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KONSTRUKCJIA I MODELOWANIE BEZŻŁOBKOWEGO SILNIKA 
TUBOWEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI  

 
DESIGN AND MODELLING OF CORELESS PERMANET MAGNET  

TUBULAR MOTOR 
 

Abstract: The paper presents the construction of the coreless permanent magnet tubular linear motor. Detailed 
design and the manufacture technology of the complete physical model are described. The parametric field 
model of the machine is showed as well as the results of the calculation of the back-EMF and the force affect-
ing the mover (moving part). The machine with the constant speed of the mover is analyzed in three cases: 
without power supply, with direct current source and sinewave voltage source. Simulation results are com-
pared with measurements taken from the physical model. Additionally, an influence of a stator container tube 
length on cogging force characteristics was investigated, leading to a calculation of an optimal length, where 
the cogging force is minimal. 
 
1. Wstęp 

Silniki liniowe z magnesami trwałymi dzięki 
prostej budowie i znacznych wartościach siły 
przypadających na jednostkę masy, uzyskiwa-
nych dzięki wysokoenergetycznym magnesom 
trwałym znajdują coraz szersze zastosowanie. 
Nie jest to jednak zastosowanie powszechne, 
ponieważ trudno jest zawsze uzyskać z silników 
liniowych siły przypadające na jednostkę masy 
takie jak w napędach hydraulicznych lub w na-
pędach z szybkoobrotowymi silnikami i prze-
kładniami mechanicznymi. Istnieją jednak 
pewne specyficzne wymagania nałożone na na-
pędy liniowe, w których silniki liniowe z ma-
gnesami trwałymi znajdują zastosowanie np.: 
- w napędach elementów wykonawczych w sa-
molotach ze względu na większą niezawodność 
niż napędy hydrauliczne lub napędy z przekład-
niami [1, 2]. 
- w robotach przemysłowych, w których wy-
magane są bardzo duże przyspieszenia liniowe 
elementów wykonawczych [3, 4]. 
- w przemyśle motoryzacyjnym, jako alternatory 
bezpośrednio napędzane tłokami silnika [5, 6]. 
- w niezawodnych napędach sprzętu powszech-
nego użytku [7]. 
- zamiast napędów hydraulicznych, w których 
oprócz dużych sił wymagane są duże przyspie-
szenia. [8]. 
- w napędach pomp oraz jako generatory drgań 
mechanicznych stosuje się specyficzne kon-
strukcje silników oscylacyjnych [9]. 
W każdym przypadku napęd silnikiem linio-
wym musi spełnić określone wymagania eks-
ploatacyjne i specyficzne ograniczenia gabary-

towe. Z tego powodu istnieje duża różnorod-
ność rozwiązań konstrukcyjnych silników li-
niowych z magnesami trwałymi. Klasyfikację 
konstrukcji tych maszyn z punktu widzenia 
formy geometrycznej i sposobu rozmieszczenia 
magnesów przedstawiono w [10]. Praca ta oraz 
[11] dotyczy oryginalnej konstrukcji moduło-
wej. Ważną cechą konstrukcyjną, która wpływa 
na masową gęstość siły i poziom jej tętnień jest 
obecność żłobków i zębów w tworniku maszy-
ny. Wyróżnia się konstrukcje ze żłobkowanym 
twornikiem [6, 8, 15, 16] i silniki bezżłobkowe 
[3, 4, 13, 14]. Silniki ze żłobkami mają większą 
masową gęstość siły, ale i większy poziom jej 
pulsacji [12]. Magnesy trwałe są zwykle 
umieszczone na ruchomej części – biegniku sil-
nika i występują w następujących konfigura-
cjach: jako magnesy powierzchniowe [5, 13, 
15, 17] – magnesowane radialnie, magnesy 
wewnętrzne [4, 8, 9, 11, 14] – magnesowane 
osiowo i magnesy w układzie Halbacha [6, 16]. 

2. Konstrukcja silnika 

Bezżłobkowe silniki liniowe z magnesami trwa-
łymi są budowane w formie płaskiej lub tubo-
wej. Silniki płaskie z powodu bardziej złożone-
go sposobu łożyskowania części ruchomej są 
zwykle wbudowywane w urządzenia napędza-
ne. W tym przypadku odpowiednio ułożysko-
wana cześć ruchoma urządzenia napędzanego, 
która wykonuje ruch liniowy jest mechanicznie 
sprzęgnięta z częścią ruchomą – biegnikiem sil-
nika. Może nim być krótszy układ magnesów 
przemieszczający się w obszarze dłuższego 
uzwojonego twornika lub odwrotnie. Konstruk-
cja silnika tubowego jest bardziej zwarta. 
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Uzwojenie na całej długości jest aktywne (brak 
połączeń czołowych). Część ruchoma silnika 
ma kształt walca, który można łatwo ułożysko-
wać w łożysku ślizgowym. Z tego powodu sil-
nik taki może być stosowany, jako oddzielny 
element wykonawczy − siłownik w układach 
napędowych o ruchu liniowym. 

2.1. Budowa modelu fizycznego 

Model fizyczny silnika tubowego został wyko-
nany przy następujących założeniach: 
- cześć nieruchoma - stojan silnika jest krótszy  
i składa się z zespołu cewek zamkniętych w sta-
lowej tulei – tubie,  
- biegnik silnika jest zbudowany ze stosu ma-
gnesów trwałych i przekładek stalowych za-
mkniętych w rurze miedzianej, 
- podstawa silnika i pozostałe elementy monta-
żowe są wykonane z aluminium. 
Uzwojenie stojana składa się z dwunastu cewek 
(rys.1), trzy cewki przypadają na jeden biegun. 

 
Rys.1. Klejenie cewek stojana. 

Układ cewek został zamknięty w stalowej tulei 
pełniącej rolę jarzma w obwodzie magnetycz-
nym silnika. Dla wygody montażu tuleja stoja-
na składa się z dwóch części łączonych ze sobą 
na zamek. Końce tulei są nagwintowane w celu 
skręcenia stojana w całość za pomocą alumi-
niowych końcówek. W górnej części tulei wy-
konano otwory do wyprowadzenia końców ce-
wek (rys. 2). Cewki unieruchomiono wewnątrz 
tulei przez zalanie ich żywicą epoksydową (rys. 
3). Taki sposób montażu zagwarantował osio-
wość uzwojenia i zewnętrznej tulei w stosunku 
do otworów w krańcowych nakrętkach. 
Umieszczono w nich tulejki ze specjalnego ma-
teriału (POM), które spełniają funkcję części 
samosmarownego łożyska ślizgowego (rys. 4). 
Cewki połączono w pasma fazowe, które skoja-
rzono w gwiazdę. Wyprowadzenia początków 
pasm i punktu połączonego z korpusem stojana 
umieszczono na poliamidowej pokrywie  
(rys. 5). Biegnik silnika wykonano w postaci 
stosu magnesów trwałych magnesowanych 
osiowo i przekładek stalowych. Magnesy  
i przekładki zamknięto w miedzianej rurze. 
Grubość magnesu i przekładki jest równa po-

działce biegunowej silnika =33,6 mm. W celu 
zapewnienia odpowiedniej dokładności i twar-
dości powierzchni zewnętrznej rury poddano ją 
obróbce przeciągania i pokryto chromem 

 
Rys. 2. Dzielona tuleja stojana, aluminiowe 
końcówki i wsporniki. 

 
Rys. 3. Montaż stojana, zalanie cewek żywicą 
epoksydową. 

 
Rys. 4. Łożysko ślizgowe biegnika. 

Stojan silnika tubowego zamontowano za po-
mocą podpór do podstawy. 

 
Rys. 5. Stojan zamocowany do podstawy. 
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Aktywna długość biegnika jest ponad dwukrot-
nie większa od długości stojana i ok. dwa razy 
krótsza od całkowitej długości biegnika. Żeby 
aktywna część wzbudnika znajdowała się zaw-
sze w obszarze stojana, ograniczono przemiesz-
czenia biegnika za pomocą dodatkowych pod-
pór z tulejami ślizgowymi (rys. 6). Tłumią one 
również drgania końców biegnika znajdującego 
się w skrajnych położeniach. 

 

Rys. 6. Kompletny model fizyczny silnika 

3. Model polowy maszyny 

Do analizy pola w silniku oraz do wyznaczania 
parametrów całkowych opracowano parame-
tryczny model polowy umożliwiający łatwą 
modyfikację konstrukcji maszyny.  
Na rys. 7 pokazano fragment modelu silnika  
i wyniki obliczeń rozkładu pola w stanie jało-
wym i przy obciążeniu. 

 
Rys. 7. Fragment modelu polowego kolejno: 
dyskretyzacja, indukcja i linie sił w stanie jało-
wym i przy obciążeniu. 

Z rys. 7. wynika, że przy obciążeniu prądy 
uzwojenia nieznacznie zmieniają rozkład linii 
sił pola i wartości indukcji magnetycznej. 

3.1. Modelowanie bez zasilania stojana 

Posiadane oprogramowanie umożliwia efek-
tywne modelowanie maszyny przy przemiesz-
czającym się biegniku. Z takiego modelu, przy 
braku zasilania stojana wyznaczono charaktery-
styki napięcia indukowanego i siły zaczepowej 
w zależności od położenia biegnika. Napięcia 
indukowane w pasmach uzwojenia obliczano  
z zależności 
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dx
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gdzie: )(xi  – strumień skojarzony z i - tym 
pasmem, uzwojenia, x – położenie biegnika. 
Na rys. 8 pokazano zależności napięć induko-
wanych w pasmach uzwojeń w zależności od 
położenia biegnika przy prędkości v=0,672 m/s. 
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Rys. 8. Napięcia indukowane w pasmach  
w funkcji położenia biegnika, przy prędkości 
v=0,672 m/s. 

Z rys. 8 wynika, że kształt napięć jest zbliżony 
do sinusoidalnego. Przy zmianie położenia bie-
gnika względem ferromagnetycznej tulei stoja-
na następuje zmiana energii magnetycznej 
układu. Jest to przyczyną występowania siły 
zaczepowej (cogging force) [13, 16, 17 ] rys. 9. 

0 10 20 30 40 50 60 70
-3

-2

-1

0

1

2

Pozycja [mm]

S
iła

 z
ac

ze
po

w
a 

[N
]

 
Rys. 9. Siła zaczepowa w funkcji położenia 
biegnika. 
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Na rys. 9. pokazano przebieg siły zaczepowej  
w funkcji położenia biegnika przy długości tulei 
takiej jak w modelu fizycznym. 
Charakterystyki siły zaczepowej i napięcia in-
dukowanego są funkcjami okresowymi. Ponie-
waż wartość energii nie zależy od zwrotu in-
dukcji magnetycznej, to okres siły zaczepowej 
w silniku bezżłobkowym jest równy podziałce 
biegunowej  Jest on dwukrotnie mniejszy od 
okresu napięcia indukowanego równego 2  
Z powyższego wynika, że siła zaczepowa nie 
jest siłą użyteczną, powoduje pulsacje siły cią-
gu i dlatego powinna być minimalizowana. Na 
rys. 10 przedstawiono zbiór charakterystyk siły 
zaczepowej przy różnych długościach tulei. 
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Rys. 10. Siła zaczepowa w funkcji położenia 
biegnika, przy różnych długościach tulei. 

Maksymalną wartość siły zaczepowej można 
znacznie ograniczyć poprzez dobór odpowied-
niej długości tulei [13]. Jest to zobrazowane na 
rys. 10. W [16] pokazano, że oprócz właściwe-
go doboru długości tulei siłę zaczepową można 
zmniejszyć przez odpowiednie ukształtowanie 
końców tulei (skosy lub wycięcia). 

3.2. Modelowanie przy zasilaniu prądem 
stałym 

Poprzedni model silnika rozbudowano dodając 
zewnętrzny obwód elektryczny ze źródłami 
prądu. W ten sposób zrealizowano wymuszenie 
stałego w czasie prądu w poszczególnych pa-
smach. Modelowano układ, w którym prąd  
o danej wartości wpływa do pierwszego pasma 
i równo rozpływa się do pozostałych pasm. 
Otrzymany model maszyny umożliwia wyzna-
czanie charakterystyk siły elektromagnetycznej 
od położenia biegnika, przy różnych warto-
ściach prądu w pierwszym paśmie. Na rys. 11 

pokazano charakterystyki siły od położenia bie-
gnika przy różnych wartościach prądu. Obli-
czone charakterystyki porównano z wynikami 
pomiarów siły przy przesuwaniu biegnika 
względem stojana. Uzwojenia stojana zasilano 
ze źródła prądu w taki sam sposób jak przy mo-
delowaniu. Wyniki pomiarów (znaczki) i obli-
czeń (linie) przedstawiono na rys. 12. Z rysun-
ku tego wynika, że różnice pomiędzy pomie-
rzonymi i obliczonymi wartościami siły wyno-
szą ok. 8 %. Główną przyczyną rozbieżności 
były niedokładności pomiarów wynikające  
z dosyć dużej wartości siły tarcia, ok. 8 N. 
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Rys. 11. Siła elektromagnetyczna w funkcji po-
łożenia biegnika przy różnych wartościach prą-
du. 

 
Rys. 12. Siła elektromagnetyczna w funkcji po-
łożenia biegnika przy różnych wartościach prą-
du - obliczenia i pomiary (znaczki). 

Na rys. 13 pokazano przebiegi napięcia indu-
kowanego w pierwszym paśmie w zależności 
od położenia biegnika w trzech przypadkach: 
bez prądu oraz gdy prąd jest równy 5 A i 9 A. 
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Rys. 13. Napięcia indukowane w 1 paśmie, przy 
prądach w paśmie równych 0, 5 i 9 A. 

Z rysunku tego wynika, że przy różnych warto-
ściach prądu w paśmie wartości napięć niewiele 
się różnią. 

3.3. Modelowanie przy zasilaniu napięciem 
zmiennym 

Następnym etapem modyfikacji modelu była 
symulacja silnika z biegnikiem poruszającym 
się z ustaloną prędkością, w którym stojan jest 
zasilany ze źródła napięcia. Ponieważ kształt 
napięć indukowanych jest zbliżony do sinusoi-
dalnego, to wybrano sinusoidalne źródło napię-
cia trójfazowego. Częstotliwość napięć ustalono 
tak, żeby prędkość synchroniczna pola stojana 
była równa prędkości biegnika. Przy prędkości 
v=0,672 m/s i podziałce biegunowej =33,6 
mm częstotliwość wynosi f=10 Hz. Amplitudę 
napięcia dobrano tak, żeby maksymalne warto-
ści prądów wynosiły ok. 9 A. Początkowe prze-
suniecie fazowe w źródłach napięcia określono 
w taki sposób, żeby siła ciągu silnika była jak 
największa. Zależność prądów w pasmach od 
położenia biegnika, przy zasilaniu silnika na-
pięciem sinusoidalnym pokazano na rys. 14. 
Kształt prądów na rys. 14 wynika z sinusoidal-
nego przebiegu napięcia zasilania i niesyme-
trycznego napięcia indukowanego (rys. 13).  
Z rysunków 13 i 14 wynika, że rosnące frag-
menty przebiegu napięć indukowanych są bar-
dziej płaskie, natomiast rosnące fragmenty 
przebiegu prądów są bardziej strome. 
Na rys. 15 pokazano przebieg siły ciągu. Pulsa-
cje siły o częstotliwości 6f wynikają z niesinu-
soidalnych i niesymetrycznych kształtów prą-
dów i napięć indukowanych. Amplituda pulsa-
cji siły wynosi ok. 3 % wartości średniej. Nie-
równe amplitudy pulsacji siły są spowodowane 
występowaniem siły zaczepowej o częstotliwo-
ści 2f (rys. 9) i niewielką niesymetrią magne-

tyczną uzwojeń. Wynika ona z różnego umiej-
scowienia pasm w obwodzie magnetycznym 
stojana. Pasma pierwsze i drugie zawierają 
cewki skrajne natomiast pasmo trzecie cewki 
leżące w środku stojana. 
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Rys. 14. Prądy w pasmach w funkcji położenia 
biegnika przy zasilaniu silnika sinusoidalnym 
napięciem trójfazowym f=10 Hz. 
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Rys. 15. Przebieg elektromagnetycznej siły cią-
gu przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym. 

4. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono konstrukcję tubowego, 
liniowego silnika bezżłobkowego z magnesami 
trwałymi. Do wyznaczania parametrów eksplo-
atacyjnych (siła, napięcie indukowane) zbudo-
wano parametryczny model polowy 2D. Obli-
czone wartości porównano z pomiarami siły 
ciągu w zależności od położenia biegnika, przy 
stałym prądzie w uzwojeniu stojana. Opraco-
wany model zastosowano do wyznaczenia dłu-
gość tulei stojana, przy której jest znacząco 
ograniczona wartość siły zaczepowej powodu-
jącej pulsacje siły ciągu. Stwierdzono, że jeżeli 
napięcia indukowane od strumienia magnesów 
różnią się nawet niewiele od sinusoidy, to przy 
zasilaniu silnika napięciem sinusoidalnym wy-
stępują pulsacje siły, które mają większą czę-
stotliwość i mogą mieć większą amplitudę od 
pulsacji spowodowanych siłą zaczepową. 
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