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AKTUATORA MAGNETOSTRYKCYJNEGO 

 
 

W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji struktury ak-
tuatora magnetostrykcyjnego z uwzględnieniem jego charakterystyk dynamicznych. 
Urządzenie jest przeznaczone do napędu zaworu komory roboczej impulsowego działa 
plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. 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 dwumodułowe oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające optymalizację struktury obiektu z wykorzystaniem 
polowo-obwodowego modelu zjawisk nieustalonych. Przeprowadzono szereg obliczeń 
optymalizacyjnych przy czym testowano dwie strategie: strategię z wielokryterialną 
kompromisową funkcją celu i strategię z funkcją kary.  
 
SLOWA KLUCZOWE: Algorytmy genetyczne, aktuatory elektromagnetyczne, magneto-
strykcja 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Wśród przetworników elektromechanicznych stanowiących elementy napę-
dowe zaworów hydraulicznych i pneumatycznych najbardziej rozpowszechnio-
ne są aktuatory elektromagnetyczne. Często najważniejszą pożądaną cechą tych 
napędów jest krótki czas reakcji. 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 na poruszające się 
elementy ferromagnetyczne. Wśród nich szeroką klasę stanowią aktuatory ma-
gnetostrykcyjne [1, 9].  

W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji ak-
tuatora magnetostrykcyjnego [2] z uwzględnieniem parametrów dynamicznych. 
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Urządzenie jest przeznaczone do napędu zaworu komory roboczej impulsowego 
działa, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy, przy czym wymagane jest 
stosukowo małe przesunięcie elementu ruchomego (poniżej 0,1 mm), ale za to 
bardzo krótki czas reakcji – nawet rzędu kilkudziesięciu mikrosekund [2]. 

Wykorzystując środowisko Borland Delphi opracowano program kompute-
rowy umożliwiający optymalizację struktury obiektu z wykorzystaniem polo-
wo-obwodowego modelu zjawisk nieustalonych. Oprogramowanie składa się  
z dwóch autonomicznych, współpracujących ze sobą modułów: (a) modułu 
optymalizacyjnego OPT oraz (b) modułu OBIEKT zawierającego matematyczny 
polowo-obwodowy model zjawisk nieustalonych w analizowanym obiekcie. 
Oba moduły są połączone przez procedury wymiany danych: procedurę trans-
formacji zmiennych decyzyjnych oraz procedury przesyłania z modułu OBIEKT 
do modułu OPT wartości funkcji celu i funkcji ograniczeń. Opracowane dwu-
modułowe oprogramowanie ma uniwersalny charakter; może być komponowa-
ne z wymiennych jednostek  z modelami o różnym stopniu złożoności (w mo-
dule OBIEKT) i różnymi procedurami optymalizacji (w module OPT). 

Dla prawidłowego działania algorytmu optymalnej syntezy podstawowe zna-
czenie ma sformułowanie zadania optymalizacji: dobór zmiennych decyzyjnych, 
dobór kryteriów cząstkowych przy formowaniu kompromisowej funkcji celu  
i dobór ograniczeń. Na etapie wstępnej optymalizacji, której celem jest rozpozna-
nie relacji pomiędzy zmiennymi opisującymi strukturę obwodów elektromagne-
tycznych projektowanych urządzeń a uzyskiwanymi bardziej lub mniej optymal-
nymi parametrami funkcjonalnymi, wygodne jest łączenie tych parametrów  
w funkcję kompromisową. Natomiast w procesie projektowania urządzenia dedy-
kowanego do określonego zadania, funkcję celu można konstruować na bazie 
wybranych parametrów funkcjonalnych, zaś pozostałe parametry (których warto-
ści są „sztywno” narzucone) należy włączyć do zbioru ograniczeń nierównościo-
wych, uwzględnianych z wykorzystaniem metody funkcji kary zewnętrznej.  
W artykule podano przykłady wykorzystania obu strategii.  

 
2. OPIS OBIEKTU 

 
Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest 

umieszczony w cylindrycznej cewce (rys. 1) zasilanej impulsami z baterii kon-
densatorów. 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, zaś uzwo-
jenie nawinięte przewodem w formie „licy”.  

W ogólnym przypadku strukturę aktuatora opisują następujące 4 główne 
wymiary: promień rdzenia rc, długość rdzenia hc wysokość cewki hw, grubość 
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cewki gw oraz parametry uzwojenia: średnica przewodu nawojowego dp, i liczba 
zwojów z. Ponadto w zbiorze parametrów decydujących o jakości działania 
układu należy uwzględnić: pojemność baterii kondensatorów C i początkowe 
napięcie baterii U0. 
 

   
 

Rys. 1. Magnetostrykcyjny aktuator o symetrii osiowej  
 

Współczesne przetworniki magnetostrykcyjne posiadają elementy czynne 
wykonane z materiałów o tzw. gigantycznej magnetostrykcji (GMM) [1]. War-
tości współczynnika magnetostrykcji λ dla tych materiałów przekraczają nawet 
1000 ppm [1]. Są to materiały drogie, produkowane seryjnie. Wymiary walco-
wych rdzeni są narzucone przez producentów i w procesie optymalizacji mogą 
co najwyżej pełnić rolę tzw. zmiennych koordynacyjnych, to znaczy, że syntezę 
obiektu można przeprowadzać dla różnych, ale w procedurze optymalizacyjnej 
stałych wymiarach rdzenia. W projekcie wykorzystano rdzeń wymiarach 
rc =5 mm oraz hc = 100 mm wykonany z terfenolu. 
 

a)            b) 
 

 
 

Rys. 2. Charakterystyki próbki wykonanej z TERFENOLU : (a) magnesowania i (b) wydłużenia  
 

Jest rzeczą oczywistą, że im wyższe jest napięcie U0, tym lepsze uzyskuje się 
parametry dynamiczne. Napięcie U0 nie jest włączane do zbioru zmiennych 
decyzyjnych. Stanowi „sztywne” ograniczenie równościowe U0 = U0z = 500 V. 

Materiały magnetostrykcyjne są ferromagnetykami o stosunkowo małej ma-
gnesowalności. Charakterystyka magnesowania materiału GMM z grupy 
TERFENOL [1, 9] jest przedstawiona na rys. 2a, natomiast rys. 2b ilustruje 
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względne zmiany wymiaru liniowego w funkcji zewnętrznego pola magnetycz-
nego. Obie charakterystyki, to jest  HfB   oraz  Hf  są nieliniowe  
i charakteryzują się nasyceniem. W matematycznym modelu nieustalonych zja-
wisk elektromagnetycznych w aktuatorze magnetostrykcyjnym trzeba więc 
uwzględnić dwa rodzaje nieliniowości [1, 2]. 
 

3. OPTYMALNA SYNTEZA PRZETWORNIKÓW 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

 
Synteza obiektu  polega na wyznaczeniu zbioru  is  parametrów określają-

cych jego strukturę, które przy określonych wymuszeniach pozwalają uzyskać 
zadane wartości jzp  parametrów funkcjonalnych jp , przy czym zwykle wyma-
ga się by: 

jzj pp     lub   jzj pp  ,   mj ...,,3,2,1    (1) 
Zaprojektowane warianty obiektu można porównywać między sobą i wybrać 

najbardziej korzystny pod względem wybranego kryterium, którym może być 
jeden z parametrów jp  lub kombinacja kilku parametrów. Proces syntezy na-
zywany jest wówczas projektowaniem optymalnym lub krótko optymalizacją. 

Zmienne  decyzyjne si, które w sposób jednoznaczny określają rozpatrywaną 
strukturę, muszą być w numerycznej implementacji unormowane, tzn. że muszą 
być bezwymiarowe i mieć porównywalne wartości. Przyjęto znormalizowane 
zmienne decyzyjne w postaci:  

 
 

 minmax
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i

ss
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 , ni ...,,3,2,1       (2) 

przy czym minis , maxis  – przewidywane wartości dolnych i górnych granic 

przedziałów zmienności parametrów is . Jeżeli  maxmin ,sssi   to  1,0ix . 
Kryterium optymalności jest w procesie optymalizacji nazywane funkcją celu. 

Wartość funkcji celu zależy od przyjętego wektora zmiennych decyzyjnych 
 T21 ,...,,, nxxxx . Funkcja celu  xf  jest normowana następująco:  

    0kkf xx             (3) 
przy czym  xk  – kryterium optymalności, 0k  – wartość kryterium w pierw-
szym kroku; w algorytmie genetycznym jest to średnie przystosowanie osobni-
ków w procesie losowej inicjacji pokolenia startowego. 

W opracowanym algorytmie, nierównościowe ograniczenia (1) zostały przed-
stawione w następującej unormowanej postaci 
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przy czym współczynnik j  przyjmuje wartość 1  lub 1 , w zależności od 

tego czy wymaga się by jzj pp  , czy też by jzj pp  .  
Zadanie optymalizacji z ograniczeniami nierównościowymi polega na wyzna-

czeniu takiego wektora x̂ , że: 
Dff

D



xxx

x
ˆ),ˆ()(         (5) 

przy czym  mjgD j ...,,2,1,0)(:  xx  jest zbiorem rozwiązań dopuszczal-
nych. 
 

4. PRZYSTOSOWANIE METODY FUNKCJI KARY 
ZEWNĘTRZNEJ DO ALGORYTMU GENETYCZNEGO 

 
Metody funkcji kary są stosowane do rozwiązywania zadań optymalizacji  

z ograniczeniami z wykorzystaniem metod deterministycznych. W opracowa-
nym algorytmie i oprogramowaniu metodę tę dostosowano do algorytmu gene-
tycznego. 

W metodzie  kary zewnętrznej konstruowana jest zmodyfikowana funkcja ce-
lu: 

,...3,2,1),()()(  kZfhk xxx       (6) 
w której )()( xx krZ kk   jest członem reprezentującym karę za przekroczenie 
granic obszaru dopuszczalnego D, k  – numer nadrzędnej iteracji związanej ze 
zmianą wagi funkcji kary. Znak „plus” dotyczy procedury minimalizacji funkcji 
celu, natomiast znak „minus„ – jej maksymalizacji. W opracowanym algorytmie 
kolejne optima funkcji )(xkh  są znajdowane za pomocą algorytmu genetycznego. 
Problem optymalizacji z ograniczeniami jest więc sprowadzany do rozwiązywa-
nia ciągu zadań bez ograniczeń. x̂ . Kolejne optima kx̂  ciągu dążą do rozwiązania 
zadania x̂ . 

W opracowanym algorytmie i oprogramowaniu zastosowano algorytm  
Schmita-Foxa [6], w którym maksymalizowane funkcje zmodyfikowane są kon-
struowane następująco: 

 



m

j
jjkk ggErfh

1
))(()()( xxxx       (7) 

przy czym:  1))(( xjgE  dla   0xjg  i  0))(( xjgE  dla   0xjg . 
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Wzrastający w kolejnych iteracjach współczynnik wagi jest zapisywany w po-
staci ciągu potęgowego: k

k ar  , przy czym a  jest liczbą rzeczywistą większą od 1. 
Rozwiązując zadanie optymalizacji przy wykorzystaniu algorytmu genetycz-

nego (AG), wartość przystosowania podlega maksymalizacji i musi być dodatnia.  
W przypadku uwzględniania ograniczeń z wykorzystaniem funkcji kary zewnętrz-
nej dla osobników znajdujących się daleko od obszaru dopuszczalnego w prze-
strzeni rozwiązywanego zadania, wartości kary  xkZ  mogą przekroczyć wartości 
pierwotnej funkcji celu  xf . Autorzy zaproponowali modyfikację metody funk-
cji kary zewnętrznej w taki sposób by funkcja zmodyfikowana reprezentująca 
przystosowanie w AG miała zawsze wartość dodatnią.  

Jeżeli w procesie optymalizacji narzucanych jest j ograniczeń, 
mj ...,,3,2,1  to zależność opisującą karę wyrażamy w postaci: 

    xx 



m

j
jjkk grZ

1
         (8) 

w której j  – współczynniki wagowe dotyczące poszczególnych ograniczeń. 
Zgodnie z zaproponowanym algorytmem, karę zewnętrzną wyraża się w jednost-
kach względnych, to jest odnosząc ją do  funkcji celu:      xxx fZz kk  . 

Wtedy       xxx kk zfh  1 . Jeżeli osobnik znajduje się w obszarze do-
puszczalnym to   0xkz ;  xkh =  xf . Natomiast, gdy Dx  to wyrażenie  
w nawiasie jest mniejsze od 1, ale musi być dodatnie. To oznacza, że unormo-
wana kara kz  musi być mniejsza od 1. Dlatego zaproponowano transformację 

kary za pomocą funkcji „sigmoidalnej” w postaci:     tz
k

kezs 1 .  
Funkcja zmodyfikowana ma wówczas postać:  

                xxxxx xx
k

z
k

z
kk fefefh kk κ11       (9) 

Bezwymiarowy współczynnik  xκ  reprezentuje karę za niespełnienie ograni-
czeń; zmniejsza pierwotną maksymalizowaną funkcję celu  xkf . Gdy kara 

 xkz  dąży do zera (to znaczy, że obiekt spełnia wszystkie ograniczenia), to 
współczynnik  x  rośnie do jedności. Zaproponowana transformacja upodob-
nia algorytm z karą do algorytmu z kompromisową funkcją celu. 
 

5. KOMPROMISOWE FUNKCJE CELU 
 

Bardzo często w procesie optymalnego projektowania urządzeń mamy do 
czynienia z koniecznością uwzględnienia kilku parametrów funkcjonalnych, 
które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu kryteriów optymalności. Zmiany 



Optymalizacja parametrów dynamicznych aktuatora magnetostrykcyjnego 
 
 

219 

wartości zmiennych ix  często prowadzą do przeciwstawnych tendencji; niektóre 
parametry  poprawiają się, podczas gdy inne pogarszają się. Mówimy wówczas, 
że kryteria są sprzeczne i trzeba szukać „kompromisu”. Zagadnienia te są 
przedmiotem tzw. optymalizacji wielokryterialnej. W takim przypadku zwykle 
nie można wskazać jednoznacznie który wektor x  jest optymalny. Dlatego czę-
sto wyznaczany jest zbiór rozwiązań kompromisowych, tzw. zbiór lub front 
Pareto [6]. Dalsze działania wymagają interwencji projektanta zmierzającej do 
wyboru wariantu kompromisowo-optymalnego. Teoria optymalizacji wielokry-
terialnej proponuje strategie wspomagające podjęcie decyzji. Strategie te zazwy-
czaj prowadzą do skonstruowania kompromisowej funkcji celu i przeprowadze-
nia optymalizacji jednokryterialnej. W strategii wagowej należy najpierw prze-
kształcić kryteria cząstkowe kf  tak aby wszystkie były maksymalizowane lub 
minimalizowane, a następnie, sformułować addytywną lub multiplikatywną 
funkcję kompromisowa [5, 6]:  

        xxxx MM ffff  ...2211      (10) 
lub 

      xxx Mq
M

qq ffff ...21
21        (11) 

przy czym M ,...,, 21  oraz Mqqq ...,,, 21  stanowią wagi z jakimi są uwzględ-
niane poszczególne kryteria cząstkowe.  

Na etapie wstępnej optymalizacji, której celem jest rozpoznanie relacji po-
między parametrami opisującymi strukturę obwodów elektromagnetycznych,  
a uzyskiwanymi parametrami funkcjonalnymi dopuszczalne wartości tych para-
metrów nie są jednoznacznie określone. Dlatego, przy wstępnym formułowaniu 
wytycznych do projektowania wygodniejsze jest dołączenie tych dodatkowych 
parametrów z odpowiednią wagą do kompromisowej funkcji celu i wykorzysta-
nie zasad optymalizacji wielokryterialnej. Natomiast algorytm z funkcją kary 
jest bardzo pomocny do wspomagania projektowania urządzeń, w przypadku 
których narzucone są w miarę precyzyjne wymagania dotyczące wybranych 
parametrów funkcjonalnych, to znaczy gdy jawnie narzucone są ograniczenia 
nierównościowe.  

 
6. POLOWO – OBWODOWY MODEL ZJAWISK 

NIEUSTALONYCH W UKŁADZIE  
KONDENSATOR-WZBUDNIK AKTUATORA 

 
Opracowano polowo-obwodowy model nieustalonych zjawisk elektroma-

gnetycznych. Model obejmuje równania opisujące nieustalone pole magnetycz-
ne w nieliniowym środowisku ferromagnetycznym oraz sprzężone z nimi rów-
nanie obwodu elektrycznego z uwzględnieniem pojemności C. W strukturze 
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aktuatora występują elementy o nieliniowych charakterystykach. Na podstawie 
zaproponowanego modelu matematycznego, z wykorzystaniem środowiska 
Borland Delphi, opracowano własne oprogramowanie do symulacji dynamicz-
nych 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 [3, 4, 7, 8]. Co więcej, nie jest 
znany nawet przebieg napięcia uc(t). Matematyczny model zjawisk elektro–
magnetycznych obejmuje: 
– równanie zmiennego osiowosymetrycznego pola w środowisku nieliniowym 

t
J























          (12) 

– równanie obwodu elektrycznego 

  i
Ct

uuiRR
t
iL

t
c

cee
1

d
d,

d
d

d
d


         (13) 

przy czym:  = 2r, (r,z,t) = A(r,z,t) – zastępczy potencjał magnetyczny [6];  
J – gęstość prądu; ,  – reluktywność i konduktywność rozpatrywanych środo-
wisk,  –  strumień skojarzony z uzwojeniem, uc napięcie na kondensatorze,  
R – rezystancja uzwojenia, C – pojemność baterii kondensatorów, Re, Le –
 rezystancja i indukcyjność obwodu zewnętrznego. 

Przyjęto, że elementy obwodu magnetycznego są wykonane z materiałów 
praktycznie nieprzewodzących, zaś uzwojenie jest nawinięte przewodem ufor-
mowanym z cienkich drutów (lica). W takim przypadku, drugi człon po prawej 
stronie równania (12), reprezentujący prądy wirowe, może być pominięty. 

W modelu można wyodrębnić dwa rodzaje nieliniowości: (a) nieliniowość 
charakterystyki magnesowania B(H) – rys. 2a oraz (b) nieliniowość krzywej 
opisującej współczynnik magnetostrykcji λ(H) – rys.2b. 

Do numerycznej implementacji równań modelu zastosowano metodę elemen-
tów skończonych (MES) oraz – do dyskretyzacji czasu – procedurę „step by 
step” z schematem Crancka-Nicholsona [7]. W n–tym kroku czasowym układ 
równań MES (z pominięciem prądów wirowych) można zapisać w postaci: 

nn iNSΦ            (14) 

w której S  –macierz sztywności MES; nΦ  – jednokolumnowa macierz (wek-
tor) potencjałów węzłowych; N – wektor “zwojności” obszarów przypisanych 
poszczególnym węzłom siatki dyskretyzującej [5].  

Po zastosowaniu schematu Crancka-Nicholsona równania (13) obwodu 
przyjmują następującą dyskretną postać [6,7,8]: 

  1
T15.0 

  nnn VZit ΦN        (15) 
przy czym:    CtLtRRZ ee /5.05.0 1   . 
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Ponieważ pole jest wymuszane napięciowo zatem wartość prądu ni  w zależ-
ności (14) nie jest w n–tym kroku znana. Dlatego układy równań: pola (14) oraz 
obwodu (15) muszą być rozwiązywane łącznie. Globalny system równań można 
zapisać następująco: 
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Z powodu nieliniowości charakterystyki magnesowania ferromagnetycznych 
części układu macierz Sn w zależności (16) zależy od rozwiązania nΦ , dlatego 
rozwiązanie (to znaczy wektor potencjałów węzłowych nΦ  i prąd ni  w n–tym 
kroku) musi być wyznaczane iteracyjnie. Zastosowano iteracyjny proces Newto-
na–Raphsona [6]. Po zakończeniu procesu, to znaczy po wyznaczeniu w n–tym 
kroku wielkości ni  i nΦ  obliczane jest napięcie na kondensatorze: 
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        (17) 

W wyniku obliczeń “polowo-obwodowych” otrzymuję się zmienny w czasie 
rozkład potencjałów węzłowych, to jest wektor  tΦ , oraz zmienne w czasie 
rozkłady pozostałych wielkości polowych – indukcji magnetycznej  tzrB ,,  
oraz natężenia pola magnetycznego  tzrH ,, . W celu wyznaczenia całkowitego 
względnego wydłużenia  t , magnetostrykcyjny walcowy rdzeń o długości ch  
jest dzielony płaszczyznami z = const na wm  warstw o grubości mh . W każdej 
warstwie jest wyznaczana wartość średnia natężenia pola  srmsrm BfH  . Na 
tej podstawie, z charakterystyki  H , wyznacza się względne wydłużenie m–tej 
warstwy  srmm H , oraz jej wydłużenie bezwzględne mmm hh  . Całko-
wite bezwzględne wydłużenie rdzenia:  





wm

m
mhh

1
          (18) 

zaś jego całkowite wydłużenie względne: chh .  
Wydłużenie zmienia się w czasie stosownie do zmian natężenia pola w war-

stwach magnetostrykcyjnego rdzenia. Rys. 3 ilustruje zmiany bezwzględnego 
wydłużenia poszczególnych warstw rdzenia, dla pięciu wybranych chwil procesu 
rozładowania baterii kondensatorów, którym odpowiadały następujące chwilowe 
wartości przepływu uzwojenia: (a) 16,1; (b) 31,0; (c) 44,0; (d) 64,3; oraz 
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(e) 77,0 kA. Na osi odciętych zaznaczono numer warstwy (mw = 20). Pole magne-
tyczne jest najsilniejsze w środkowych warstwach rdzenia, największe jest więc 
także wydłużenie tych warstw. Jednak wskutek zjawiska nasycenia, w miarę 
wzrostu prądu, rozkład funkcji opisującej wydłużenie warstw jest bardziej rów-
nomierny. 

 
 

Rys. 3. Wydłużenie poszczególnych warstw rdzenia 
 

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW AKTUATORA 
 

Z wykorzystaniem opracowanego dwumodułowego oprogramowania prze-
prowadzono optymalizację parametrów wzbudnika aktuatora strukturze pokaza-
nej na rys. 1, o wymiarach rdzenia hc =100 mm, rc = 5 mm. Uzwojenie jest im-
pulsowo zasilane z baterii kondensatorów naładowanej do napięcia U0 = 500 V. 

Optymalne działanie układu zależy od relacji pomiędzy pojemnością a induk-
cyjnością obwodu rozładowania kondensatora. Na podstawie wstępnych rozważań 
analitycznych i uwzględnieniu aspektów ekonomicznych oszacowano przedział 
zmienność pojemności maxmin ,CCC ; F10min C , F310max C . Jeżeli 

LCf  210  oznacza częstotliwość drgań własnych nietłumionych, to pierw-
szy impuls prądowy występuje po czasie zbliżonym do 041 f . Na tej podstawie, 
uwzględniając wymiary magnetostrykcyjnego rdzenia, można oszacować induk-
cyjność oraz parametry uzwojenia. Ze względów konstrukcyjnych przyjęto, że 
grubość uzwojenia gw i jego długość hw nie mogą przekraczać wartości: rc oraz hc.  
Z warunków dotyczących częstotliwości rezonansowej wynika wówczas postulo-
wana liczba zwojów. Przedział zmienności  110,10 maxmin  zz  oszacowano  
z uwzględnieniem założonego przedziału pojemności maxmin ,CC . W pierwszej 
wersji algorytmu liczbę zmiennych decyzyjnych ograniczono zatem do dwóch 
podstawowych parametrów: Cs 1 , zs 2 . 

W procesie optymalizacji, przy konstruowaniu funkcji celu i funkcji ograni-
czeń, uwzględniono następujące parametry: czas ti, po którym osiągana jest 
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maksymalna wartość impulsu prądu rozładowania kondensatora (równy czasowi 
po którym osiągane jest maksymalne wydłużenie rdzenia), wartość ih  maksy-
malnego wydłużenia oraz wartość impulsu prądowego ii w chwili ti. 

W pierwszym etapie, w celu rozpoznania relacji pomiędzy parametrami opi-
sującymi strukturę układu, a uzyskiwanymi parametrami funkcjonalnymi przyję-
to multiplikatywną kompromisową funkcję celu w postaci: 
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przy czym parametry ih  oraz it  odniesiono do ich średnich wartości 0ih , 0it , 
uzyskanych w procedurze losowej inicjacji pokolenia startowego w algorytmie 
genetycznym. Tak zdefiniowana funkcja kompromisowa jest równoznaczna  
z maksymalizacją średniej prędkości przesuwania się czołowej powierzchni 
magnetostrykcyjnego rdzenia, a więc równoznaczna z maksymalizacją części 
energii elektrycznej przetwarzanej na energię kinetyczną. 

Niestety, przy tak sformułowanej funkcji celu, w wyniku optymalizacji uzy-
skuję się urządzenia o bardzo dużej wartości impulsów prądowych rozładowania 
baterii kondensatorów. Dlatego do kompromisowej funkcji (19) włączono kryte-
rium cząstkowe, które ogranicza prąd rozładowania. Przyjęto następującą funk-
cję uwzględniającą prąd rozładowania 

q

i

i

i

i

i

i

i
i

t
t

h
hf





























0

1

0

1

0
2        (20) 

Przebieg procesu optymalizacji dla q = 0,5 ilustruje tabela 1. Przedstawiono 
w niej zmiany parametrów najlepszego osobnika dla wybranych pokoleń algo-
rytmu genetycznego. 

Jak można zauważyć rozwiązanie optymalne 65optz , F77 optC  jest 
osiągane w zasadzie już po 30 pokoleniach.  

Natomiast rysunki 4a, b, c, d ilustrują dwuwymiarowe rozkłady funkcji kry-
terialnej i parametrów funkcjonalnych, to jest: 2f , it , ih , ii  w przestrzeni 
zmiennych z i C. 

Odpowiedź aktuatora, to jest zmiany w czasie prądu w uzwojeniu i(t), napię-
cia na kondensatorze uc(t) oraz względnego wydłużenia  t  dla wariantu opty-
malnego przedstawiono na rys. 5. 

Rysunek ilustruje wartości względne: prądu odniesionego do wartości ampli-
tudy ii pierwszego impulsu, napięcia odniesionego do napięcia początkowego U0 
na kondensatorze oraz wydłużenia względnego odniesionego do wartości „nasy-
cenia” ppmNS 1100  (rys. 2b).  
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Tabela 1. Przebieg procesu optymalizacji dla 35 pokoleń 
 

Pokolenie C [F] z 2f  ih [ppm] it [ms] ii [A] 
1 87,1 79 1,864 967 0,0548 1258 
2 79,0 70 1,949 922 0,0471 1416 
5 69,4 70 1,962 854 0,0442 1360 
10 76,6 63 1,964 888 0,0424 1596 
13 79,0 63 1,965 906 0,0430 1612 
17 76,7 65 1,967 898 0,0436 1537 
20 76,7 65 1,967 898 0,0436 1537 
25 77,8 63 1,969 899 0,0427 1604 
30 76,6 65 1,970 897 0,0435 1536 
35 76,6 65 1,970 897 0,0435 1536 

 
a)            b) 

  
 
 

c)            d) 
 

  
 

Rys. 4. Rozkłady funkcji kryterialnych oraz parametrów funkcjonalnych  
w przestrzeni zmiennych z, C:  (a) 2f ,  (b) it ,  (c) ih ,  (d) ii  
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Rys. 5. Przebieg prądu )(ti ,  
 napięcia na kondensatorze )(tuC  oraz wydłużenia )(t   

 
Następnie przeprowadzano powtórnie optymalizację, tym razem dla kom-

promisowej funkcji celu (19), przyjmujące ograniczenie dotyczące prądu w po-
staci Ak2,1ii  i uwzględniając je w formie kary – wg zależności (9). W wyni-
ku optymalizacji otrzymano wynik 84optz , F95optC . Parametry obiektu 
optymalizowanego z uwzględnieniem powyższego ograniczenia (w formie kary 
zewnętrznej) są równe: 035,11 f , ms0602,0it , ppm977ih . Oczywiście, 
przy tak zdefiniowanym zadaniu w punkcie optymalnym kA2,1ii . 

 
8. PODSUMOWANIE 

 
W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji ak-

tuatora magnetostrykcyjnego z uwzględnieniem parametrów dynamicznych. 
Wykorzystując środowisko Borland Delphi opracowano program komputerowy 
umożliwiający optymalizację struktury obiektu z wykorzystaniem polowo-
obwodowego modelu zjawisk nieustalonych. Oprogramowanie składa się  
z dwóch autonomicznych, współpracujących ze sobą modułów: modułu optyma-
lizacyjnego oraz modułu zawierającego matematyczny model zjawisk nieustalo-
nych w obiekcie.  

W procesie optymalizacji uwzględniono kilka kryteriów: maksymalne chwi-
lowe wydłużenie rdzenia, czas osiągnięcia tego wydłużenie, amplitudę impulsu 
prądowego. W celu jednoczesnego uwzględnienia przeciwstawnych kryteriów 
zaproponowano i testowano dwie strategie: (a) strategię polegającą na konstru-
owani kompromisowej funkcji celu i (b) strategię, w której wybrane parametry 
stanowią ograniczenia i do funkcji celu są dołączane w formie członu reprezen-
tującego karę.  

Wykazano, że największy wpływ na dynamikę układu ma optymalny dobór 
pojemności baterii kondensatorów oraz liczby zwojów cewki wzbudzającej. 
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OPTIMIZATION OF THE MAGNETOSTRICTIVE ACTUATOR  
DYNAMIC PARAMETERS 

 
In the paper the algorithm and two–module software for optimization of the 

magnetostrictive actuator, taking the dynamic parameters into account has been 
presented. The device is applied as a drive for plasma valve and is characterised by very 
short time of the operation, even less than 1 millisecond. The structure with cylindrical 
core and cylindrical exciting winding supplied with discharging capacitor current pulses 
has been design. The field–circuit mathematical model of the dynamic operation of the 
actuator has been applied. The elaborated computer software consists of two modules: 
(a) optimization module containing genetic algorithm and (b) module containing the 
mathematical model of the device. In order to take into consideration different partial 
criteria, two strategies are proposed. In the first strategy the compromise objective 
function is constructed; in the second one – the penalty function is included into the 
objective function. It has been shown that capacity of battery and number of winding 
turns have the greatest impact on the dynamic operation of the system. 
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