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1. WPROWADZENIE 

Katedra Mechatroniki powstała formalnie w 2006 roku, ale jej podwaliny sięgają roku 

1997, kiedy to pięcioosobowa grupa badaczy pod kierunkiem prof. Krzysztofa 

Kluszczyńskiego została wyodrębniona z Instytutu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych jako 

odrębny zespół badawczy, dedykowany do rozwijania nieznanej wtedy i dopiero 

początkującej dziedziny – mechatroniki. Pierwsze projekty pracowników obecnej Katedry 

Mechatroniki skupiały się wokół tematyki związanej z maszynami elektrycznymi, ale szybko 

zostały rozszerzone o nowoczesne trendy sterowania i materiałoznawstwa. Świeże spojrzenie 

i nowatorskie podejście pozwoliło na zaprojektowanie i skonstruowanie wielu niekonwencjo-

nalnych przetworników elektromechanicznych. W kolejnych rozdziałach przedstawiono 

syntetyczny opis takich wybranych projektów, zrealizowanych przez różne zespoły badawcze 

wyodrębnione spośród pracowników Katedry. 
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2. RELUKTANCYJNY WZBUDNIK DRGAŃ SKRĘTNYCH  

W latach 2008-2010 w Katedrze Mechatroniki w ramach prac naukowo-badawczych 

realizowany był projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych  nr N N510 348434 

pt.: Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego, reluktancyjnego wzbudnika drgań 

harmonicznych skrętnych do badania parametrów częstotliwościowych układów napędowych. 

Projekt ten realizował zespół badawczy w składzie: dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, prof. 

dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Zbigniew Pilch, dr hab. inż. Tomasz Trawiński, 

dr inż. Paweł Kowol, dr inż. Paweł Kielan. Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach 

powyższego projektu było opracowanie i wykonanie elektromagnetycznego wzbudnika drgań 

skrętnych, wykorzystującego maszynę reluktancyjną zarówno w zakresie wytwarzania 

momentu napędowego jak i wytwarzania składowej przemiennej momentu, pozwalającej na 

generację drgań. 

W ramach tego zadania opracowano projekt i wykonano reluktancyjny wzbudnik drgań 

harmonicznych skrętnych do badania parametrów częstotliwościowych układów napędowych. 

Zrealizowany w projekcie wzbudnik składa się z dwóch odpowiednio zmodyfikowanych 

silników reluktancyjnych które wykorzystują efekt pracy maszyny reluktancyjnej w trybie 

synchronicznym (generacja składowej stałej momentu, moduł napędowy) oraz w trybie 

asynchronicznym (generacja momentu przemiennego, moduł wibracyjny). Podstawowe zalety 

tego rozwiązania to: prosta konstrukcja (rys.1), wysoka niezawodność i trwałość, możliwość 

regulowania wielkości wyjściowych (kształtowanie amplitudy i częstotliwości drgań oraz 

zadawanie prędkości obrotowej) [1]. Skonstruowany wzbudnik pozwala na badanie własności 

częstotliwościowych (m.in. częstotliwości rezonansowych) całych układów napędowych. 

 

 

Rys.1. Wirnik reluktancyjnego wzbudnika drgań skrętnych – model i widok rzeczywisty 

Fig.1. Rotor of reluctance torsion exciter – model and real view 
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Rys. 2. Blokowa struktura układów zasilających i sterujących wzbudnikiem drgań  

Fig. 2. Block structure of supply and control systems of torsion exciter 

Układ zasilania reluktancyjnego wzbudnika drgań, umożliwiający realizację pełnego 

programu badań, składa się z dwóch niezależnych obwodów mocy i oddzielnych układów 

sterowania wykonanych na bazie kart z procesorami sygnałowymi dSpace 1104 [2]. Obwody 

mocy stanowią przekształtniki energoelektroniczne wyposażone po stronie wejściowej  

w 3-fazowe mostki diodowe (prostowniki) oraz w układ typowego mostka tranzystorowego 

(złożonego z sześciu tranzystorów) w jednym przypadku i w przypadku drugim w trzy układy 

mostków typu H (złożonych z czterech tranzystorów każdy). Schematycznie budowę blokową 

układów zasilania i sterowania wzbudnika drgań skrętnych przedstawiono na rysunku 2.  

2. METODY TOPOLOGICZNE W ANALIZIE WŁASNOŚCI PRZETWORNIKÓW 

 ELEKTROMECHANICZNYCH  

Idea zastosowania metod topologicznych w modelowaniu przetworników 

elektromechanicznych wiąże się z pracami dr. hab. inż. Wojciecha Bulikowskiego, 

dotyczącymi silników reluktancyjnych [3]. Klasyczne modele matematyczne przetworników 

elektromechanicznych wykorzystują w opisie formalizm Lagrange’a [5]. Jego zastosowanie 

prowadzi do następującej formy równania kanonicznego: 

 

  





























eRi

iΨ
iL

i






),(
),(

d

d 1

d
t

 

(1) 



56 G. Kłapyta, P. Kowol i in. 

gdzie:  i – wektor prądów uogólnionych;  – wektor uogólnionych strumieni sprzężonych;  

e – wektor uogólnionych napięć zewnętrznych; R – macierz rezystancji; ,  - kąt położenia 

wirnika i mechaniczna prędkość obrotowa; Ld(,i) – macierz indukcyjności dynamicznych.  

Zmiennymi stanu obwodu elektrycznego w tym przypadku są prądy uogólnione. 

Równanie w postaci (1) jest bardzo skuteczne w przypadku liniowości obwodu 

magnetycznego przetwornika. Zjawisko nasycenia powoduje pojawienie się bardzo dużych 

problemów w jego stosowaniu, wynikających z konieczności obliczenia parametrów 

różniczkowych (m.in. Ld(,i)  na podstawie dyskretnych baz danych (rys. 3). 
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Rys. 3. Dyskretne zbiory punktów: a) prądy, b) strumienie sprzężone 

Fig. 3. Discrete point sets: a) currents, b) flux linkages 

Idea rozwiązania tego problemu wiąże się z lekturą książki Chua L.O.  

i Lin P.M. [4], w której w rozdziale 10.5 (s. 414) pojawia się następująca teza: 

„Jeśli natomiast pojemności i indukcyjności mają charakterystyki ściśle monotoniczne, to 

można często napisać równanie stanu, wybierając albo u, albo q jako zmienne stanu 

związane z pojemnościami oraz i albo  jako zmienne stanu związane z indukcyjnościami. 

Pokażemy teraz, że w takim przypadku, z obliczeniowego punktu widzenia, jest korzystnie 

wybrać q i  jako zmienne stanu. […]. Przeprowadzając podobną analizę, możemy 

wnioskować, że dla nieliniowych układów dynamicznych zawierających elementy bierne  

i źródła niezależne jako zmienne stanu celowo jest wybrać ładunki na pojemnościach  

i strumienie skojarzone z indukcyjnościami”. 

Mimo iż nie dotyczyła ona przetworników elektromechanicznych, jednak w analizie,  

w której wykorzystano algorytm topologiczny ( = const), mają one cechy, które są 

wymagane w modelach odpowiadających cytowanej tezie. Jej zastosowanie w sensie 

matematycznym prowadzi do formalizmu Hamiltona, w którego przypadku równanie 

kanoniczne przyjmuje postać normalną: 
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Zmiennymi stanu obwodu elektrycznego w tym przypadku są strumienie uogólnione. 

Jego praktyczne zastosowanie wymaga wyznaczenia charakterystyki ),( Ψi  . Realizacja 

algorytmu całkowania równania (2) wymaga zastosowania twierdzenia o aproksymacji 

symplicjalnej dla każdego sympleksu (trójkąt dla N=2, rys.4) otrzymanego w efekcie 

triangulacji odpowiednich zbiorów punktów [6]. 
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Rys. 4. Triangulacja podprzestrzeni: a) prądów, b) strumieni sprzężonych 

Fig. 4. Triangulation of subspaces: a) currents, b) flux linkages 

3. SILNIK INDUKCYJNY Z DZIELONYM PAKIETEM WIRNIKA  

W latach 2004-2005 w Katedrze Mechatroniki zrealizowano pracę badawczą (w ramach 

grantu KBN nr 3 T10A 010 27) pt. „Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego 

silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi  

w wirniku”. Praca była związana z rozprawą doktorską dr. inż. Grzegorza Kłapyty 

realizowaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego [7]. W ramach 

pracy opracowano koncepcję kompleksowego tłumienia wszystkich pasożytniczych 

momentów przemiennych generowanych w maszynie indukcyjnej przez wyższe harmoniczne 

przestrzenne przepływu przez podział wirnika na 2n odpowiednio skręconych podpakietów. 

Sformułowano model matematyczny maszyny indukcyjnej z tak podzielonym wirnikiem  

i opracowano metodę analizy pasożytniczych momentów przemiennych w maszynach  

o różnych parametrach konstrukcyjnych. Opracowano również zasady doboru liczby 

podpakietów oraz kątów ich wzajemnego skręcenia w celu tłumienia wszystkich 

dominujących momentów przemiennych w dowolnej 3-fazowej maszynie indukcyjnej 

klatkowej. W celu weryfikacji zaproponowanej metody zaprojektowano prototypowe wirniki 

czteropakietowe, a także opracowano metodę wyodrębniania informacji o wartościach 

pasożytniczych momentów przemiennych w zarejestrowanych oscylogramach czasowych 

przebiegów momentu na wale silnika, pozwalającą na łatwe porównywanie różnych 

konstrukcji wirnika pod kątem stopnia tłumienia pasożytniczych momentów przemiennych. 
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Wreszcie przeprowadzono serię badań pomiarowych, weryfikujących poprawność 

opracowanej metody.  

 

Rys. 5. Prototypowy wirnik klatkowy, składający się z 4 wzajemnie skręconych podpakietów 

Fig. 5. Prototype of squirrel-cage rotor consisting of 4 shifted subrotors 

4. SILNIK INDUKCYJNY SYNCHRONIZOWANY MOMENTEM 

    RELUKTANCYJNYM 

Silnik asynchroniczny synchronizowany momentem reluktancyjnym (ASMR) jest 

silnikiem elektrycznym, który w stanie ustalonym pracuje jako silnik synchroniczny (silnik 

reluktancyjny), natomiast w czasie rozruchu zachowuje się jak silnik indukcyjny  

klatkowy. Jako stojan takiego silnika wykorzystuje się stojan seryjnie produkowanego silnika 

indukcyjnego, natomiast wirnik modyfikuje się przez usunięcie pewnej liczby zębów, tak jak 

przykładowo przedstawia to rysunek 6. 

W rezultacie uzyskuje się wirnik o niesymetrycznej budowie z naprzemiennym 

występowaniem na jego obwodzie dużych (użłobkowanych) zębów oraz dużych żłobków, 

powstałych w wyniku usunięcia materiału ferromagnetycznego. Powstała asymetria 

magnetyczna prowadzi do generowania głównego (użytecznego) momentu reluktancyjnego. 

Tak powstały wirnik zalewany jest aluminium, w wyniku czego powstaje uzwojenie klatkowe 

(charakteryzujące się – w stosunku do klatki normalnego silnika indukcyjnego – asymetrią 

elektryczną), umożliwiające przeprowadzenie rozruchu asynchronicznego silnika. 

W odniesieniu do pewnych wykonań silników ASMR można było zaobserwować 

występowanie trudności z przeprowadzeniem bezpośredniego rozruchu asynchronicznego. 

Stwierdzono eksperymentalnie, że w zaprojektowanych prototypach, zapewniających 

uzyskanie przy prędkości synchronicznej (znamionowej) założonych danych znamionowych 

(moc znamionowa, prąd znamionowy, współczynnik mocy, przeciążalność) niemożliwe jest 
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osiągnięcie tej prędkości znamionowej (wynikającej z częstotliwości zasilania i liczby par 

biegunów uzwojenia stojana) przez rozruch asynchroniczny, albowiem prędkość obrotową 

wirnika ustala się przy innej prędkości, mniejszej od prędkości synchronicznej. 

 

Rys. 6. Przekrój poprzeczny czterobiegunowego silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem 

reluktancyjnym 

Fig. 6. The cross-section of four-pole asynchronous motor synchronized by reluctance torque 

Można domniemywać, że przyczyną tego niekorzystnego zjawiska jest asymetria 

elektryczna klatki wirnika, która prowadzi do powstania składowej przeciwbieżnej pola 

magnetycznego. Zjawisko takie znane jest jako efekt Görgesa i analizowane było dotąd głównie 

w odniesieniu do dużych silników synchronicznych ze wzbudzeniem elektromagnetycznym. 

Z punktu widzenia analizy jakościowej efektu Görgesa w silniku indukcyjnym 

synchronizowanym momentem reluktancyjnym można posłużyć się uproszczonym modelem 

przedstawionym na rysunku 7. 

Podsumowując wyniki analizy teoretycznej (bazującej na dekompozycji strukturalnej) 

potwierdzone dodatkowo badaniami pomiarowymi, można stwierdzić, że wycinanie 

kolejnych zębów i zalewanie tak powstałego wirnika aluminium powoduje jednoczesne: 

 zwiększenie obszaru zajmowanego przez duże pręty, co powoduje zmniejszanie ich 

rezystancji, a w dalszej konsekwencji prowadzi do nasilenia się efektu Görgesa” (większe 

zniekształcenie charakterystyki mechanicznej), 

 zmniejszanie liczby nieprzerwanych prętów w niesymetrycznej klatce o symetrycznym 

rozłożeniu przerwanych prętów, co w dalszej kolejności prowadzi do nasilenia się efektu 

Görgesa, 

 zwiększanie (w pewnym zakresie) wartości zastępczej grubości szczeliny powietrznej, co 

prowadzi do złagodzenia efektu Görgesa (mniejsze zniekształcenie charakterystyk 

mechanicznych obu klatek składowych wirnika, tj. As1 i As2), 

 zwiększanie prądu biegu jałowego. 
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Rys. 7. Dekompozycja strukturalna (rozkład struktury) wirnika silnika ASMR na niezależne, 

„sztucznie” (myślowo) wyodrębnione wirniki składowe (R – wirnik silnika reluktancyjnego, 

As1 – wirnik silnika indukcyjnego (asynchronicznego) o liczbie żłobków wirnika równej 

liczbie biegunów uzwojenia stojana, As2 – wirnik silnika indukcyjnego (asynchronicznego)  

o niesymetrycznej klatce z symetrycznym rozłożeniem przerwanych prętów (grup prętów)) 

Fig. 7. The structure decomposition of the induction motor synchronized by reluctance torque into 

three separate motors (R – reluctance motor, As1 – induction motor having a number of big 

rotor bars equal to the number of poles, As2 – induction motor having symmetrically 

distributed groups of broken small bars) 

Zatem, wraz ze wzrostem liczby wycinanych zębów, mamy do czynienia z występo-

waniem zjawisk, które z jednej strony prowadzą do nasilenia niekorzystnego efektu Görgesa 

(pierwsze dwa punkty), a z drugiej strony – przez powiększenie zastępczej szczeliny 

powietrznej – do jego osłabienia (punkt trzeci). Wypadkowa charakterystyka mechaniczna 

będzie zatem wypadkową wymienionych wyżej zjawisk i powinna być określana dla 

konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego silnika z wykorzystaniem metod analizy 

ilościowej, np. obliczeń polowych. 

5. SILNIK INDUKCYJNY OBROTOWO-LINIOWY  

W dzisiejszych czasach w dobie coraz bardziej zaawansowanych procesów technolo-

gicznych i powstających złożonych urządzeń mechatronicznych, projektantom i konstrukto-

rom przetworników elektromechanicznych stawiane są coraz to nowe wyzwania. 

Odpowiedzią na te wymagania jest opracowanie nowego przetwornika, którego wirnik 

realizuje ruch złożony (obrotowo-liniowy). Silniki o dwóch stopniach swobody ruchu: 

obrotowym oraz liniowym dają możliwość bezpośredniej realizacji ruchu spiralnego bez 

potrzeby stosowania złożonych mechanicznych układów przeniesienia siły i momentu [8, 9, 

10, 11]. Prognozuje się szerokie zastosowanie silników obrotowo-liniowych jako napędów 

niekonwencjonalnych w urządzeniach, w których moduł obrotowy pełni rolę napędu 

głównego (roboczego) urządzenia, a moduł liniowy pełni rolę aktuatora liniowego o ruchu 
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postępowym (napędu pomocniczego, pozycjonującego końcówkę roboczą) [8, 9, 12, 13, 14, 

15]. Przykładowo, zastosowanie silnika obrotowo-liniowego do napędu wiertarki (w której 

moduł obrotowy jest napędem głównym, a moduł liniowy pozycjonuje końcówkę roboczą – 

wiertło) prezentuje rysunek 8 (o wysokości 2-wymiarowej cylindrycznej przestrzeni roboczej 

napędu decyduje maksymalna głębokość wykonywanego otworu). 

 

Rys.8. Przykładowa aplikacja silnika obrotowo–liniowego w wiertarce: 1 – silnik obrotowo–liniowy, 

2 – stolik, 3 – wiertło 

Fig.8. Exemplary application of rotary-linear induction motor in drilling machine: 1 – motor, 2 – 

stand, 3 – drill bit 

Ze względu na nietypową budowę silników indukcyjnych obrotowo-liniowych i ko-

nieczność stosowania niestandardowych technologii ich proces produkcyjny jest kosztowny. 

Główne założenie w procesie projektowania 3-fazowego silnika indukcyjnego obrotowo-

liniowego to wykorzystanie maksymalnej liczby gotowych elementów 3-fazowego silnika 

indukcyjnego klatkowego produkowanego seryjnie. Silnik indukcyjny obrotowo-liniowy, 

istniejący w laboratorium Katedry Mechatroniki Politechniki Śląskiej, został wykonany na 

bazie elementów silnika ShR 90X–8M.  

Analiza kosztów budowy prototypu silnika obrotowo-liniowego (zaprojektowanego  

i wykonanego dla laboratorium Katedry Mechatroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki 

Śląskiej) potwierdziła tezę, że jest uzasadnione opracowanie i wykonanie konstrukcji  

3-fazowego silnika obrotowo-liniowego na bazie silnika klatkowego produkowanego seryjnie. 

Przede wszystkim możliwe jest wykorzystanie parku maszynowego istniejącej linii 

produkcyjnej, jak też wybranych operacji technologicznych związanych z produkcją  

3-fazowego silnika indukcyjnego. 

Ze względu na swoje właściwości (możliwość realizacji ruchu złożonego) silniki 

indukcyjne obrotowo-liniowe wymagają nowych nietypowych stanowisk badawczych, 

umożliwiających równoczesny pomiar siły i momentu wytwarzanego przez silnik, jak 

również prędkości liniowej i prędkości obrotowej wirnika. 

Zaprojektowane stanowisko do badań przetworników elektromechanicznych o dwóch 

stopniach swobody (rys. 9) składa się z: 

 3-fazowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego, 

 ramy nośnej – umieszczonej na sześciu nogach z podkładkami wibroizolacyjnymi,  

 hamulca obrotowo-liniowego z cieczą magnetoreologiczną, 
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 układów pomiarowych zintegrowanych na trwale ze stanowiskiem badawczym (są to 

układy do pomiaru siły F i momentu T, zamontowane bezpośrednio na ramie stanowiska 

badawczego), 

 zewnętrznych układów pomiarowych – przetworników do pomiaru prędkości liniowej i 

prędkości obrotowej. 

 

Rys. 9. Stanowisko do badań przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody  

Fig. 9. The main view of the stand  

6. INDUKCYJNY I HYBRYDOWY GENERATOR DRGAŃ SKRĘTNYCH  

W Katedrze Mechatroniki, w latach 2003 – 2005 realizowana była praca badawcza  

nr 4 T10A 002 24 (w ramach projektu grantowego sponsorowanego przez Komitet Badań 

Naukowych) pt.: Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań 

skrętnych o regulowanej częstotliwości i amplitudzie do badań wytrzymałościowych. Projekt 

ten realizował zespół badawczy w składzie: dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, prof. dr hab. 

inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Zbigniew Pilch, dr hab. inż. Tomasz Trawiński.  

W ramach tego projektu skonstruowano między innymi indukcyjny generator drgań 

skrętnych. Indukcyjny generator drgań skrętnych to zmodyfikowana konstrukcyjnie maszyna 

indukcyjna klatkowa, eksponująca oddziaływania pomiędzy wyższymi harmonicznymi pola 

magnetycznego w szczelinie powietrznej, prowadzące do generacji elektromagnetycznych 

momentów przemiennych (skrętnych). Podstawowe zalety tego rozwiązania to: prosta 

konstrukcja, wysoka niezawodność i trwałość, możliwość regulowania wielkości 

wyjściowych (kształtowanie amplitudy i częstotliwości drgań skrętnych), a w szczególności 

badań zakładających kształtowanie amplitudy i częstotliwości momentów skrętnych w czasie. 

Na rysunku 10. przedstawiono wygląd wirnika indukcyjnego generatora drgań skrętnych, 

natomiast na rysunku 11. przedstawiono wygląd próbki materiałowej po przeprowadzeniu 

testu zmęczeniowego. Na skutek oddziaływania momentów skrętnych próbka uległa 

zerwaniu. 
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Rys. 10. Wirnik indukcyjnego generatora drgań skrętnych 

Fig. 10. Rotor of electromagnetic torsion generator  

 

 

 

Rys. 11. Widok pękniętej próbki materiałowej. Pęknięcie wywołane drganiami skrętnymi  

Fig. 11. View of the broken test piece. The crack induced by torsional vibrations 

W roku 2014 opracowano wersję rozwojową generatora drgań skrętnych, wzbogacając go 

o pomocniczy silnik wzbudzony magnesami trwałymi – silnik BLDC. Opracowano dwa 

warianty generatora, które to warianty stanowiły przedmiot zgłoszenia patentowego pt.: 

Hybrydowy generator drgań skrętnych (nr P.408772-1), opracowanego wspólnie z prywatnym 

przedsiębiorcą panem mgr inż. Adamem Kochanem. W wersji podstawowej przestrzeń 

wewnętrzna wirnika hybrydowego generatora drgań skrętnych pozwala na osadzenie 

wewnętrznego pierścienia z magnesami trwałymi i pomocniczego stojana silnika BLDC.  

W ten sposób uzyskuje się wirnik hybrydowy z jednej strony (powierzchni zewnętrznej) 

posiadający uzwojenie klatkowe, zaś na powierzchni wewnętrznej posiadający osadzone 

pierścienie z magnesami trwałymi. Tego typu konstrukcja znacznie rozszerza obszar 

zastosowań hybrydowego generatora drgań skrętnych, możliwe są między innymi badania 

właściwości częstotliwościowych układów napędowych wykonujących ruch obrotowy 

(wymuszony przez wewnętrzny silnik BLDC generatora drgań). Na rysunku 12 przedsta-

wiono trójwymiarowy wykres obrazujący amplitudy i częstotliwości generowanych mo-

mentów przemiennych (przez hybrydowy generator drgań skrętnych) dla różnych prędkości 

obrotowych wirnika. Prędkość obrotowa wirnika wymuszana jest przez wewnętrzny silnik 

BLDC [16]. Przykładowo, przy prędkości 1000 obr/min generowane są momenty przemienne 

(skrętne) o częstotliwościach: ~ 300 Hz, ~ 1100 Hz, ~ 1500 Hz, ~ 1800 Hz i ~ 2500 Hz. 
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Rys.12. Charakterystyki przestrzenne amplitud generowanych momentów przemiennych, ich 

częstotliwości w funkcji prędkości obrotowej wirnika  

Fig.12. Spatial characteristics of torsional torques amplitudes, their frequencies v. angular rotor speed 

7. MODELOWANIE HYBRYDOWEJ WYRZUTNI PNEUMATYCZNO-

    ELEKTROMAGNETYCZNEJ 

Wyrzutnia elektromagnetyczna to specyficzny rodzaj przetwornika elektromecha-

nicznego, w którym energia elektryczna pobrana ze źródła prądu stałego jest wykorzystywana 

do nadania prędkości liniowej elementowi ruchomemu (pociskowi). Cechy szczególne 

urządzenia to znaczna prędkość liniowa elementu ruchomego, wynikająca z impulsowo 

oddanej dużej ilości zmagazynowanej energii elektrycznej [17, 18, 19].  

Wyrzutnie elektromagnetyczne dzieli się na dwa podstawowe typy, wyrzutnia 

elektromagnetyczna typu: „coilgun” (element ruchomy jest wykonany z materiału 

ferromagnetycznego umieszczonego w polu magnetycznym cewki) oraz „railgun” (element 

ruchomy metalowy jest  umieszczony pomiędzy dwoma szynami podłączonymi do źródła 

prądu stałego). 
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a). b). 

  

Rys. 13. Wyrzutnia elektromagnetyczna: a) typu coilgun (cewkowa), b) typu railgun (szynowa) 

Fig. 13. Electromagnetic launchers: a) coilgun, b) railgun 

 

Sprzężony model polowo–obwodowy hybrydowej wyrzutni pneumatyczno–elektro-

magnetycznej (cewkowo-szynowej) składa się z: równań równowagi układu mechanicznego 

dla modułu pneumatycznego (moduł P), równań równowagi układu elektromechanicznego dla 

modułu cewkowego (moduł C), równań równowagi układu elektromechanicznego dla modułu 

szynowego (moduł S). Strukturę blokową modelu przedstawiono na rysunku 14. 

 

 

 

Rys. 14. Model blokowy sprzężonego modelu polowo-obwodowego hybrydowej wyrzutni 

  pneumatyczno-elektromagnetycznej [18] 

Fig. 14. The block diagram of the integrated field-circuit model of the hybrid pneumatic-

 electromagnetic launcher [18] 
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Powiązanie równań równowagi poszczególnych modułów hybrydowej wyrzutni odbywa 

się poprzez prędkości  oraz  (oznaczone na rysunku 14 kolorem niebieskim). 

Wielkościami sterującymi (oznaczonymi na rysunku 14 kolorem czerwonym) są: P0 – wartość 

początkowa ciśnienia, – wartość początkowa napięcia na baterii kondensatorów 

zasilających moduł C,  – wartość początkowa napięcia na baterii kondensatorów 

zasilających moduł S oraz dodatkowo czas załączenia ton (x
C) oraz wyłączenia toff (x

C) modułu 

cewkowego [17]. 

 

Sprzężony model polowo-obwodowy daje możliwość wyznaczenia następujących wielkości: 

 

 iS(t) – prądu rozładowania baterii kondensatorów zasilających moduł S, 

 iC(t) – prądu rozładowania baterii kondensatorów zasilających moduł C, 

  – prędkości elementu ruchomego dla modułu S, 

  – prędkości elementu ruchomego dla modułu C, 

  – współrzędnej przemieszczenia dla modułu S, 

  – współrzędnej przemieszczenia dla modułu C, 

  – przyśpieszenia elementu ruchomego dla modułu S, 

  – przyśpieszenia elementu ruchomego dla modułu C, 

  − siły napędzającej element ruchomy przez moduł S, 

  − siły napędzającej element ruchomy przez moduł C. 

 

Jako przykład podano (rys. 15) przebieg prądu rozładowania baterii kondensatorów 

zasilających moduł C oraz moduł S dla różnych wartości napięć początkowych.  

a) b) 

  

Rys.15. Przebiegi prądu rozładowania dla: a) modułu C, b) modułu S 

Fig. 15. The time plots of the current for: a) module C, b) module S 
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