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Streszczenie 
 

W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań siłowników o ruchu 
liniowym i nowoczesnych transformatorów. Przedstawiono zarówno 
modele fizyczne analizowanych obiektów, jak i ich modele matematyczne. 
Praca zawiera wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego oraz jego 
parametrów całkowych dla nowoczesnego siłownika liniowego do badań 
zmęczeniowych, dla siłownika łożyska magnetycznego oraz transformato-
ra z rdzeniem z blach amorficznych. Prototypy wymienionych obiektów 
charakteryzują się parametrami spełniającymi wymagania przyszłych 
użytkowników. Należy także podkreślić dobrą zgodność wyników obli-
czeń i pomiarów. 
 
Słowa kluczowe: aktuatory o ruchu liniowym, modułowe transformatory 
amorficzne, siłowniki łożysk magnetycznych, parametry całkowe pola 
magnetycznego. 
 

Field analysis of electromagnetic actuators 
and transformers 

 
Abstract 

 
Selected investigation results of linear actuators and modern transformers 
are presented in the paper. Both, physical and mathematical models of the 
analysed objects are shown. There are given results of calculating the 
magnetic field distribution and its integral parameters for three objects:  
a modern linear actuator for fatigue tests, a magnetic bearing actuator and 
amorphous core transformer. The prototypes of the mentioned objects are 
characterised by parameters which fulfill the future user’s needs. One 
should underline good conformity of the calculation and measurement 
results. In the introduction (Section 1), the up-to-date information on linear 
actuators [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] and transformers [1, 9, 10 11] is given. In 
Section 2  numerical models of the analysed objects are described. In all 
cases the finite element method was used [12, 13, 14, 15]. The next three 
sections include the calculation results and measurement verification for: 
the linear actuator for fatigue tests (Section 3), the magnetic bearing 
actuator [16, 17] (Section 4) and the amorphous core transformer [18] 
(Section 5). 
 
Keywords: linear actuators, modular amorphous transformers, magnetic 
bearing actuators, integral parameters of the magnetic field. 
 

Dr inż. Andrzej WAINDOK 
 
Doktorat obronił w 2008 roku na Politechnice Opolskiej, 
gdzie od roku 2002 jest zatrudniony w Katedrze 
Elektrotechniki Przemysłowej. Jest członkiem IEEE (od 
2007), Compumag Society (od 2009), SEP (od 2001) 
oraz PTETiS (od 2008). Obszar jego zainteresowań  
i badań obejmuje matematyczne modelowanie pól 
elektromagnetycznych oraz projektowanie i pomiary 
aktuatorów o ruchu liniowym. 
 
 
 
e-mail: a.waindok@po.opole.pl 

 
 
Dr inż. Jan ZIMON 
 
Studia ukończył na Wydziale Elektrotechniki i Automa-
tyki Politechniki Opolskiej w 2002 roku. W 2009 roku 
obronił pracę doktorską na Politechnice Opolskiej. Od 
roku 2003 pracuje w Katedrze Elektrotechniki Przemy-
słowej. Jego praca naukowo-badawcza jest związana  
z modelowaniem numerycznym systemu układów 
elektromagnetycznych, szczególnie łożysk magnetycz-
nych. 
 
 
 
e-mail: j.zimon@po.opole.pl 

 

 
1. Wprowadzenie 
 

W niniejszej pracy przedstawione zostaną  pewne wyniki anali-
zy pola i obliczeń parametrów całkowych urządzeń elektromagne-
tycznych analizowanych w Katedrze Elektrotechniki Przemysło-
wej (KEP) Politechniki Opolskiej. Są to siłowniki elektromagne-
tyczne i nowoczesne transformatory z rdzeniami amorficznymi.  
W biurach konstrukcyjnych obiekty te oblicza się najczęściej na 
podstawie wzorów analityczno-empirycznych z użyciem teorii 
obwodów magnetycznych. W celu optymalizacji konstrukcji 
niezbędna jest jednak znajomość rozkładu pola elektromagnetycz-
nego. Pole to może być analizowane w oparciu o modele dwu- lub 
trójwymiarowe. Jednakże, wykorzystanie nowoczesnych materia-
łów magnetycznych oraz skomplikowana geometria obiektów 
wymaga analizy trójwymiarowej z uwzględnieniem nieliniowości 
charakterystyk materiałowych [1]. Ciągłe udoskonalanie istnieją-
cych i projektowanie nowych konstrukcji siłowników elektroma-
gnetycznych [2] wymaga zastosowania technik CAD (computer 
aided design). 

Spośród wielu badanych obecnie siłowników o ruchu liniowym 
[3, 4, 5, 6], ważną rodzinę stanowią te, które są przeznaczone do 
pracy oscylacyjnej [7]. Są one wykorzystywane m.in. jako napędy 
pomp oraz jako generatory drgań mechanicznych, np. wzbudniki, 
które coraz częściej wykorzystuje się jako napędy w układach do 
badań zmęczeniowych materiałów [8]. W ramach grantu badaw-
czo-rozwojowego Nr N R01 0026 04, prowadzonego w KEP, 
badane są siłowniki o dużej sile magnetycznej i stosunkowo dużej 
częstotliwości drgań mechanicznych. 

Podstawowym problemem łożyskowania wirników jest tarcie 
występujące między współpracującymi parami kinematycznymi. 
Większość podejmowanych przez konstruktorów działań sprowa-
dzała się do zmniejszenia tarcia w łożyskach poprzez wykorzysta-
nie zjawiska lewitacji magnetycznej. Drugim poważnym proble-
mem jest zbudowanie łożysk pracujących przy bardzo dużych 
prędkościach obrotowych, co jest niezmiernie istotne przy obróbce 
powierzchni w technice obróbki High Speed Machining HSM lub 
High Speed Cutting HSC [2]. 
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Analiza pola siłowników do lewitacji magnetycznej spowodo-
wała obecnie znaczne ulepszenie konstrukcji siłowników do ło-
żysk magnetycznych. Obliczenia rozkładu pola muszą być w tym 
przypadku związane z analizą trójwymiarową oraz z uwzględnie-
niem układu sterowania. W ramach niniejszej pracy podano pew-
ne wyniki analizy trójwymiarowej 8-biegunowego siłownika do 
łożysk magnetycznych. 

Obliczanie tradycyjnych konstrukcji transformatorów jest do-
brze znane. Pomimo już stosunkowo długiego okresu ich stoso-
wania są one ciągle przedmiotem badań naukowych [9]. Nato-
miast nowe układy rdzeni [10] i ich budowa modułowa są powo-
dem badań nad algorytmami służącymi do ich analizy polowej. 
Badania te dotyczą przede wszystkim poprawienia ich sprawności 
i niezawodności. Głównie dąży się do ograniczenia strat dodatko-
wych. Można to uzyskać poprzez zastosowanie w obwodzie ma-
gnetycznym nowoczesnych materiałów magnetycznie miękkich, 
jak np. taśmy amorficzne [11]. 

Weryfikacja pomiarowa analizy pola jest utrudniona szczegól-
nie w przypadku rozkładu indukcji magnetycznej. W obiektach 
zamkniętych, jak np. siłowniki elektromagnetyczne, należałoby 
umieścić znaczną liczbę sond pomiarowych przed wykonaniem 
prototypu. Dlatego też, najczęściej weryfikacji podlegają parame-
try całkowe pola, a szczególnie indukcyjności uzwojeń i siły 
magnetyczne zmieniające się w czasie pracy siłownika. 

W przypadku transformatorów, bardzo utrudniona jest weryfi-
kacja rozkładu indukcji w ich rdzeniach, ponieważ umieszczenie 
sond pomiarowych zmienia znacznie obraz pola magnetycznego. 
Również w tym przypadku weryfikacji pomiarowej obliczeń 
podlegają takie parametry całkowe jak indukcyjności cewek, czy 
też strumienie magnetyczne.  

 
2. Stosowane metody obliczeniowe 
 

Do modelowania matematycznego wykorzystano metodę ele-
mentów skończonych (MES) [12]. Ze względu na specyfikę 
obiektów zastosowano trzy pakiety obliczeniowe: FEMM [13], 
Maxwell-3d [14] i Opera-3d [15]. Każdy z nich umożliwiał naj-
szybszą analizę jednej grupy obiektów, np. FEMM pozwala na 
ekonomiczną analizę siłowników o symetrii obrotowej (osiowej). 

W przypadku siłowników o symetrii osiowej nie ma konieczno-
ści tworzenia modeli 3-wymiarowych. W takim przypadku wy-
starczająca jest analiza pola w płaszczyźnie przechodzącej przez 
oś główną obiektu. Pole magnetyczne jest wówczas opisane nieli-
niowym równaniem Poissona dla składowej A potencjału wekto-
rowego [13]: 
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Rozwiązanie w/w równania eliptycznego pozwala wyznaczyć 

rozkład potencjału, na podstawie którego oblicza się składowe 
wektora indukcji magnetycznej [13] 
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Znajomość indukcji magnetycznej umożliwia wyznaczenie war-

tości siły ciągu, która jest wyrażona wzorem 
 

    
S

zrrz rdrdzBJBJF 112


. (3) 

 
Siła ciągu siłownika liniowego do badań zmęczeniowych została 
zweryfikowana pomiarowo (rozdz. 3). 

W przypadku siłownika łożyska magnetycznego 3-wymiarowe 
obliczenia przeprowadza się często z użyciem potencjałów T


 

[14]. Jednakże, należy uwzględnić podział obszaru 3D na podob-

szary obejmujące poszczególne elementy łożyska. Wówczas 
natężenie pola można wyrazić jako sumę trzech składników: 
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gdzie SH


 jest natężeniem wymuszenia zewnętrznego i jest wy-

znaczane z prawa przepływu 
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 dla zadanej wartości 

amperozwojów   uzwojenia [16, 17]. 

We wzorze (4) występuje elektryczny potencjał wektorowy T


 
oraz magnetyczny potencjał skalarny  , których kombinacja 
liniowa T


 jest wektorem natężenia pola związanego z wy-

stępującymi materiałami magnetycznymi. 
W celu analizy pola rozwiązuje się układ równań 
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Po zróżniczkowaniu potencjałów T


 wyznacza się wartości 

indukcji magnetycznej. 
W wielu przypadkach o wyborze środowiska obliczeniowego 

decyduje nie tylko efektywność oprogramowania, ale również 
znajomość jego wykorzystania przez projektanta. Przykładowo, 
analizę pola w transformatorach można przeprowadzić z wykorzy-
staniem programu Opera 3D. Metodologia analizy pola jest w tym 
przypadku oparta na jednoczesnym zastosowaniu dwóch potencja-
łów skalarnych: całkowitego-  i zredukowanego- [15]. Pierw-
szy z nich dotyczy jedynie obszarów bezprądowych. Dlatego też, 
po rozwiązaniu równania  
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natężenie pola związane z tym potencjałem wyraża się jako  . 
Natomiast w podobszarach, w których płyną prądy rozwiązywane 
jest równanie Poissona dla potencjału zredukowanego 
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Na podstawie znajomości natężenia pola i przenikalności w po-
szczególnych podobszarach obliczeniowych wyznacza się induk-
cję magnetyczną. 
 
3. Obliczenie i weryfikacja pomiarowa  

parametrów całkowych pola  
w siłowniku liniowym 

 
 

 
 
Rys. 1.  Zdjęcie zaprojektowanego siłownika 
Fig. 1.  Photo of the designed actuator  
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Najważniejszym parametrem siłownika do badań zmęczenio-
wych (rys. 1) jest siła działająca na badaną próbkę materiałową.  
W celu jej obliczenia należy stosunkowo dokładnie wyznaczyć 
rozkład indukcji w polu której znajdują się uzwojenia z prądem 
(rys. 2).  

 
 

 
 
Rys. 2.  Linie sił pola magnetycznego w górnym fragmencie siłownika 
Fig. 2.  Magnetic flux density lines in the actuator upper part  

 
Zastosowanie magnesów trwałych o dużej sile koercji pozwala 

uzyskać w elementach ferromagnetycznych pole magnetyczne  
o wartości indukcji dochodzącej do 2 T (rys. 2). Linie sił tego pola 
koncentrują się głownie w elementach ferromagnetycznych 
umieszczonych pomiędzy magnesami trwałymi. W pozostałych 
podobszarach indukcja magnetyczna nie przekracza 1,5 T. 

 

 
 
Rys. 3.  Zależność siły działającej na element ruchomy od jego położenia  

i prądu wzbudzającego 
Fig. 3.  The force acting on the moving part vs. its position and excitation  

current 

 
Najważniejszym parametrem siłownika jest amplituda siły, któ-

ra w analizowanym przypadku wynosiła Fmax=140 N, a także skok 
elementu ruchomego, który wynosił ∆z=10 mm. Dlatego też, 
wyznaczono charakterystykę siły ciągu (rys. 3), a wyniki obliczeń 
zweryfikowano dla wybranych wartości prądu wzbudzenia i poło-
żenia biegnika (rys. 4 i 5). Niewątpliwie zaletą siłownika jest 
niemal liniowa zależność siły w funkcji prądu wzbudzenia 
(rys. 3). 

Parametr całkowy pola elektromagnetycznego, jakim jest siła, 
był mierzony zarówno w funkcji wartości prądu (rys. 4) jak  
i wartości położenia elementu ruchomego siłownika (rys. 5). 
Zależność siły od położenia części ruchomej ma charakter parabo-
liczny. Należy podkreślić bardzo dobrą zgodność wyników pomia-
rów i obliczeń. 

 

 
 
Rys. 4.  Weryfikacja pomiarowa wartości siły dla położenia neutralnego biegnika 
Fig. 4.  Measurement verification of the force value for neutral mover position 

 
 

 
 
Rys. 5.  Wartość siły dla prądu wzbudzającego I=1A 
Fig. 5.  Force value for excitation current I=1A 

 
 
4. Siłownik łożyska magnetycznego 
 

Badany 8-biegunowy siłownik łożyska magnetycznego składa 
się ze stojana i wirnika (rys. 6) [15]. Indukowanie się prądów 
wirowych w obracającym się z dużą prędkością wale, jest zjawi-
skiem niekorzystnym w systemach łożyskowania magnetycznego. 
Zjawisku temu można przeciwdziałać poprzez pakietowanie osa-
dzonej na wale bieżni [15, 16]. 

Szczelina powietrzna (między bieżnią wirnika a stojanem) jest 
bardzo mała i wynosi w analizowanym tutaj przypadku 0,2 mm. 
Stojan łożyska, którego podstawowe wymiary przedstawiono na 
rys. 6 składa się również z pakietu blach. 

 
 

 
 
Rys. 6.  Łożysko 8-biegunowe wraz z podstawowymi wymiarami 
Fig. 6.  8-pole active magnetic bearing with the main dimensions 
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Analizowane łożysko posiada dwa typy uzwojeń: uzwojenie 
wzbudzające o 40 zwojach oraz uzwojenie sterujące o liczbie 
zwojów N=100. Do analizy pola tego łożyska przyjęto charaktery-
stykę magnesowania jednakową dla wszystkich obszarów ferro-
magnetycznych. 
 
 

 
 
Rys. 7.  Rozkład indukcji magnetycznej w AMB8 przy zasilaniu  

symetrycznym cewek 
Fig. 7.  Flux density distribution in AMB8 under symmetrical  

coil excitation 

 
W wyniku symetrycznego zasilania układu cewek łożyska ma-

gnetycznego (Rys. 7), otrzymano cztery strumienie, które zamyka-
ją się przez bieżnię wirnika. Tworzą one tzw. cztery elektroma-
gnesy podkowiaste, które utrzymują wał w pozycji centralnej.  
W analizowanym przypadku indukcja nie przekracza jednej tesli. 

W celu weryfikacji pomiarowej wyników obliczenia wykonano 
pomiar siły działającej na wał łożyska. Ze względu na relatywnie 
małą szczelinę roboczą w łożysku AMB8 pomiary wykonano 
metodą opartą na pomiarze bardzo małych przesunięć w czasie, co 
pozwala na wyznaczenie przyspieszenia. Metodę tą stosunkowo 
dokładnie opisano w pracach [3, 15]. Wyniki porównania pomia-
rów wraz z obliczeniami numerycznymi przedstawiono na rysun-
ku 8. Pomiar wykonano dla trzech wartości prądu bazowego.  

 
 

 
 
Rys. 8.  Weryfikacja pomiarowa siły magnetycznej w AMB8 
Fig. 8.  Measurement verification of the magnetic force in AMB8 

 
 
5. Modułowy transformator amorficzny 
 

Główne wymiary transformatora analizowanego w ramach ni-
niejszej pracy przedstawiono na rys. 9. Jest to transformator  
z modułowym rdzeniem amorficznym o mocy znamionowej 
S=10 kVA. W takiej konstrukcji transformatorów poszczególne 
fragmenty rdzenia wykonuje się osobno [18]. Dlatego też kon-
strukcja modułowa charakteryzuje się bardzo łatwym i szybkim 
montażem.  

Wykorzystując łatwość demontażu przeanalizowano stan jało-
wy transformatora 3-fazowego (rys. 9) i 1-fazowego (rys. 10). 
Wyniki obliczeń podano w postaci rozkładów indukcji  
w rdzeniu, dla obu konfiguracji. 
 
 

 
 
Rys. 9.  Główne wymiary 3-fazowego amorficznego transformatora modułowego 
Fig. 9.  Main dimensions of the 3-phase modular amorphous transformer 

 
Na rys. 10 przedstawiono rozkład indukcji w rdzeniu dla warto-

ści prądu wymuszającego I=1,8 A. Liczba zwojów uzwojenia 
wymuszającego wynosiła N=116 zwojów. Ze względu na anizo-
tropię magnetyczną taśmy amorficznej, uwzględnioną w oblicze-
niach numerycznych, wartości indukcji magnetycznej w jarzmie 
są większe niż w kolumnie. Ponadto rozkład indukcji jest niemal 
równomierny w całym przekroju kolumn - jednie w górnej części 
jarzm nad kolumnami indukcja magnetyczna ma mniejsze warto-
ści. 

 
 

 
 
Rys. 10.  Rozkład indukcji w rdzeniu 1-fazowym dla prądu I=1,8 A 
Fig. 10.  Magnetic field density distribution in a 1-phase core for excitation  

current I=1,8A 

 
Na rys. 11 przedstawiono rozkład indukcji magnetycznej dla 

transformatora 3-fazowego. Przedstawione wyniki dotyczą płasz-
czyzny przesuniętej o 1 cm od płaszczyzny symetrii YZ. Przyjęto 
jednakowe wartości prądów wzbudzających w kolumnach ze-
wnętrznych IA=IC=0,705 A. Natomiast w kolumnie środkowej 
założono IB=1,27 A. Podobnie jak w układzie 1-fazowym rozkła-
dy indukcji w kolumnach są równomierne wzdłuż całej ich wyso-
kości. Największe wartości indukcji w jarzmach występują  
w okolicy ich styku z kolumnami. 

 Powyższe obliczenia zweryfikowano poprzez pomiary stru-
mieni magnetycznych w kolumnach. W tym celu na każdej ko-
lumnie umieszczono 5 sond pomiarowych. Liczba zwojów każdej 
sondy wynosiła NS=5.  
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Rys. 11.  Rozkład indukcji w rdzeniu 3-fazowym dla układu prądów  

IA=IC=0,705 A, IB=1,27 A 
Fig. 11.  Magnetic field density distribution in a 3-phase core for excitation  

currents IA= IC =0,705 A, IB=1,27 A 

 
 

 
 
Rys. 12.  Porównanie wartości średnich strumieni zmierzonych i obliczonych  

w kolumnie 
Fig. 12.  Comparison of the calculated and measured average flux values  

in the leg 

 
Wyniki pomiarów potwierdzają poprawność modeli matema-

tycznych. Dotyczy to zarówno transformatora 1-fazowego jak  
i 3-fazowego. Weryfikacja nie obejmowała pełnego zakresu mo-
delowania ze względu na trudność wymuszenia odpowiednio 
dużych prądów wzbudzających pole magnetyczne. 
 
6. Wnioski 
 

Dzięki analizie polowej i zastosowaniu nowoczesnych materia-
łów magnetycznych możliwe jest stałe polepszanie parametrów 
różnych urządzeń, których działanie związane jest z wykorzysta-
niem pola elektromagnetycznego. 

Modele 2D można wykorzystać w analizie siłowników elek-
tromagnetycznych z symetrią osiową. Otrzymuje się wówczas 
stosunkowo dobrą zgodność wyników obliczeń z pomiarami. 
Należy podkreślić stosunkowo krótki czas rozwiązania zagadnie-
nia brzegowego. Wykorzystanie przedstawionej metody do pro-
jektowania siłowników do badań zmęczeniowych jest przydatne 
dla wszystkich wariantów konstrukcyjnych. 

W przypadku obiektów, których pole nie jest 2-wymiarowe, na-
leży sięgnąć po algorytmy analizy pola 3-wymiarowego. Jednak-
że, analiza pola przestrzennego wymaga czasochłonnych obliczeń 
numerycznych. Widać to na przykładzie analizy nowoczesnych 
konstrukcji łożysk magnetycznych oraz transformatorów, dla 
których nie ma jeszcze precyzyjnych wytycznych do projektowa-
nia. Odpowiednio skonstruowane modele numeryczne pozwalają 
na wyznaczenie wielkości, które są istotne dla projektanta, a nie są 

dostępne pomiarowo, jak np. indukcja magnetyczna w wybranych 
punktach rdzenia. 

Wykonane w ramach niniejszej pracy modele matematyczne 
siłowników łożysk magnetycznych oraz transformatorów amor-
ficznych budowy modułowej zostały zweryfikowane pomiarowo  
i otrzymano dobrą zgodność obliczeń z pomiarami. Świadczy to  
o poprawności i przydatności przedstawionych modeli, które 
mogą być wykorzystywane w optymalizacji konstrukcji. 
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