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WPŁYW NASYCENIA RDZENIA NA PARAMETRY
DYNAMICZNE MAGNETOSTRYKCYJNEGO NAPĘDU
ZAWORU DZIAŁA PLAZMOWEGO
W artykule przedstawiono analizę wpływu nasycenia rdzenia aktuatora magnetostrykcyjnego na charakterystyki dynamiczne. Zaprezentowano metodykę analizy zjawisk nieustalonych w aktuatorze przeznaczonym do napędu zaworu komory roboczej
impulsowego działa, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. Urządzenie charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony
w cylindrycznej cewce zasilanej impulsami z baterii kondensatorów. Opracowano polowo-obwodowy model zjawisk elektromagnetycznych. Wykorzystując środowisko
Borland Delphi wdrożono program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk
nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
SŁOWA KLUCZOWE: aktuatory elektromagnetyczne, magnetostrykcja, pole elektromagnetyczne

1. WPROWADZENIE
Wśród przetworników elektromechanicznych stanowiących elementy napędowe zaworów hydraulicznych i pneumatycznych, najbardziej rozpowszechnione są aktuatory elektromagnetyczne. Podstawowe wymagania funkcjonalne
dotyczą w takim przypadku charakterystyki napędowej, to jest zależności siły
elektromagnetycznej od położenia ruchomego elementu (zwory), ale także parametrów dynamicznych [3, 5]. Pożądany jest krótki czas zadziałania upływający od momentu załączenia źródła zasilania do momentu zakończenia ruchu.
W przypadku klasycznych przetworników elektromechanicznych czas ten zawiera się w przedziale od kilku do kilkuset milisekund. Uzyskanie czasu reakcji
poniżej 1 milisekundy jest w klasycznych rozwiązaniach niemożliwe. Dlatego
pojawiają się nowe konstrukcje, w których do wytwarzania siły są wykorzystywane inne zjawiska niż wynikające z oddziaływania pola elektromagnetycznego
_______________________________________
* Politechnika Poznańska.
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na poruszające się elementy ferromagnetyczne. Konstruowane są między innymi siłowniki piezoelektryczne oraz coraz powszechniej aktuatory magnetostrykcyjne [2, 7]. Zjawisko magnetostrykcji polega na zmianie wymiarów liniowych elementu ferromagnetycznego 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. Parametrem charakteryzującym zjawisko magnetostrykcji jest tzw. współczynnik magnetostrykcji
  l l określający względne wydłużenie próbki, wyrażany w mikrometrach
na metr (m/m). W katalogach producentów jednostka ta jest oznaczana symbolem „ppm”. Współczesne przetworniki magnetostrykcyjne posiadają elementy
czynne wykonane z materiałów o tzw. gigantycznej magnetostrykcji (GMM)
[2, 4]. Wartości współczynnika λ dla tych materiałów przekraczają nawet
1000 ppm. Materiały magnetostrykcyjne są ferromagnetykami o stosunkowo
małej magnesowalności.

Rys. 1. Charakterystyka magnesowania TERFENOLU

Rys. 2. Charakterystyka wydłużenia próbki wykonanej z TERFENOLU

Charakterystyka magnesowania materiału GMM z grupy TERFENOL [2, 4]
jest przedstawiona na rysunku 1, natomiast rysunek 2 ilustruje zmiany wymiaru
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liniowego w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego. Obie charakterystyki,
to jest B  f H  oraz   f H  są nieliniowe i charakteryzują się nasyceniem.
W matematycznym modelu nieustalonych zjawisk elektromagnetycznych w
aktuatorze magnetostrykcyjnym konieczne jest uwzględnienie dwóch rodzajów
nieliniowości.

2. PROJEKT I KONSTRUKCJA URZĄDZENIA
Zaprojektowane urządzenie jest przeznaczone do napędu zaworu doprowadzającego medium (najczęściej gaz) do komory roboczej impulsowego działa
plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki plazmy
oraz inżynierii materiałowej [1]. Napęd zaworu charakteryzuje się stosukowo
małym przesunięciem elementu ruchomego (poniżej 0,1 mm), ale bardzo krótkim wymaganym czasem reakcji – zwykle poniżej 100 mikrosekund. Zaproponowano aktuator o strukturze osiowosymetrycznej – rys. 3. Walcowy element
czynny aktuatora wykonany z materiału GMM umieszczony jest wewnątrz cylindrycznej cewki zasilanej impulsami prądowymi z baterii kondensatorów.
W celu uniknięcia indukowania się prądów wirowych w stanach dynamicznych
(co znacząco opóźniałoby narastanie strumienia magnetycznego i zmianę długości rdzenia), zarówno rdzeń jak i pozostałe elementy urządzenia powinny być
wykonane z materiałów o bardzo dużej rezystywności.
a)

b)

Rys 3. Magnetostrykcyjny aktuator o symetrii osiowej: a) struktura, b) prototyp
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W proponowanym rozwiązaniu przyjęto, że aktuator jest zasilany impulsowo
– poprzez rozładowanie baterii kondensatorów. Poszczególne kondensatory
baterii są w trakcie jej ładowania połączone równolegle, natomiast podczas
rozładowania – szeregowo. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie wysokiego
początkowego napięcia zasilającego wzbudnik.

3. POLOWO-OBWODOWY MODEL ZJAWISK
NIEUSTALONYCH W UKŁADZIE KONDENSATOR –
AKTUATOR
Z uwagi na osiową symetrię urządzenia, pole magnetyczne ma, w układzie
współrzędnych cylindrycznych, charakter dwuwymiarowy. Opracowano polowo-obwodowy model nieustalonych zjawisk elektromagnetycznych. Model
obejmuje równania opisujące nieustalone pole magnetyczne w nieliniowym
środowisku ferromagnetycznym oraz sprzężone z nimi równanie obwodu elektrycznego z uwzględnieniem pojemności C. W strukturze aktuatora występują
elementy o nieliniowych charakterystykach. Na podstawie zaproponowanego
modelu matematycznego, z wykorzystaniem środowiska Borland Delphi, opracowano własne oprogramowanie do symulacji dynamicznych stanów pracy oraz
optymalnego projektowania aktuatora.
Podczas rozładowania baterii kondensatorów pole jest wymuszane napięciowo, a to oznacza, że przebieg prądu i(t) w uzwojeniu nie jest znany „a priori”, to
jest przed wyznaczeniem rozkładu nieustalonego pola [5, 6]. Co więcej, nie jest
znany nawet przebieg napięcia zasilającego uc(t). Matematyczny model zjawisk
elektro-magnetycznych obejmuje:
– równanie zmiennego osiowosymetrycznego pola w środowisku nieliniowym
   
 
       J 
(1)
 t


– równanie obwodu elektrycznego,
d
d uc
1
 Ri  uc ,
 i
(2)
dt
dt
C
przy czym:  = 2r; (r,z,t) =  A(r,z,t) – zastępczy potencjał magnetyczny
[5]; J – gęstość prądu; ,  – reluktywność i konduktywność rozpatrywanych
środowisk,  – strumień skojarzony z uzwojeniem, uc – napięcie na kondensatorze, R – rezystancja uzwojenia, C – pojemność baterii kondensatorów.
Przyjęto, że elementy obwodu magnetycznego są wykonane z materiałów
praktycznie nieprzewodzących, zaś uzwojenie jest nawinięte przewodem uformowanym z cienkich drutów (lica) lub też jest nawinięte cienką taśmą. W takim
przypadku, drugi człon po prawej stronie równania (1), reprezentujący prądy
wirowe, może być pominięty.
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W modelu można wyodrębnić dwa rodzaje nieliniowości: (a) nieliniowość
charakterystyki magnesowania części ferromagnetycznych B(H) – rys. 1 oraz
(b) nieliniowość krzywej opisującej współczynnik magnetostrykcji λ(H) – rys. 2.

4. NUMERYCZNA IMPLEMENTACJA ALGORYTMU
Do numerycznej implementacji równań modelu zastosowano metodę elementów skończonych (MES) oraz – do dyskretyzacji czasu – procedurę „step by
step” z schematem Crancka-Nicholsona [5]. W n-tym kroku czasowym układ
równań MES (z pominięciem prądów wirowych) można zapisać w postaci:
S n Φ n  Nin
(3)
w której: S n – macierz sztywności MES; Φ n – jednokolumnowa macierz (wektor) potencjałów węzłowych; N – wektor “zwojności” obszarów przypisanych
poszczególnym węzłom siatki dyskretyzującej [5].
Po zastosowaniu schematu Crancka-Nicholsona równania (2) obwodu przyjmują następującą dyskretną postać [5]:

0.5t 1 NTΦn  Zin  Vn 1

(4)

przy czym: Z  R  0.5t / C
Vn 1  ucn 1  0.5t 1 N T Φ n 1  0.5t

d uc
dt

 NT
n 1

dΦ
d t n 1

Ponieważ pole jest wymuszane napięciowo zatem wartość prądu in
w zależności (4) nie jest w n-tym kroku znana. Dlatego układy równań: pola (3)
oraz obwodu (4) muszą być rozwiązywane łącznie. Globalny system równań
można zapisać następująco:
Sn
 N  Φn   0 

(5)
 0.5t 1 N T Z    i   V 

  n   n 1 
Z powodu nieliniowości charakterystyki magnesowania ferromagnetycznych
części układu macierz Sn w zależności (3) zależy od rozwiązania Φn , dlatego
rozwiązanie (to znaczy wektor potencjałów węzłowych Φn i prąd in w n-tym
kroku) musi być wyznaczane iteracyjnie. Zastosowano iteracyjny proces Newtona-Raphsona [5]. W k-tej iteracji, wektor Φn oraz prąd in zastępuje się przyrostami Φkn  Φkn  Φkn 1 oraz ink  ink  ink 1 . Wektor Φkn spełnia pomocniczy
układ równań:
H kn  Φkn  R kn
(6)





w którym: H kn  H Φkn 1 jest Jacobianem procesu Newtona-Raphsona, R kn –
wektorem reszt równania (3), to znaczy:
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R kn  N ink 1  ink  S kn Φkn 1

Macierz

H kn

(7)
T

reprezentuje Hesjan funkcji energii magnetycznej W  0,5Φ SΦ .

Elementy hij tej macierzy są równe drugim pochodnym funkcji energii:

hij   2W  i  j , gdzie  i ,  j są potencjałami węzłów Qi oraz Q j [5].
W k-tej iteracji przyrost prądu ink , a więc także wektor reszt R kn w równiach (6) i (7) nie są znane. Dlatego przy rozwiązywaniu pomocniczego układu
(6) konieczne jest jego sprzężenie z równaniem obwodu. System sprzężonych
równań modelu polowo-obwodowego można zapisać następująco [5]:

H kn
 N   Φkn   R kn1 
(8)
   k 1 


1 T
Z   ink   RUn
 0.5t  N

Wyrazy prawej strony powyższego układu są znane w sposób jawny z poprzedniej iteracji i równe odpowiednio:
R kn1  Nink 1  S kn Φkn 1 ,
k 1
RUn
 Vn 1  Zink 1  0.5t 1 N TΦkn 1 .
Iteracyjny algorytm rozwiązywania układ równań sprzężonych (5) lub (8)
przedstawiono w pracach [5, 6]. Iteracyjny proces kończy się, gdy norma wektora reszt spada poniżej dopuszczalnego błędu: R kn    . Po zakończeniu proce-

su, to znaczy po wyznaczeniu w n-tym kroku czasowym przyrostów in , Φ n
oraz wielkości elektromagnetycznych in i Φ n obliczane jest napięcie na kondensatorze:
t d uc
t  in
ucn  ucn 1 

(9)
2 d t n 1
2C
W opracowanym programie komputerowym występują dwie pętle: nadrzędna
pętla rekurencyjna związana z procedurą step-by-step oraz “wewnętrzna” pętla
iteracyjna procesu Newtona-Raphsona, związana z nieliniowością ferromagnetycznych elementów rdzenia.
W wyniku obliczeń “polowo-obwodowych” otrzymuję się zmienny w czasie
rozkład potencjałów węzłowych, to jest wektor Φt  , oraz zmienne w czasie
rozkłady pozostałych wielkości polowych – indukcji magnetycznej B r , z, t 
oraz natężenia pola magnetycznego H r, z, t  . Na tej podstawie, z wykorzystaniem charakterystyki λ(H) jest wyznaczany przebieg całkowitego względnego
wydłużenia t  . W tym celu magnetostrykcyjny walcowy rdzeń o promieniu

rc i długości hc jest dzielony płaszczyznami z = const na mw warstw o grubo-
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ści hcm każda, m = 1,2,…,mw. Średnia indukcja w m-tej warstwie jest obliczana





z zależności: Bsrm  0,5  rc , zmd    rc , zmg



rc2 , przy czym zmd , zmg ozna-

czają osiowe współrzędne dolnej i górnej powierzchni m-tej warstwy. Następnie,
z charakterystyki magnesowania rdzenia, jest wyznaczana wartość średnia natężenia pola H srm  f Bsrm  , a na tej podstawie, z charakterystyki H  , względne wydłużenie m-tej warstwy  m   H srm  , oraz jej wydłużenie bezwzględne
hm   m hm . Całkowite bezwzględne wydłużenie rdzenia:
mw

h  hm

(10)

m1

zaś jego całkowite wydłużenie względne:   h hc .
Wydłużenie zmienia się w czasie stosownie do zmian prądu wzbudzającego
i zmian natężenia pola w warstwach magnetostrykcyjnego rdzenia.
Analizowano rozkład indukcji w poszczególnych warstwach aktuatora o następujących parametrach: długość magnetostrykcyjnego walcowego rdzenia
hc = 100 mm, promień rdzenia rc = 5 mm. Magnetostrykcyjny rdzeń został wykonany z materiału TERFENOL D o charakterystyce H  przedstawionej na
rys. 2. Pozostałe elementy konstrukcyjne wykonano z nieferromagnetycznego,
nieprzewodzącego materiału poliamidowego.
Na rys. 4 przedstawiono zmieniającą się wzdłuż osi rdzenia (uśrednioną
w przekroju rdzenia) indukcję magnetyczną dla pięciu wybranych chwil procesu
rozładowania baterii kondensatorów, którym odpowiadały następujące chwilowe
wartości przepływu uzwojenia: (a) 16100; (b) 31000; (c) 44000; (d) 64300; oraz
(e) 77000 A. Na osi odciętych zaznaczono numer warstwy (mw = 20).

Rys. 4. Rozkłady indukcji magnetycznej wzdłuż osi rdzenia

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

418

Krzysztof Kowalski, Lech Nowak, Łukasz Knypiński, Paweł Idziak

Rys. 5. Wydłużenie poszczególnych warstw

Pole magnetyczne jest najsilniejsze w środkowych warstwach rdzenia, największe jest więc także wydłużenie tych warstw. Jednak wskutek zjawiska nasycenia, w miarę wzrostu prądu w cewce, rozkład pola, jak również funkcja opisująca wydłużenie poszczególnych warstw stają się bardziej równomierne.

5. WPŁYW NASYCENIA RDZENIA
NA DYNAMIKĘ AKTUATORA
Przeprowadzono symulację dynamiki aktuatora o strukturze pokazanej na
rys. 3, o wymiarach rdzenia hc =100 mm, rc = 5 mm oraz liczbie zwojów uzwojenia z = 100. Uzwojenie jest impulsowo zasilane z baterii kondensatorów o
pojemności C = 100 μF, naładowanej do napięcia U0 = 460 V.
W założeniach do projektu przyjęto następujące dwa główne wymagania
funkcjonalne: czas reakcji tr  0,05 ms i bezwzględne wydłużenie
hr  0,05 mm.
Rozpatrzono dwa przypadki. W pierwszym przyjęto stałą względną przenikalność rdzenia  r  110 , co odpowiada indukcji 0,355 T (rys. 1). Odpowiedź
aktuatora w tym przypadku, to jest zmiany w czasie prądu w uzwojeniu i(t),
napięcia na kondensatorze uc(t) oraz względnego wydłużenia t  przedstawiono na rys. 6a. Rysunek ilustruje wartości względne: prądu odniesionego do wartości amplitudy imax pierwszego impulsu, napięcia odniesionego do napięcia
początkowego U0 na kondensatorze oraz wydłużenia względnego odniesionego
do wartości „nasycenia”  NS  1100 ppm (rys. 2).
Natomiast rys. 6b ilustruje stan nieustalony wyznaczony przy uwzględnieniu
nieliniowej charakterystyki magnesowania (rys. 1). W obu przypadkach
uwzględniono rzeczywistą charakterystykę wydłużenia H  przedstawioną na
rysunku 2.
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a)

b)

Rys. 6. Przebieg prądu i(t), napięcia na kondensatorze uc(t) oraz wydłużenia (t):
a) dla liniowej i b) dla nieliniowej charakterystyki magnesowania

Jak wynika z porównania obu przypadków, nasycenie rdzenia ma niewielki
wpływ na przebiegi wielkości elektrycznych: prądu i napięcia na kondensatorze.
Wynika to z faktu, że reluktancja magnetostrykcyjnego rdzenia jest mała
w porównaniu z reluktancja obszaru powietrznego, w którym zamykają się linie
sił pola magnetycznego. Wypadkowa indukcyjność uzwojenia w niewielkim
tylko stopniu zależy od stopnia nasycenia rdzenia. Przy obliczaniu wielkości
elektrycznych całkowych założenie liniowej charakterystyki rdzenia jest więc
całkowicie dopuszczalne. Nie jest natomiast dopuszczalne przy wyznaczaniu
natężenia pola magnetycznego wewnątrz rdzenia oraz wyznaczaniu jego wydłużenia. Rzeczywiste wydłużenie rdzenia (uwzględnieniem nieliniowej charakterystyki magnesowania) jest o ponad 200 % większe niż wydłużenie obliczone na
podstawie uproszczonego modelu liniowego. Bardzo duży jest także błąd wyznaczania czasu, po którym osiągane jest wydłużenie maksymalne oraz czasu,
po którym osiągane jest wydłużenie wymagane ( hr  0,05 mm, to jest 500 ppm).
Dla przypadku (b) wartości maksymalne: imax = 1005 A oraz  max = 989 ppm wystąpiły w chwili tmax = 0,051 ms. Jednak praktycznie, maksymalna wartość wydłu-
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żenia (powyżej 95% maksimum) jest osiągana już po czasie równym około
0,031 ms. Wartość wymagana hr  0,05 mm jest osiągana już po czasie
t = 0,0141 ms, a więc znacznie krótszym niż założona wartość tr  0,05 ms.
Uzyskane parametry spełniają założone w projekcie wymagania.
Natomiast z obliczeń przybliżonych ( przypadek „a”) wynikałoby że wymagane wydłużenie nie jest w ogóle osiągane.
W celu dokładniejszego zbadania wpływu stopnia nasycenia na osiągane parametry dynamiczne przeprowadzono symulację stanu dynamicznego dla różnych wartości napięcia U0 z przedziału 50 do 950 V.
Rysunek 7 ilustruje zależność od napięcia U0 następujących parametrów:
maksymalnej wartości impulsu prądowego imax, maksymalnego chwilowego
wydłużenia  max oraz czasu tmax, po którym stan ten jest osiągany. Dodatkowo
na rysunku 7 przedstawiono zmiany w funkcji napięcia czasu tr, po którym osiągane jest wydłużenie wymagane hr = 0,05 mm. Wielkość tmax (także tr) odniesiono na rysunku do wartości maksymalnej Tod = 0,054 ms występującej przy
najmniejszym napięciu (50 V), zaś amplitudę impulsu prądowego imax  do wartości maksymalnej Iod = 2668 A, występującej przy napięciu największym
(950 V).

Rys. 7. Zależność parametrów dynamicznych imax,  max , tmax, t r od napięcia początkowego U0

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że rozpatrywany aktuator wykazuje
optymalne parametry dynamiczne przy nasyceniu charakterystyk B H  i H  ,
odpowiadającym napięciu U0 równym około 400 V. Przy tym napięciu wydłużenie osiąga ponad 95 % maksymalnego wydłużenia dla materiału typu
TERFENOL. Dalsze powiększanie napięcia praktycznie nie daje wzrostu wydłużenia; powoduje tylko niewielkie zmniejszenie czasu reakcji aktuatora.
Oczywiście stopień nasycenia zależy nie tylko od napięcia. Napięcie 400 V
jest optymalne tylko dla aktuatora o liczbie zwojów z = 100 zasilanego z baterii
kondensatorów o pojemności C = 100 μF. Przy innych wartościach z i C opty-
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malne nasycenie wystąpi przy innej wartości napięcia. Wpływ pojemności C na
parametry imax,  max , tmax, tr ilustruje rysunek 8. W obliczenia przyjęto wyznaczoną wcześniej stałą, optymalną wartość napięcia U0 = 400 V.

Rys. 8. Zależność parametrów dynamicznych imax,  max , tmax, t r od C

Zarówno powiększanie pojemności jak również zwiększanie liczby zwojów
wyraźnie osłabia dynamikę aktuatora i niekoniecznie musi prowadzić do wzrostu wydłużenia. Zmniejsza się bowiem częstotliwość drgań własnych w obwodzie RLC, a więc wydłuża okres tych drgań oraz czas osiągania amplitudy
pierwszego impulsu prądu rozładowania kondensatora.
Jak wynika z rys. 8 maksymalne wydłużenie jest osiągane przy pojemności
C = 80 μF. Zwiększanie pojemności ponad tę wartość nie daje już efektu w postaci zwiększenia parametru  max , wzrasta natomiast czas tmax osiągania maksimum prądu. Ponieważ jednak jednocześnie wzrasta amplituda impulsu prądowego, zatem w początkowej fazie rozładowania kondensatora nachylenie przebiegu i(t) praktycznie nie zależy od pojemności C. Z tego powodu czas tr po
którym osiągane jest wydłużenie wymagane hr = 0,05 mm zależy od pojemności C w minimalnym stopniu.
W celu optymalnego doboru kombinacji parametrów z, C, oraz U0 należy dokonać systematycznego, jednoczesnego przeglądu ich wpływu na dynamikę
aktuatora.

6. PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono analizę wpływu nasycenia rdzenia aktuatora magnetostrykcyjnego na charakterystyki dynamiczne. Opracowano polowoobwodowy model zjawisk elektromagnetycznych z uwzględnieniem dwóch
rodzajów nieliniowości. Opracowano program komputerowy umożliwiający
symulację zjawisk nieustalonych. Wykazano, że założenie liniowej charaktery-
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styki magnesowania prowadzi do bardzo dużych błędów przy wyznaczaniu
przebiegu wydłużenia próbki, pomimo, że w niewielkim stopniu wpływa na
przebiegi prądu i napięcia w obwodzie.
W dalszych badaniach przewiduje się połączenie przedstawionego powyżej
oprogramowania z modułem zawierającym oprogramowanie do optymalizacji
z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Parametry z, C, U0 będą stanowiły
zasadniczą część zbioru zmiennych decyzyjnych.
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INFLUECE OF THE MAGNETOSTRICTIVE CORE SATURATION
ON THE DYNAMIC PERFORMANCE OF THE VALVE DRIVE
OF PLASMA GUN
In the paper, the influence of magnetostrictive core saturation on the dynamics of
fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve is considered. The
field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been
applied. Two kinds of the core non-linearity have been taken into account. It has been
proved that saturation of the B-H curve of the core practically does not affect the current, and capacitor voltage waveforms, but significantly affect the core elongation
waveform. In the future research the elaborated field-circuit model will be coupled to
Genetic Algorithm optimization unit. Parameters z, C, U0 will constitute an essential
part of a set of design variables.
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