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Krótki opis projektu 

Głównym celem niniejszego projektu badawczego było rozeznanie, która z konstrukcji silników 

tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi generuje największy moment 

elektromagnetyczny z jednostki masy (objętości). W ramach realizacji niniejszego projektu 

badawczego wykonano następujące zadania:  

 

1. Wybór optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego silnika uwzględniającego 

maksymalizację sprawności i momentu mechanicznego przy jednoczesnej minimalizacji 

masy maszyny oraz opracowanie założeń teoretycznych, technicznych i konstrukcyjnych 

do modelów. 

W ramach realizacji pierwszego punktu harmonogramu dokonano przeglądu wybranych 

konstrukcji silników tarczowych z magnesami trwałymi. Rozpatrzono następujące rodzaje 

silników: silnik tarczowy nieużłobkowany typu TORUS NS, silnik tarczowy z wirnikiem 

wewnętrznym, silnik tarczowy użłobkowany typu TORUS S-NS oraz TORUS S-NN, silnik 

tarczowy bezrdzeniowy oraz silnik tarczowy z biegunami wydatnymi. Dla każdego z silników 

rozpatrzono wszystkie dodatnie i ujemne aspekty natury konstrukcyjnej i eksploatacyjnej. 

Następnie po szczegółowej analizie specyfiki obwodu elektromagnetycznego każdego z 

wymienionych wyżej silników opracowano algorytmy w środowisku programowym Mathcad, 

umożliwiające przeprowadzenie obliczeń obwodowych. Obliczenia obwodowe miały na celu 

określenie wstępnych gabarytów oraz danych nawojowych silnika. Z wyników obliczeń 

analitycznych wynika, że największym współczynnikiem moc/masa oraz moment/masa cechuje 

się konstrukcja silnika tarczowego z wirnikiem wewnętrznym, najmniejszym natomiast silnik 

nieużłobkowany TORUS NS. Pozostałe konstrukcje, czyli silnik TORUS S - NS, TORUS S - 

NN oraz silnik bezrdzeniowy posiadają podobne wartości współczynników moc(moment)/masa. 

Spośród przeanalizowanych konstrukcji silników tarczowych wybrano 3, dla których 

przeprowadzono wielowariantowe trójwymiarowe obliczenia polowe. Są to: silnik tarczowy z 

wirnikiem wewnętrznym, silnik tarczowy TORUS S - NS oraz silnik tarczowy bezrdzeniowy. 

Podsumowanie prac punktu pierwszego harmonogramu zostało zawarte w opracowaniu 

wewnętrznym CG4-050051. 

 



2. Wielowariantowe obliczenia obwodów elektromagnetycznych wraz z obliczeniami 

wytrzymałościowymi elementów silników. Zaprojektowanie modelów silników wraz z 

opracowaniem szkiców i rysunków koncepcyjnych do ich fizycznego wykonania. 

W drugim etapie prac wykonano wielowariantowe obliczenia obwodów elektromagnetycznych z 

wykorzystaniem metody elementów skończonych, obliczenia wytrzymałościowe wybranych 

rodzajów silników tarczowych oraz opracowano dokumentację konstrukcyjną do wykonania 

modeli silników.  

Silniki tarczowe są maszynami, które ze względu na rozpływ strumienia magnetycznego 

wymagają rozpatrzenia obwodu magnetycznego na modelu trójwymiarowym. Obliczenia 

przeprowadzono w programie Maxwell 11 3D. Końcowy model obwodu elektromagnetycznego 

silników tarczowych zaprojektowano z myślą uzyskania maksymalnego momentu 

elektromagnetycznego dla danych gabarytów maszyny, maksymalnej sprawności oraz w 

przypadku silników użłobkowanych, minimalnego momentu zaczepowego będącego przyczyną 

pulsacji momentu elektromagnetycznego silnika. W tym celu dla silnika tarczowego z wirnikiem 

wewnętrznym oraz silnika typu TORUS S-NS przeprowadzono szereg obliczeń w celu doboru 

odpowiedniego kształtu magnesów trwałych. Zarówno stosunek podziałki magnesu do podziałki 

biegunowej (embrance) jak i kąt ukosowania magnesów mają decydujący wpływ na wartość 

momentu zaczepowego. Dla omawianych modeli silnika zredukowano wartość momentu 

zaczepowego(obliczeniową) z 20 Nm (42% momentu znamionowego) do wartości 1,4 Nm (3% 

momentu znamionowego). Ze względu na otwarcie żłobka stojana zbadano  wpływ 

przenikalności magnetycznej klinów żłobkowych na parametry silnika. Dla różnych 

przenikalności względnych klina obliczono charakterystykę momentu zaczepowego w funkcji 

położenia wirnika oraz wartość maksymalną i średnią momentu zaczepowego. Ponadto zbadano 

wpływ przenikalności klina na wartość momentu znamionowego silnika. Dla badanych modeli 

silników wzrost przenikalności magnetycznej klina żłobkowego w pewnym zakresie powoduje 

zmniejszenie wartości momentu zaczepowego nie powodując przy tym zmiany wartości 

momentu znamionowego silnika. Dodatkowo kliny o większej przenikalności magnetycznej 

poprawiają rozkład indukcji w szczelinie, ograniczając udział wyższych harmonicznych w 

rozkładzie. Dla omawianych modeli silników wykonano również obliczenia dla pracy 

prądnicowej w celu doboru odpowiedniej liczby zwojów silnika oraz obliczenia 

magnetostatyczne w celu doboru odpowiednich wymiarów obwodu magnetycznego ze względu 

na wartość indukcji w poszczególnych elementach obwodu. Ponadto dla modelu silnika 

bezrdzeniowego ze względu na sinusoidalny rozkład indukcji w szczelinie powietrznej 

przeprowadzono szersze obliczenia dla pracy generatorowej, wynikami których są 

charakterystyki zewnętrzne prądnicy. Obliczenia dla pracy silnikowej przeprowadzono po 

wcześniejszym opracowaniu schematu zasilającego symulującego zasadę działania falownika. 

Założono sterowanie momentowe. Dla każdego z modeli przeprowadzono obliczenia dla kilku 



wartości prądu i stałej prędkości obrotowej wirnika. Po przeprowadzeniu obliczeń 

elektromagnetycznych, przeprowadzono obliczenia wytrzymałościowe elementów 

mechanicznych silników i opracowano dokumentację konstrukcyjną do wykonania modeli 

silników. Podsumowanie prac punktu drugiego harmonogramu projektu zawarto w opracowaniu 

wewnętrznym CG4-050052. 

  

3. Wykonanie trzech modelów silnika tarczowego. 

Na podstawie wykonanych prac z punktu drugiego harmonogramu przystąpiono do wykonania 

modeli silników. Wykonano: silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym, silnik tarczowy typu 

TORUS S - NS oraz silnik tarczowy bezrdzeniowy. Podsumowanie prac punktu trzeciego 

harmonogramu projektu zawarto w opracowaniu wewnętrznym CG4-050063. 

 

4. Budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie programu i metodyki badań wraz z 

przeprowadzeniem badań silników modelowych. 

W ramach 4 punktu harmonogramu prac opracowano program i metodykę badań, wykonano 

stanowisko pomiarowe do badań maszyn modelowych oraz przeprowadzono badania 

wykonanych modeli. Program badań opracowano w taki sposób, aby wyłonić ewentualne wady 

bądź też zalety danej konstrukcji maszyny. Zbudowane stanowisko pomiarowe złożone jest z: 

przyrządów pomiarowych, analizatora mocy, maszyny obciążającej z magnesami trwałymi, 

falownika zasilającego maszynę obciążającą, falownika zasilającego badany model silnika 

tarczowego oraz sprzęgieł mieszkowych. Podsumowanie prac punktu czwartego harmonogramu 

projektu zawarto w opracowaniu wewnętrznym CG4-050064. 

 

5. Analiza wyników badań, porównanie z założeniami wstępnymi, określenie możliwości 

praktycznego zastosowania silników oraz podsumowanie końcowe wyników pracy. 

W ramach 5 punktu harmonogramu prac dokonano analizy wyników badań laboratoryjnych, a 

następnie porównano je z wynikami obliczeń analitycznych oraz obliczeń MES 3D. Uzyskane 

wyniki badań laboratoryjnych okazały się zbieżne z wynikami obliczeń, co potwierdziło 

poprawność opracowanych algorytmów obliczeń oraz trójwymiarowych modeli maszyn 

tarczowych. Z przeprowadzonej analizy okazuje się, że największymi współczynnikami gęstości 

mocy oraz gęstości momentu cechuje się konstrukcja silnika tarczowego z wirnikiem 

wewnętrznym. Ponadto konstrukcja mechaniczna tego typu rozwiązania jest mniej 

skomplikowana niż w przypadku silnika tarczowego typu TORUS S-NS, który cechuje się nieco 

mniejszymi współczynnikami gęstości mocy i gęstości momentu. Podsumowanie prac punktu 

piątego harmonogramu projektu zawarto w opracowaniu wewnętrznym CG4-050065. 
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