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Streszczenie 

 

Praca jest poświęcona opracowaniu metody wyznaczania parametrów 
modelu tłumika magneto-reologicznego na podstawie badań eksperymen-

talnych. Obiektem badań był sterowany tłumik magneto-reologiczny 

(MR), w którym możliwe było sterowanie siłą tłumienia. Do badań nume-
rycznych zaproponowano matematyczny model tłumika MR oraz przed-

stawiono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych  i symulacyjnych. 

Przyjęto kryterium oceny zgodności do oceny przyjętych parametrów 
modelu na podstawie wyników z badań eksperymentalnych i symulacyj-

nych. Do estymacji parametrów modelu tłumika MR użyto metody opty-

malizacyjne, gdzie najlepszą zgodność uzyskano przy metodzie algoryt-
mów genetycznych. 
 
Słowa kluczowe: tłumik magneto-reologiczny, estymacja parametrów, 
algorytmy genetyczne. 
 

Estimation of magneto-rheological damper 
model parameters using genetic algorithms 

 

Abstract 

 
A control algorithm for a damping system equipped with the magneto-

rheological damper (MR) is presented in this paper. The magneto-

rheological damper (MR) enabling the control of a damping force in time 
was used as a test object. The paper presents the MR damper mathematical 

model and some examples of experimental and simulation results. The 

experimental studies were carried out with use of a hydraulic pulsator and 
a mechanical system equipped with the examined MR damper. There is 

described the method for selecting model parameters of the MR damper. 

To improve simulation and experimental results there was implemented 
the minimization criterion. The paper discusses several methods of optimized 

selection of the MR damper parameters. The best results were obtained 

using the methods based on genetic algorithms. Numerical investigations 
were performed in Matlab / Simulink with Optimtool Matlab library. 

Knowledge of the properties of a damper – energy dissipater - and its 

dissipation characteristics creates the possibility of finding its new applications 
to vibration control in suspension and transmission system of building 

structures, machines and machinery. 
 
Keywords: magneto-rheological damper, parameter estimation, genetic 
algorithms. 
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1. Wstęp 
 

Tematyka pracy jest związana z problematyką obejmującej ak-

tywne metody tłumienia drgań w maszynach i konstrukcjach bu-

dowlanych wywołanych zewnętrznymi wymuszeniami. Zastosowa-

nie materiałów inteligentnych w różnego rodzaju tłumikach umoż-

liwiło praktyczną realizację semi-aktywnego lub adaptacyjnego 

tłumienia drgań w konstrukcji. Dzięki specjalnym właściwościom 

cieczy MR, powstała możliwość jej wykorzystania w sterowanych 

tłumikach odpowiedzialnych za rozpraszanie energii [2, 3, 4].  

W pracy przedstawiona została metodyka wyznaczania parame-

trów matematycznego modelu tłumika MR na podstawie badań 

doświadczalnych. Problematyka ta była podejmowana również 

przez innych autorów przykładem mogą być prace [5, 6]. 

Autorzy pracy skoncentrowali się na problemie związanym     

z modelowaniem sterowanego tłumika drgań i wyznaczeniu jego 

parametrów. Do badań przyjęto sterowany tłumik magneto-

reologiczny, w którym siła tłumienia zależy od zmian natężania 

prądu. W tłumiku zastosowano ciecz magneto-reologiczną firmy 

LORD [1]. Przeprowadzone zostały badania eksperymentalne na 

tłumiku magneto-reologicznym, którego konstrukcja została opra-

cowana przez zespół badawczy. W trakcie badań zmianom podle-

gało natężenie prądu tak, aby uzyskać możliwie duży obszar 

zmian sił tłumienia.  

Opracowany został matematyczny model tłumika MR w postaci 

struktury reologicznej. W modelu tym własności lepko-sprężyste 

cieczy magneto-reologicznej zostały opisane przez parametry. 

Istota badań polegała na odpowiednim doborze parametrów, aby 

wynik badań symulacyjnych odzwierciedlał wynik badań ekspe-

rymentalnych. Opracowany został program symulacyjny tłumika 

MR w programie Simulink. Parametry do badań symulacyjnych 

wyznaczono na podstawie charakterystyk siła-prędkość i siła-

przemieszczenie, uzyskanych z badań eksperymentalnych.  

Celem oceny jakości przyjętych parametrów modelu przyjęto 

kryterium jakości, którym była różnica kwadratów sił tłumienia   

w zadanym przedziale czasu o stałej ilości próbek. Przyjęcie 

wstępnych wartości parametrów modelu było istotne z uwagi na 

zakres przeszukiwań w przypadku stosowania metod optymaliza-

cyjnych. Początkowo zastosowano metodę przeszukiwania          

w zbiorze rozwiązań z uwzględnieniem kolejnych parametrów      

a następnie zastosowana została metoda algorytmów genetycz-

nych (AG). Przeprowadzone badania wykazały, iż zastosowanie 

metody algorytmów genetycznych daje zadowalające rozwiązania.  

 

2. Tłumik magneto-reologiczny 
 

Obiektem badań był tłumik wypełniony cieczą MR, która jest 

zawiesiną złożoną z oleju mineralnego lub syntetycznego (ciecz 

MR może być także na bazie wody [1]) oraz z rozproszonych 

cząstek ferromagnetycznych o rozmiarach 1-10 m. Sprężysto-

lepkie cechy tej cieczy odwzorowuje się za pomocą ciała Binghama. 
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Pod wpływem pola magnetycznego zawiesina ta zmienia swoje 

właściwości, co w konsekwencji można wykorzystać do zmiany 

cech dyssypacyjnych tłumików MR. Schemat budowy wykorzy-

stanego do badań tłumika drgań MR zostały zilustrowany na 

rysunku 1. Odpowiednio, względny ruch tłoka względem obudo-

wy tłumika wywołuje przepływ cieczy w szczelnie tłoka a korpu-

sem tłumika. Przepływowi cieczy przez szczelinę towarzyszy 

rozpraszanie energii. 

 

 
 

Rys. 1.  Schemat tłumika magneto-reologicznego: 1 - cewka, 2 - szczelina,  

3 – ciecz magneto-reologiczna, 4 – cylinder, 5 – pole magnetyczne, 6- tłok  

Fig. 1.  Schematic diagram of a  magneto-rheological damper: 1 – coil, 2 – gap,  

3 – MR fluid,  4 – cylinder, 5 – magnetic field, 6 – piston 

 

Pole magnetyczne w szczelinie jest wytwarzane przez prąd pły-

nący w uzwojeniu cewki umieszczonej w korpusie tłumika poka-

zanego na rysunku 1. Poprzez zmianę natężenia prądu w szczelnie 

i jej otoczeniu wpływa się na zmianę dyssypacyjnych właściwości 

tłumika MR. Dzięki temu powstaje możliwość wykorzystania 

takich urządzeń, jako tłumików drgań w ruchu liniowym. 

 

 
 

Rys. 2.  Schemat struktury reologicznej tłumika MR 

Fig. 2.  Schematic diagram of the MR damper rheological structure  

 

Model tłumika MR przyjęto w postaci struktury reologicznej 

zaproponowanej przez  W. Grzesikiewicza [3] i przedstawionej na 

rysunku 2. Wstępnie założono, że ze zmianami prądu zmienia się 

tylko jeden parametr T0 obrazujący tarcie suche. Pozostałe para-

metry powinny pozostawać bez zmian.  

Współczynniki empiryczne użyte do budowy modelu charakte-

ryzujące lepko-sprężyste cechy struktury zostały wyznaczone na 

podstawie zgodności wyników badań eksperymentalnych i symu-

lacji numerycznych. Wielkości parametrów modelu reologicznego 

tak dobrano, aby dyssypacyjne charakterystyki wyznaczone         

w badaniach symulacyjnych i doświadczalnych były zbliżone do 

siebie. Do badań porównawczych wykorzystano opracowane 

algorytmy bazujące na minimalizowaniu różnicy kwadratów sił 

tłumienia w zadanym przedziale czasu porównywanych sygnałów.  

 
Tab. 1.  Parametry  tłumika MR 

Tab. 1.  MR damper parameters  

 

I [A] T0 [N] C [Ns/m] c [Ns/m] k [N/m] 

0 90 2,24.103 44,6.103 2860.103 

3A 1450 2,24.103 44,6.103 2860.103 

 

W rezultacie tak przeprowadzonej identyfikacji uzyskano war-

tości parametrów modelu przedstawione w tabeli 1. Uzyskane 

wyniki potwierdzają zasadność przyjęcia wstępnego założenia 

odnośnie tarcia T0 jak i pozostałych parametrów modelu. 

Na rysunku 2 przedstawiono strukturę reologiczną tłumika MR. 

Matematyczny opis przemieszczenia i sił działających na strukturę 

przedstawioną w postaci: 
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gdzie: C, To, c, k -liczby dodatnie charakteryzujące lepko-

sprężyste cechy struktury; x, y - współrzędne modelu; F - siła 

działające na strukturę. 
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Rys. 3.  Wyniki badań symulacyjnych modelu tłumika MR uzyskanych przy 

zasilaniu cewki 0 - 3A: siła-przemieszczenie (a), siła-prędkość (b) 

Fig. 3.  Numerical results of MR damper model with for control 0 - 3A:  

force-displacement (a), force-velocity (b) 

 

Wyniki analizy numerycznej na podstawie przyjętych parame-

trów modelu tłumika MR zostały przedstawione odpowiednio na 

rys. 3a w płaszczyźnie siła-przemieszczenie i rys. 3b siła-

prędkość.  

 

3. Badania eksperymentalne tłumika          
magneto-reologicznego 

 

Weryfikacja wyników symulacji numerycznych opracowanego 

modelu tłumika MR została oparta została na porównaniu z wyni-

kami badań eksperymentalnych. Badania eksperymentalne prze-

prowadzono na stanowisku badawczym przy założonym wymu-

szeniu kinematycznym, które realizowane było przy wykorzysta-

niu układu hydraulicznego.  

Widok ogólny stanowiska wykorzystywanego do badań wła-

sności tłumików MR zostało przestawione na rysunku 4. Stanowisko 

zostało wyposażone w niezbędne do identyfikacji parametrów modelu 

reologicznego czujniki przemieszczeń i czujnik siły. 
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Rys. 4.  Stanowisko do badań eksperymentalnych tłumików MR 

Fig. 4.  Experimental station for testing MR dampers  
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Rys. 5. Wyniki badań eksperymentalnych tłumika MRD bez zasilania i zasilaniem 

2A przy wymuszeniu z częstością 1,6 Hz i amplitudzie 18 mm,  

a) siła-przemieszczenie, b) siła-prędkość 

Fig. 5.  Experimental  results of MRD damper without and with control 2A of 

kinematics excitation frequency 1,6 Hz and amplitude 18 mm,  

a) force-displacement, b) force-velocity 

 

Wyniki badań eksperymentalnych tłumika MRD przedstawiono 

na rysunku 5. Prezentowane badania przeprowadzone zostały przy 

wymuszeniu kinematycznym o częstości 1,6 Hz bez zasilania oraz 

przy zasilaniu cewki tłumika MRD prądem 2A. Na rysunku tym 

wyniki przedstawiono na dwóch płaszczyznach: płaszczyźnie 

przemieszczenie-siła (pętla histerezy) i płaszczyźnie prędkość-siła 

(charakterystyka dyssypacyjna). Wyniki prezentowane są w przy-

padku zasilania cewki tłumika prądem 2A jak i bez zasilania. 

Widoczny jest wzrost sił tarcia przy zasilaniu prądem cewki. 

Możliwe jest więc sterowanie siłą tłumienia w układzie mecha-

nicznym przez zmianę prądu w układzie elektrycznym. 

 

4. Metoda estymacji parametrów modelu   
tłumika MR 

 

Wstępna analiza wyników badań symulacyjnych polegała na or-

ganoleptycznym porównaniu poprzez nałożenie przebiegów siła-

prędkość i siła-przemieszczenie z badań symulacyjnych i ekspery-

mentalnych. Do dalszych badań wprowadzono zależność opisującą 

wielkość odchyleń przebiegów sił w czasie uzyskanych z badań 

symulacyjnych i odpowiednich wyników eksperymentalnych.  

Do oceny uzyskanych parametrów modelu przyjęto ogólnie sto-

sowane kryterium uwzględniające różnicę kwadratów poszczegól-

nych próbek. Na podstawie przyjętego kryterium można stosun-

kowo łatwo ocenić zgodność rozwiązań. 

Parametry modelu tłumika należy tak dobierać, aby minimali-

zować wartości współczynnik W, który opisuje zależność: 

 

 
t

0

dt2)sxp(xW                   (4) 

gdzie: xp – wynik badań eksperymentalnych, xs – wynik badań 

symulacyjnych. 

Estymację parametrów modelu tłumika MR prowadzono kil-

koma metodami. Początkowo zastosowano przeszukiwanie           

w zbiorze rozwiązań metodą gradientową, gdzie zmieniano tylko 

jeden z parametrów a pozostałe pozostawały bez zmian. W rezul-

tacie uzyskano zmniejszenie wskaźnika jakości z wartości począt-

kowej z metody organoleptycznej.  
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Rys. 6.  Wyniki badań eksperymentalnych tłumika MR z zasilaniem 2A przy 

wymuszeniu z częstością 0,8 Hz i amplitudzie 18 mm, a) przemieszczenie 

w czasie, b) siła w czasie 

Fig. 6.  Experimental results of MR damper for control 2A with kinematics  

excitation frequency 0,8 Hz and amplitude 18 mm, a) displacement  

in time, b) force in time 

 

Przykładowy wynik badań estymacji parametrów modelu, gdzie 

wykorzystano przebiegi przedstawione na rysunku 6. Badania 

prowadzone były przy wymuszeniu kinematycznym zgodnie  

z przedstawionym na rysunku 6a a przebieg przedstawiony na 

rysunku 6b był przebiegiem wzorcowym do porównań wyników  

z symulacji. 

Na podstawie badań metodą gradientową zmniejszono wartość 

wskaźnika z metody organoleptycznej WO = 4.81 E7 do wartości 

WG = 2.43 E7 uzyskanej z metody gradientowej. 

 
Tab. 2.  Graniczne wartości parametrów do metody algorytmów genetycznych  

Tab. 2.  Limit results of  the genetic algorithm method 

 

Parametr Dolna granica Górna granica 

X1 1000 1500 

X2 2000 40000 

X3 20000 400000 

X4 50000 1000000 
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Rys. 7.  Model tłumika MR - program symulacyjny 

Fig. 7.  Model of MR damper - simulation program  
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Do dalszych badań numerycznych wykorzystano algorytmy ge-

netyczne (AG). Program optymalizacyjny oparty został na pod-

stawie programu symulacyjnego tłumika MR wykorzystanego do 

wcześniejszych badań (rysunek 7) oraz procedura optymalizacyjna 

Optimtool w programie Matlab.  
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Rys. 8.  Wyniki badań numerycznych estymacji parametrów modelu tłumika MR          

z wykorzystaniem algorytmów genetycznych 

Fig. 8.  Numerical results of estimation of MR damper model parameters using 

genetic algorithm 

 

Metoda badań z wykorzystaniem algorytmu genetycznego 

(AG) polegała na wyznaczeniu 4 zmiennych w modelu optymali-

zacyjnym. Do badań przyjęto parametry X1, X2, X3, X4, które 

odpowiadały parametrom modelu tłumika MR odpowiednio:      

X1 = T0, X2 = C, X3 = c, X4 = k. Wyniki przebiegu sił  z symula-

cji z metody AG były porównywane z przebiegiem wzorcowym. 

Model symulacyjny wymuszony był kinetyczne zgodnie z prze-

biegiem przedstawionym na rysunku 6a. Dobór parametrów wy-

znaczany był na podstawie kryterium opisanym zależnością (4). 

Do obliczeń optymalizacji parametrów metodą algorytmów gene-

tycznych przyjęto granice rozwiązań dopuszczalnych, które zosta-

ły przedstawione w tabeli 2.  
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Rys. 9.  Wyniki badań symulacyjnych modelu tłumika MR przy użyciu  

algorytmów genetycznych: siła-przemieszczenie (a), siła-prędkość (b) 

Fig. 9.  Numerical results of the MR damper model using genetic algorithms: 

force-displacement (a), force-velocity (b) 

 

Na podstawie estymacji parametrów modelu przeprowadzonych 

z wykorzystaniem metody algorytmów genetycznych (AG) uzy-

skano zmniejszenie wskaźnika WAG do wartości 1.3 E7. Wynik 

minimalizacji wskaźnika otrzymano po 22 próbach, co przedsta-

wia rysunek 8.  

 
Tab. 3.  Parametry modelu tłumika MR – metoda algorytmów genetycznych  

Tab. 3.  MR damper model parameters – method of genetic algorithms 
 

I [A] T0 [N] C [Ns/m] c [Ns/m] k [N/m] 

2A 1118 3,37.103 75,88.103 399,93.103 

 

Wyniki badań optymalizacji parametrów modelu tłumika MR 

przedstawiono w tabeli 3. Na podstawie wyznaczonych parame-

trów przeprowadzono badania numeryczne i ich wyniki są zapre-

zentowane na rysunku 9.  

 

5. Wnioski 
 

W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych  

i symulacyjnych tłumika  MR. Badania numeryczne prowadzono 

w oparciu o opracowany matematyczny model tłumika na posta-

wie struktury reologicznej.  

Uzyskane wyniki badań umożliwiły wyznaczenie dyssypacyj-

nych charakterystyk tłumika oraz ocenę wpływu sterowania 

(zmian pola magnetycznego) na wartość sił tarcia w tłumiku.       

W badaniach symulacyjnych uwzględniono wpływ natężenia 

prądu, któremu w największym stopniu odpowiadał parametr T0. 

W prezentowanym przypadku największą siłę tłumienia uzyskano 

przy prądzie zasilania układu 2A. 

Model tłumika MR przedstawiono w postaci struktury reolo-

gicznej, gdzie parametry modelu opisywały zjawiska zachodzące 

w tłumiku. Parametry modelu były wyznaczane na kilkoma meto-

dami. W efekcie badań zastosowano metody optymalizacyjne, 

gdzie najbardziej efektywną okazała się metoda algorytmów 

genetycznych. Do oceny poprawności rozwiązań użyto wskaźnika 

jakości W, który reprezentował odchylenie przebiegu sił uzyska-

nych z badań eksperymentalnych do wyników badań symulacyj-

nych.  

 
Praca powstała na podstawie projektu badawczego prowadzonego w Instytucie 

Pojazdów Politechniki Warszawskiej, został sfinansowany w ramach grantu MNiSW.  
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