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METODYKA PROJEKTOWANIA SILNIKÓW WYKONAWCZYCH 

NA PRZYKŁADZIE SILNIKA LINIOWEGO  
 

MOTOR DESIGN METHODOLOGY ON THE EXAMPLE OF THE LINEAR 
MOTOR  

 
Abstract: Following the principle of searching the simplest solution, proposed research methodology begins 

implementing the design of linear motors of the squirrel-cage asynchronous motor and synchronous motor 

with permanent magnet. The first models include the construction of the stator magnetic sheet, in which 

grooves are placed with the winding power, as the rotor is made of high permeability and then applied the 

method of casting an aluminum frame. Study was carried out for the asynchronous and synchronous motors, 

for example, some computational models. Then the models with the best operational parameters have been 

transformed into models of linear motors, which were further simulations. A comparative analysis of rotary 

engine models that each model can be applied individually depending on the needs and expectations of him 

posed. 

1. Wstęp 
Kierując się zasadą poszukiwania najprostszych 

rozwiązań, zaproponowano metodykę badań 

rozpoczynającą projektowanie silników wyko-

nawczych liniowych od silnika asynchronicz-

nego klatkowego - rysunek pierwszy do silnika 

synchronicznego z magnesami trwałymi neo-

dymowymi, rysunek drugi. Pierwsze modele 

zakładają budowę stojana z blachy pakietowa-

nej, w której rozmieszczono Ŝłobki z uzwoje-

niami zasilającymi. Struktura wirnika uwzględ-

nia wykonanie z blachy pakietowanej, następnie 

uzwojonej metodą zalewania klatki aluminio-

wej. 
 

 

Rys.1. Silnik asynchroniczny model wstępny za-

projektowany jako prototyp dla silnika linio-

wego asynchronicznego 
 

Przedstawiony model silnika synchronicznego 

opiera się na wcześniejszej konstrukcji silnika 

asynchronicznego, co wynika z koncepcji zmie-

rzającej do porównania jednostek o podobnych  

 
 

parametrach eksploatacyjnych, [1]. Ze wzglę-

dów technicznych róŜnica dotyczy budowy 

wirnika, w którym zamiast klatki aluminiowej 

wprowadzono rozwiązanie z równomiernie 

rozmieszczonymi magnesami trwałymi. Zapro-

ponowana konstrukcja wirnika zakłada wkleja-

nie magnesów w Ŝłobki znajdujące się na po-

wierzchni wirnika, rys. 2. 
 

 

Rys.2. Model silnika synchronicznego z trzema 

magnesami w wirniku przy róŜnych sekwen-

cjach  zasilania 
 

 

Rys.3. Model silnika synchronicznego linio-

wego  
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Docelowym rozwiązaniem jest model przed-

stawiony na rysunku trzecim, który jest efektem 

końcowym zaproponowanej metody modelo-

wania konstrukcji silników liniowych, [3].  

2. Metoda analizy parametrów eksplo-
atacyjnych silników indukcyjnych 
Przeprowadzone symulacje oraz otrzymane 

wyniki analizy polowej parametrów eksploata-

cyjnych takich jak: moment rozruchowy oraz 

moment obrotowy, pozwalają na ocenę przy-

datności zaprojektowanych silników. Kolejnym 

aspektem przedstawionych rozwaŜań projekto-

wych jest celowość transformacji powstałych 

modeli siników indukcyjnych wirujących na 

silniki liniowe. Dotyczy to całego szeregu za-

gadnień, począwszy od budowy (wymiary, 

rozmieszczenie magnesów) poprzez dobór  

materiałów z jakich są budowane, do sposobu 

zasilania (układu faz zasilających w silniku oraz 

liczby zwojów w poszczególnych Ŝłobkach za-

silających). Tabelaryczne   zestawienie wszyst-

kich modeli pośrednich oraz parametrów eks-

ploatacyjnych tj. momentów otrzymanych pod-

czas analizy polowej w programie FEMM 4.2, 

zostało szczegółowo opisane w pracy [5]. 
 

 

Rys.4. Rozkład indukcji magnetycznej w silniku 

asynchronicznym – obliczenia polowe pakietem 

FEMM 4.2 
 

Reprezentacyjne modele przedstawione w opra-

cowaniu stanowią wyniki symulacji, które 

uwzględniają przesunięcie osi poprzecznej wir-

nika względem osi poprzecznej stojana. Taki 

sposób obliczeń pozwolił na uzyskanie wyni-

ków uwzględniających całą geometrię modelu 

silnika, a jednocześnie pozwala na eliminację 

błędu przypadkowości obliczeń, [2]. Obrót wir-

nika wokół osi symetrii był kontynuowany, aŜ 

do uzyskania powtarzalności wyników.  Jed-

nocześnie taki sposób obliczeń gwarantuje zba-

danie wszystkich obszarów, w których nastę-

pują istotne zmiany parametrów eksploatacyj-

nych silnika. W ten sposób otrzymane wyniki  

obliczeń polowych dla przedstawionych modeli 

dają większą dokładność pomiaru parametrów 

projektowanych silników. W przypadku zasila-

nia poszczególnych cewek zbyt małą liczbą 

zwojów na poszczególne Ŝłobki stojana, uzy-

skiwane momenty są bardzo małe od kilku set-

nych Nm, do jednostkowych Nm. Pozwala to 

jednoznacznie stwierdzić, Ŝe silniki z takim ro-

dzajem zasilania nie będą spełniać dobrze swo-

jej roli jako silniki liniowe przy transformacji 

do modelu silnika liniowego. Dla przykłado-

wego modelu silnika synchronicznego z trzema 

magnesami trwałymi w wirniku moŜna stwier-

dzić, Ŝe ma tutaj znaczenie stosunek ilości bie-

gunów magnetycznych w stojanie do ilości ma-

gnesów w wirniku. Wraz ze wzrostem tego 

współczynnika obliczane pakietem polowym  

wartości momentów maleją. 
 

 

Rys.5. Rozkład indukcji magnetycznej w silniku 

synchronicznym – obliczenia polowe przy zasi-

laniu ośmiobiegunowym 
 

Modele S8a i S8c - tabela pierwsza, przedsta-

wiają wpływ ilości biegunów magnetycznych. 

Szczególnie istotna róŜnica jest w momencie 

obrotowym, gdzie dla modelu S8c widać ponad 

dwukrotny wzrost wartości momentu w sto-

sunku do modelu S8a, przy niewielkiej zmianie 

wartości momentu rozruchowego. Podobny 

efekt otrzymano dla modelu S4k w odniesieniu 

do modelu S4i. Zasadniczym elementem, który 

ma tutaj wpływ jest rodzaj zastosowanej blachy 

magnetycznej, a nie stosunek liczby biegunów 

magnetycznych Lbm do liczby magnesów Lm. 

Odnotowany wzrost momentu obrotowego przy 

porównaniu tych dwóch modeli był prawie 

dwukrotny. Otrzymane wyniki obliczeniowe 
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dla modeli: S4b, S4c, S4d oraz S4e wskazują, Ŝe 

równieŜ waŜny jest wpływ biegunowości 

samych magnesów, ze względu na odpowiednie 

ich usytuowanie na obwodzie maszyny. Dla 

modeli S4b i S4c biegunowość jest prostopadła 

względem szczeliny powietrznej pomiędzy 

wirnikiem, a stojanem i moment rozruchowy 

praktycznie jest taki sam, jak dla modeli S4d  

i S4e z biegunowością magnesów równoległą  

do szczeliny powietrznej. 
 

Tab. 1. Zestawienie momentów obrotowych  

i rozruchowych wybranych modeli silników 

Nazwa 

modelu 
Lz Lm Lbm 

Mrśr 

[Nm] 

Mobrśr 

[Nm]  

S4a 650 4 2 94,70 52,29 

S4b 50 4 4 0,44 1,57 

S4c 650 4 4 77,99 224,43 

S4d 50 4 4 0,44 1,57 

S4e 650 4 4 102,57 237,18 

S4i 650 4 2 92,77 28,84 

S4j 50 4 2 0,28 0,34 

S4k 650 4 2 107,45 53,90 

S8 50 8 4 0,51 0,25 

S8a 650 8 4 70,92 31,44 

S8b 50 8 8 0,42 0,61 

S8c 650 8 8 67,09 88,70 
 

ZauwaŜalnie istotny jest wpływ konstrukcji sil-

nika przedstawiony w modelu S4e na parametry 

eksploatacyjne. Otrzymany tutaj moment rozru-

chowy jest większy niŜ w poprzednim modelu, 

co przedstawia tabela pierwsza. Natomiast pre-

zentowany moment obrotowy jest największy  

w odniesieniu do pozostałych modeli z czte-

rema magnesami trwałymi w wirniku, co po-

woduje, iŜ jest to model o najlepszych parame-

trach. Dla tego typu silnika moŜna zastosować 

klatkę rozruchową, która moŜe wspomagać roz-

ruch silnika podobnie jak w silnikach asynchro-

nicznych. Badania obejmują równieŜ zagadnie-

nie wpływu blachy magnetycznej na parametry 

eksploatacyjne przy projektowaniu silników. 

Istotne róŜnice przedstawiają modele S4a i S4c, 

gdzie w modelu pierwszym zastosowano stan-

dardową blachę prądnicową M-15, natomiast  

w modelu S4c blachę o wyŜszej klasie parame-

trów M-45. Po zmianie parametrów magne-

tycznych blachy w kolejnym modelu, następuje 

czterokrotny wzrost momentu obrotowego na 

korzyść modelu z blachy M-45. Otrzymane ob-

liczeniowo momenty obrotowe są wartością 

uśrednioną, obliczaną z przybliŜeniem ze 

względu na model dwuwymiarowy, [4].  
 

 

Rys.6. Rozkład indukcji magnetycznej w silniku 

synchronicznym – obliczenia polowe dla zasila-

nia dwubiegunowego 

3. Metodyka projektowania silnika linio-
wego 
Głównym załoŜeniem projektowym silnika li-

niowego była adaptacja zasilania i sterowania 

silnika wykonawczego do potrzeb sterowania  

w pojazdach elektrycznych. Adaptacja w przed-

stawionym podejściu uwzględnia proces zmia-

ny parametrów układu oraz zmiennych steru-

jących tym układem.  
 

 

Rys.7. Rozkład indukcji magnetycznej dla mo-

delu silnika synchronicznego liniowego  
 

Przeprowadzone zostały badania dla silników 

asynchronicznych oraz synchronicznych, na 

przykładzie wybranych modeli obliczeniowych. 

Następnie modele o najlepszych parametrach 

eksploatacyjnych zostały przekształcone do 

modeli silników liniowych, dla których prze-

prowadzono kolejne symulacje. Z analizy po-

równawczej modeli silników obrotowych wy-

nika, Ŝe kaŜdy model moŜe być zastosowany 
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indywidualnie w zaleŜności od potrzeb i ocze-

kiwań mu stawianych.  
 

 

Rys.8. Rozkład linii pola i natęŜenia prądu dla 

modelu silnika synchronicznego liniowego  

Zatem układ zasilania uwzględniający sterowa-

nie prądowe jest jak najbardziej adekwatny dla 

modeli silników liniowych. Analiza pracy  

w środowisku polowym obrazuje kilkukrotnie 

wyŜszą wartość siły w fazie rozruchowej od 

siły uzyskiwanej przy stanie ustalonym.  

W przypadku zastosowania sterowania warto-

ścią prądu w sterownikach PLC, moŜna uzy-

skać łagodniejszą fazę  rozruchową. Zjawiska  

w osi podłuŜnej, na końcach stojanu są kłopo-

tliwe, w przypadku skończonej drogi na jakiej 

moŜe poruszać się część ruchoma silnika linio-

wego. W przypadku budowy linii dla pojazdów 

napędzanych silnikami liniowymi moŜna te 

zjawiska pominąć, poniewaŜ tor występuje  

w większości przypadków w kształcie za-

mkniętej pętli. Przeprowadzone badania wyka-

zują, iŜ lepiej kiedy tego typu silnik ma do-

stępny tor ruchu nieco dłuŜszy, niŜ zakres po 

którym się porusza, [5]. 

4. Podsumowanie  

• Blachy magnetyczne zastosowane do budowy 

mają ogromny wpływ na osiągane wartości sił  

i momentów w poszczególnych rozwiązaniach. 

•  Zastosowanie najlepszych materiałów nie 

zawsze przekłada się na polepszenie parame-

trów silnika w określonych warunkach pracy.  

• Dobór odpowiedniej ilości biegunów magne-

tycznych w obszarze stojana w odniesieniu do 

ilości oraz usytuowania magnesów trwałych ma 

znaczący wpływ na wyniki symulacji. 

•  Niewłaściwa sekwencja faz skutkuje zmniej-

szeniem wartości momentów obrotowych, jak 

równieŜ siły pociągowej i nośnej, dla silników 

liniowych.  

• Rozkład biegunowości magnesów na obwo-

dzie wirnika, który został przedstawiony dla 

silników synchronicznych nie wykazał istot-

nego wpływu na otrzymywane wyniki symula-

cji.  

• ZauwaŜalnym efektem modelowania struk-

tury silników jest zmiana liczby zwojów w Ŝło-

bkach zasilających, co przekłada się na zwię-

kszenie natęŜenia prądu w silniku. 

•  W przypadku zasilania części ruchomej, co 

zostało przyjęte dla przedstawionych modeli 

liniowych, w momencie przyłączenia napięcia 

bez korekty wartości prądu moŜe następować 

szarpanie układu z silnikiem liniowym .  
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