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SILNIK RELUKTANCYJNY
Z TOCZĄCYM SIĘ WIRNIKIEM DYSKOWYM

ROLLING DISC – SHAPE ROTOR SWITCHED RELUCTANCE MOTOR

Abstract: The article describes construction and operational principles of rolling disc – shape rotor switched 
reluctance motor. In first part of the article, rotor kinematics and special mechanical properties are described. 
Few methods of  control are also presented. The second part of article consist magnetic calculations (which 
were done with Vector Fields® Opera 3D software) as a way to find the optimal construction parameters and 
control algorithm. In the third part of the article author describes results of tests of drive system with prototype 
motor.

1. Wstęp
Silniki reluktancyjne z toczącymi się wirnikami 
są konstrukcjami mało popularnymi. Posiadają 
oczywiste wady -  między innymi niewielki sto-
sunek mocy do masy. Jednak ta grupa maszyn 
posiada też zalety. Dwie najważniejsze to niska 
wartość momentu bezwładności oraz przekład-
nia mechaniczna zawarta od razu w samej ma-
szynie. Opis matematyczny zjawisk elektro-
magnetycznych zachodzących w tego typu 
urządzeniach jest dość skomplikowany. Z tego 
powodu trudno jest dokonywać optymalizacji 
parametrów elektrycznych i mechanicznych. 
Artykuł ten ma w pewnym stopniu nakreślić 
kierunek rozwoju i pokazać pewne niewielkie 
wskazówki konstrukcyjne, które prawdopodob-
nie pozostały niezauważone do tej pory.

2. Obwód magnetyczny
Silniki reluktancyjne z toczącym się wirnikiem,
a szczególnie z wirnikiem dyskowym, mogą 
być budowane w oparciu o różne topologie. 
Jednak zasada działania jest niezmienna. Polega 
na przyciąganiu zwory, którą w tym przypadku 
jest wirnik, do nabiegunników stojana. Przełą-
czając kolejne pasma stojana uzyskuje się efekt 
przetaczania się płaszczyzny wirnika po płasz-
czyźnie stojana. Zwykle miejsce styku po-
wierzchni wirnika i stojana ma kształt linii 
(rzadziej punktu). Szczelina powietrzna w miej-
scu styku jest bardzo niewielka (maksymalnie 
kilka dziesiątych części milimetra). Wraz z od-
dalaniem się od linii styku grubość szczeliny 
szybko rośnie. Kształt oraz szybkość narastania 
szczeliny powietrznej ma jak się okaże kluczo-
we znaczenie przy kształtowaniu parametrów 
silnika. Na rysunku 1 pokazany jest model sil-

nika reluktancyjnego z toczącym się wirnikiem 
dyskowym. Jest to najprostszy typ konstrukcji 
do wykonania, jednak w obecnej chwili trudno 
przewidzieć czy optymalny. Silnik składa się 
z dwóch symetrycznych połówek stojana oraz 
dyskowego wirnika. Powierzchnia styku stojana 
jest płaska, natomiast powierzchnia wirnika jest 
stożkowa. Względem innych konstrukcji zmia-
na polega na tym, iż powierzchnie obu tych 
elementów były stożkowe lub nawet kuliste. 
Dzięki temu opisywana konstrukcja staje się 
tańsza gdyż skróceniu ulega proces obróbki 
skrawaniem powierzchni stojana. Kolejną 
zmianą względem starszych konstrukcji jest 
usunięcie wewnętrznej części zarówno stojana 
jak i wirnika. Jak się okaże (w rozdziale po-
święconym wynikom symulacji) znaczna część 
stojana i wirnika nie bierze udziału w tworzeniu 
siły zatem nie ma sensu jej istnienie. 

Rysunek 1

Stojan silnika bez usuniętej wewnętrznej części 
pokazany jest na rysunku 2. Różnica między 
modelem a silnikiem rzeczywistym pokazana 
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jest na rysunku 3. Czerwonym kolorem zazna-
czono obszar wewnętrzny, którego nie powinno 
być w zoptymalizowanej konstrukcji. Jego 
wielkość należy dobrać na podstawie obliczeń 
optymalizacyjnych.

Rysunek 2

Rysunek 3

Przyczyną tego kierunku optymalizacji jest 
chęć zmniejszenia strat w uzwojeniu i zmniej-
szenie zużycia materiału, a co za tym idzie –
masy silnika. Obszary nabiegunników stojana 
umieszczone blisko środka konstrukcji wyma-
gają przepływu magnetycznego podobnie jak 
obszary zewnętrzne. Jednak z racji niewielkiej 
odległości od środka (mały promień) moment 
wytwarzany w tych częściach nabiegunnika jest 
względnie mały. Zatem cewka uzwojenia jest 
niepotrzebnie wydłużona – co generuje nierac-
jonalne zwiększenie strat w uzwojeniu.
Dzięki pozbawieniu stojana wewnętrznej części 
można skrócić średni obwód zezwoju o prawie 
połowę. 

3. Zasilanie uzwojeń silnika
Aby wytworzyć siłę i moment w silniku reluk-
tancyjnym należy wytworzyć indukcję w ob-
wodzie magnetycznym. Kierunek działania siły 
i momentu nie zależy od zwrotu wektora induk-
cji, a zależy jedynie od kierunku zmiany reluk-
tancji w funkcji kąta położenia wirnika (ściślej: 
siła ma zwrot w kierunku, w którym pochodna 
indukcyjności pasma fazowego po kącie ma 
dodatni znak). Na zwrot wektora siły i momen-
tu nie ma więc wpływu kierunek prądu w paś-
mie fazowym. Jest to bardzo ważna cecha silni-
ków reluktancyjnych. Fakt ten jest również du-
żą zaletą. Układ zasilający jedno pasmo fazowe 
nie musi zapewnić napięcia bipolarnego. Zatem 
do sterowania pasmem fazowym wystarczy je-
den tranzystor a nie cztery. Zwykle jednak pas-
mo fazowe zasilane jest przez układ dwóch 
tranzystorów, aby móc osiągać szybsze wyłą-
czenie prądu. Układ dwóch tranzystorów na 
pasmo fazowe umożliwia zwrot energii zmaga-
zynowanej w indukcyjności do źródła zasilania. 
Pozwala to na obniżenie strat i poprawę spraw-
ności. Dodać należy, że w silnikach reluktan-
cyjnych wirujących zasila się naraz tylko jedno 
pasmo fazowe – to w którym następuje naj-
większa zmiana indukcyjności w funkcji kąta 
położenia wirnika. Obrazowo pokazane jest to 
na rysunku 4.

Rysunek 4

Zasilając pasmo fazowe oznaczone kolorem 
żółtym oczekuje się przemieszczenia wirnika 
tak, aby nabiegunniki wirnika pokryły się 
z oznaczonymi tymi samymi kolorami nabie-
gunnikami stojana. Tak dzieje się w klasycz-
nym silniku reluktancyjnym czyli silniku wiru-
jącym wokół osi. W silniku z toczącym się wir-
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nikiem dyskowym sprawa jest bardziej złożona. 
Zasilenie tylko jednego pasma fazowego powo-
duje powstanie wielkiej siły i momentu. Jest to 
spowodowane przepływem pola wytworzonego 
przez jedno tylko pasmo – przez dwa sąsiednie 
nabiegunniki oraz przez dwie szczeliny po-
wietrzne. Taki stan rzeczy powoduje powstanie 
względnie niewielkiego natężenia indukcji 
w szczelinie powietrznej. Co zatem można zro-
bić aby poprawić sytuacje? Rozpatrzono pięć 
przypadków zasilenia pasm fazowych. Rysunek 
5 pokazuje oznaczenie kolejnych pasm fazo-
wych. Linia styku wirnika i stojana przebiega 
przez środek 1 pasma fazowego. We wszyst-
kich przypadkach gęstość prądu wynosiła 
10 A/mm². Pierwszym badanym przypadkiem 
było jak już wspomniano zasilenie tylko pasma 
fazowego o numerze 2. Rozkład pola w prze-
kroju silnika pokazano na rysunku 6.

Rysunek 5

Rysunek 6

Kolejnym przypadkiem było zasilenie pasm fa-
zowych o numerze 1 i 2. Zwrot pola nad oboma 
biegunami był taki sam. Obraz pola tego przy-
padku pokazany jest na rysunku 7. Następnie 

podobnie jak poprzednio zasilono pasma 1 i 2,
z tym, że zmianie uległ kierunek prądu w jed-
nym paśmie fazowym. Dzięki temu nad nabie-
gunnikami powstały różnoimienne bieguny. 
Taki stan rzeczy pozwolił na zamknięcie się li-
nii pola na znacznie krótszej drodze i w miejscu 
gdzie szczelina powietrzna jest znacznie mniej-
sza. Obraz pola z tego przypadku pokazany jest 
na rysunku 8.

Rysunek 7

Rysunek 8

Jak okaże się w tabeli zestawiającej wyniki –
zmiana kierunku prądu zaowocowała ponad 
trzykrotnym zwiększeniem momentu wytwa-
rzanego przez silnik. Jednocześnie, co oczy-
wiste, nie uległy zmianie straty w uzwojeniu. 
Kolejnym przypadkiem było zasilenie pasm 2 
i 3 tak, aby bieguny nad nabiegunnikami były 
przeciwne. Obraz pola z tego przypadku poka-
zany jest na rysunku 9. Z racji tego, że oba pas-
ma położone są w miejscu, gdzie szczelina po-
wietrzna ma już znaczną wartość, indukcja 
osiąga niską wartość. Jednak zwiększa się rów-
nież ramię, na którym działa siła. W porówna-
niu do poprzedniego przypadku siła zmniejszy-
ła się blisko cztery razy ale moment zmniejszył 
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się tylko o jedną trzecią. Ostatnim badanym 
przypadkiem było zasilenie pasm fazowych 1, 2 
i 3. Kierunek prądów był następujący: w pa-
smach 1 i 3 kierunek prądu był taki sam, a w
paśmie 2 – przeciwny niż pasmach 1 i 3. Dzięki 
temu utworzyły się trzy bieguny o kolejno 
przeciwnych znakach. Obraz pola z tego przy-
padku pokazany jest na rysunku 10.

Rysunek 9

Rysunek 10

Zestawienie wyników pokazane jest w Tabeli 1.

Tabela 1.

Połączenie
Siła 
[N]

Moment 
[Nm]

Pasmo 2 2,57 0,077
Pasmo 1 i 2 3,58 0,049
Pasmo 1 i 2, przeciwny kier. 11,54 0,184
Pasmo 2 i 3, przeciwny kier. 3,19 0,112
Pasmo 1, 2, 3, przeciwny 
kier.

11,45 0,208

4. Podsumowanie i wnioski
Pokazane wyniki są jedynie symulacją rozkładu 
pola magnetycznego, rozwijanej przez silnik 
siły i momentu. Jednak dokładność obliczeń za 
pomocą metody elementów skończonych daje 
wyniki obarczone błędem kilku – kilkunastu 

procent. Najważniejsze są jednak wnioski ja-
kościowe. Istnieją pewne sposoby połączeń 
pasm fazowych, które pozwalają rozwinąć sil-
nikowi znacznie większy moment niż inne. 
W istniejącej literaturze niewiele jest wzmianek 
o tego typu silnikach. Nie znaleziono jednak 
w ogóle wzmianek na temat sposobów zasilania 
pasm fazowych i silników jako całości. Intere-
sującym zagadnieniem jest gęstość prądu 
w przewodzie pasma fazowego. Z racji tego, że 
jednocześnie zasilane są dwa pasma fazowe 
z piętnastu (omawiany silnik ma w sumie pięt-
naście pasm fazowych) ich wykorzystanie 
w czasie jest niewielkie – ok. 13%. Z tego po-
wodu można zasilać uzwojenia tak, aby gęstość 
prądu była relatywnie bardzo duża, nie obawia-
jąc się o przegrzanie uzwojeń. W badaniach 
rzeczywistych planuje się osiągnąć gęstości do 
50 A/mm². Symulacje z taką gęstością prądu 
pokazują, że rdzeń jeszcze nie wchodzi w stan 
nasycenia co potwierdza celowość aż tak du-
żych gęstości prądu. Należy bowiem pamiętać, 
że w silnikach reluktancyjnych moment rośnie 
proporcjonalnie do kwadratu wzrostu prądu.
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