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O MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA FORMALIZMU LAGRANGE’A 

DO MODELOWANIA CEWEK O NIEJEDNOZNACZNEJ 
CHARAKTERYSTYCE 

 
SOME POSSIBILITIES OF APPLICATION THE LAGRANGE FORMALISM FOR 

MODELLING COILS WITH NON-UNIQUE CHARACTERISTIC 

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono próbę opisu cewki, dla której strumień skojarzony nie jest jednoznaczną 

funkcją prądu. Przyczyną takiej niejednoznaczności może być histereza materiału magnetycznego tworzącego 

obwód magnetyczny, w którym umieszczona jest cewka lub/i przewodnictwo elektryczne tego materiału. 

Cewki o takich właściwościach nie mogą być modelowane przy zastosowaniu formalizmu Lagrange’a gdyż  

bazuje on na funkcjach energetycznych typu energia lub koenergia, które muszą być jednoznacznymi funk-

cjami prądu (koenergia) lub strumienia skojarzonego (energia).W pracy zaproponowano modyfikację opisu 

strumienia skojarzonego cewki, zakładając, że jest on jednoznaczną funkcją dwóch zmiennych: prądu cewki 

oraz jego pierwszej pochodnej.  Zaproponowano zmodyfikowaną definicję funkcji ko-energii jednoznacznie 

opisywanej tymi dwoma zmiennymi. Równania obwodu z cewką o takiej charakterystyce otrzymano wyko-

rzystując znany w rachunku wariacyjnym warunek minimum funkcjonału zależnego od funkcji oraz jej pierw-

szej i drugiej pochodnej. Rozważania zilustrowano na przykładzie opisu prostego obwodu R, C, L z cewka  

o niejednoznacznej charakterystyce. 
 

Abstract: The paper proposes a new approach to description of a coil with non-explicitly given relation be-

tween linkage flux and current. Such effects can appear due to hysteresis or conductivity of magnetic circuit 

of a coil. Due to that uncertainty the Lagrange formalism cannot be used for description of systems with such 

coils, which bases on a co-energy function being the explicit function of current. In this paper a modification 

of coil description is proposed, assuming that the linkage flux of a coli is two-variable function of current and 

its first derivative. Base on it, a new definition of co-energy of such coil is proposed. It allows to apply the 

Lagrange formalism for description a system with that coil using  the Low of Minimal Action for modified 

Lagrange function. Considerations are illustrated by an example of simple R, C, L circuit with considered 

coil.  

Słowa kluczowe: modelowanie cewki, niejednoznaczność magnetyczna, ko-energia cewki, 

   formalizm Lagrange’a 
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1. Wstęp 

Formalizm Lagrange’a jest jednym z podsta-

wowych narzędzi modelowania matematycz-

nego układów elektromechanicznych [1], [3], 

[4], [7]. Jego uniwersalność wynika z energe-

tycznego podejścia do opisu stanów poszcze-

gólnych elementów oraz układu w całości. 

W tzw. funkcjach energetycznych takich jak: 

funkcja Lagrange’a, Hamiltona czy potencjał 

kinetyczny sumuje się odpowiednio energie 

czy ko-energie poszczególnych elementów 

układu [5], [6]. Aby stan danego elementu był 

jednoznacznie określony przez te elementarne 

funkcje energetyczne tzw. charakterystyki 

elementów, podające związki między parami 

wielkości fizycznych określających stan ele-

mentu, muszą być jednoznaczne, czyli być 

funkcjami w znaczeniu matematycznym.  

Układy elektromechaniczne przetwarzające te 

dwie formy energii wykorzystują w tym celu 

pole magnetyczne. Podstawowym elementem 

takich układów są cewki wytwarzające pole 

magnetyczne w przetwornikach energii. Przy 

rozpatrywaniu układu elektromechanicznego 

jako zbioru elementów o parametrach dyskret-

nych wzajemnie zależnych, cewki są opisy-

wane przez pary prąd i  oraz strumień skoja-

rzony ψ , a funkcyjna zależność między nimi 

jest nazywana charakterystyką cewki Aby 

można było jednoznacznie określić stan cewki 

i zastąpić parę (ψ , i ) przez energię lub ko-
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energię cewki charakterystyka cewki musi być 

jednoznaczna.  

Takich warunków nie spełniają cewki umiesz-

czone w realnych obwodach magnetycznych 

utworzonych z materiałów przewodzących 

prąd lub posiadających histerezę magnetyczną. 

Przepływ prądu o zmieniającej się wartości 

wywołuje w materiale przewodzącym prądy 

wirowe i strumień skojarzony cewki opaźnia 

się w stosunku do jej prądu. Także histereza 

magnetyczna powoduje, że strumień skojarzo-

ny nie jest jednoznaczną funkcją prądu ze 

względu na zależność od charakteru jego 

zmian jak również ze względu na straty na 

przemagnesowanie. W pracy podjęto próbę 

opisu charakterystyki takiej cewki aby uczynić 

ją jednoznaczną. 

2. Modyfikacja opisu charakterystyki 

cewki  

W celu nadania jednoznaczności charaktery-

styce cewki umieszczonej w obwodzie magne-

tycznym charakteryzującym się przewodno-

ścią elektryczną i/lub histerezą założono, że 

strumień skojarzony cewki jest jednoznaczną 

funkcją dwóch zmiennych: prądu oraz jego 

pierwszej pochodnej 

)
d
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t
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Taka hipoteza ma fizyczne uzasadnienie lecz 

w istocie jest czysto heurystyczna. Wydaje się, 

że przyjęte założenie uwzględnia zarówno 

fakt, że charakterystyka magnesowania ma 

kształt zależny od kierunku narastania prądu 

jak również fakt, że prądy wirowe opaźniają 

narastanie strumienia cewki przy wzroście 

prądu lub podtrzymują strumień przy jego 

zmniejszaniu, czyli w wszystkich przypadkach 

strumień istotnie zależy od pochodnej prądu. 

Przyjmując powyższą hipotezę, charakterysty-

kę cewki opisuje funkcja dwóch zmiennych, 

którą można aproksymować szeregiem Taylo-

ra, przy oznaczeniu '=dd iti  
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Po uporządkowaniu, otrzymuje się poniższe 

wyrażenie aproksymujące funkcję opisującą 

strumień skojarzony cewki o niejednoznacznej 

charakterystyce  

+⋅+⋅+= 2
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L+⋅+ 3
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gdzie 
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Funkcja (2) aproksymuje charakterystykę 

cewki szeregiem potęgowym względem prądu 

cewki, którego współczynniki są funkcjami 

pochodnej prądu. Funkcja (2) jest w pewnym 

sensie podobna do aproksymacji charaktery-

styki cewki o jednoznacznej lecz nieliniowej 

charakterystyce. Nie jest jednak nieparzystą 

funkcją prądu, a współczynniki szeregu potę-

gowego nie są stałe. Charakterystykę cewki o 

niejednoznacznej charakterystyce (2) można 

poglądowo zinterpretować przedstawiając cha-

rakterystyki na płaszczyznach 

,'Idd c constti ==  

Na każdej z tych płaszczyzn charakterystyka 

)(c iψ  będzie miała inny kształt. Na tym etapie 

rozważań trudno jest jednak podać jakieś 

szczególne właściwości funkcji (1) czy (2).   

Przy tak opisanej charakterystyce stan cewki 

można jednoznacznie określić przez wartość 

całki analogicznej do całki definiującej koe-

nergię cewki o jednoznacznej charakterystyce 

)(iψ , uznając pochodną prądu za parametr 

  ∫ )',()',(
0

idef

ko diiiE ςςψ=  (3) 

Tak zdefiniowana wielkość może być uznana 

za koenergię cewki o niejednorodnej charakte-

rystyce i jednoznacznie opisuje stan cewki. 

Przy aproksymacji charakterystyki cewki sze-

regiem, koenergia cewki jest także funkcją 

dwóch zmiennych i jest dana szeregiem potę-

gowym prądu cewki 
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Postać funkcji (3) jest podobna do funkcji ko-

energii cewki o jednoznacznej nieliniowej 

charakterystyce aproksymowanej szeregiem 
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potęgowym, lecz różnice są bardzo istotne. 

Funkcja koenergii cewki o niejednoznacznej 

charakterystyce nie jest parzysta, a stałe 

współczynniki wielomianu aproksymującego 

są zastąpione funkcjami pierwszej pochodnej 

prądu.  

3. Zastosowanie formalizmu Lagrange'a 

do opisu prostego obwodu elektryczne-

go z cewką o niejednoznacznej charak-

terystyce 

Funkcja koenergii zdefiniowana w poprzed-

nim rozdziale umożliwia tworzenie funkcji 

Lagrange'a dla układów zawierających cewki  

o niejednoznacznej charakterystyce. Aby nie 

komplikować rozważań przy prezentacji no-

wych idei wybrano najprostszy obwód elek-

trycznych o szeregowo połączonych elemen-

tach R, L, C oraz źródła napięciowego e(t), w 

którym elementem L jest cewka o niejedno-

znacznej charakterystyce. Funkcjonał tego 

dyskretnego układu niezachowawczego, gdy 

wybrać ładunek q jako współrzędną uogólnio-

ną, ma postać  
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Jest to funkcjonał typu  
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w którym lista zmiennych funkcji tworzącej 

powiększyła się o drugą pochodną w stosunku 

do przypadku cewki o charakterystyce jedno-

znacznej. Warunek konieczny ekstremum tego 

funkcjonały ma postać [2] 
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Jest ono znane jako równanie Eulera-Poissona. 

W stosunku do „klasycznego” równania Eule-

ra,  stosowanego powszechnie do opisu ukła-

dów elektromechanicznych, pojawił się w nim 

człon zawierający pochodną cząstkową funk-

cji tworzącej funkcjonał względem drugiej po-

chodnej współrzędnej uogólnionej, w rozpa-

trywanym przypadku względem drugiej po-

chodnej ładunku elektrycznego. Człon ten 

uwzględnia niejednoznaczność charakterysty-

ki cewki. Równanie (7) dla funkcjonału (5) 

przybiera postać równania różniczkowego  
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Zgodnie z definicją (3) 
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a dodatkowy człon zawierający druga pochod-

ną cząstkową względem q'' przyjmuje postać 
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W ogólnym przypadku równanie (8) przyjmie  

postać  
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W tym równaniu występują dwa człony, które 

reprezentują napięcie na cewce. Pierwszy, jest 

pochodną strumienia cewki )'','( qqψ  opisa-

nego wzorem (3). Drugi człon jest pochodną 

strumienia reprezentującego oddziaływanie 

otoczenia cewki )''','','( qqqreψ , które powo-

duje niejednoznaczność jej charakterystyki. 

Przy aproksymacji charakterystyki szeregami 

potęgowymi względem prądu cewki strumie-

nie te opisane są zależnościami  
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W wyniku wykonania operacji matematycz-

nych zapisanych w tym równaniu otrzymuje 

się równanie różniczkowe nieliniowe, w któ-

rym mogą się pojawić pochodne czwartego 

rzędu. Rozwiązanie zagadnienia początkowe-

go dla takiego równania będzie wymagało 

określenia wartości początkowych szukanej 

funkcji oraz jej pochodnych do trzeciego rzę-

du włącznie.  

Dalsza analiza wymaga określenia funkcji opi-

sującej strumień skojarzony cewki. Może ona 

zostać określona na podstawie rozwiązań roz-

kładu pola elektromagnetycznego przy 

uwzględnieniu właściwości materiału tworzą-

cego obwód magnetyczny cewki, lub ogólniej 

otoczenia cewki. 

4. Wnioski 

W pracy przedstawiono próbę opisu cewki o 

niejednoznacznej zależności strumienia skoja-

rzonego od prądu, wynikającej z właściwości 

jej otoczenia, tj. histerezy magnetycznej lub 

przewodności elektrycznej. Postawiono hipo-

tezę, że strumień skojarzony cewki jest jedno-

znaczną funkcją dwóch zmiennych: prądu oraz 

jego pierwszej pochodnej. To heurystyczne 

założenie pozwoliło zdefiniować koenergię 

cewki jako jednoznaczną funkcję tych dwóch 

zmiennych, co umożliwiło sformułowania za-

dania wariacyjnego i zastosowanie formali-

zmu Lagrange'a do tworzenia równań układów 

zawierających takie cewki. W tym celu wyko-

rzystano warunek stacjonarności funkcjonału 

zanany w rachunku wariacyjnym jako równa-

nie Eulera-Poissona. Rozważania prowadzono 

zakładając aproksymację charakterystyki cew-

ki szeregiem Taylora funkcji dwóch zmien-

nych. 

Zilustrowano je przykładem opisu obwodu 

elektrycznego z szeregowym połączeniem 

elementów R, C oraz cewki o niejednoznacz-

nej charakterystyce, podając interpretację 

otrzymanego równania.  

Praca prezentuje nową ideę opisu cewki o nie-

jednoznacznej charakterystyce, lecz zarówno  

założenie leżące u jej podstaw, tj istnienie jed-

noznacznej zależności strumienia skojarzone-

go cewki od jej prądu i jego pierwszej po-

chodnej, jak i poprawność sformułowania za-

dania wariacyjnego wymagają weryfikacji. 
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