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STANOWISKO DO BADAŃ SILNIKA INDUKCYJNEGO 

OBROTOWO-LINIOWEGO Z HAMULCEM 
MAGNETOREOLOGICZNYM O 2 STOPNIACH SWOBODY– 

PROJEKT I BUDOWA 
 

TEST BENCH FOR ROTARY-LINEAR INDUCTION MOTOR WITH 

MAGNETORHEOLOGICAL BRAKE WITH TWO DEGREES OF FREEDOM – 

CONSTRUCTION AND DESIGN 

 
Streszczenie: Silniki indukcyjne o dwóch stopniach swobody są napędami niekonwencjonalnymi, które 

charakteryzują się szerszymi możliwościami ruchu, niż tradycyjne napędy realizujące wyłącznie ruch liniowy 

lub ruch obrotowy. Silniki te, umożliwiające realizację ruchu złożonego wymagają specjalnych stanowisk 

badawczych, które pozwalają na prowadzenie badań przy różnych trajektoriach. Istotna jest możliwość 
rejestracji w tych samych chwilach czasowych zarówno prędkości obrotowej, prędkości liniowej, jak też 
możliwość równoczesnego pomiaru, w sposób niezależny wartości momentu hamującego w ruchu obrotowym 

oraz siły hamującej w ruchu liniowym. W artykule przedstawiono wybrane etapy procesu projektowania oraz 

charakterystykę konstrukcji stanowiska do badania przetworników obrotowo-liniowych, które to stanowisko 

zostało zaprojektowane i wykonane w Katedrze Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki 

Śląskiej. 
 

Abstract: Induction motors with two degrees of freedom are unconventional drives offering broader 

possibilities of different movements than traditional drives (which perform only rotary or linear motion). Such 

motors require special research stand allowing to study complex trajectories. One of the most essential 

requirements is capability for measuring both angular velocity and linear speed at the same instants of time, as 

well as capability for adjusting in autonomous way values of braking torque and linear force. In the paper the 

chosen stages of designing such a laboratory stand, as well as description of construction elaborated in the 

Chair of Mechatronics at the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology in 

Gliwice were presented. 
 

Słowa kluczowe: stanowisko badawcze, silnik obrotowo-liniowy, przetworniki o dwóch stopniach swobody, 

konstrukcja 
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1. Wstęp 

Silniki indukcyjne o wielu stopniach swobody 

są napędami niekonwencjonalnymi, 

umożliwiającymi realizację ruchu złożonego, 

dla których to napędów prognozuje się coraz to 

szersze pole zastosowań. Dotyczy to zarówno 

silników o dwóch stopniach swobody (silników 

obrotowo-liniowych), jak i silników o trzech 

stopniach swobody (silników kulistych). W 

Polsce badania napędów realizujących ruch 

złożony były w szerszym zakresie prowadzone 

w Politechnice Warszawskiej (prace pod 

kierownictwem prof. G. Kamińskiego) [3,4] 

oraz na Politechnice Świętokrzyskiej i 

Opolskiej (prace pod kierownictwem prof. E. 

A. Mendreli, prof. A. Kapłona) [5,6]. Prace nad 

przetwornikami o ruchu złożonym są również 

prowadzone w Katedrze Mechatroniki na 

Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. 

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. Niniejszy artykuł został 

poświęcony konstrukcji stanowiska 

badawczego dla przetworników 

elektromechanicznych o dwóch stopniach 

swobody (obrotowo-liniowych), które zostało 

zaprojektowane i zbudowane w Katedrze 

Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym, 

Politechniki Śląskiej.  
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2. Główne elementy składowe stanowiska 

badawczego 

Stanowisko do badań przetworników 

elektromechanicznych o dwóch stopniach 

swobody (rys. 1) składa się z: 

• 3-fazowego silnika indukcyjnego obrotowo-

liniowego, 

• ramy nośnej – umieszczonej na sześciu 

nogach z podkładkami wibroizolacyjnymi,  

• hamulca obrotowo–liniowego z cieczą 
magnetoreologiczną, 

• 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. 1. Stanowisko do badań przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody 

(silnik i hamulec są rozprzęgnięte) 
 

2.1. Konstrukcja podstawy stanowiska 
badawczego 
Ramę nośną stanowiska (rys. 2) zbudowano z 

profili aluminiowych, wykonanych ze stopu 

Al Mg Si, określanego też nazwą Al 6060. 

Prowadnice wzdłużne wykonano z profili o 

przekroju, przedstawionym na rys. 3b i 

wymiarze 45×60×1800, a prowadnice 

poprzeczne wykonano z profili o przekroju 

przedstawionym na rys. 3a i wymiarze 

45×45×330. 

Wykorzystanie profili aluminiowych jest 

bardzo funkcjonalne albowiem charakteryzują 
się one dużą wytrzymałością i małą masą. 
Odpowiednio dobrany kształt przekroju 

zapewnia dużą sztywność. Profile posiadają 
rowki montażowe, pozwalające na szybki i 

wygodny montaż elementów składowych ramy 

nośnej, jak też głównych komponentów 

stanowiska. 

 
Rys. 2. Podstawa stanowiska do badań 

przetworników elektromechanicznych o dwóch 

stopniach swobody 

  
Rys. 3. Przekroje profili wykorzystanych do 

budowy podstawy stanowiska:  

a) profil prowadnic poprzecznych 45×45, 

 b) profil prowadnic wzdłużnych 45×60 

Projektując podstawę stanowiska badawczego 

wykorzystano moduł „Analiza naprężeń” 

programu Autodesk Inventor. Moduł ten 

umożliwia przeprowadzenie analizy statycznej 

i dynamicznej obiektów z wykorzystaniem 

metody elementów skończonych MES.  

W bibliotece materiałów konstrukcyjnych 

programu Autodesk Inventor jest dostępny 

tylko materiał Al 6061, jednak różnice 

podstawowych parametrów materiałowych 

stopu Al 6060 i Al 6061 są tak nieznaczne, że 

jest dopuszczalne ich wykorzystanie w 

symulacji rozkładu przestrzennego naprężeń 
mechanicznych.  

Analizę naprężeń przeprowadzono dla 263 000 

elementów siatki. W badaniach symulacyjnych 
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ramę stanowiska obciążono dwoma masami 

połączonymi wałem (rys. 4). Silnik obrotowo-

liniowy został zastąpiony jednorodnym walcem 

o stałej gęstości i masie mmotor = 50 kg, 

odpowiadającej masie silnika. Hamulec z cieczą 
magnetoreologiczną o dwóch stopniach 

swobody został zastąpiony jednorodnym 

walcem o stałej gęstości i masie, mbrake = 20 kg 

odpowiadającej masie hamulca. W modelu 

symulacyjnym obie masy: silnika obrotowo-

liniowego i hamulca o dwóch stopniach 

swobody zostały zamocowane do ramy 

stanowiska w sześciu punktach podparcia tak, 

jak ma to miejsce na obiekcie rzeczywistym 

(silnik i hamulec są zamocowane do ramy 

stanowiska w sześciu punktach, widocznych na 

rys. 1 i rys. 4). 

 
Rys. 4. Widok podstawy stanowiska obciążonej 

masami silnika i hamulca 

Obciążenia (oddziaływujące na konstrukcję 
ramy stanowiska) wynikają z siły obciążenia 

grawitacyjnego Fg , momentu na wale T i siły 

osiowej F (rys. 5). W badaniach 

symulacyjnych, które uwzględniają 
oddziaływanie momentu i sił, przyjęto do 

obliczeń maksymalny moment na wale 

T = 12 Nm oraz siłę osiową F = 300 N. Przyjęte 

do obliczeń maksymalne wartości momentu i 

siły przewyższają 3-krotnie rzeczywiste 

wartości momentów oraz sił występujących na 

stanowisku badawczym (uwzględniają typową 
wartość współczynnika bezpieczeństwa). 

 

 
Rys. 5. Moment i siły wymuszające obciążenie 

podstawy stanowiska 

 

Przykładowe wyniki rozkładu naprężeń w 

konstrukcji podstawy stanowiska oraz 

przemieszczenia maksymalne elementów ramy 

zostały przedstawione na rys. 6 i 7. Analizując 

uzyskane wyniki ze względu na możliwość 
odkształcenia, należało je odnieść do dolnej 

wartości umownej granicy plastyczności dla 

stopu aluminium, równej Rp0,2=50 MPa. Na 

podstawie otrzymanych wyników można 

stwierdzić, że maksymalne naprężenie dla ramy 

stanowiska jest mniejsze od 10 MPa, co 

pozwala na konkluzję, że rama spełnia 

wymagania pod względem wytrzymałości na 

obciążenia. 

 
Rys. 6. Naprężenia maksymalne (von Mises 

Stress) ramy stanowiska przy obciążeniu 

wynikającym z siły obciążenia grawitacyjnego 

Fg, momentu na wale T = 12 Nm i siły osiowej  

F = 300 N (z uwzględnieniem współczynnika 

bezpieczeństwa) 

 

 
Rys. 7. Przemieszczenia maksymalne elementów 

ramy stanowiska przy obciążeniu wynikającym 

z siły obciążenia grawitacyjnego Fg, momentu 

na wale T = 12 Nm i siły osiowej F = 300 N (z 

uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa) 

 

2.2. Hamulec o dwóch stopniach swobody z 
cieczą magnetoreologiczną 

Hamulec obrotowo-liniowy z cieczą 
magnetoreologiczną (rys. 8) przeznaczony jest 

do współpracy z silnikiem o dwóch stopniach 

swobody (obrotowo-liniowym).  
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Rys. 8. Magnetoreologiczny hamulec obrotowo-liniowy: 1 – wał, 2 – łożysko obrotowe, 3 – korpus  

hamulca obrotowego, 4 – cewka hamulca obrotowego, 5 – uszczelnienie hamulca obrotowego, 6 –

 uzwojenie pierwotne transformatora obrotowego zasilającego cewki hamulca liniowego, 7 –

 uzwojenie wtórne transformatora obrotowego zasilającego cewki hamulca liniowego, 8 –

 uszczelnienie hamulca liniowego, 9 – cewka hamulca liniowego, 10,11 – ciecz magnetoreologiczna, 

12 – korpus hamulca liniowego, 13 – prowadnice wału [8] 

 

Hamulec (opracowany w ramach pracy 

doktorskiej przez dra Pawła Kowola) jest 

wyposażony w dwa moduły, umożliwiające 

zmianę obciążenia w ruchu liniowym i 

obrotowym [7,8]. Moduł obrotowy MHO 

(wytwarzający moment hamujący w ruchu 

obrotowym) jest typową konstrukcją hamulca 

obrotowego z cieczą magnetoreologiczną o 

wirniku walcowym i z cewką umieszczoną w 

obudowie.  

Moduł liniowy MHL (wytwarzający siłę 
hamującą w ruchu liniowym) jest konstrukcją 
odmienną od spotykanych w literaturze oraz od 

dostępnych na rynku semi–aktywnych 

magnetoreologicznych tłumików liniowych. 

Cewki modułu liniowego MHL są zasilane 

poprzez transformator obrotowy, którego 

uzwojenie pierwotne jest przymocowane do 

korpusu modułu obrotowego MHO, a 

uzwojenie wtórne jest zintegrowane z korpusem 

modułu liniowego MHL. Wirnik modułu 

obrotowego MHO stanowi obudowę korpusu 

modułu liniowego MHL. Dzięki zastosowaniu 

wału o przekroju kwadratowym moment 

obrotowy działający na wał jest przekazywany 

na obudowę hamulca liniowego czyli na wirnik 

modułu obrotowego MHO. 

Magnetoreologiczny hamulec obrotowo-

liniowy może pracować w trzech różnych 

stanach jako: hamulec obrotowy, hamulec 

liniowy oraz hamulec obrotowo – liniowy.  

2.3. Systemy pomiarowe na stanowisku 
badawczym 
Stanowisko do badania przetworników 

obrotowo-liniowych zostało wyposażone w 

system pomiarowy (rys. 9), obejmujący: układ 

pomiarowy sił i momentów, układ pomiarowy 

prędkości obrotowej oraz układ pomiarowy 

prędkości liniowej. 

 

 
Rys. 9. Układy pomiarowe na stanowisku badawczym dla przetworników o dwóch stopniach 

swobody: 1 – układy pomiaru sił i momentów, 2 – układ pomiaru prędkości obrotowej wirnika 

tubowego, 3 – układ pomiaru prędkości liniowej wirnika tubowego 
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Silnik indukcyjny obrotowo-liniowy jest 

mocowany do podstawy stanowiska przy 

pomocy czterech układów mocujących. 

Elementami składowymi układu mocowania 

silnika i hamulca do podstawy stanowiska 

badawczego są belki z naklejonymi 

przetwornikami tensometrycznymi (belki 

tensometryczne). Koncepcja zintegrowania 

układu pomiarowego siły i momentu z układem 

mocowania pozwala na bezpośredni pomiar siły 

F i momentu T (rys. 10). 

 

 
Rys. 10. Widok układu pomiarowego sił i momentów: a) wizualizacja komputerowa,  

b) widok rzeczywisty,1 – mocowanie do ramy stanowiska, 2 – mocowanie do silnika,  

3 – belki tensometryczne 

Układ do pomiaru prędkości obrotowej  

i liniowej silnika indukcyjnego obrotowo-

liniowego jest złożony z zewnętrznych 

przetworników pomiarowych, które (w 

odróżnieniu od układu pomiarowego siły i 

momentu) nie są zintegrowane ze stanowiskiem 

pomiarowym. Do pomiaru prędkości obrotowej 

i prędkości liniowej wykorzystano laserowe 

czujniki odległości KEYENCE serii LK, 

współpracujące ze sterownikiem LK-GD500 

(rys. 11).  

  
Rys. 11. Widok przetworników pomiarowych 

(głowic laserowych serii LK-G) wykorzystanych 

do pomiaru prędkości obrotowej oraz prędkości 

liniowej: a) głowica laserowa LK – G 032, 

b) głowica laserowa LK – G 502 

Do pomiaru prędkości obrotowej zastosowano 

czujnik laserowy LK – G032 o zakresie 

pomiarowym 30 ± 5 mm i o dokładności do 

0,002mm, zaś do pomiaru prędkości liniowej 

wykorzystano czujnik laserowy LK – G502 o 

zakresie pomiarowym 500+(–250/+500) mm i o 

dokładności do 0,01mm. 

2.4. Badania eksperymentalne silnika 

indukcyjnego obrotowo-liniowego 
współpracującego z hamulcem 
magnetoreologicznym o dwóch stopniach 

swobody 

Na rys. 12 przedstawiono silnik obrotowo-

liniowy (zaprojektowany i zbudowany w 

Katedrze Mechatroniki Politechniki Śląskiej na 

bazie silnika indukcyjnego klatkowego 

ShR90X-8M) sprzęgnięty z hamulcem 

magnetoreologicznym o dwóch stopniach 

swobody. 

 

 
Rys. 12. Silnik indukcyjny obrotowo-liniowy 

sprzęgnięty z hamulcem magnetoreologicznym 

o dwóch stopniach swobody: 1 – silnik 

indukcyjny obrotowo-liniowy, 2 – hamulec z 

cieczą magnetoreologiczną, 3 – połączenie 

mechaniczne sztywne 

W procesie badań eksperymentalnych dla 

silnika obrotowo-liniowego, współpracującego 
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z hamulcem magnetoreologicznym, badano 

charakterystyki mechaniczne przy różnych 

warunkach zasilania. 

Przykładową charakterystykę mechaniczna w 

ruchu obrotowym n
R
 = f(Tm) zdjętą pomiarowo 

przy napięciu zasilania U
R
 = 200 V i fs = 50 Hz 

przedstawiono na rys. 13. Charakterystykę te 

zestawiono z wynikami badań symulacyjnych 

bazującą na modelach matematycznych, 

opisanych w [1]. 

 

 

Rys. 13. Charakterystyka obciążenia silnika 

obrotowo-liniowego sprzęgniętego z hamulcem 

magnetoreologicznym n
R
 = f(Tm) przy U

R
 = 200 

V i fs = 50 Hz : (1) pomiar, (2) obliczenia 

3. Podsumowanie 

Zaprojektowane i wykonane stanowisko do 

badania przetworników elektromechanicznych 

o dwóch stopniach swobody umożliwia badanie 

zarówno silników obrotowo-liniowych, jak 

również innych niekonwencjonalnych 

przetworników np. hamulców o dwóch 

stopniach swobody. Potwierdzona została 

skuteczność metody pomiaru sił i momentów za 

pomocą przetworników tensometrycznych 

lokowanych w sposób trwały w układzie 

mocowania silnika i hamulca do ramy nośnej 

stanowiska badawczego. Wykorzystanie głowic  

laserowych firmy KEYENCE zapewnia 

uzyskanie właściwych dokładności pomiaru 

prędkości obrotowej i prędkości liniowej. Na 

stanowisku przeprowadzono badania 

eksperymentalne silnika indukcyjnego 

obrotowo-liniowego współpracującego z 

hamulcem magnetoreologicznym o dwóch 

stopniach swobody. Należy podkreślić, że na 

opracowanym stanowisku jest możliwa 

realizacja programu badawczego 

przetworników o dwóch stopniach swobody 

oddzielnie dla ruchu obrotowego i dla ruchu 

liniowego, jak też dla ruchu złożonego (np. 

przy trajektorii spiralnej).  
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