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ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO W PRZEKŁADNI
MAGNETYCZNEJ
FIELD ANALYSIS OF PERMANENT-MAGNETIC GEAR
Streszczenie: W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania zmodyfikowanej przekładni
magnetycznej. Dla przykładowej konstrukcji przekładni, o przełożeniu 4:1, opracowano dwuwymiarowy
model numeryczny, dla którego wykonano szereg obliczeń polowych. Przeprowadzono analizę rozkładu
składowej promieniowej indukcji magnetycznej w szczelinach powietrznych. Za pomocą metody tensora
naprężeń Maxwella wyznaczono charakterystyki przenoszonego momentu magnetycznego.
Abstract: This paper presents the construction and operation principle of the modified magnetic gear. For the
presented gear construction (with gear ratio 4:1) a series of calculations was carried out using two-dimensional
numerical field model. On the base of field calculations, an analysis of the distribution of the radial component
of the magnetic flux density in the air gaps were performed. The magnetic torque characteristics were
calculated using the Maxwell Stress Tensor Method.
Słowa kluczowe: przekładnia magnetyczna, 2D metoda elementów skończonych, moment magnetyczny
Keywords: magnetic gear, 2D finite element method, magnetic torque

1. Wstęp
We współczesnym świecie przekładnie
mechaniczne stanowią istotny moduł w różnego
rodzaju napędach. Bezpośredni kontakt
pomiędzy
współpracującymi
elementami
przekładni mechanicznej wpływa niekorzystnie
na sprawność przenoszonego momentu, jak
również na zwiększenie wibracji oraz poziomu
hałasu. Przekładnie tego typu dodatkowo
wymagają okresowych przeglądów i kontroli,
co powoduje zwiększenie kosztów eksploatacji.
Alternatywą dla tego rodzaju urządzeń mogą
stać się przekładnie magnetyczne, które oferują
wiele potencjalnych korzyści takich jak:
fizyczna
izolacja
pomiędzy
napędem
a odbiornikiem, zmniejszenie poziomu hałasu
i wibracji, naturalne zabezpieczenie przed
przeciążeniem, wysoką sprawność oraz
bezstykowe
przenoszenie
momentu
obrotowego. Pomimo tak wielu zalet,
zastosowanie
typowych
przekładni
magnetycznych
(rys.
1)
jest
bardzo
ograniczone. Głównym tego powodem jest
stosunkowo mała gęstość przenoszenia
momentu w porównaniu z przekładniami
mechanicznymi,
który
nie
przekracza
10kNm/m3, jak również związane z tym
problemy konstrukcyjne [1-5].

Rys. 1. Przykłady typowych
przekładni magnetycznych

konstrukcji
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W artykule przedstawiono zmodyfikowaną
konstrukcję przekładni magnetycznej, która
może być konkurencyjna w porównaniu
z wybranymi konstrukcjami mechanicznymi.
Budowę przekładni magnetycznej zilustrowano
na rysunku 2.

wytwarzanego przez magnesy trwałe, za
pośrednictwem
pierścienia
ferromagnetycznego, w taki sposób, aby liczba par
biegunów w przestrzeni harmonicznych
rozkładu indukcji magnetycznej w szczelinie
powietrznej, odpowiadała liczbie par biegunów
wirnika z magnesami trwałymi.
Rozkład składowej promieniowej indukcji
magnetycznej w szczelinie powietrznej można
opisać zależnością [1, 4, 5]:
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Rys. 2. Zmodyfikowana konstrukcja przekładni
magnetycznej
Urządzenie składa się z trzech podstawowych
elementów
tj.
wirnika
wewnętrznego
i zewnętrznego, na których naklejone są
magnesy
trwałe
oraz
z
pierścienia
pośredniczącego wykonanego w postaci
biegunów
ferromagnetycznych.
Taka
konstrukcja, dzięki zastosowaniu wysokoenergetycznych magnesów trwałych, umożliwia
zwiększenie gęstości przenoszonego momentu
magnetycznego, nawet do 150kNm/m3 [1, 3, 5].

2. Zasada działania
Przekładnia magnetyczna, zilustrowana na
rysunku 2, może pracować w dwóch trybach
pracy. W sytuacji, w której napędzany jest
wirnik wewnętrzny a pierścień pośredniczący
jest nieruchomy, wirnik zewnętrzny obraca się
w przeciwnym kierunku do kierunku obrotu
wirnika wewnętrznego. Natomiast w stanie
pracy, w którym to nieruchomy jest wirnik
zewnętrzny, pierścień pośredniczący obraca się
zgodnie z kierunkiem obrotu wirnika
wewnętrznego.
Przełożenie
przekładni,
w pierwszym i drugim przypadku, nie jest takie
same i jest ściśle określone liczbą par biegunów
zarówno wirnika wewnętrznego, zewnętrznego
oraz biegunów pierścienia pośredniczącego.
Zasadą działania przekładni magnetycznej jest
związana z modulacją pola magnetycznego,

natomiast dla składowej stycznej indukcji
magnetycznej obowiązuje równanie:
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gdzie: Br’, B’ – składowa promieniowa
i styczna indukcji magnetycznej bez pierścienia
pośredniczącego; r,  – składowe funkcji
modulującej, wynikającej z wprowadzenia
pierścienia ferromagnetycznego; pr – liczba par
biegunów wirnika z magnesami trwałymi;
ps – liczba nabiegunników pierścienia
ferromagnetycznego; r, s – prędkość
obrotowa wirnika z magnesami trwałymi oraz
pierścienia pośredniczącego; brm, bm, rm, m,
– współczynniki szeregu Fouriera.
Dokonując rozwiązania równań (1) i (2), liczba
par biegunów w przestrzeni harmonicznych
rozkładu indukcji magnetycznej może być
opisana zależnością [1]:
pm, n  mpr  nps
gdzie : m  1,3,5,..,  n  0,1;2,3,...,

(3)

natomiast
prędkość
obrotowa
indukcji
magnetycznej w przestrzeni harmonicznych:
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Analizując równanie (4), można zauważyć,
że widmo harmonicznych prędkości obrotowej,
które powstaje w wyniku wprowadzenia
pierścienia ferromagnetycznego (n0), różni się
od prędkości obrotowej wirnika, którego pole
magnetyczne jest modulowane. Dlatego aby
była
możliwość
transmisji
momentu
magnetycznego przy różnych prędkościach
obrotowych, liczba par biegunów drugiego
wirnika musi być równa liczbie par biegunów w
widmie harmonicznych, dla n0. Ponieważ dla
m=1 i n=-1 uzyskujemy największą wartość w
przestrzeni
harmonicznych,
liczba
par
biegunów drugiego wirnika musi być równa
różnicy liczby nabiegunników pierścienia
pośredniczącego i liczby par biegunów wirnika
modulującego. Na tej podstawie można
wyznaczyć
przełożenie
przekładni
magnetycznej (ir), które dla opisywanej
konstrukcji w przypadku nieruchomego
pierścienia ferromagnetycznego wyraża się
zależnością:
ir 

ps  pr
pr

(5)

W sytuacji, w której nieruchomy jest jeden z
wirników z magnesami trwałymi, przełożenie
przekładni określa się zależnością:
ir 

ps
pr
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(6)

Równania (5) i (6) pokazują, że dla danego
przełożenia przekładni, istnieje stosunkowo
duża liczba kombinacji liczby par biegunów
wirnika wewnętrznego, zewnętrznego oraz
liczby nabiegunników ferromagnetycznych
pozwalająca na uzyskanie danego przełożenia.

3. Badania symulacyjne
Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest
nowa konstrukcja przekładni magnetycznej,
zilustrowanej na rysunku 3, o przełożeniu 4:1,
przy założeniu ze wejście przekładni to wirnik
wewnętrzny, a wyjście wirnik zewnętrzny,
pierścień pośredniczący jest nieruchomy.

Rys. 3. Struktura przekładni magnetycznej o
przełożeniu 4:1
Tabela 1. Podstawowe parametry przekładni
magnetycznej
Liczba par biegunów wirnika
2
wewnętrznego (pr wew)
Liczba par biegunów wirnika
8
zewnętrznego (pr zew)
Liczba biegunów pierścienia
10
pośredniczącego (ps)
Promień zewnętrzny wirnika
25 mm
wewnętrznego (R2)
Promień wewnętrzny pierścienia
27 mm
pośredniczącego (R3)
Promień zewnętrzny pierścienia
37 mm
pośredniczącego (R4)
Promień wewnętrzny wirnika
39 mm
zewnętrznego (R5)
Promień zewnętrzny wirnika
52 mm
zewnętrznego (R7)
Grubość magnesu trwałego
5 mm
Podstawowe parametry przekładni zestawiono
w tabeli 1. Obliczenia numeryczne wykonano
za pomocą dwuwymiarowej metody elementów
skończonych. Model numeryczny wraz z siatką
dyskretyzacyjną zilustrowano na rysunku 4.
W
przekładni
zastosowano
magnesy
neodymowe N35 oraz przyjęto stałą
przenikalność magnetyczną stali. Punktem
bazowym w modelu numerycznym jest
położenie kątowe, w którym moment
magnetyczny, obliczony za pomocą metody
tensora naprężeń Maxwella, równy jest zeru.
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obwodowy rozkład składowej promieniowej
indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej
przy wirniku wewnętrznym i zewnętrznym, w
przypadku pola magnetycznego wytwarzanego
przez wirnik wewnętrzny oraz w przypadku
jego
modulacji
poprzez
wprowadzenie
pierścienia pośredniczącego.
a)
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Rys. 4. Model
magnetycznej
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Rys. 5. Obwodowy rozkład składowej
promieniowej indukcji magnetycznej przy
wirniku wewnętrznym (a) i zewnętrznym (b)
W oparciu o opracowany model polowy
przeprowadzono
szereg
obliczeń
numerycznych. Na rysunku 5 przedstawiono

Rys. 6. Widmo amplitudowe obwodowego
rozkładu składowej promieniowej indukcji
magnetycznej przy wirniku wewnętrznym (a)
i zewnętrznym (b)
Z kolei na rysunku 6 zilustrowano widmo
amplitudowe, na podstawie którego widać, że
największą wartość harmonicznej składowej
promieniowej indukcji magnetycznej w
szczelinie
powietrznej
przy
wirniku
zewnętrznym
uzyskujemy dla liczby par
biegunów równej 8 (m=1 i n=-1). A więc dla
tej liczby par biegunów wirnika zewnętrznego
uzyskujemy największą zdolność transmisji
momentu obrotowego.
Wykreślając te same charakterystyki składowej
promieniowej indukcji magnetycznej (rys. 7)
oraz analizując jej widmo amplitudowe
(rys. 8), w odniesieniu do pola magnetycznego
wytwarzanego przez wirnik zewnętrzny,
największą wartość harmonicznej uzyskujemy
dla liczby par biegunów równej 2.
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a)
0.2

Bez pierścienia pośredniczącego
Z pierścieniem pośredniczącym
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Rysunek 9 przedstawia kolejno kątową
zmienność momentu magnetycznego w funkcji
kąta obrotu wirnika wewnętrznego (wirnik
zewnętrzny jest nieruchomy) oraz wirnika
zewnętrznego przy nieruchomym wirniku
wewnętrznym.
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Rys. 7. Obwodowy rozkład składowej
promieniowej indukcji magnetycznej przy
wirniku wewnętrznym (a) i zewnętrznym (b)
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Rys. 9. Kątowa zmienność momentu
magnetycznego w funkcji kąta obrotu wirnika
wewnętrznego (a) i zewnętrznego (b)
Natomiast na rysunku 10 zilustrowano zmianę
momentu magnetycznego, przy nieruchomym
pierścieniu pośredniczącym, podczas gdy
wirnik zewnętrzny obraca się w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu wirnika
wewnętrznego zgodnie z zależnością:

 zew  

pr _ wew
pr _ zew

 wew

(7)

gdzie: wew, zew – kąt obrotu wirnika
wewnętrznego oraz zewnętrznego.
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Rys. 8. Widmo amplitudowe obwodowego
rozkładu składowej promieniowej indukcji
magnetycznej przy wirniku wewnętrznym (a)
i zewnętrznym (b)

Jako punkt startowy przyjęto przesunięcie o 45
stopni mechanicznych wirnika wewnętrznego
względem zewnętrznego. Na podstawie
wykresu można zaobserwować, że stosunek
wartości średniej momentu magnetycznego
wirnika zewnętrznego do wewnętrznego,
odpowiada przełożeniu przekładni.

Moment magnetyczny [Nm/m]
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Rys. 10. Kątowa zmienność momentu
magnetycznego z uwzględnieniem przesunięcia
kątowego wirnika zewnętrznego
Na rysunku 11 przedstawiono przykładowe
rozkłady linii pola magnetycznego dla
zerowego oraz maksymalnego momentu
magnetycznego.
a)

W artykule przedstawiono zmodyfikowaną
konstrukcję
przekładni
magnetycznej,
umożliwiającą znaczne zwiększenie transmisji
momentu
obrotowego.
Opisano
zasadę
działania oraz wykonano obliczenia dla
przykładowej przekładni o przełożeniu 4:1, dla
której uzyskano gęstość przenoszonego
momentu przekraczającą 40kNm/m3.
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