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WYKORZYSTANIE KOMBINACJI POTENCJAŁÓW T-
DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SZTYWNOŚCI SIŁOWNIKA

ŁOŻYSKA MAGNETYCZNEGO

T- POTENTIALS APPLAYING FOR THE STIFFNESS PARAMETERS 
CALCULATION IN A MAGNETIC BEARING ACTUATOR

Abstract: The calculation results of the displacement and current stiffness parameters in magnetic bearing 
actuator have been presented. The forces acting on the magnetic bearing rotor have been determined from 3D 
magnetic field analysis. The one-step virtual work method has been used. The calculation results have been 
verified by the experiments.

1. Wstęp
W grupie przetworników elektromechanicz-
nych, oprócz maszyn elektrycznych wirujących, 
można wyróżnić inne silniki elektryczne i aktu-
atory o ruchu liniowym [3]. Do nich można za-
liczyć bezstykowe przetworniki elektromecha-
niczne, stosowane w zawieszeniach wałów 
urządzeń obrotowych [2]. Duże prędkości obro-
towe napędów urządzeń takich jak obrabiarki 
precyzyjne, pompy próżniowe, itp. wymuszają 
stosowanie specjalnego sposobu łożyskowania, 
np. łożysk magnetycznych.
W przypadku podziału łożysk magnetycznych 
na kategorie, głównym kryterium jest sposób 
magnesowania układu siłownika łożyska. Tak 
więc, można wyróżnić łożyska heteropolarne 
lub homopolarne. Podział ten wynika bezpoś-
rednio z rozkładu strumienia magnetycznego 
w siłowniku łożyska. Dodatkowo można po-
dzielić łożyska ze względu na kierunek siły 
magnetycznej w stosunku do osi wału. Jeśli siła
działa prostopadle do tej osi, to mamy do czy-
nienia z łożyskiem promieniowym. Jeśli równo-
legle, to łożysko jest osiowe.

2. Obliczanie pola magnetycznego w si-
łowniku łożyska
Siłownik analizowanego w niniejszej pracy ło-
żyska magnetycznego został wykonany jako
12-biegunowy. Składa się on z dwóch głów-
nych części: stojana i wirnika. Szczelina po-
wietrzna między bieżnią wirnika a stojanem 
wynosi mm1x . 
Stojan łożyska, którego promień zewnętrzny 
i wewnętrzny podano na rysunku 1, składa się 
z nabiegunników o grubości (pakietu blach 

prądnicowych) 60 mm. Zarówno pakiety stoja-
na jak i wirnika wykonano z blach typu M55.

Rys. 1. Przekrój poprzeczny siłownika 12-bie-
gunowego łożyska magnetycznego

W przeciwieństwie do typowych rozwiązań 
technicznych, rozważane łożysko 12-biegu-
nowe nie posiada osobnych cewek dla uzwoje-
nia sterowania oraz bazowego. Prąd sterujący 
wytwarza zmienny strumień magnetyczny pod-
magnesowywany przez prąd bazowy. Do anali-
zy pola magnetycznego w tym łożysku założo-
no wartości prądów w cewkach uzwojenia sto-
jana, które oznaczono jako Ib. 
W celu obliczenia parametrów pola magnetycz-
nego w wyżej wymienionym łożysku rozwiąza-
no równania różniczkowe cząstkowe typu elip-
tycznego w postaci:
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gdzie sH


oznacza natężenie zewnętrznego, 

zmiennego pola magnetycznego generowanego 
prądami płynącymi w uzwojeniach siłownika 
łożyska. Należy dodać, że we wszystkich przy-

padkach wielkość sH


w węzłach siatki podob-

szarów cewek wyznaczana jest na podstawie 
prawa przepływu.
Z uwagi na skomplikowaną geometrię łożyska 
(uzwojenia stojana umieszczono w 24 żłob-
kach) oraz dużą liczbę blach pakietu stojana 
(110 blach) i wirnika (145 blach) nie uwzględ-
niano prądów wirowych płynących w poszcze-
gólnych blachach.
Na rysunku 2, przedstawiono konfigurację 
uzwojenia stojana analizowanego siłownika ło-
żyska magnetycznego.

Rys. 2. Schemat konfiguracji uzwojenia stojana 
siłownika łożyska

Konfiguracja uzwojeń jak na rysunku 2, doty-
czy takiego połączenia cewek, w którym są 
dwie osie naciągu magnetycznego. Pozwala to 
na tzw. „klasyczne” zasilanie łożyska magne-
tycznego, które polega na różnicowym połącze-
niu sekcji górnej i dolnej, a także prawej i le-
wej. W wyniku tego otrzymuje się sumę lub 
różnicę natężeń prądu sterowania i prądu bazo-
wego. W sekcji górnej prądy te się dodają, 
a w dolnej odejmują.
W każdym wariancie modelu obliczeniowego, 
założono jednokierunkowe przemieszczenie 
wału. Po przyjęciu symetrii siłownika łożyska 
(względem płaszczyzny jego przekroju pop-
rzecznego), otrzymano obszar obliczeniowy 
równy połowie rozpatrywanego obiektu. Pole 
magnetyczne obliczono z wykorzystaniem 
Metody Elementów Skończonych (MES). 
Uwzględnienie symetrii pozwoliło na zmniej-
szenie liczby elementów w analizowanym ob-
szarze oraz uproszczenie ich geometrii, co zna-
cząco przyspieszyło proces obliczeniowy. 

Na zewnętrznych granicach obszaru oblicze-
niowego zadano zerowy warunek Dirichleta. 
W podobszarach zajmowanych przez cewki, 
z uwagi na stosunkowo małe przekroje przewo-
dów nawojowych, nie uwzględniano prądów 
wirowych. Dlatego też, w regionach tych roz-
wiązywano równanie (2) z wymuszeniem prą-
dowym pola. Natomiast we wszystkich pozosta-
łych podobszarach rozwiązywano jedynie rów-
nanie Laplace’a (1) z uwzględnieniem nieli-
niowych charakterystyk materiałowych dla od-
powiednich podobszarów.

3. Określenie sztywności aktywnego ło-
żyska magnetycznego
Wybrane parametry konstrukcyjne łożyska 
magnetycznego można stosunkowo dokładnie 
wyznaczyć na podstawie wyników analizy pola. 
Ponieważ, w niniejszej pracy analizę tą wyko-
nano w oparciu o MES, to można obliczyć pa-
rametry całkowe pola łożyska magnetycznego, 
które są niezbędne do jego prawidłowego ste-
rowania.
Główny parametr łożyska, jakim jest siła mag-
netyczna działająca na jego wał, może być wyz-
naczony metodą prac wirtualnych. Do wyzna-
czenia tej siły należy dwukrotnie obliczyć ko-
energię magnetyczną 1W  i 2W  dla analizowa-
nego polowo obszaru [5]. 
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Uwzględniając powyższe, należałoby przepro-
wadzić analizę pola magnetycznego dla dwóch 
różnych położeń x1 i x2 wirnika. Takie postę-
powanie jest czasochłonne, tym bardziej, że na-
leży to wykonać dla przemieszczenia w kierun-
ku osi x i y (rys. 1). Dlatego też, w pakietach 
obliczeniowych stosuje się tzw. jednokrokową 
metodę prac wirtualnych do obliczania siły ma-
gnetycznej. Wykorzystuje się wirtualne od-
kształcenia sieci elementów skończonych [5]. 
Takie odkształcanie polega na infinityzymal-
nym przesunięciu węzłów w obszarze wału ło-
żyska magnetycznego. Każdy wirtualny węzeł 
odkształcanych elementów jest opisany za po-
mocą współrzędnych lokalnych (u, v, w), które 
odpowiadają ich współrzędnym globalnym 
(x, y, z).
Funkcjonał koenergii w obszarze  wyznacza 
się z wyrażenia
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Zakładając małe przemieszczenie s węzłów 
siatki elementów skończonych, można obliczyć
wartość siły magnetycznej działającej w tym 
kierunku
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Wykonując przekształcenie współrzędnych lo-
kalnych na globalne poprzez transformację
związanych z nimi układów współrzędnych, 
otrzymuje się wyrażenie na siłę magnetyczną 
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W powyższym wyrażeniu sumowanie (
e

) 

dotyczy wszystkich elementów w obszarze wa-
łu siłownika łożyska. Macierz transformacji 

oznaczono jako G , natomiast *
eV oznacza ob-

jętość zniekształconego elementu skończonego. 
Zmiana wartości siły magnetycznej spowodo-
wana zmianą prądu sterowania Is świadczy 
o sztywności prądowej ik . 
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Sztywność przemieszczeniowa jest to zmiana 
siły działającej na wał, jaka występuje w wyni-
ku przesunięcia wirnika względem osi geomet-
rycznej łożyska, przy założeniu stałej wartości 
prądu płynącego w cewkach 
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4. Wyznaczenie rozkładu indukcji mag-
netycznej w siłowniku łożyska
W wyniku analizy numerycznej wykreślono
przykładowe mapy indukcji dla siłownika ło-
żyska 12-biegunowego. Do obliczeń założono
wartość prądu bazowego Ib = 5,2 A. Na rysunku 
3 przedstawiono rozkład indukcji magnetycz-
nej, gdy w sekcjach górnej i dolnej, dodatkowo 
(oprócz prądu bazowego) płynie prąd sterowa-
nia o wartości Isy = 4 A. Największe wartości 

indukcji (ok. B = 1,3 T) występują w żelazie 
biegunów górnych elektromagnesów podko-
wiastych. Uśrednione wartości indukcji w zę-
bach biegunów elektromagnesów podkowia-
stych dolnych wynoszą ok. B = 0,2 T. 

a)

b)

Rys. 3. Rozkład indukcji dla Ib = 5,2 A i prądzie
sterującym Isy = 4 A: a) przekrój poprzeczny, 
b) rozkład przestrzenny

W tym przypadku zasilania łożyska, wartości 
indukcji B (w szczelinie powietrznej między 
pakietami bieżni łożyska oraz nabiegunnikami)
wynosi ok. B = 0,58 T. Oczywiście, w biegu-
nach dolnych, ze względu na małą wartość prą-
du, indukcja jest dużo mniejsza.
Ze znajomości rozkładu indukcji magnetycznej 
w łożysku wyznaczono siły statyczne działające 
na jego wirnik dla różnych przemieszczeń wa-
łów i różnych prądów sterujących, (rys. 4). Ze 
względu na różniącą się liczbę zwojów między 
sekcjami generującymi siły w osiach x i y
(rys. 1), wyznaczono wartości sił w każdej z osi
z osobna (rys. 4).
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Rys. 4. Zależności siły działającej na wał siłow-
nika od prądu sterowania i przemieszczenia osi 
wału - prąd bazowy Ib = 5,2 A: a) składowa Fy

siły działającej pionowo; b) składowa pozioma 
Fx siły magnetycznej

Powyższe rozkłady sił w funkcji przemieszcze-
nia i natężenia prądu sterowania mają zbliżony 
kształt, lecz różnią się blisko 2-krotnie wartoś-
ciami. Przykładowo, zakładając centralne poło-
żenie wału oraz prąd sterujący Isy = 4 A, siła 
działająca na wał w kierunku osi y wynosi 
Fy = 180 N, a siła działająca w kierunku osi x, 
wynosi Fx = 80 N. Należy dodać, że wartości te 
dotyczą tej samej wartości prądu sterowania.
Wykonano szereg obliczeń numerycznych pola 
zarówno dla różnych prądów sterowania jak też 
różnych przemieszczeń wirnika w stosunku do 
jego położenia centralnego. Na podstawie tych 
obliczeń wyznaczono wartości sztywności 
magnetycznej prądowej i przemieszczeniowej
w funkcji prądu i przemieszczenia, co przed-
stawiono na rysunkach 5 i 6.
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Rys. 5. Wartości sztywności siłownika łożyska
w osi y - prąd bazowy Ib = 5,2 A; a) sztywność 
przemieszczeniowa ky; b) sztywność prądowa kiy

Na podstawie rysunków 5 i 6 można stwierdzić, 
że dla prawego i lewego elektromagnesu pod-
kowiastego siłownika, wartości sztywności 
przemieszczeniowej i prądowej są dwa razy 
mniejsze niż dla elektromagnesów dotyczących 
sekcji górnej i dolnej uzwojenia stojana. 
Największe wartości sztywności prądowej 
( N/A42N/A,21  iyix kk ) otrzymano dla wa-

riantu zasilania łożyska, w którym prąd stero-
wania wytwarzający strumień w kierunku osi x
względnie y wynosił 4 A. Wartości te dotyczą
przemieszczenia wału z położenia centralnego o 
współrzędnych mm05,0x lub mm05,0y . 
Różnice występują również w sztywnościach 
przemieszczeniowych biegunów osi pionowej 
i poziomej siłownika łożyska. Wartości sztyw-
ności przemieszczeniowej w wyżej wymienio-
nych osiach znacznie się różnią i wynoszą: 

N/mk420N/m,k021  yx kk . Należy dodać, 

że wartości te otrzymano dla prądu sterują-
cego 2,5 A. Przemieszczenie wału wynosiło 
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mm05,0x oraz mm05,0y . Należy rów-
nież zauważyć, że wartości sztywności prądo-
wej i przemieszczeniowej są funkcjami nieli-
niowymi.
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Rys. 6. Wartości sztywności siłownika łożyska 
w osi x - prąd bazowy Ib = 5,2 A: a) sztywność 
przemieszczeniowa kx; b) sztywność prądowa kix

W celu weryfikacji poprawności obliczeń nu-
merycznych wykonano pomiary siły magne-
tycznej metodą tensometryczną. Metoda ta jest 
odmienna od zwykle stosowanej w badaniach 
łożysk magnetycznych. 
Na rysunku 7 przedstawiono łożysko magne-
tyczne 12-biegunowe, którego wirnik spoczy-
wał na mostkach tensometrycznych typu 
LPS-30. Sygnały pomiarowe z wyżej wymie-
nionych mostków zostały przetworzone w mo-
dule pomiarowym AXIS SE-11. Wyniki pomia-
rów siły magnetycznej porównano z wynikami 
otrzymanymi z analizy numerycznej pola, co 
zamieszczono na rysunku 8.

Rys. 7. Układ pomiarowy do wyznaczania siły 
magnetycznej w siłowniku łożyska

Rys. 8. Wyniki pomiaru siły działającej na wał 
łożyska AMB12, Ib = 4 A

5. Uwagi i wnioski

Do ważnych charakterystyk każdego aktywne-
go łożyska magnetycznego należą charaktery-
styki siły w funkcji prądu i położenia wirnika. 
Otrzymano dobrą zgodność wyników obliczeń 
z symulacji komputerowych z wynikami po-
miarowymi.
Opracowany algorytm projektowania elektro-
magnetycznych elementów siłownika łożyska 
magnetycznego pozwala na symulację paramet-
rów całkowych pola w zależności od prze-
mieszczenia wału łożyska, lub też w zależności 
od parametrów sterowania, np. prądów wzbu-
dzenia cewek.
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Wielowariantowa analiza pola magnetycznego 
pozwala na określenie ważnych własności si-
łowników aktywnych łożysk magnetycznych 
bez wykonywania kosztownych prototypów 
i pomiarów.
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