobkowa stojana spełniają równanie 

noniusza: 

 

���� � ���� � 	
�� � ���� (2), 

 

gdzie: 

�� �
�

��
  – podziałka żłobkowa stojana, 

�� �
�

��
 – podziałka biegunowa wirnika, 

�� �
�

�
 – podziałka biegunowa stojana, 

M – moduł noniusza. 

Jeżeli prędkość kątowa pola stojana wynosi 

ω� �
��

�
, to synchroniczna prędkość kątowa 

wirnika wyniesie: �� �
��

��
,  

W dalszej części artykułu przedstawiono 

zależność statycznego momentu 

elektromagnetycznego wytwarzanego przez 

silnik reduktorowy od wysokości magnesów 

wirnika. Obliczenia momentu przeprowadzono 

metodą elementów skończonych przy użyciu 

sparametryzowanego dwuwymiarowego 

modelu MES opisanego w [9]. 

3. Wpływ wysokości magnesów na 
wartość momentu 
Na podstawie zaleceń konstrukcyjnych 

przedstawionych w [5] i obliczeń pola 

magnetycznego dobrane zostały wstępne 

wymiary obwodu magnetycznego zapewniające 

odpowiednie wykorzystanie rdzeni stojana i 

wirnika (tab. 1.). 

Tab. 1. Zbiór parametrów modelu silnika. 

Nazwa parametru Wartość 

Średnica zewnętrzna stojana dse 300 mm 

Średnica wewnętrzna stojana d 204 mm 

Szczelina powietrzna δ 1,5 mm 

Średnica wewnętrzna wirnika dri 120,6 mm 

Wysokość jarzma stojana hys 30,2 mm 

Wysokość kanału wentyl. hk 4 mm 

Wysokość cewki uzwojenia hc 14 mm 

Wysokość magnesu hm 2,7 mm 

Szerokość żłobka bq 6,7 mm 

Szerokość magnesu bm 6,45 mm 

Liczba żłobków Qs 48 

Liczba par biegunów wirnika pr 49 

Długość rdzenia lFe 1000 mm 

Gęstość prądu stojana  j 4 A/mm
2
 

 

W następnym etapie badań obliczany był 

moment elektromagnetyczny w funkcji 

położenia wirnika, przy stałym wymuszeniu 

prądowym i zmiennej parametrycznie 
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wysokości magnesów trwałych w zakresie od 

0,5 do 13 mm. Obliczenia zostały wykonane w 

zakresie od 0 do 3,6° kąta obrotu wirnika, co 

odpowiada odległości kątowej pomiędzy 

dwoma położeniami podłużnymi wirnika. 

Wykres momentu przedstawia rys. 2. 

Z punktu widzenia maksymalnej obciążalności 

silnika momentem najistotniejszy jest moment 

maksymalny uzyskiwany dla położenia 

poprzecznego osi magnetycznych wirnika 

względem pola stojana Moment maksymalny w 

funkcji wysokości magnesu przedstawia rys. 3. 

Początkowo wzrost wysokości magnesu 

powoduje wzrost momentu z uwagi na 

zwiększenie strumienia magnetycznego. 

Maksymalna wartość momentu występuje dla 

wysokości magnesu ok. 3 mm. Dalsze 

zwiększanie wysokości magnesy powoduje 

jedynie nasycenie rdzenia stojana i stopniowy 

spadek wartości momentu 

elektromagnetycznego silnika.   

 
 

Rys. 2. Wykres powierzchniowy momentu 

elektromagnetycznego, w funkcji kąta obrotu 

wirnika dla wysokości magnesów od 0,5 do 13 

mm. 

 

 
Rys. 3. Wykres maksymalnego momentu 

elektromagnetycznego silnika, w funkcji 

wybranych wysokości magnesów trwałych od 

0,5 do 13 mm. 

Przedstawiona powyżej analiza wpływu 

wysokości magnesu na moment silnika została 

także zastosowana do modeli silników o 

większej średnicy zewnętrznej: 400, 500, 600 

mm i stałej długości rdzenia stojana lFe = 1000 

mm. Otrzymane zależności przedstawia 

rysunek 4. Moment maksymalny wzrasta w 

przybliżeniu proporcjonalnie do kwadratu 

średnicy silnika. 

  

 
Rys. 4. Zależność maksymalnego momentu 

elektromagnetycznego silnika od wysokości 

magnesów dla silników o średnicach dse = 300, 

400, 500 i 600 mm.  
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4. Wnioski 
 

Dla każdej z odpowiednio powiększonych 

konstrukcji modelowych zauważyć można 

podobny trend: istnieje optymalna wartość 
wysokości magnesu, dla której wartość 
momentu jest maksymalna. Powiększanie 

wysokości magnesów ponad wartość optymalną 
jest nieuzasadnione i zwiększa jedynie 

nasycenie rdzenia maszyny. 

Optymalna wysokość magnesu zwiększa się 
wraz z powiększaniem średnicy silnika. Należy 

także domniemywać, że zależy ona od 

charakterystyki magnesowania rdzenia i okładu 

prądowego, a zatem od stosowanej klasy 

izolacji uzwojeń i sposobu chłodzenia.  

Najciekawszym wnioskiem z przepro-

wadzonych badań jest spostrzeżenie, że 

optymalna wysokość magnesu stanowi 

zaledwie około 1 % średnicy zewnętrznej 

silnika. Objętość magnesów wykorzystywanych 

w konstrukcji silników reduktorowych 

omawianego typu okazuje się niezbyt duża. 

Fakt ten może mieć wpływ na dalszy rozwój 

napędów bezpośrednich z uwagi na rosnące 

koszty materiałów magnetycznie twardych. 
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