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Streszczenie. Artykuł przedstawia syntetyczny opis wybranych prac z zakresu
projektowania i budowy zaawansowanych urządzeń i systemów mechatronicznych,
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w Gliwicach. Prace były realizowane w latach 2005-2015.
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Summary. The paper presents short descriptions of chosen mechatronic projects
realized  at  the  Department  of  Mechatronics  at  the  Faculty  of  Electrical  Engineering  of
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1. WPROWADZENIE

Mechatronika, będąca synergicznym połączeniem wielu dziedzin techniki i nauki,
spośród których pierwszoplanowe są: mechanika, elektrotechnika i elektronika, automatyka
i robotyka, a także informatyka, jest coraz powszechniej przedmiotem zainteresowań
naukowców. Jednocześnie ciągle rozwijający się przemysł zarówno wytwarza urządzenia
mechatroniczne, jak również jest użytkownikiem zaawansowanych systemów mechatro-
nicznych, które nierzadko powstają jako unikatowe urządzenia, zaprojektowane i wykonane
przez zespoły naukowo-przemysłowe. Należy również nadmienić, że jedną z domen nieustan-
nie rozwijającej się mechatroniki są aplikacje materiałów typu SMART w urządzeniach
i systemach, które często dzięki tym materiałom stają się stricte mechatroniczne.

Przedstawione poniżej prace naukowe, związane z powstałymi i powstającymi
w Katedrze Mechatroniki pracami doktorskimi i habilitacyjnymi, a także prace wdrożeniowe
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i granty europejskie zrealizowane w Katedrze Mechatroniki, mocno wpisują się w nowo-
czesne trendy mechatroniki.

2. SYSTEMY POZYCJONOWANIA GŁOWIC HDD O WIELU STOPNIACH
    SWOBODY

Rozwój współczesnych magnetycznych pamięci masowych datuje się od 1956 roku,
kiedy to firma IBM wyprodukowała pierwszy system komputerowy RAMAC 350
wyposażony w pamięć magnetyczną, która jako nośniki danych wykorzystuje wirujący stos
talerzy. Pojemności magnetycznych pamięci masowych stopniowo wzrastały, co wymuszało
stopniowy, ale konsekwentny wzrost gęstości powierzchniowych danych. Przez dłuższy okres
czasu (lata 60. do 80. ubiegłego wieku) wzrost ten odbywał się bez większych przeszkód,
dopiero przekroczenie bariery 1 Gbit/in2 spowodowało, że dalszy wzrost gęstości
powierzchniowych danych możliwy był przez dokonanie kilku przełomowych (rewo-
lucyjnych) zmian technologicznych [1-5] w procesie zapisu i odczytu danych z wirujących
nośników magnetycznych [8]. Na rysunku 1 przedstawiono wzrosty gęstości
powierzchniowych danych, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych oraz zostały
zastosowane w produktach komercyjnych.

Rys. 1. Wzrost gęstości powierzchniowych danych pamięci masowych (romby – gęstości stosowane
w  produktach komercyjnych)

Fig. 1. Increase of data areal density of mass storage devices (rhombus – denotes data areal density use
in commercial products)

Jednym z kluczowych elementów współczesnej pamięci masowej jest system
pozycjonowania głowic, zadaniem którego jest przenoszenie głowic pomiędzy ścieżkami,
śledzenie ścieżek podczas procesu nagrywania lub odczytywania danych. Przy bardzo dużych
gęstościach powierzchniowych danych rzędu 600 Gbit/in2 ścieżki z danymi mają szerokość
rzędu 50 nm [6], system pozycjonowania wyposażony tylko w jeden silnika napędowy (tzw.
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silnik VCM) nie jest zdolny sprostać zadaniu śledzenia ścieżek. Stąd też we współczesnych
pamięciach masowych system ten wyposażony jest w dodatkowe silniki napędowe –
piezoelektryczne – napędzające zawieszenia ślizgaczy oraz wykorzystujące rozszerzalność
cieplną materiałów – napędzające bezpośrednio głowice. Strukturę łańcucha kinematycznego
współczesnego systemu pozycjonowania z dysku WD 2 TB (firmy Western Digital) oraz jego
podział na konar i gałęzie przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Podział rzeczywistego łańcucha kinematycznego systemu pozycjonowania głowic na konar
 i gałęzie

Fig. 2. Division of real kinematic chain of head positioning system into bough and branches

Dla systemu pozycjonowania, który prezentowany jest na rysunku 2, można przypo-
rządkować łańcuch rozgałęziony złożony z konara i ośmiu gałęzi. Każda z gałęzi jest
napędzana przez indywidualne silniki piezoelektryczne, zaś konar napędzany jest
bezpośrednio przez silnik łukowy prądu stałego wzbudzonego magnesami trwałymi.
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Rys. 3. Fragment rozgałęzionego łańcucha kinematycznego przygotowanego do opisu według notacji
Denavita-Hartenberga

Fig. 3. Part of branched kinematic chaine pretared for description according Denavit-Hartenberg

W monografii dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego [7] przedstawiono szczegółowo
zagadnienia formułowania modeli matematycznych dla rozgałęzionych systemów
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pozycjonowania głowic pamięci masowych. Metody te bazują na opisie kinematyki według
zmodyfikowanej notacji Denavita-Hartenberga, natomiast w zakresie dynamiki – na
formalizmie Lagrange’a i teorii macierzy blokowych [9, 10]. Na rysunku 3 przedstawiono
rozgałęziony łańcuch kinematyczny (uwzględniono dwie gałęzie), z wyraźnie zaznaczonymi
przegubami i środkami ciężkości członów dla systemu z rysunku 2.

3. STEROWANIE URZĄDZENIAMI MECHATRONICZNYMI PRZEZ INTERNET –
 STANOWISKO BADAWCZE ORAZ METODOLOGIA BADAŃ

W celu umożliwienia szybkiego prototypowania algorytmów sterowania – szeroko
pojętymi urządzeniami mechatronicznymi, np. w zamkniętej przez sieć Internet pętli
sprzężenia zwrotnego – należało opracować stanowisko oraz metodologię badań. W Katedrze
Mechatroniki Politechniki Śląskiej, w ramach pracy doktorskiej opracowano metodologię
badania procesów sterowania przez Internet dla możliwie szerokiej grupy obiektów.
Proponowana koncepcja polega na poddaniu badaniom szerokiej klasy obiektów i szerokiej
gamy możliwych parametrów sterowania i nastaw regulatora, co jest możliwe dzięki temu, że
w miejsce obiektów rzeczywistych są wykorzystywane modele matematyczne zaimple-
mentowane na karcie procesorów sygnałowych DSP1104 (rys. 4). W miejsce rzeczywistej
sieci Internet zaproponowano wykorzystanie Emulatora symulującego działanie sieci.

Użyty na stanowisku badawczym Emulator umożliwił m.in. badanie wpływu wybranych
parametrów sieci Internet z punktu widzenia możliwości zdalnego sterowania. Przykładowe
parametry to: przepustowość sieci transmisyjnej, opóźnienie pakietów, fluktuacja opóźnienia
pakietów, zmiana kolejności pakietów czy też straty i duplikacja pakietów, jak też inne,
związane z wydajnością zarówno sieci Internet, jak również z zastosowanymi protokołami,
np. TCP lub UDP.

Karty procesorów sygnałowych DSP1104, których wykorzystanie zostało
zaproponowane na opracowanym stanowisku, wykonują niezbędne obliczenia podczas
trwania symulacji, zapewniając synchronizację obliczeń tak, aby każda sekunda pracy
symulowanego modelu obiektu odpowiadała rzeczywistej sekundzie pracy obiektu
rzeczywistego. Wymiana danych między modelami matematycznymi zaimplementowanymi
na karcie procesorów sygnałowych jest realizowana za pośrednictwem komputerów
podłączonych do sieci Internet. Wymiana danych jest realizowana przez autorski
wielowątkowy program SKCDSP1104. Program ten został napisany w języku C++ przy
użyciu środowiska Visual Studio’2008 Professional Edition. Sterowanie pracą karty
procesorów sygnałowych DSP1104 z poziomu opracowanego programu było możliwe dzięki
dołączeniu do projektu: biblioteki Clib.h. Biblioteka ta zawiera zestaw funkcji obsługi karty
DSP1104, które umożliwiają: zarządzanie zasobami pamięci, odczyt parametrów i stanu
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pracy, uruchomienie programu (zaimplementowanej symulacji), odczyt oraz zapis wartości
zaimplementowanych zmiennych, jak też: reset i restart procesora. Wymiana danych poprzez
sieć TCP/IP/Ethernet z poziomu opracowanego programu jest realizowana dzięki dołączeniu
biblioteki gniazdek: Winsock (Windows Socket), która wyposażona jest w zbiór funkcji,
służących do obsługi wymiany danych pomiędzy procesami w sieci.

Rys. 4. Schemat blokowy, przedstawiający wykorzystanie kart procesorów sygnałowych DSP1104
oraz autorskiego programu SKCDSP1104 do realizacji proponowanej metodologii badań

Fig. 4. A block diagram showing the application of digital signal processors DSP1104 SKCDSP1104
and the software for the proposed research methodology

Na opracowanym stanowisku przeprowadzono analizę układu zdalnego sterowania
zamkniętego poprzez sieć Internet, jako układu regulacji z opóźnieniem w torze głównym
i w torze ujemnego sprzężenia zwrotnego. Wyznaczono także transmitancję wybranych
przypadków układów regulacji z regulatorem proporcjonalnym P i proporcjonalno-
całkującym PI oraz obiektem sterowania I i II rzędu. Transmitancje te posłużyły do badań
wpływu opóźnień na zachowanie układu regulacji. Rejestrowano odpowiedzi układu na
funkcję skokową Heaviside'a 1(t). Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano
reprezentację granic przedziałów [11], w których odpowiedź układu zamkniętego z opóźnie-
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niem przechodzi z odpowiedzi aperiodycznej do odpowiedzi periodycznej tłumionej oraz
z periodycznej tłumionej do stanu niestabilności.

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano kryterium: jeśli odpowiedź układu
regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego zamkniętą bezpośrednio (bez opóźnień) jest
aperiodyczna, to współpracę tego samego układu regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego
zamkniętą przez sieć Internet będziemy uznawali za poprawną wtedy, gdy zostanie
zachowany aperiodyczny charakter odpowiedzi układu (czyli że odpowiedź układu regulacji
z pętlą sprzężenia zwrotnego zamkniętą przez Internet pozostanie nadal aperiodyczna).

Weryfikacja wyników badań sterowania przez sieć Internet została przeprowadzona na
rzeczywistych obiektach (m.in. silnik prądu stałego [12], model robota o trzech stopniach
swobody ruchu), a uzyskane wyniki potwierdzają poprawność przyjętej koncepcji
metodologii badań opracowanych algorytmów.

Wyniki badań laboratoryjnych, uzyskane na rzeczywistych obiektach potwierdziły
poprawność przyjętego kryterium oraz poprawność opracowanego algorytmu postępowania
dla sprawdzenia poprawności współpracy zadanego układu regulacji z zadaną siecią Internet –
warunkiem jest, aby opóźnienie w sieci mieściło się w przedziale τmin,τmax<τgr(a-p), który został
wyznaczony w badaniach symulacyjnych. Prezentowany przedział oznacza, że opóźnienia,
występujące pomiędzy danymi węzłami sieci Internet, muszą być mniejsze niż wyznaczona
w badaniach symulacyjnych graniczna wartość opóźnienia – przejścia odpowiedzi układu
z odpowiedzi aperiodycznej do periodycznej tłumionej.

4. SKANER LASEROWY DO OCENY JAKOŚCI KRAWĘDZI BLACH DO DRUKU
    OFFSETOWEGO

Presensybilizowane płyty (PS) to blachy aluminiowe pokryte warstwą światłoczułą
wykonywane w typoszeregu od 0,15 - 0,4 mm grubości.  Są powszechnie stosowane do druku
offsetowego, najczęściej w  technologii drukarskiej Computer to Plate (CTP).

Płyty PS są wykorzystywane corocznie w poligrafii offsetowej w setkach milionów
metrów kwadratowych. Technologia druku metodą CTP wymaga od producentów
przestrzegania wymagań jakościowych, bardziej surowych i wymagających od
obowiązującego standardu [13]. Bardzo ważnym elementem każdej płyty są krawędzie,
uszkadzane w trakcie różnych procesów wykończeniowych, zwłaszcza podczas cięcia na
gilotynach. Wadliwe produkty nie mogą być naprawione, a powstałe wady krawędzi mogą
mieć szkodliwy wpływ na jakość druku (tzw. "Krawędź tonizująca") lub mogą powodować
obrażenia u pracowników obsługi (skaleczenia przez zadziory).

Niektóre wady, jak np. chropowatość krawędzi może być określona organoleptycznie,
jednak decyzja o wymianie noża gilotyny nie może być podjęta na podstawie takiego
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pomiaru. Dlatego też dla poprawnej oceny jakości krawędzi blach PS, w Katedrze
Mechatroniki, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, we współpracy z jednym
z największych producentów płyt PS na świecie – FUJIFILM został zaprojektowany
i wykonany skaner laserowy do oceny jakości krawędzi płyt PS (rys. 5) [14, 15, 16].

Rys. 5. Widok ogólny laserowego skanera krawędziowego dla blach PS
Fig. 5. General view of the PS Plate Edge Scanner

Opracowane urządzenie umożliwia rejestrację różnych uszkodzeń krawędzi, takich jak
zadziory, wyszczerbienia i wygięcie krawędzi, w sposób bezwzględny, w odniesieniu do
subiektywnej oceny organoleptycznej dokonywanej przez operatorów.

Głównymi elementami urządzenia są:
§ laserowe głowice skanujące – dwie głowice Keyence LJ-G030 skanujące równocześnie

górną i dolną część płyty PS, przy standardowej rozdzielczości pionowej 1um,
§ przetwornik do obsługi głowic laserowych – kontroler głowic umożliwiający przesyłanie

i archiwizację danych pomiarowych,
§ transportowy moduł liniowy z silnikiem krokowym – umożliwiającym przemieszczanie

próbki pomiarowej w obszarze głowic skanujących z minimalną rozdzielczością kroku
równą 200 um,

§ sterownik PLC – wykorzystany do sterowania transportowym modułem liniowym,
§ panel dotykowy – umożliwiający operatorowi sterowanie procesem skanowania

(start/stop) oraz nastawę liczby kroków,
§ komputer PC – wykorzystany do archiwizacji i przetworzenia danych pomiarowych

w oprogramowaniu do analizy danych.
Jednym z podstawowych problemów jest wizualizacja danych pomiarowych w postaci

wykresu i określenie współczynnika nierównomierności krawędzi. Program do oceny jakości
krawędzi blach PS został utworzony w środowisku GUI (Graphical User Interface)
w programie Matlab. Oprogramowanie daje użytkownikowi  szerokie możliwości
wizualizacji danych pomiarowych w postaci liniowych i powierzchniowych, a także wykre-
sów słupkowych 2D oraz 3D. Oprogramowanie nie wymaga każdorazowej zmiany ustawień
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dla kolejnych serii, ponieważ dane pomiarowe są zapisywane w postaci plików tekstowych
w wyspecyfikowanym przez użytkownika folderze na dysku twardym. W razie potrzeby, stare
pliki mogą być ponownie analizowane i porównywane z nowszymi. Panel główny
przedstawiony na rysunku 6 zawiera narzędzia do ustawiania folderów z plikami, rodzaju
wykresów, opcji wydruku i opcji zapisu plików.

Rys. 6. Widok okna głównego oprogramowania do analizy danych
Fig. 6. View of the main window of the software

5. FURNITREUSE

FurnitReuse to akronim międzynarodowego projektu badawczego realizowanego
w ramach mechanizmu „Research for SMEs” 7 Programu Ramowego w latach 2011-2013.
Celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowego
materiału z odpadów drewnopochodnych oraz niesortowanych tworzyw sztucznych,
odzyskiwanych w firmach zajmujących się recyclingiem. W skład konsorcjum wchodziły
cztery ośrodki badawczo-rozwojowe:
§ Politechnika Śląska w Gliwicach (SUT) – koordynator projektu,
§ MFKK Feltalaoi Es Kutato Kozpont Szolgaltato KFT (MFKK) – Węgry,
§ Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (IGB) – Niemcy,
§ Krakowski Ośrodek Badań i Technologii Sp. z o.o. (KOBIT) – Polska,
§ oraz pięć MŚP (Małych lub Średnich Przedsiębiorstw):
§ HERMEX – Handel Export Import Henryk Horzowski (HERMEX) – Niemcy,
§ UAB Technogama (TGAMA) – Litwa,
§ EKOTECH Recykling Tomasz Pyrsz Marek Kozłowski (EKOTECH) – Polska,
§ Ingen10 Ingenieria S.L. (INGEN) – Hiszpania,
§ ÜSTÜN AĞAÇ İŞLERİ DAY.TÜK.MALL.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. (USTUN) – Turcja.

Politechnika Śląska (głównie Katedra Mechatroniki) prócz koordynacji projektu zajęła
się opracowaniem konstrukcji mechanicznej oraz układów napędowych prototypowego
urządzenia. Krakowski Ośrodek Badań i Technologii opracował system sensoryczny oraz
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sterowania i akwizycji danych. Węgierskie MFKK było odpowiedzialne za systemy grzania
i chłodzenia, a także układ zasilania maszyny. Instytut Fraunhofera z Niemiec zajął się
innowacyjną w tego typu urządzeniach technologią wstępnego podgrzewania mieszanych
półproduktów za pomocą mikrofal.

Rys. 7. Prototyp urządzenia FurnitReuse
Fig. 7. FurnitReuse prototype

6. BADANIA I MODELOWANIE AKTUATORÓW SMA

Celem opisanych badań było ustalenie metodologii doboru cięgien SMA (Shape Memory
Alloy – materiału typu SMART) ze względu na gabaryty (długość, przekrój) oraz
opracowanie uproszczonego modelu matematycznego przydatnego w układach sterowania
systemów mechatronicznych napędzanych aktuatorami SMA.

W ramach pracy zrealizowano szeroki zakres badań wybranego aktuatora SMA – F2000
jako przykładowego siłownika tego typu. Aktuator ten charakteryzuje się siłą uciągu
wynoszącą 2 kg. Przeprowadzono badania statyczne i dynamiczne, następnie sformułowano
model matematyczny aktuatora przy różnych wartościach obciążenia w zakresie od 0,25 do 1
obciążenia znamionowego. Równania konstytutywne modelu bazują na zmodyfikowanym
równaniu Fermiego-Diraca. Na rysunku 8 przedstawiono zdjęcie stanowiska pomiarowego
zaprojektowanego i wykonanego w ramach pracy. Na rysunku 9 przedstawiono wyniki
pomiarów z naniesionymi krzywymi obliczonymi na podstawie równań aproksymujących.
Celem obliczenia parametrów równań modelu posłużono się metodami optymalizacyjnymi,
z zastosowaniem algorytmu Hook’a-Jeevesa.
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Rys. 8. Widok stanowiska pomiarowego do badania charakterystyk aktuatorów SMA [18, 19]
Fig. 8. Measurement stand for SMA characteristics investigation [18, 19]

Rys. 9. Przykładowe wyniki pomiarów wraz z przebiegami aproksymującymi [17]
Fig. 9. Example measurement results with approximation [17]

Aktuatory SMA charakteryzują się temperaturową pętlą histerezy. Histerezę w modelu
uzyskano stosując dwa zmodyfikowane równania Fermiego-Diraca o tej samej strukturze, ale
innych parametrach. Jeden zestaw parametrów jest dla kierunku nagrzewania, a drugi dla
kierunku stygnięcia aktuatora.

Praca naukowa została sfinansowana ze środków na naukę w latach 2009-2010 jako
projekt badawczy N N510 353036.

7. HAMULEC MAGNETOREOLOGICZNY O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY
    RUCHU

Hamulec magnetoreologiczny o dwóch stopniach swobody ruchu, który powstał
w Katedrze Mechatroniki w 2007 roku, jest urządzeniem, w którym zintegrowano dwa
hamulce lepkościowe. Cieczą roboczą w tych hamulcach jest ciecz magnetoreologiczna
(materiał typu SMART), której lepkość zmienia się – wzrasta – pod wpływem zewnętrznego
pola magnetycznego.
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Idea magnetoreologicznego hamulca o dwóch stopniach swobody ruchu  zrodziła się jako
odpowiedź na potrzebę, jaka zaistniała podczas prac nad indukcyjnym silnikiem obrotowo-
liniowym. Potrzeba ta wyniknęła z faktu, że nie istniało urządzenie, które umożliwiałoby
obciążanie takiego silnika w złożonym ruchu obrotowo-liniowym.

W hamulcu magnetoreologicznym o dwóch stopniach swobody ruchu (rys. 10a) można
wyróżnić dwa moduły: moduł wytwarzający moment hamujący w ruchu obrotowym MHO
(zewnętrzny), a także moduł wytwarzający siłę hamującą w ruchu liniowym MHL
(wewnętrzny). W hamulcu istnieją dwie przestrzenie z cieczą magnetoreologiczną oraz dwa
uzwojenia (wzbudniki) pola magnetycznego z osobna dla każdego modułu. Obwody
magnetyczne obu modułów są od siebie odseparowane, co sprawia, że hamulec może
wytworzyć niezależne od siebie moment hamujący T  i siłę hamującą F. Dzięki zastosowaniu
wału w kształcie prostopadłościanu (o przekroju kwadratowym) moment obrotowy,
działający na wał, jest przekazywany na obudowę MHL, która jest jednocześnie wirnikiem
MHO. Natomiast ruch liniowy jest realizowany poprzez ruch wału względem wewnętrznego
modułu MHL. Uzwojenie MHL, które wraz z całym modułem MHL porusza się względem
korpusu hamulca, jest zasilane przez transformator obrotowy.

a) b)

Rys. 10. Magnetoreologiczny hamulec obrotowo-liniowy: a) konstrukcja: 1 – wał, 2 – łożysko
 obrotowe, 3 – korpus MHO, 4 – wirnik MHO, 5 – ciecz magnetoreologiczna, 6 – cewka
MHO,  7 – uszczelnienie MHO, 8 – uzwojenie pierwotne transformatora obrotowego
zasilającego  cewki MHL, 9 – uzwojenie wtórne transformatora obrotowego zasilającego
cewki MHL, 10 – uszczelnienie MHL, 11 – cewka MHL, 12 – warstwa niemagnetyczna
z miedzi, 13 – ciecz  magnetoreologiczna, 14 – korpus  MHL, 15 – prowadnice wału;
b) prototyp

Fig. 10. The magnetorheological rotary-linear brake: a) concept of construction: 1 –  shaft, 2 – bearing,
 3 – housing of the RM,4 – rotor of RM, 5 – magnetorheological fluid of RM, 6 – RM’s coil –
 rotary inductor, 7 – seal of the RM, 8 – primary winding of the rotary transformer supplying
 coils of the linear brake, 9 – secondary windings of the rotary transformer supplying coils of
 the linear brake, 10 – seal of the LM, 11 – coil of LM– linear inductor, 12 – the magnetic
layer of copper. 13 – magnetorheological fluid of LM, 14 – casing of the linear brake, 15 –
 shift’s ways; b) the  prototype
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W procesie projektowym hamulca magnetoreologicznego o dwóch stopniach swobody
ruchu wykonano obliczenia polowe magnetyczne [20], przepływowe i wytrzymałościowe
oraz obliczenia obwodów elektrycznych. Obliczenia te umożliwiły wyznaczenie zakresu sił
wytwarzanych przez hamulec oraz dobór elementów mechanicznych i elektrycznych
hamulca.

Na podstawie sporządzonego projektu wykonano prototyp hamulca magnetoreolo-
gicznego o dwóch stopniach swobody ruchu (rys. 10b), który przebadano zarówno w ruchu
liniowym, jak i ruchu obrotowym [21]. Badania te wykazały, że hamulec wytwarza siłę
hamującą w ruchu liniowym (zakres sterowalnej siły wynosi F=42 N) oraz moment hamujący
w ruchu obrotowym (zakres sterowalnego momentu hamującego jest równy T=9,5 N∙m).

Przedstawiony magnetoreologiczny hamulec o dwóch stopniach swobody ruchu powstał
w ramach realizacji projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant
nr 3 T10 A 063 28).

8. WIELOTARCZOWE SPRZĘGŁO MAGNETOREOLOGICZNE

W ramach projektu badawczego nr N N510 355337 zrealizowanego w Katedrze
Mechatroniki w latach 2009-2011 wykonano prototyp sprzęgła magnetoreologicznego
(rys. 11a) oraz stanowisko laboratoryjne do badania sprzęgieł elektromagnetycznych
dedykowane wykonanemu prototypowi sprzęgła (rys. 11b).

a) b)

Rys. 11. Sprzęgło magnetoreologiczne (a) oraz stanowisko laboratoryjne (b) do badania sprzęgła
  magnetoreologicznego: 1 – silnik indukcyjny z motoreduktorem (źródło napędu), 2 – sprzęgło
  magnetoreologiczne, 3 – momentomierz, 4 – hamulec (obciążenie), 5 – falownik zasilający
  silnik indukcyjny

Fig. 11. The magnetorheological clutch (a) and laboratory stand (b) for testing of the clutch: 1 – gear
  motor (induction motor), 2 – magnetorheological clutch, 3 – torquemeter, 4 – brake (load), 5 –
  inverter supplied the induction motor

Sprzęgło magnetoreologiczne, podobnie jak magnetoreologiczny hamulec o dwóch stop-
niach swobody, wykorzystuje w swej istocie działania ciecz magnetoreologiczną o lepkości
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sterowanej polem magnetycznym. Sprzęgło to jest sprzęgłem lepkościowym sterowanym
elektromagnetycznie. W sprzęgle znajdują się dwa źródła pola magnetycznego: magnes
trwały i uzwojenie sterujące – cewka zasilana prądem.

Dzięki hybrydowemu wymuszeniu pola magnetycznego możliwe jest realizowanie przez
sprzęgło kilku funkcji w układzie napędowym. Istnieje możliwość sterowania wartością
momentu sprzęgającego poprzez zmianę wartości prądu płynącego przez cewkę sprzęgła
prądu. Możliwe zastosowania sprzęgła opisano w publikacji [27] i zestawiono poniżej:
F1 – Sprzęgła w układzie dynamometrycznym.
F2 – Sprzęgła bezpieczeństwa (przeciążeniowego).
F3 – Sprzęgła spełniającego funkcję aktywnego eliminatora drgań skrętnych w układzie
napędowym.
F4 – Układu realizacji tzw. „miękkiego rozruchu”.
F5 – Sprzęgła w pomiarowym układzie wyznaczania charakterystyk silników elektrycznych.

W procesie projektowym sprzęgła wykonano skorelowane ze sobą obliczenia projektowe
z zakresu elektromagnetyzmu, mechaniki i wytrzymałości materiałów i obliczeń cieplnych
(rys. 12). Ponadto przeprowadzono proces projektowania układu sterowania pracą sprzęgła
z uwzględnieniem aspektów straty mocy w sprzęgle.

Rys. 12. Schemat postępowania w procesie projektowania sprzęgła z cieczą MR
Fig. 12. Operating diagram of the design process of the magnetorheological clutch

Aspekty obliczeń elektromagnetycznych, polowych omówiono między innymi w [24,
26], zagadnienia wytrzymałościowe w [24, 26], a aspekty stanów cieplnych sprzęgła zostały
poruszone w [25].

Idea wielotarczowego sprzęgła magnetoreologicznego została zgłoszona w Urzędzie
Patentowym RP i decyzją z dnia 21.03.2013 został przyznany patent o numerze 215436.
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9. PODSUMOWANIE

Zaprezentowane w artykule prace były przedmiotem zrealizowanych prac doktorskich
(rozdziały 3, 6, 7), pracy habilitacyjnej (rozdział 2), a także pracy wdrożeniowej (rozdział 4).
Prace przedstawione w rozdziałach 2, 3, 6, 7, 8 były finansowane lub współfinansowane
w ramach projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast praca opisana
w rozdziale 5 była finansowana z Funduszy Europejskich (7PR).

Część z przedstawionych w artykule prac została zakończona, natomiast prace
przedstawione w rozdziałach 2, 6, 8 są kontynuowane i rozwijane [28], co w przyszłości może
zaowocować nowymi projektami badawczymi, wdrożeniowymi bądź awansem naukowym
autorów.
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