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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono optymalizację obwodu magnetycznego silników 
reluktancyjnych ze strumieniem osiowym, o budowie modułowej z wirni-
kiem zewnętrznym. Optymalizację przeprowadzono za pomocą  algorytmu 
ewolucyjnego dostępnego w bibliotece programu Matlab oraz programu 
do obliczeń polowych - Flux3D. 
 
Słowa kluczowe: Silniki reluktancyjne ze strumieniem osiowym, metody 
polowe, algorytmy ewolucyjne, optymalizacja. 
 

Optimisation of the magnetic circuit of  
transverse flux reluctance motors 

 
Abstract 

 
The paper presents new construction of the modular reluctance motor 
(Transverse Flux Motor) with an outer rotor. Due to change of the three-
module motor magnetic circuit shape, the torque pulsations are greatly 
reduced and the average electromagnetic torque is significantly increased. 
In particular, the main disadvantage of the two-module motor structure, 
that is a zero starting torque in some rotor positions, is eliminated by 
construction optimisation. A motor numerical model developed in the 
Flux3D program is coupled with a Matlab-based evolutionary algorithm 
used for optimisation of the magnetic circuit construction parameters.  
In the evolutionary algorithm six or seven parameters were taken into 
account. The elaborated algorithm is also connected with a database to 
limit the computation cost. Three objective functions were taken into 
account for the motor integral parameter improvement. Several computer 
simulations were carried out and the results were compared with those 
obtained for the previous prototype version of the motors. 
 
Keywords: Transverse flux switched reluctance machines, field methods, 
evolutionary algorithms, optimization. 
 
1. Wstęp 
 

Zasadniczym celem projektowania jest dopasowanie zestawu 
specyficznych cech przedmiotu badań do założeń projektowych. 
W przypadku maszyn elektrycznych istotnymi parametrami mogą 
być np.: sprawność przetwornika, wartość średnia momentu elek-
tromagnetycznego, moment rozruchowy, współczynnik pulsacji itd. 
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W tym celu stosuje się różne metody optymalizacji powiązane  
z odpowiednimi kryteriami oceny funkcji celu [1, 2, 5]. Przedmio-
tem badań są nowe konstrukcje silników reluktancyjnych o budo-
wie modułowej, ze strumieniem poprzecznym i zewnętrznym 
wirnikiem (rys. 1)  (Transverse Flux Motor - TFM) [4, 6, 7]. Silnik 
dwumodułowy powstał na bazie prototypu trójmodułowej maszyny. 

Analizowany silnik trójmodułowy charakteryzuje się stosunko-
wo dużą wartością stosunku momentu elektromagnetycznego do 
objętości, przy czym zaprojektowanie najbardziej korzystnej 
konstrukcji  obwodu  magnetycznego metodą  analizy  wpływu 
parametrów, jest  zbyt  złożonym  zadaniem, ze względu na dużą 
liczbę zmiennych [5, 8, 9, 10]. 

 
a)                             b) 

 
 
Rys. 1. Prototypy  silników TFM: a) dwumodułowy, b) trójmodułowego 
Fig. 1.  Schematic of  TFM prototypes: a) two-modular, b) three-modular 

 
Przedstawiony  silnik składa się z trzech jednakowych modu-

łów, w których segmenty wirnika są przesunięte względem siebie 
o dziesięć stopni mechanicznych (rys. 1) [4, 6].  

Silnik dwumodułowy składa się z dwóch jednakowych  modu-
łów, w których zęby wirnika są przesunięte względem siebie o 15 
stopni mechanicznych. Każdy moduł posiada dwanaście zębów 
wirnika i stojana oraz jedno pasmo uzwojenia w postaci cewki 
toroidalnej. Moduły oddzielone są od siebie przekładką z materia-
łu paramagnetycznego aby zminimalizować sprzężenia pomiędzy 
sąsiadującymi ze sobą modułami. Kierując się tymi samymi 
względami, wał maszyny wykonano ze stali kwasoodpornej, 
charakteryzującej się bardzo niską przenikalnością magnetyczną. 
Kadłub wirnika oraz pokrywy zewnętrzne wykonano z aluminium.  

 

 
 
Rys. 2.  Struktura modułu silnika TFM 
Fig. 2.  TFM modul structure 
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Na rys. 2 przedstawiono budowę pojedynczego modułu silni-
ków TFM. Najważniejsze parametry techniczne oraz konstrukcyj-
ne zebrano natomiast w tabeli 1. 

 
Tab. 1.  Podstawowe parametry silników TFM  
Tab. 1.  Specifications for TFMs 

 

Napięcie zasilania Un=24V (napięcie stałe) 

Prąd znamionowy  In=12A 

Prędkość obrotowa 0÷300 obr/min 

Liczba zwojów cewki 130 

Średnica zewnętrzna wirnika 158 mm 

Średnica zewnętrzna stojana 103,5 mm 

Grubość szczeliny powietrznej =0,5 mm 

 
Układ zasilania silnika trójmodułowego TFM jest realizowany 

na bazie potrójnego układu mostka typu H (rys. 3). Układ zasila 
poszczególne pasma w zależności od położenia kątowego wirnika. 
Sterowanie silnika polega na włączaniu pasm w sekwencji 
A,B,C,A itd. 

 

 
 
Rys. 3.  Układ zasilania pasma silnika  
Fig. 3.  One-phase half-bridge supply system 

 
W przypadku maszyny dwumodułowej najprostsze sterowanie 

polega na sekwencyjnym załączaniu pasm A i B w zależności od 
położenia wirnika względem stojana. 

Zasadniczą wadą wyżej wymienionej konstrukcji silnika dwu-
modułowego jest zerowa wartość momentu rozruchowego dla 
pewnych położeń wirnika.  

W niniejszej pracy pokazano możliwości doboru kształtu ob-
wodu magnetycznego wirnika, aby uzyskać maksymalny moment 
średni w silniku trójmodułowym, bądź zapewnić możliwie duży 
moment rozruchowy w każdym położeniu wirnika względem 
stojana w silniku dwumodułowym. 

 
2. Implementacja modelu polowego  

w obliczeniach optymalizacyjnych 
 

Spośród wielu metod używanych obecnie do rozwiązania za-
gadnień optymalizacji na szczególną uwagę zasługuje grupa algo-
rytmów genetycznych, usytuowanych w nurcie obliczeń ewolu-
cyjnych. Powstały one w drodze obserwacji prowadzonych  
w środowisku naturalnym, gdzie zauważono iż lepsze przystoso-
wanie osobników danego gatunku do życia w określonym  ekosys-
temie, daje dużo wyższe szanse przetrwania niż u osobników 
innych - słabiej przystosowanych [8, 9]. Działanie algorytmu 
ewolucyjnego oparte jest na kilku podstawowych operacjach. 
Wszystkie osobniki danej populacji podlegają procesowi krzyżo-
wania i mutacji – samoistnych zmian w swojej strukturze, co 
pozwala na osiągnięcie nowej populacji. Na podstawie selekcji,  
w końcowym rozrachunku otrzymuje się najlepiej przystosowane-
go osobnika. 

Proces optymalizacji przeprowadzono w oparciu o trzy podsta-
wowe narzędzia (rys. 4):  
 narzędzie do obliczeń pola magnetycznego (Flux3D); 
 narzędzie nadzorujące proces optymalizacji – Matlab (Genetic 

algorithms toolbox ); 

 narzędzie służące do gromadzenia danych – baza danych  
(MySql). 
 
 

 
 
Rys. 4.  Schemat wymiany informacji podczas procesu optymalizacji 
Fig. 4.  General diagram of optimisation process 

 
Znaczne nakłady czasowe związane z procesem optymalizacji 

modeli polowych wymuszają stosowanie wszelkich zabiegów 
mających na celu ograniczenie obszaru obliczeniowego. Dodat-
kowym elementem pozwalającym na redukcję czasów obliczeń 
jest odpowiedni dobór siatki obliczeniowej. Podczas jej minimali-
zacji należy jednak mieć na uwadze jakość otrzymywanych wyni-
ków oraz stopień odzwierciedlenia rzeczywistych zjawisk zacho-
dzących w badanej maszynie. 

Dla maszyn o specjalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, cza-
sami nie jest możliwe dokładne obliczenie parametrów elektrome-
chanicznych za pomocą metod analitycznych, jak również za 
pomocą dwuwymiarowych polowych modeli numerycznych. 
Dlatego trójwymiarowa metoda elementów skończonych jest 
niezbędnym narzędziem w przypadku analizy tego typu konstruk-
cji. Analizowane silniki typu TFM są jedną ze struktur tego rodza-
ju. Do obliczeń pola magnetycznego zastosowano program  
Flux3D [3]. W obliczeniach numerycznych wprowadzono założe-
nie, że pomiędzy poszczególnymi modułami nie występują sprzę-
żenia magnetyczne, co pozwala na ograniczenie rozważań do 
jednego modułu, a przy uwzględnieniu warunków symetrii wystę-
pujących w silniku, trójmodułowym ograniczenie rozważań aż do 
1/36 objętości maszyny (rys. 5). Dzięki temu można znacznie 
zmniejszyć czas obliczeń numerycznych.  

 
 

 
 
Rys. 5.  Siatka dyskretyzacyjna modelu numerycznego 1/36 objętości  

silnika trójmodułowego TFM    
Fig. 5.  Numerical model of 1/36 three-modular TFM volume with   

discretization mesh 

  
Przekrój modułu silnika TFM poddanego procesowi optymali-

zacji wraz z zaznaczonymi parametrami zilustrowano na rysunku 
6. Do zadania optymalizacji jako zmienne decyzyjne przyjęto 
następujące parametry konstrukcyjne silnika: r1, r2, r3, lz, α, β  
(rys. 4). Przyjęto stałą szczelinę powietrzną =0.5mm  Ogranicze-
nie do sześciu zmiennych jest efektem przeprowadzonej, w pra-
cach [4, 6], analizy wpływu parametrów konstrukcyjnych na 
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parametry elektromechaniczne, m.in. na średni moment elektro-
magnetyczny.  

 
 

 
 
Rys. 6.  Przekrój segmentu silnika  trójmodułowego TFM    
Fig. 6.  Cross-section of the three-modular TFM segment 

 
W przypadku silnika dwumodułowego, przyjęcie warunków 

symetrii obrotowej pozwoliło na redukcję obszaru obliczeniowego 
do jednego modułu - jednej dwudziestej czwartej objętości całej 
maszyny. Dodatkowo przyjęto warunek symetrii w płaszczyźnie 
XY przechodzącej przez środek wysokości modułu. Pozwoliło to 
na dalsze ograniczenie obszaru obliczeniowego o połowę.  
W obliczeniach optymalizacyjnych rozpatrywano więc obszar 
równy jednej czterdziestej ósmej całego silnika TFM (rys. 7). 

 
 

 
 

 
 
Rys. 7.  Przekrój segmentu silnika  dwumodułowego TFM    
Fig. 7.  Cross-section of the two-modular TFM segment 

 
Przystępując do parametryzacji modelu numerycznego silnika 

dwumodułowego, jako zmienne decyzyjne przyjęto następujące 
parametry geometryczne silnika TFM: α1, α2, β, r1, r2, r3, r4  
(rys. 7). Parametry te w głównej mierze związane są z doborem 
rozpiętości zęba stojana oraz kształtem zęba wirnika. Ze względu 
na stopień  złożoności obliczeń autorzy nie uwzględnili w procesie 
optymalizacji pozostałych parametrów konstrukcyjnych. Podsta-
wowym celem optymalizacji jest rozszerzenie przedziału wystę-
powania dodatniego momentu użytecznego (w stanie pracy silni-
kowej) oraz możliwie dużej wartości  momentu rozruchowego  
i średniego. 

 
 

3. Wyniki obliczeń 
 

Jako zadanie optymalizacyjne dla maszyny trójmodułowej zde-
finiowano problem poszukiwania wysokiej wartości średniej 
momentu elektromagnetycznego przy jednoczesnej minimalizacji 
jego pulsacji. Dla tak określonego zadania funkcję celu przyjęto  
w następującej postaci [4]: 
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gdzie: Tpocz – wartość średnia momentu elektromagnetycznego  
dla modelu podstawowego, k1, k2 – współczynniki wagowe,  
x = x [r1, r2, r3, lz, α, β], 6RX  . 

Wprowadzono dodatkowy parametr określający pulsacje mo-
mentu elektromagnetycznego wg. zależności [5]: 
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gdzie: maxT , minT , avT  – oznacza wartość maksymalną, mini-

malną i średnią momentu elektromagnetycznego (w przedziale 
załączenia pasma). 

Wykorzystując schemat przedstawiony na rysunku 4, przepro-
wadzono obliczenia komputerowe. W procesie optymalizacyjnym 
zastosowano takie ustawienia algorytmu ewolucyjnego, dla któ-
rych w większości zadań testowych uzyskuje się najlepszy rezul-
tat. W obliczeniach przyjęto liczebność populacji startowej  
N = 20. Natomiast za warunek zakończenia działania algorytmu 
ewolucyjnego,  liczbę generacji g = 100. Obliczenia optymaliza-
cyjne wykonano dla współczynników wagowych k1, k2 równych 
jedności. W tabeli 2 zestawiono wyniki obliczeń parametrów 
całkowych  dla największej wartości funkcji celu. W wyniku 
optymalizacji wartość średnia momentu elektromagnetycznego 
wzrosła o 73%, natomiast pulsacje momentu elektromagnetyczne-
go zmniejszyły się o 27% w stosunku do modelu podstawowego. 

 
Tab. 2.  Parametry całkowe silnika trójmodułowego przed oraz po optymalizacji   
Tab. 2.  Integral parameters for three-modular TFM before and after optimisation  
 

 
Przed  

optymalizacją 
Po 

optymalizacji 
Zmiana 

[%] 

maxT  [Nm] 3,45 5,66 +64 

minT  [Nm] 2,17 4,03 +86 

avT  [Nm] 2,99 5,18 +73 

 [%] 42,84 31,37 -27 
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Rys. 8.  Zmienność momentu elektromagnetycznego silnika trójmodulowegoTFM   
Fig. 8.  Electromagnetic torque vs. rotor rotation angle  for three-modular TFM 
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Pierwszym podstawowym celem optymalizacji w przypadku 
maszyny dwumodułowej było uzyskanie jak najszerszego prze-
działu występowania dodatniego momentu przy pracy silnikowej 
oraz maksymalizacja momentu rozruchowego. Mając na uwadze 
tę cechę zaproponowano dwie funkcje celu w postaci [4, 9]: 
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gdzie: lu – szerokość przedziału występowania dodatniego  
momentu użytecznego, Tmin - wartość minimalna momentu,  
x = x [ α1, α2, β, r1, r2, r3, r4  ]. 

Podczas wywołania pierwszej funkcji celu osiągnięto istotne 
poszerzenie przedziału występowania dodatniego momentu uży-
tecznego aż o 5˚. Niestety znacznemu pogorszeniu uległy pozosta-
łe parametry całkowe maszyny. Znacznie lepsze rezultaty otrzy-
mano przy zastosowaniu drugiej funkcji celu. Wraz z rozszerze-
niem przedziału występowania dodatniego momentu znacznie 
podniesiono wartość momentu rozruchowego. Zasadniczemu 
zmniejszeniu uległ również współczynnik tętnień momentu.  
W tabeli 3 zebrano istotne parametry całkowe silnika TFM przed  
i po optymalizacji. 

 
Tab. 3.  Parametry całkowe silnika dwumodułowego  przed oraz po optymalizacji  
Tab. 3.  Integral parameters for two-modular TFM before and after optimisation  
 

 
Przed 

optymalizacją 

Po optymalizacji 
Zmiana 

[%] 
1  

2  

Tmax [N·m] 6,22 4,45 4,29 -28 -31 

Tmin [N·m] 0 0,63 2,05 --- --- 

Tav [N·m] 4,66 2,42 2,98 -48 -36 

ε [%] 133,47 157,51 75,42 18 -44 

lu [º] 15 19,5 17,5 30 17 

 
Na rysunku 9 przedstawiono zależność momentu elektromagne-

tycznego rozpatrywanej maszyny po optymalizacji z zastosowa-
niem drugiej funkcji celu (zależność (4)).  

 
 

  
 
Rys. 9.  Zmienność momentu elektromagnetycznego silnika dwumodułowego TFM  

dla funkcji celu 
2  

Fig. 9.  Electromagnetic torque vs. rotor rotation angle  for two-modular TFM after 
optimisation according to 

2  

 
 

4. Podsumowanie 
 

W pracy zaprezentowano metodę optymalizacji parametrów 
obwodu magnetycznego silników TFM  opartą na wykorzystaniu 

algorytmu ewolucyjnego oraz trójwymiarowej  metody elementów 
skończonych. Przeprowadzona analiza umożliwiła określenie 
optymalnych parametrów konstrukcyjnych silnika trójmodułowe-
go, które w efekcie dają najlepsze rozwiązanie pod kątem popra-
wy wartości parametrów elektromechanicznych. Otrzymana  
w wyniku optymalizacji struktura zęba wirnika silnika dwumodu-
łowego znacznie poprawiła właściwości elektromechaniczne 
maszyny. Wartość minimalnego momentu na poziomie 2 N·m 
zapewnia start maszyny w każdym położeniu wirnika. W wyniku 
optymalizacji zredukowano również znacznie (o 44%) współ-
czynnik tętnień momentu.  

Na efektywność algorytmu ewolucyjnego w zadaniach optyma-
lizacji, poza parametrami AE, wpływ ma także funkcja celu, która 
może być zdefiniowana w różny sposób dla tego samego zadania. 

Główną korzyścią z zastosowania zaproponowanego podejścia 
jest możliwość opracowania banku prototypów dla różnych warto-
ści współczynników wagowych. Stworzenie takiej bazy danych 
pozwoli szybciej znaleźć konkretne rozwiązanie dla określonych 
potrzeb. Optymalizacja przy wykorzystaniu trójwymiarowej me-
tody elementów skończonych jest  bardzo czasochłonnym zada-
niem. W pracy przedstawiono możliwość znacznego skrócenia 
czasu obliczeń poprzez zastosowanie bazy danych, która pozwala 
uniknąć powtarzania obliczeń polowych dla tych samych wartości 
zmiennych decyzyjnych.  

Pomiary wykonane na modelach fizycznych silników TFM po-
twierdziły poprawność zastosowanej metodyki projektowania  
i optymalizacji. 
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