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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest przetwornik energii mechanicznej nawrotnego ruchu liniowego na 

energię elektryczną, stosowany w celu samozasilania urządzeń małej mocy lub sterowania układów 

elektrycznych urządzeń wykonujących nawrotny ruch liniowy albo zawierających zespoły przemiesz-

czane takim ruchem. 

Znane są przetworniki energii mechanicznej ruchu liniowego na energię elektryczną o mocy 

rzędu mikro- i miliwatów, wykorzystywane na przykład do zasilania sensorów, telefonów komórkowych 

lub do sterowania semiaktywnych układów redukcji drgań niewielkich obiektów mechanicznych. Przy-

kładowo przetwornik przedstawiony w opisie europejskiego zgłoszenia wynalazku EP 2294679 ma 

jednoosiowy układ liniowo przemieszczanych względem siebie: zespołu dwóch magnesów trwałych, 

spolaryzowanych osiowo i zwróconych do siebie biegunami jednoimiennymi oraz zespołu cewki in-

dukcyjnej obejmującej z zewnątrz te magnesy. Magnesy jednoimiennymi biegunami przylegają bez-

pośrednio do siebie lub oddzielone są przekładką nieprzenikliwą magnetycznie. Przetwornik w zakre-

sie skoku ruchu liniowego objęty jest z zewnątrz ekranem magnetycznym. W zasadniczym rozwiąza-

niu opisanego przetwornika z bezwładnościowym ruchem zespołu magnesów, skok ograniczony jest 

przez hamujące oddziaływanie dodatkowych magnesów trwałych, które zamocowane są w skrajnych 

położeniach i skierowane biegunami jednoimiennymi w stronę zbliżających się magnesów ruchomego 

zespołu. 

Rozwiązanie przetwornika według niniejszego wynalazku, ma przy zachowaniu podobnej do 

powyżej opisanej konstrukcji, zwiększyć siłę elektromotoryczną indukowaną w cewce indukcyjnej. 

Istota rozwiązania polega na tym, że cewka indukcyjna na zewnętrznej i na obu czołowych po-

wierzchniach uzwojenia objęta jest ferromagnetyczną obudową, a przekładka dystansowa między 

magnesami wykonana jest z materiału ferromagnetycznego. Ponad to na zewnętrznych końcach obu 

magnesów osadzone są ferromagnetyczne płytki, które usytuowane są w odległościach od przekładki 

dystansowej równych rozstawieniu ramion obudowy bezpośrednio przylegających do czołowych po-

wierzchni cewki indukcyjnej. Rozwiązanie przetwornika istotnie zwiększa indukowaną siłę elektromoto-

ryczną. 

Korzystnym z uwagi na rynkową dostępność magnesów jest wykonanie przetwornika z magne-

sami trwałymi utworzonymi jako zestawy pierścieniowych magnesów przylegających przeciwnymi 

biegunami do siebie i osadzonych współosiowo na niemagnetycznym trzpieniu. 

Również korzystnym jest, gdy uzwojenie cewki indukcyjnej wykonane jest z jednostronnie izo-

lowanej folii miedzianej lub aluminiowej, nawiniętej na karkasie. Przy znacznie większym wymiarze 

szerokości niż grubości folii istotną dla zwiększenia mocy przetwornika. 

Przetwornik według wynalazku przybliżony jest opisem przykładowego wykonania pokazanego 

schematycznie na rysunku w przekroju osiowym. 

Konstrukcję przetwornika tworzy koncentryczny, jednoosiowy układ liniowo przemieszczanych 

względem siebie dwóch zespołów. Zespół ruchomy – w tym wykonaniu – stanowi zestaw dwóch pier-

ścieniowych magnesów trwałych 1 i 2, spolaryzowanych poosiowo, zwróconych do siebie biegunami 

jednoimiennymi N-N, S-S i osadzonych współosiowo na niemagnetycznym trzpieniu 6. Magnesy trwa-

łe oddzielone są od siebie przekładką dystansową 5 z materiału ferromagnetycznego. Zespołem nie-

ruchomym jest cewka indukcyjna 3 obejmująca z zewnątrz magnesy 1 i 2, która na zewnętrznej  

i na obu czołowych powierzchniach uzwojenia objęta jest ferromagnetyczną obudową 4. Uzwojenie 

cewki indukcyjnej 3 wykonane jest z jednostronnie izolowanej folii miedzianej, nawiniętej na karkasie 7. 

Na zewnętrznych końcach obu magnesów trwałych 1 i 2 osadzone są ferromagnetyczne pierścienio-

we płytki 8, które usytuowane są w odległościach a od przekładki dystansowej 5, równych rozstawie-

niu a ramion obudowy 4, ramion przylegających do czołowych powierzchni cewki indukcyjnej 3.  

W przedstawionym, przykładowym wykonaniu, pierścieniowe magnesy trwałe 1 i 2 o wymaganej wy-

miarem a długości zostały utworzone przez zestawienie kilku handlowo dostępnych i złożenie ich  

w stos przylegających przeciwnymi biegunami do siebie. Zwrócone do siebie biegunami przeciwnymi 

magnesy trwałe 1 i 2 – z polem magnetycznym zamykającym się przez ferromagnetyczne: przekładkę 

dystansową 5, obudowę 4 i płytki 8 – wytwarzają w obszarze cewki indukcyjnej 3 pole magnetyczne. 

W warunkach ruchu względnego tych zespołów indukuje się siła elektromotoryczna, która w obwodzie 

zamkniętym odbiornikiem inicjuje przepływ prądu elektrycznego i przetworzenie energii mechanicznej 

w elektryczną. Konstrukcja przetwornika pozwala na kilkukrotne zwiększenie mocy w porównaniu  

z dotychczasowymi rozwiązaniami. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Przetwornik energii ruchu liniowego na energię elektryczną, o jednoosiowym układzie liniowo 

przemieszczanych względem siebie: zespołem dwóch magnesów trwałych, spolaryzowanych poosio-

wo, zwróconych do siebie biegunami jednoimiennymi i oddzielonych od siebie przekładką dystansową 

oraz zespołu cewki indukcyjnej, obejmującej z zewnątrz te magnesy, znamienny tym, że cewka in-

dukcyjna (3) na zewnętrznej i na obu czołowych powierzchniach uzwojenia objęta jest ferromagne-

tyczną obudową (4), przekładka dystansowa (5) wykonana jest z materiału ferromagnetycznego,  

a ponad to na zewnętrznych końcach obu magnesów trwałych (1, 2) osadzone są ferromagnetyczne 

płytki (8), które usytuowane są w odległościach (a) od przekładki dystansowej (5) równych rozstawie-

niu (a) ramion obudowy (4), przylegających do czołowych powierzchni cewki indukcyjnej (3). 

2. Przetwornik według zastrz. 1, znamienny tym, że każdy z magnesów trwałych (1, 2) stanowi 

zestaw pierścieniowych magnesów przylegających przeciwnymi biegunami do siebie i osadzonych 

współosiowo na niemagnetycznym trzpieniu (6). 

3. Przetwornik według zastrz. 1, znamienny tym, że uzwojenie cewki indukcyjnej (3) wykonane 

jest z jednostronnie izolowanej folii miedzianej lub aluminiowej, nawiniętej na karkasie (7). 
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