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MASZYNA TARCZOWA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI – WYBRANE 
ASPEKTY BUDOWY PARAMETRYCZNYCH MODELI 

GEOMETRYCZNYCH 3D 
 

DISC-TYPE ELECTRICAL MACHINE WITH PERMANENT MAGNETS − SOME 
ASPECTS OF CREATING PARAMETERIZED GEOMETRIC 3D MODELS 

 
Abstract: The paper presents the method of creating parameterized geometric three-dimensional models of 
permanent magnet excited disc-type electrical machines in Flux3D application. Essential links described func-
tional compounds between the model and its features used for modeling the machine with two outer disk rotors 
and one inner coreless stator is presented. In addition, shows examples of machine-generated models of 
the various quantities of poles and geometric dimensions. Some simulation models have been compared with 
physical models. 
 
1. Wstęp 

Współczesne projektowanie nowych typów 
maszyn elektrycznych obydwa się coraz czę-
ściej przy wykorzystaniu trójwymiarowej me-
tody elementów skończonych (MES). Dzięki 
programom komputerowym, wykorzystującym 
metodę MES 3D, udaje się poprawnie budować, 
analizować oraz optymalizować maszyny elek-
tryczne, w tym maszyny tarczowe, które coraz 
częściej wykorzystywane są w napędach trans-
portowych lub jako generatory synchroniczne. 
Na etapie projektowania obwodów magnetycz-
nego i elektrycznego maszyn poszukuje się 
ich optymalnych geometrii, które pozwolą 
przykładowo na uzyskanie możliwie najwyż-
szego stosunku momentu do masy maszyny. 
Proces ten jest czasochłonny, wymagający two-
rzenia dużej ilości modeli, często od podstaw. 
W artykule przedstawiono metodę opracowania 
parametrycznych modeli geometrycznych 3D 
maszyn tarczowych wzbudzanych magnesami 
trwałymi w programie Flux3D. Przedstawiono 
zasadnicze więzy, opisane związkami funkcyj-
nymi, między modelem i jego cechami, użyte 
przy modelowaniu maszyny z wirnikiem dwu-
tarczowym i bezrdzeniowym, wewnętrznym 
stojanem. Ponadto pokazano przykłady wyge-
nerowanych modeli maszyny o różnych ilo-
ściach biegunów oraz wymiarach geometrycz-
nych. Wybrane modele symulacyjne porówna-
no z modelami fizycznymi. 

2. Modelowanie bezrdzeniowej maszyny 
tarczowej 

Procedura tworzenia parametrycznych modeli 
geometrycznych w przestrzeni 3D została 

przedstawiona na przykładzie maszyny tarczo-
wej o dwóch tarczach wirnika z magnesami 
i tworniku bezrdzeniowym z charakterystycz-
nymi uzwojeniami rozdzielonymi w układzie 
trójfazowym (rys. 1). 

 
Rys.1. Bezrdzeniowa maszyna tarczowa 
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Połączenia czołowe (czoła górne i dolne) cewek 
tworzących uzwojenia pasm stojana mają wy-
winięte na wewnętrzny (pasmo 1) i zewnętrzny 
(pasmo 2) brzeg tarczy twornika. Cewki pasma 
3 pozostają bez wywinięcia. 

2.1. Parametry geometryczne 

Pierwszy krok, jaki należy wykonać przy budo-
wie parametrycznych modeli geometrycznych 
maszyny tarczowej polega na zdefiniowaniu 9 
parametrów geometrycznych (tabela 1), które 
utworzą zasadnicze więzy, opisane związkami 
funkcyjnymi, między modelem i jego cechami. 
Zadawane parametry (1-8) wyznaczają gabaryty 
modelu oraz określają strukturę obwodu magne-
tycznego wirnika i elektrycznego twornika ma-
szyny. 
W celu zachowania kompatybilności z progra-
mem Flux3D w tabelach umieszczono angiel-
ską terminologię występującą podczas definio-
wania modelu. 

Tabela 1. Parametry geometryczne (Geometric 
Parameters) 

lp name comment expression

1 HC 
WYMIAR CEWKI W KIERUNKU 
OSIOWYM 

wartość 
zadawana

2 HJARZ 
WYMIAR JARZMA WIRNIKA W 
KIERUNKU OSIOWYM 

3 HMAG 
WYMIAR MAGNESU W KIERUNKU 
OSIOWYM 

4 HSZ 
WYMIAR SZCZELINY W KIERUN-
KU OSIOWYM 

5 2P ILOŚĆ BIEGUNÓW 

6 PWW 
PROMIEN WIRNIKA 
WEWNETRZNY 

7 PWZ PROMIEN WIRNIKA ZEWNETRZNY
8 WC SZEROKOSC CEWKI 
9 KB KAT BIEGUNA 360/2P 

2.2. Układy odniesienia 

Drugi krok polega na definicji pięciu układów 
współrzędnych wzajemnie powiązanych, które 
stanowią odniesienie dla lokacji punktów mo-
delu geometrii oraz punktów dla ścieżek two-
rzących profil cewek. W tym celu zdefiniowano 
główny (kartezjański) oraz 4 lokalne (cylin-
dryczne) układy odniesienia o parametrach 
podanych w tabeli 2. 
W układach odniesienia o nazwie A, B i C two-
rzone zostaną cewki uzwojeń pasma odpowied-
nio 1, 2 i 3, natomiast w układzie o nazwie 
Wirnik wprowadzone zostaną punkty modelu 
geometrii jednego bieguna maszyny. 

 

2.3. Transformacje 

W trzecim kroku zdefiniowano trzy transforma-
cje o nazwie: JARZ, MAG oraz  
ODBICIE_SYMETRYCZNE (tabela 3), które 
wykorzystane zostaną przy propagacji punktów 
bazowych. Transformacje JARZ oraz MAG 
wykorzystują funkcję przesunięcia wektora w 
osi Z (oś wału maszyny) o wartość parametru 
odpowiednio HJARZ oraz HMAG. 

 

Tabela 3. Transformacje (Transformation) 
Name JARZ MAG 

Comment 
Wyciag. jarzma w 
kierunku osiowym 

Wyciag. magnesu 
w kier. osiowym

Sub types Translation Vector 
Coo_sys XYZ1 XYZ1 

Translation Vector   
Vector component DX 0 0 
Vector component DY 0 0 
Vector component DZ HJARZ HMAG 

 

Name ODBICIE_SYMETRYCZNE
Comment Symetria 

Sub types 
Symm. Trans. with respect to a 

plane defined by 3 Points 
Coo_sys WIRNIK 
Coo. of the first point for definition of the symmetry plane 

1th coordinate 0 
2th coordinate 0 
3th coordinate 0 

Coo. of the second point for definition of the symmetry plane 
1th coordinate PWW 
2th coordinate 0 
3th coordinate 0 

Coo. of the third point for definition of the symmetry plane 

1th coordinate PWW 
2th coordinate KB 
3th coordinate 0 

Tabela 2. Układy odniesienia (Coordinate System)
Name A B C Wirnik XYZ1 
Comment pasma 1 pasma 2 pasma 3 wirnika główny 

Coordinate System of reference 
Sub types Local Global 
Global     Global 

Lenght unit     millimeter
Angle Unit     degree 

Local Local  
Parent Coo. XYZ1  

Origin of Coordinate System 
1th  component 0 0 0 0 0
2th  component 0 0 0 0 0
3th  component 0 0 0 0 0

Rotation angles 
About X axis 0 0 0 0 0
About Y axis 0 0 0 0 0
About Z axis 0 2/3*KB -2/3*KB 0 0 

Sub types Cylindrical Cartesian
Cartesian     Cartesian
Cylindrical Cylindrical  
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Transformacja ODBICIE_SYMETRYCZNE 
dokonuje odbicia punktów geometrycznych 
względem płaszczyzny wyznaczonej przez trzy 
punkty. 

2.4. Punkty 

Wprowadzanie do modelu punktów charaktery-
stycznych, tworzących dalej linie, które tworzą 
z kolei bryły magnesów i jarzem wirnika ma-
szyny, odbywa się przy użyciu wcześniej defi-
niowanych parametrów geometrycznych, ukła-
dów odniesienia oraz transformacji. 
Na rysunku 2 przedstawiono model magnesów  
i jarzem tworzących jeden biegun, w obwodzie 
wzbudzenia maszyny, zawierający łącznie 24 
punkty, o parametrach zawartych w tabeli 4, 
z czego tylko cztery punkty 1-4 (Point[1-4]) 
wprowadzono w sposób bezpośredni, przyjmu-
jąc je za punkty bazowe. 
Punkty 5-8 (Point[5-8]) powstały w wyniku 
propagacji punktów bazowych z użyciem trans-
formacji MAG. Punkty 9-12 (Point[9-12]) po-
wstały w wyniku propagacji punktów 5-8 
(Point[5-8]) z użyciem transformacji JARZ. 
Pozostałe punkty 13-24 (Point[13-24]) utwo-
rzono w wyniku propagacji wcześniej stworzo-
nych punktów 1-12 (Point[1-12]) z użyciem 
transformacji ODBICIE_SYMETRYCZNE. 

 
Rys. 2. Geometria magnesów i jarzem wirnika 
maszyny tarczowej 

Powyższy sposób parametryzowania punktów 
umożliwia szybkie formowanie brył 3D two-
rzących wirnik maszyny tarczowej, poprzez 
zmianę wartości dowolnego parametru geome-
trycznego z grupy: HJARZ, HMAG, HSZ, 2P, 
PWW, PWZ, które są w związkach funkcyj-
nych z tymi punktami. 

Tabela 4. Parametry punktów geometrii modelu 
(Point) 

 

 

 

 
2.4. Uzwojenia maszyny 

Przy parametryzowaniu geometrycznym mode-
lu maszyny tarczowej uwzględniono również 
możliwość adaptacji wymiarów uzwojeń stoja-
na maszyny przy zmianach geometrii wirnika. 

 

Tabela 5. Parametry cewki (Coil[1-3]) 

Point Point[1] Point[2] Point[3] Point[4]
Sub types (Point defined by its Parametric Coordinates)

Coordinate System  WIRNIK 
Local coordinates  

1th coordinates PWW PWZ PWW PWZ 
2th coordinate 0 KB 
3th coordinate HC/2+HSZ 

Point Point[5] Point[6] Point[7] Point[8]
Sub types (Defined by propagation from an other point)

Transformation MAG 
Origin point 1 2 4 3 

Point Point[9] 
Point 
[10] 

Point 
[11] 

Point 
[12] 

Sub types (Defined by propagation from an other point)
Transformation JARZ 
Origin point 5 6 7 8 

Point 
Point
[13] 

Point
[14] 

Point 
[15] 

Point 
[16] 

Point
[17] 

Point
[18] 

Sub types (Defined by propagation from an other point)
Transformation ODBICIE_SYMETRYCZNE 
Origin point 1 2 4 3 5 6 

 

Point 
Point
[19] 

Point
[20] 

Point 
[21] 

Point 
[22] 

Point
[23] 

Point
[24] 

Sub types (Defined by propagation from an other point)
Transformation ODBICIE_SYMETRYCZNE 
Origin point 7 8 9 10 11 12 

Coil Coil[1] Coil[2] Coil[3] 

Component 
Pasmo_1 Pasmo_2 Pasmo_3 
Stranded coil conductor belonging to 

a circuit 
Turn number wartość zadawana 

Mechanical set fixed 
Fill factor wartość zadawana np.0,6 

Resistivity (.m) wartość zadawana np. 1,7E-8 
Mass density (Kg/m3) wartość zadawana np. 8890 

Series or parallel 
Sub types 

All the symmetrical and periodical 
conductors are in series 

Duplication 
Sub types 

Duplication by the symmetries and 
the periodicities 

Coo_sys A B C 
Path of the composed coil closed path 

Section-Sub types Rectangle 
Height WC WC HC 
Width HC HC WC 
Angle 0 0 0 
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Przy budowie cewek, podczas tworzenia punk-
tów dla ścieżek (tabela 6) kształtujących cewki, 
wykorzystano parametry PWW i PWZ odno-
szące się do wymiarów wewnętrznych 
i zewnętrznych wirnika. 
W tabeli 5 zamieszczono wszystkie parametry 
i podstawowe dane potrzebne do budowy trzech 
cewek o nazwie Coil[1], Coil[2] i Coil[3]  
(rysunek 3), które tworzą odpowiednio pasmo 
1,2 i 3 uzwojeń maszyny. 

Tabela 6. Definicja punktów ścieżek dla cewek 
(Coil[1-3]) 
 

 
Rys. 3. Budowa cewek 

Sposób parametryzowania punktów ścieżek 
przedstawiony w tabeli 6 umożliwia automa-
tyczne formowanie całego uzwojenia maszyny, 
w momencie zmiany wartości dowolnego pa-
rametru geometrycznego z grupy: 2P, PWW, 
PWZ, HC, HW. 

2.5. Przykładowe modele 

Na rysunku 4 przedstawiono 2 przykłady wy-
generowanych modeli maszyn tarczowych 
o różnych wartościach parametrów geome-
trycznych. 

 
Rys.4. Przykłady wygenerowanych modeli 

Na rysunku 5 przedstawiono, poglądowo widok 
porównawczy wykonanego stojana o konstruk-
cji bezrdzeniowej (rys. 5a) na tle adekwatnego 
modelu uzwojeń (rys. 5b) otrzymanego na pod-
stawie przedstawionej metody. 

Rys.5. Bezrdzeniowy stojan silnika tarczowego 
na tle wygenerowanego jego modelu 

2.6. Weryfikacja metody 

W celu weryfikacji opracowanej metody para-
metryzacji modelu geometrycznego opracowa-
no model polowy bezrdzeniowej maszyny tar-
czowej, odpowiadający fizycznej maszynie 
(o konstrukcji pokazanej na rysunku 1) ze sto-
janem jak na rysunku 5a, na podstawie, którego 

Points of the path of the coil[1-3] 
1 st coord. 2 nd coord 3 rd coord Curvature radius

coil[1-3] coil[1-3] 
coil 

coil[1-3] 
[1] [2] [3] 

PWW+(PWZ-
PWW)/2 

KB/6 
0 0 0 0 

PWZ+HC/2 KB/6 0 0 0 HC 
PWZ+HC KB/6 HC -HC 0 HC 

PWZ+2*HC+WC KB/6 HC -HC 0 WC 
PWZ+2*HC+WC 1/4*KB HC -HC 0 0 
PWZ+2*HC+WC 7/12*KB HC -HC 0 PWZ+2*HC+WC
PWZ+2*HC+WC 2/3*KB HC -HC 0 WC 
PWZ+2*HC+WC KB HC -HC 0 WC 

PWZ+HC KB HC -HC 0 HC 
PWZ+HC/2 KB 0 0 0 HC 

PWW KB 0 0 0 0 
PWW-HC/2 KB 0 0 0 HC 
PWW-HC KB HC -HC 0 HC 

PWW-2*HC-WC KB HC -HC 0 WC 
PWW-2*HC-WC KB/6 HC -HC 0 WC 

PWW-HC KB/6 HC -HC 0 HC 
PWW-HC/2 KB/6 0 0 0 HC 
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wyznaczono przebiegi indukowanych napięć 
fazowych pokazanych na rysunku 7. 
W modelu maszyny uwzględniono fizyczną bu-
dowę tarczy wirnika, w której występowały prze-
rwy powietrzne między sąsiednimi magnesami  
i niewielkie zagłębienia magnesów w jarzmo. 
Na rysunku 6 przedstawiono model 12 biegu-
nowej, bezrdzeniowej maszyny tarczowej uzy-
skany w programie Flux3D ver.10.2, w którym 
modelowano wycinek 1/12 maszyny (jeden 
biegun), dla którego zadano warunki brzegowe 
okresowości. Ze względu na specyfikę połączeń 
czołowych cewek stojana, celowo nie użyto  
w modelu warunków symetrii. 

 
Rys.6. Rozkład modułu indukcji magnetycznej 
w modelu bezrdzeniowej maszyny tarczowej 

 
Rys.7. Indukowane napięcia fazowe w modelu 
bezrdzeniowej maszyny tarczowej przy prędko-
ści wirnika 1000 obr/min. Ef(sym)_RMS= 82,5V 

 
Rys.8. Indukowane napięcia fazowe na zaci-
skach bezrdzeniowej maszyny tarczowej w za-
leżności od prędkości wirnika. 
Ef(1000)_RMS= 86,8V 

3. Wnioski 

Na podstawie analizy efektów budowy modelu 
polowego bezrdzeniowej maszyny tarczowej  
z magnesami trwałymi oraz uzyskania zbieżnych 
wyników badań symulacyjnych i eksperymen-
talnych wartości i przebiegów fazowych napięć 
indukowanych, stwierdzono, że przedstawiona 
metoda parametryzowania geometrii 3D jest 
poprawnym i skutecznym sposobem na budowę  
i szybką modyfikację brył modeli maszyn tar-
czowych i może stać się bardzo użytecznym 
narzędziem przy optymalizacji ich konstrukcji. 
Na przykładzie przedstawionego sposobu mo-
delowania maszyny tarczowej w środowisku 
Flux 3D, szczegółowo przedstawiono kroki 
w procedurze tworzenia geometrii (główny etap 
tworzenia modelu polowego) obwodu magne-
tycznego i uzwojeń twornika maszyny oraz 
podano wartości parametrów, które mogą być 
pomocne przy próbach parametryzowania 
modeli maszyn innych typów i konstrukcji. 
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