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MODELOWANIE WPŁYWU NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH 

POWSTAJĄCYCH W OBWODZIE MAGNETYCZNYM NA 

CHARAKTERYSTYKĘ MAGNESOWANIA  

 

MODELLING OF INFLUENCE OF MECHANICAL STRESSES 

ARISING IN MAGNETIC CIRCUIT ON MAGNETIZING 

CHARACTERISTIC 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm wyznaczania naprężeń mechanicznych i deformacji kształtu 

obwodu magnetycznego wywołanych siłami pochodzenia magnetycznego. Naprężenia mechaniczne powodują 
zmiany charakterystyki magnesowania obwodu magnetycznego. W opracowanym algorytmie uwzględniono 

wzajemne sprzężenie pól magnetycznego i mechanicznego. Eksperyment obliczeniowy wykazał, że istnieje 

możliwość uwzględnienia wzajemnego wpływu obydwu pól w jednym modelu numerycznym. Opracowany 

algorytm uwzględniania wpływu naprężeń mechanicznych na parametry magnetyczne materiałów 

konstrukcyjnych można zastosować w polowych modelach 2D i 3D. 
 

Abstract: In the paper the algorithm of determination of mechanical stresses and deformation of the magnetic 

circuit shape caused by forces of the magnetic origin has been presented. Mechanical stresses cause changes of 

the magnetizing characteristic of the magnetic circuit. Within the elaborated algorithm the mutual magnetic 

coupling of the magnetic and mechanical fields has been taken into consideration. The calculation experiment 

has proved the possibility of taking into account the influence of these two fields in one numerical model. The 

elaborated algorithm allowing for the influence of mechanical stresses on magnetic parameters of construction 

materials can be used in the field models of 2D- and 3D-type. 
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1. Wprowadzenie 

Procesy zachodzące w przetwornikach 

elektromagnetycznych uwarunkowane są 
wzajemnym oddziaływaniem pola 

elektromagnetycznego, zjawisk mechanicznych 

(naprężenia, deformacje kształtu) a także 

zjawisk cieplnych. W większości spotykanych 

publikacji wspomniane procesy rozpatrywane 

są oddzielnie bez wzajemnych interakcji. W 

publikacji [6] podjęto próbę powiązania 

wybranych zjawisk elektromagnetycznych z 

mechanicznymi. W zaproponowanym modelu 

obliczenia przeprowadzane są szeregowo w 

dwóch środowiskach obliczeniowych. Wyniki 

obliczeń elektromagnetycznych przenoszone są 
do środowiska obliczeń mechanicznych. 

Podobną strukturę algorytmu obliczeniowego 

opisano w pracy [1, 4]. 

W niniejszej pracy przedstawiono sprzężony 

model zjawisk elektromagnetycznych i 

mechanicznych w ujęciu polowym.  

Model obiektu powinien jak najdokładniej 

odwzorowywać zjawiska zachodzące w 

rzeczywistym obiekcie. Celowe jest 

wprowadzanie uproszczeń zmniejszających 

złożoność obliczeniową i jednocześnie nie 

wpływających w istotny sposób na wyniki 

obliczeń. Jest to szczególnie istotne przy 

zastosowaniu metody elementów skończonych, 

w której liczba równań w rozwiązywanym 

układzie może wynosić kilkaset tysięcy [1]. 

W pracy przedstawiono model prostego 

obwodu elektromagnetycznego, w którym 

uwzględniono nieliniowość charakterystyki 

magnesowania rdzenia oraz sprzężony wpływ 

naprężeń mechanicznych (pochodzenia 

elektromagnetycznego) na jej przebieg.  

 

2. Opis modelu obliczeniowego  

Dla zobrazowania problemu obliczeń 
wymagających rozpatrywania zjawisk 

wzajemnie sprzężonych opracowano 

poglądowy model dławika ze szczeliną 
powietrzną i zasilanym uzwojeniem (rys.1). 
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Rys. 1. Model analizowanego obwodu 

Rozpatrywano przypadek zasilania ze źródła 

prądu stałego. Geometrię modelu opracowano 

w środowisku Autodesk INVENTOR jako 

model sparametryzowany. Dwuwymiarową 
strukturę modelu po automatycznym 

wygenerowaniu siatki dyskretyzującej 

prezentuje rysunek 2.  

 a)  b) 

       

Rys. 2. Analizowana struktura a) model 2D,  

b) siatka dyskretyzująca analizowanego 

obszaru 

Układ równań opisujących rozpatrywany model 

rozwiązany został z zastosowaniem 

komercyjnego środowiska obliczeniowego 

(solwera). 

Obliczenia przeprowadzono przy założeniu, że 

obwód magnetyczny wykonany jest z blachy 

elektrotechnicznej o charakterystyce 

magnesowania podanej na rysunku 3. Przyjęto 

że rozpatrywana konstrukcja mocowana jest do 

podłoża w obszarze podstawy. 

 

Rys. 3. Charakterystyka magnesowania 

materiału rdzenia 

Zgodnie z literaturą [2, 3, 5] naprężenia 

mechaniczne, w zakresie deformacji 

sprężystych, występujące w obwodzie 

magnetycznym powodują zmiany w przebiegu 

charakterystyki magnesowania. Dla niewielkich 

naprężeń rozciągających następuje zwiększenie 

stromości charakterystyki B(H) w początkowej 

jej części. Dla naprężeń ściskających oraz 

większych wartości naprężeń rozciągających 

obserwuje się "obniżenie" krzywej 

magnesowania. W przeprowadzonych 

obliczeniach wpływ naprężeń na wartość 
indukcji został uwzględniony za pomocą 
współczynnika korygującego wk. Wartość tego 

współczynnika, dla przyjętej charakterystyki 

magnesowania, ustalono zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pracy [2]. Algorytm 

proponowanych obliczeń iteracyjnych 

prezentuje rysunek 4. Zakończenie iteracji 

następuje, gdy wartość błędu obliczeń σ jest 

równa lub mniejsza od wartości ε 

dopuszczalnego błędu narzuconej przez 

użytkownika. 

 

Rys. 4. Schemat blokowy algorytmu 

sprzężonych obliczeń  

 

3. Rezultaty obliczeń 

Rezultatem obliczeń są rozkłady indukcji 

magnetycznej w rdzeniu oraz rozkłady 

naprężeń. Eksperyment obliczeniowy 

przeprowadzono dla ustalonej wartości prądu 

zasilającego uzwojenie w dwóch przypadkach: 

a) bez uwzględnienia wpływu naprężeń na 

charakterystykę B(H) (tzw. sprzężenie proste – 

direct coupled [4]), 

b) z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań 
pól elektromagnetycznego i mechanicznego 

(bidirectional coupled [4]). 

B [T] 

H [A/m] 
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Rys. 5. Rozkład indukcji magnetycznej 

w rdzeniu bez uwzględnienia wpływu naprężeń 

mechanicznych 

 

 

Rys. 6. Rozkład naprężeń mechanicznych w  

rdzeniu w przypadku sprzężenia prostego 

 

 

 

Rys.  7. Deformacje sprężyste rdzenia wywołane 

siłami elektromagnetycznymi w przypadku 

sprzężenia prostego (skala powiększenia 15000) 

 

 

 
Rys. 8. Rozkład indukcji magnetycznej 

w rdzeniu z uwzględnieniem wpływu naprężeń 

mechanicznych 

 

 
Rys. 9. Rozkład naprężeń mechanicznych 

w rdzeniu z uwzględnieniem wzajemnych 

oddziaływań pól elektromagnetycznego i 

mechanicznego 

 

 

Rys. 10. Deformacje sprężyste rdzenia 

wywołane siłami elektromagnetycznymi 

z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań pól 

elektromagnetycznego i mechanicznego (skala 

powiększenia 15000) 

[Pa] 

[T] [T] 

[Pa] 

[m] [m] 
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4. Podsumowanie 

Eksperyment obliczeniowy pokazał, że istnieje 

możliwość przeprowadzenia obliczeń 
uwzględniających wzajemnie sprzężone 

oddziaływanie pól elektromagnetycznego i 

mechanicznego. Obliczenia wykazały, że mimo 

znacznych lokalnych wartości naprężeń 
deformacje sprężyste konstrukcji są małe, 

zatem zmiany kształtu obwodu magnetycznego 

mają pomijalny wpływ na punkt pracy obwodu.  

Uwzględnienie zmiany kształtu (deformacji) 

przy ustalaniu wartości współczynnika 

korygującego wk nie wpływa w istotny sposób 

na zmianę charakterystyki magnesowania. 

Wynika to z relatywnie niewielkich 

przemieszczeń badanej konstrukcji. Naprężenia 

mechaniczne są w niej wzniecane niezależnie 

od przemieszczeń, a ich wartości mogą być 
znaczne. 

Eksperyment obliczeniowy wykazał, że w 

rozpatrywanym modelu, dla przyjętych założeń, 
uwzględnienie wpływu oddziaływań 
mechanicznych na właściwości magnetyczne 

materiału obwodu powoduje spadek indukcji 

magnetycznej (wartość maksymalna maleje o 

ok. 4%) oraz naprężeń (wartość maksymalna 

maleje o ok. 11%).  

Metodyka uwzględniania wzajemnej relacji 

pomiędzy wartością naprężeń a zmianą 
przebiegu charakterystyki magnesowania jest 

taka sama w układzie dwu- i trójwymiarowym.  
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