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POLOWO-OBWODOWY MODEL AKTUATORA 
MAGNETOSTRYKCYJNEGO 

FIELD-CIRCUIT MODEL OF THE MAGNETOSTRICTVE ACTUATOR  

Streszczenie: W artykule przedstawiono model matematyczny zjawisk elektromagnetycznych w szybko-
reagującym aktuatorze magnetostrykcyjnym. Aktuator jest przeznaczony do napędu zaworu doprowadzają-
cego medium (najczęściej gaz) do komory roboczej impulsowego działa plazmowego, służącego do badań w 
zakresie fizyki ciała stałego, fizyki plazmy oraz inżynierii materiałowej [1]. Urządzenie charakteryzuje się 
stosukowo małym krokiem roboczym (poniżej 0,1 mm), ale bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilku-
dziesięciu mikrosekund. Zaproponowano aktuator o strukturze osiowosymetrycznej. Walcowy magneto-
strykcyjny rdzeń jest umieszczony wewnątrz cylindrycznej cewki zasilanej impulsami prądowymi z baterii 
kondensatorów. Opracowano polowo-obwodowy model nieustalonych zjawisk elektromagnetycznych w 
układzie. Model obejmuje równania opisujące nieustalone pole magnetyczne w nieliniowym środowisku fer-
romagnetycznym oraz równanie obwodu elektrycznego z uwzględnieniem pojemności. Wykorzystując śro-
dowisko Borland Delphi opracowano program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalo-
nych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji. 

Abstract:  The paper deals with a magnetostrictive fast-acting actuator applied as a driving device for plasma 
valve. The actuator is characterized by a relatively small displacement (of the order of tens of microns), but 
with a very short response time – below 100 microseconds. System is designed for so called “plasma gun” 
which is applied in the area of plasma physics and material engineering. A structure with an axisymmetrical 
actuator energised by discharged pulses of a capacitor has been proposed. The field-circuit mathematical 
model of the dynamic operation of the actuator has been proposed. The model includes: the equation of tran-
sient electromagnetic field in a non-linear ferromagnetic material and equation of electric circuit. Using the 
Borland Delphi environment, the computer software has been elaborated. Results of simulation are presented.  

Słowa kluczowe: aktuatory elektromagnetyczne, magnetostrykcja, nieustalone pole elektromagnetyczne  
Keywords: actuators, magnetostriction, transient electromagnetic field 

1. Wprowadzenie 
Wśród przetworników energii elektrycznej na 
mechaniczną szeroką klasę stanowią prze-
tworniki o ruchu liniowym. Do klasy tej są za-
liczane zarówno acykliczne elementy wyko-
nawcze, jak też silniki liniowe. Przetworniki 
acykliczne, których zadaniem jest wykonanie 
pracy na stosunkowo krótkim odcinku, są na-
zywane aktuatorami elektromagnetycznymi. 
Najbardziej rozpowszechnione zastosowania 
tego typu przetworników są związane z napę-
dami łączników oraz zaworów hydraulicznych 
i pneumatycznych [3]. Podstawowe wymaga-
nia funkcjonalne dotyczą w takim przypadku 
charakterystyki napędowej, to jest zależności 
siły elektromagnetycznej od położenia rucho-
mego elementu (zwory) [7]. Jednak w wielu 
zastosowaniach dodatkowo wymagana jest 
duża dynamika działania urządzenia, to jest 
krótki czas zadziałania upływający od momen-
tu załączenia źródła zasilania do momentu za-
kończenia ruchu [5]. W przypadku klasycz-

nych przetworników elektromechanicznych 
czas ten zawiera się w przedziale od kilku do 
kilkuset milisekund. Uzyskanie czasu reakcji 
poniżej 1 milisekundy jest w klasycznych 
rozwiązaniach bardzo trudne, a nawet – bez 
dodatkowych sprężyn wspomagających – 
wręcz niemożliwe. Dlatego pojawiają się no-
we konstrukcje, w których do wytwarzania si-
ły są wykorzystywane inne zjawiska niż wy-
nikające z oddziaływania pola elektromagne-
tycznego na poruszające się elementy ferro-
magnetyczne. Konstruowane są między inny-
mi siłowniki piezoelektryczne, ultra-soniczne i 
elektro-reologiczne oraz – coraz powszechniej 
− aktuatory magnetostrykcyjne [2, 4]. Zjawi-
sko magnetostrykcji polega na zmianie wy-
miarów liniowych elementu ferromagnetycz-
nego na skutek działania zewnętrznego pola 
magnetycznego. W większości przypadków 
można wyróżnić kierunek uprzywilejowany 
(zwykle zgodny z kierunkiem pola), w którym 
zmiana wymiarów jest największa. Mówimy 
wówczas o magnetostrykcji liniowej. Parame-
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trem charakteryzującym zjawisko magneto-
strykcji jest tzw. współczynnik magnetostryk-
cji ll∆=λ  określający względne wydłużenie 
próbki [2, 4], wyrażany w mikrometrach na 
metr (µm/m). W katalogach producentów jed-
nostka ta jest oznaczana symbolem ppm. 
Współczesne przetworniki magnetostrykcyjne 
posiadają elementy czynne wykonane z mate-
riałów o tzw. gigantycznej magnetostrykcji 
(GMM). Wartości współczynnika λ dla tych 
materiałów przekraczają nawet 1000 ppm. Na 
rys. 1 przedstawiono zmiany wymiaru linio-
wego w funkcji zewnętrznego pola magne-
tycznego dla próbki wykonanej z materiału 
GMM z grupy TERFENOL [2, 4]. 
 

 
Rys. 1. Zmiany wymiaru liniowego próbki wykona-
nej z materiału GMM  

Zaprojektowane urządzenie jest przeznaczone 
do napędu zaworu doprowadzającego medium 
(najczęściej gaz) do komory roboczej impul-
sowego działa plazmowego, służącego do ba-
dań w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki pla-
zmy oraz inżynierii materiałowej. Napęd za-
woru charakteryzuje się stosukowo małym 
wymaganym przesunięciem elementu rucho-
mego (poniżej 0,1 mm), ale bardzo krótkim 
wymaganym czasem reakcji – nawet 100 mi-
krosekund. Zaproponowano aktuator o struk-
turze osiowosymetrycznej – rys. 2. Walcowy 
element czynny aktuatora wykonany z mate-
riału GMM umieszczony jest wewnątrz cylin-
drycznej cewki zasilanej impulsami prądo-
wymi z baterii kondensatorów. W celu unik-
nięcia indukowania się prądów wirowych w 
stanach dynamicznych (co znacząco opóźnia-
łoby narastanie strumienia magnetycznego i 
zmianę długości rdzenia), zarówno rdzeń jak i 
pozostałe elementy urządzenia powinny być 
wykonane z materiałów o bardzo dużej rezy-
stywności.  
W proponowanym rozwiązaniu przyjęto, że 
aktuator jest zasilany impulsowo – poprzez 
rozładowanie baterii kondensatorów. Poszcze-

gólne kondensatory baterii są w trakcie jej ła-
dowania połączone równolegle, natomiast 
podczas rozładowania – szeregowo. Takie 
rozwiązanie umożliwia uzyskanie wysokiego 
początkowego napięcia zasilającego wzbud-
nik. 
Z uwagi na osiową symetrię układu, pole ma-
gnetyczne ma w układzie współrzędnych cy-
lindrycznych charakter dwuwymiarowy.  
Opracowano polowo-obwodowy model nie-
ustalonych zjawisk elektromagnetycznych w 
układzie. Model obejmuje równania opisujące 
nieustalone pole magnetyczne w nieliniowym 
środowisku ferromagnetycznym oraz sprzężo-
ne z nimi równanie obwodu elektrycznego z 
uwzględnieniem pojemności. Na podstawie 
zaproponowanego modelu matematycznego, z 
wykorzystaniem środowiska Borland Delphi, 
opracowano własne oprogramowanie do sy-
mulacji dynamicznych stanów pracy oraz 
optymalnego projektowania aktuatora. 
 

 
Rys. 2. Struktura aktuatora magnetostrykcyj-
nego 

2. Polowo-obwodowy model zjawisk w 
układzie kondensator - aktuator 
Opracowano kompleksowy dwuwymiarowy 
model układu, w którym równania osiowosy-
metrycznego pola zostały sprzężone z równa-
niem opisującym obwód elektryczny składają-
cy się z elementów R, L, C. W strukturze aktu-
atora występują elementy o nieliniowych cha-
rakterystykach. 
Podczas rozładowania baterii kondensatorów 
pole jest wymuszane napięciowo, a to ozna-
cza, że przebieg prądu i(t) w uzwojeniu nie 
jest znany „a priori”, to jest przed wyznacze-
niem rozkładu nieustalonego pola [5, 6]. Co 
więcej, nie jest znany nawet przebieg napięcia 
zasilającego uc(t). 
Matematyczny model zjawisk elektromagne-
tycznych obejmuje: 
• równanie zmiennego osiowosymetrycznego 

pola w środowisku nieliniowym 



 Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 65 

 










∂
Φ∂+

∂
Φ∂

ρ
γ+−=








Φ∇

ρ
ν⋅∇

zt
J v

rr
 (1) 

• równanie obwodu elektrycznego, 

i
Ct

u
uRi

t
c

c
1

d

d
,

d

d −==+Ψ
 (2) 

przy czym: ρ=2πr; Φ(r,z,t)=ρAϕ(r,z,t) –  za-

stępczy potencjał magnetyczny [5]; J –  gę-
stość prądu; ν, γ – reluktywność i konduktyw-
ność rozpatrywanych środowisk, Ψ –  stru-
mień skojarzony z uzwojeniem, uc napięcie na 
kondensatorze, R – rezystancja uzwojenia, C –
 pojemność baterii kondensatorów. 
Przyjęto, że elementy obwodu magnetycznego 
są wykonane z materiałów praktycznie nie-
przewodzących, zaś uzwojenie jest nawinięte 
przewodem uformowanym z cienkich drutów 
(lica) lub też jest nawinięte cienką taśmą. W 
takim przypadku, drugi człon po prawej stro-
nie równania (1), reprezentujący prądy wiro-
we, może być pominięty. 
W modelu można wyodrębnić dwa rodzaje 
nieliniowości: (a) nieliniowość charakterystyki 
magnesowania części ferromagnetycznych 
B(H) oraz (b) nieliniowość krzywej opisującej 
współczynnik magnetostrykcji λ(H) – rys.1. 

3. Numeryczna implementacja algoryt-
mu 
Do numerycznej implementacji równań mode-
lu zastosowano metodę elementów skończo-
nych (MES) oraz – do dyskretyzacji czasu – 
procedurę „step by step” z schematem Cranc-
ka-Nicholsona [5]. 
W n-tym kroku czasowym układ równań MES 
(z pominięciem prądów wirowych) można za-
pisać w postaci: 

nn iNSΦ =         (3) 

w której S  -macierz sztywności MES; nΦ  –

jednokolumnowa macierz (wektor) potencja-
łów węzłowych; N – wektor “zwojności” ob-
szarów przypisanych poszczególnym węzłom 
siatki dyskretyzującej" [5].  
Po zastosowaniu schematu Crancka-
Nicholsona równania obwodu przyjmują na-
stępującą dyskretną postać: 
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Podstawiając cnu  wg. (5) do zależności (4) 

otrzymuje się 
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Ponieważ pole jest wymuszane napięciowo 
zatem wartość prądu ni  w zależności (3) nie 

jest w n-tym kroku znana. Dlatego układy 
równań: pola (3) oraz obwodu (6) muszą być 
rozwiązywane łącznie. Globalny system rów-
nań można zapisać następująco 
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Z powodu nieliniowości charakterystyki ma-
gnesowania ferromagnetycznych części ukła-
du macierz Sn w zależności (3) zależy od roz-
wiązania nΦ , dlatego rozwiązanie (to znaczy 

wektor potencjałów węzłowych nΦ  i prąd ni  

w n-tym kroku) musi być wyznaczane itera-
cyjnie. Zastosowano iteracyjny proces Newto-
na-Raphsona [5]. W k-tej iteracji, wektor nΦ  i 
prąd in  zastępuje się przyrostami 
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k
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procesu Newtona-Raphsona, knR  - wektorem 
reszt równania (3), to znaczy: 
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Macierz k
nH  reprezentuje Hesjan funkcji 

energii magnetycznej SΦΦT5,0=W . Ele-
menty ijh  tej macierzy są równe drugim po-

chodnym funkcji energii: jiij Wh Φ∂Φ∂∂= 2 , 

gdzie ji ΦΦ ,  są potencjałami węzłów iQ  oraz 

jQ  [5]. 

W k-tej iteracji przyrost prądu k
niδ , a więc  

także wektor reszt k
nR  w równiach (8) i (9) 

nie 
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są znane. Także zatem przy rozwiązywaniu 
pomocniczego układu (8) konieczne jest ich 
sprzężenie z równaniem obwodu. System 
sprzężonych równań modelu polowo-
obwodowego można zapisać następująco [5] 
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Wyrazy prawej strony powyższego układu są 
znane w sposób jawny z poprzedniej iteracji i 
równe odpowiednio: 
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Iteracyjny algorytm rozwiązywania układów 
sprzężonych (7) lub (10) przedstawiono w 
pracach [5, 6]. Iteracyjny proces kończy się, 
gdy norma wektora reszt spada poniżej do-

puszczalnego błędu: [ ]Rn
k <εΘ . Po zakończe-

niu procesu, to znaczy po wyznaczeniu w n-

tym kroku czasowym przyrostów niδ , nΦδ  

oraz wielkości elektromagnetycznych ni  i 

nΦ  obliczane jest napięcie na kondensatorze: 
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W opracowanym programie komputerowym 
występują dwie pętle: (a) nadrzędna pętla re-
kurencyjna związana z procedurą step-by-step 
oraz (b) “wewnętrzna” pętla iteracyjna proce-
su Newtona-Raphsona, związana z nielinio-
wością ferromagnetycznych elementów rdze-
nia. 
W wyniku obliczeń “polowo-obwodowych” 
otrzymuję się zmienny w czasie rozkład po-
tencjałów węzłowych, to jest wektor ( )tΦ , 
oraz zmienne w czasie rozkłady pozostałych 
wielkości polowych – indukcji magnetycznej 

( )tzrB ,,  oraz natężenia pola magnetycznego 

( )tzrH ,, . Na tej podstawie, z wykorzystaniem 
charakterystyki λ(H) jest wyznaczany przebieg 
całkowitego względnego wydłużenia ( )tλ . W 
tym celu magnetostrykcyjny walcowy rdzeń o 
promieniu cr  i długości ch  jest dzielony 

płaszczyznami z = const na wm  warstw o gru-

bości cmh  m = 1,2,…,mw. Średnia indukcja w 
m-tej warstwie jest obliczana z zależności: 

( ) ( )( ) 2,,5,0 cmgcmdcsrm rzrzrB πΦ+Φ= , przy 

czym mgmd zz ,  oznaczają osiowe współrzędne 

dolnej i górnej powierzchni m-tej warstwy. 
Następnie, z charakterystyki magnesowania 
rdzenia, jest wyznaczana wartość średnia na-
tężenia pola ( )srmsrm BH f= , a na tej podsta-

wie, z charakterystyki ( )Hλ , względne wy-

dłużenie m-tej warstwy ( )srmm Hλ=λ , oraz jej 

wydłużenie bezwzględne mmm hh λ⋅=∆ . Cał-
kowite bezwzględne wydłużenie rdzenia:  

∑
=

∆=∆
wm

m
mhh

1

  (12) 

zaś jego całkowite wydłużenie względne: 

chh∆=λ . Wydłużenie zmienia się w czasie 

stosownie do zmian prądu wzbudzającego i 
zmian natężenia pola warstwach magneto-
strykcyjnego rdzenia.  

4. Wstępny projekt aktuatora i wyniki 
symulacji 
Przeprowadzono symulację dynamiki aktuato-
ra o strukturze pokazanej na rys. 2. Przyjęto 
następujące główne parametry charakteryzują-
ce tę strukturę: długość magnetostrykcyjnego 
walcowego rdzenia hc =100 mm, promień 
rdzenia rc = 5 mm, liczba warstw uzwojenia 
w = 1, liczba zwojów w warstwie N1 = 100, 
pojemność baterii kondensatorów w trakcie 
procesu rozładowania C = 60 μF, napięcie po-
czątkowe na kondensatorze U0 = 460 V. Ma-
gnetostrykcyjny rdzeń został wykonany z mate-
riału TERFENOL D o charakterystyce ( )Hλ  
przedstawionej na rys. 1. Pozostałe elementy 
konstrukcyjne wykonano z materiału niefer-
romagnetycznego, nieprzewodzącego na bazie 
poliamidu. 
W założeniach do projektu przyjęto następują-
ce dwa główne wymagania funkcjonalne: czas 
reakcji ≤rt 0.05 ms i bezwzględne wydłuże-

nie ≥∆ rh 0.05 mm. 
Odpowiedź aktuatora, to jest zmiany w czasie 
prądu w uzwojeniu i(t) oraz względnego wy-
dłużenia ( )tλ  przedstawiono na rys. 3. Warto-

ści maksymalne: imax= 770 A oraz maxλ
= 575 ppm wystąpiły w chwili tmax= 0.041 ms. 
Maksymalne wydłużenie bezwzględne osią-
gnęło wartość maxh∆  = 0.058 mm. Wartość 

wymagana =∆ rh  0.05 mm jest osiągana już 
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po czasie t = 0.022 ms, a więc znacznie krót-
szym niż założona wartość =rt 0.05 ms. Uzy-
skane parametry spełniają założone w projek-
cie wymagania. 

 
Rys. 3. Przebieg prądu i(t) oraz wydłużenia 
λ(t) w stanie przejściowym 

Kolejny rysunek ilustruje niejednorodność 
rozkładu pola magnetycznego w obszarze na-
sycającego się magnetostrykcyjnego rdzenia. 
Na rys. 4 przedstawiono zmieniającą się 
wzdłuż osi rdzenia (uśrednioną w przekroju 
rdzenia) indukcję magnetyczną dla pięciu wy-
branych chwil: (a) t = 5; (b) 10; (c) 15; (d) 25; 
oraz (e) 41 μs, to jest dla chwilowych wartości 
impulsu prądowego równych odpowiednio: 
161; 310; 440; 643; oraz 770 A. Na osi odcię-
tych zaznaczono numer warstwy (mw=20). 

 
Rys. 4. Rozkłady indukcji magnetycznej wzdłuż 
osi rdzenia 

 
Rys. 5. Wydłużenie poszczególnych warstw 

Rysunek 5 ilustruje zmiany bezwzględnego 
wydłużenia (w mikrometrach) poszczególnych 
warstw rdzenia, dla pięciu wymienionych po-
wyżej przypadków. 

 
5. Porównanie wariantów urządzenia 
Przedmiotem dalszych badań będzie między 
innymi określenie wytycznych do optymalne-
go projektowania osiowosymetrycznych aktu-
atorów magnetostrykcyjnych. Poniżej zesta-
wiono kilka wybranych wariantów układu 
różniących się pojemnością kondensatora oraz 
liczbą zwojów wzbudnika. Te dwa parametry 
decydują o wielkości „odchylenia” od często-
tliwości rezonansowej układu, a więc decydu-
ją zarówno o czasie reakcji (tmax) jak również o 
amplitudzie impulsu prądowego imax i – co za 
tym idzie – o maksymalnej wartości maxλ  
przemieszczenia ruchomego elementu aktuato-
ra.  
Przyjęto napięcie początkowe Uc0 = 960 V. 
Porównanie wariantów różniących się pojem-
nością C, liczbą zwojów N oraz względną wy-
sokością uzwojenia hu (odniesioną do długości 
magnetostrykcyjnego rdzenia hc) przedstawio-
no w tabeli 1. 

Tab.1. Wpływ parametrów struktury układu na 
jego cechy funkcjonalne. 

 C 
[µF] 

z 
hu/h

c 
tmax 
[ms] 

maxλ  
[ppm] 

1 90 100 1 0.050 797 

2 70 100 1 0.044 774 

3 50 100 1 0.038 742 

4 70 60 1 0,026 771 

5 70 140 1 0,061 770 

6 70 140 1,5 0,055 796 

 
Jak widać, mniejsza pojemność wpływa bar-
dzo korzystnie na dynamikę układu, ale pogar-
sza jego parametry mechaniczne (zmniejsza 
wydłużenie maxλ ). Podobną tendencję można 
zaobserwować przy zmniejszaniu liczby zwo-
jów wzbudnika elektromagnetycznego.  
Warianty przedstawione w ostatnich dwóch 
wierszach różnią się tylko wysokością uzwo-
jenia. W pierwszym przypadku wysokość ta 
pokrywa się z długością rdzenia; w drugim na-
tomiast jest od niej o 50% większa. To powo-
duje wydłużenie średniej długości linii sił po-
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la, a więc powoduje podobny efekt jak 
zmniejszenie indukcyjności wzbudnika 
(zmniejszenie liczby zwojów) lub zmniejsze-
nie pojemności kondensatora. Uzyskuje się 
jednak bardziej jednorodny rozkład pola w 
rdzeniu, a wiec większe wydłużenie. 
Uwzględniając kompromis pomiędzy oby-
dwoma kryteriami można na tym etapie roz-
ważań przyjąć, że optymalnym rozwiązaniem 
jest wariant 4 z tabeli 1. 
Rysunki 6a i 6b ilustrują odpowiednio odpo-
wiedź aktuatora i(t) oraz λ(t) dla wariantów: 1, 
3, 4 oraz 6 przedstawionych w tabeli 1. 

(a) 

 
(b) 

 
Rys. 6. Odpowiedź aktuatora (a) przebiegi 
prądu i(t)oraz (b) przebiegi wydłużenia λ(t) 
dla wariantów1 ,3, 4, 6 z tabeli 1. 

6. Posumowanie 
Zaproponowany polowo-obwodowy model 
matematyczny zjawisk oraz opracowane na 
jego podstawie oprogramowanie komputerowe 
mogą stanowić przydatne narzędzie do projek-
towania i doboru optymalnych parametrów ak-
tuatorów magnetostrykcyjnych. Taki wirtual-

ny model urządzenia umożliwia pominięcie 
czasochłonnego i kosztownego etapu wyko-
nywania modeli i prototypów urządzeń. 
W dalszych badaniach planuje się uwzględnić: 
nieliniowość ferromagnetycznych elementów 
konstrukcyjnych obiektu, prądy wirowe indu-
kowane w tych częściach, w tym także prądy 
wirowe indukowane w ziarnach wykorzysty-
wanych materiałów proszkowych.  
Z uwagi na bardzo dynamiczny charakter zja-
wisk przewiduje się także uwzględnienie zja-
wiska wypierania prądu w przewodach uzwo-
jenia aktuatora. 
Udoskonalony model będzie sprzężony z mo-
dułem obliczeń optymalizacyjnych 
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