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SYMULACJA I PROJEKT UKŁADU KONDYCJONOWANIA 
SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 
DO ZASILANIA TŁUMIKA MAGNETOREOLOGICZNEGO 

SIMULATION AND DESIGN OF CONDITIONING SYSTEM 
FOR ELECTROMAGNETIC GENERATOR TO POWER- 
-SUPPLY THE MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER 

S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono wyniki symulacji pasywnych układów kondycjonowania (mostek 
Graetza, dwu- i czterokrotny powielacz napięcia) sygnału generatora elektromagnetycznego  
do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) typu RD-1005-3. Zbadano dwie realiza- 
cje układów z diodami Schottky’ego i z kluczami analogowymi. Symulacje wykonano dla ukła- 
dów w stanie jałowym i stanie obciążenia generatora cewką sterującą tłumika przy sinuso- 
idalnych przemieszczeniach tłoka tłumika. Do symulacji użyto przybornika Simscape pakie- 
tu MATLAB/Simulink. Wyniki symulacji wykorzystano do zaprojektowania układów kondy- 
cjonowania w postaci obwodu elektronicznego. 
Słowa kluczowe: generator elektromagnetyczny, tłumik MR, układ kondycjonowania 

A b s t r a c t  

The study summarises the simulation results of passive conditioning systems (Graetz bridge, 2 fold 
and 4 fold voltage amplifier) in the electromagnetic generator used to power-supply the MR 
damper of the RD-1005-3 type. Two implementations of the system were investigated, that 
comprising Schotky’s diodes and that with analogue keys. Simulations were performed under the 
idle run and for the loads applied to the generator by the damper’s control coil under the sine 
displacements of the piston. Simulations were supported by the toolbox Simscape in available  
in MATLAB/Simulink package. Simulation data were utilised to design signal conditioning system 
in the form of electronic circuits 
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1. Wstęp 

Z badań tłumika MR typu RD-1005-3 [3] zasilanego z generatora elektromagnetycz- 
nego opisanych w [1] wynika, że aby odpowiednio ukształtować sygnał wyjściowy, po- 
między cewkę generatora i cewkę sterującą tłumika należy wprowadzić układ kondy- 
cjonowania. Schemat takiego układu, w którym generator pełni rolę źródła napięcia,  
a odbiornikiem jest cewka sterująca tłumika reprezentowana przez dwójnik RL, pokaza- 
no na rys. 1. Należy zauważyć, że wskutek ruchu magnesów względem pozostającej nie- 
ruchomo cewki (przemieszczenie x), indukowane jest w niej napięcie U0. Wartość tego 
napięcia zależy od prędkości magnesów. W przypadku drgań niskoczęstotliwościowych  
o małych amplitudach (mała prędkość magnesów), napięcie U0 może być zbyt małe, aby 
wywołać natężenie prądu w cewce sterującej, które skutkować będzie potrzebną zmia- 
ną siły tłumika. Układ kondycjonowania wprowadzony pomiędzy cewkę generatora i cew- 
kę sterującą tłumika ma za zadanie dostosować napięcie U0 do napięcia U, które wymusi  
w cewce sterującej prąd o natężeniu I. 

 

 
Rys. 1. Schemat symulowanego układu 

Fig. 1. Schematic diagram of the simulated system 
 

W artykule przeprowadzono symulacje trzech pasywnych układów kondycjonowa- 
nia: mostek Graetza oraz dwukrotny i czterokrotny powielacz napięcia. Układy te wy- 
typowano na podstawie wyników badań laboratoryjnych generatora zasilającego bez- 
pośrednio tłumik RD-1005-3. Do symulacji wykorzystano przybornik Simscape pakie- 
tu MATLAB/Simulink. Zbadano dwie realizacje układów kondycjonowania, z diodami 
Schottky’ego i z kluczami analogowymi. Symulacje wykonano dla układów w stanie 
jałowym i stanie obciążenia generatora cewką sterującą tłumika RD-1005-3 przy sinu- 
soidalnych przemieszczeniach tłoka tłumika. Wyniki symulacji pozwoliły na wybór 
podstawowych elementów elektronicznych i zaprojektowanie układów kondycjonowania  
w postaci obwodu elektronicznego. 

2. Wyniki badań laboratoryjnych generatora 

Badania laboratoryjne generatora do zasilania dla tłumika RD-1005-3 przeprowadzo- 
no w stanie jałowym oraz w stanie obciążenia przy sinusoidalnych przemieszczeniach 
magnesów (tłoka tłumika) x o amplitudzie 7 mm i częstotliwości, którą zmieniano  
w przedziale (0,5; 11,5) Hz z krokiem 0,5 Hz. Graniczne częstotliwości 0,5 i 11,5 Hz, przy 
których wykonano badania wynikały z granicznych prędkości tłoka. Przykładowe wy- 
niki badań przedstawiono na rys. 2. Wykresy przedstawiają zarejestrowane przebiegi 



 197

czasowe napięcia U0 i natężenia prądu I w cewce sterującej oraz siły tłumika F dla 
częstotliwości 3,5 Hz. 

 

 

Rys. 2. Napięcie i natężenie prądu w cewce sterującej oraz przemieszczenie tłoka i siła tłumika:  
a) stan jałowy, b) stan obciążenia 

 

Fig. 2. Voltage, current in the control coil, piston displacement and damper force:  
a) during idle run, b) under the load 

 
Na rysunku 3 przedstawiono charakterystyki amplitudy napięcia i natężenia prądu  

w funkcji częstotliwości drgań uzyskane w stanie jałowym i stanie obciążenia. Charak- 
terystykę amplitudy napięcia dla obu stanów można aproksymować wielomianem pierw- 
szego rzędu. Charakterystyka amplitudy prądu w funkcji częstotliwości jest nieliniowa. 

 

 

Rys. 3. Amplituda napięcia i natężenia prądu w cewce sterującej w funkcji częstotliwości:  
a) stan jałowy, b) stan obciążenia 

 

Fig. 3. Amplitude of voltage and current in the control coil versus frequency:  
a) during idle run, b) under the load 

 
Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, że: 

− w stanie jałowym przy częstotliwości 0,5 Hz napięcie U0 = 0,45 V, a w stanie ob- 
ciążenia  napięcie U0 = 0,39 V i natężenie prądu I = 0,086 A, 

− w stanie jałowym przy częstotliwości 3,5 Hz napięcie U0 = 3,21 V, a w stanie ob- 
ciążenia napięcie U0 = 2,62 V i natężenie prądu I = 0,43 A, 
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− w stanie jałowym przy częstotliwości granicznej 11,5 Hz, napięcie wynosi U0 = 9,33 V, 
a w stanie obciążenia napięcie U0 = 8,02 V i natężenie prądu I = 1 A, 

− dla małych częstotliwościach drgań, natężenie prądu w stanie obciążenia przyjmuje 
małe wartości i w porównaniu ze stanem jałowym siła tłumika wzrasta nieznacznie 
jedynie przy wysuwaniu tłoczyska (dla 0,5 Hz o około 45 N), 

− dla częstotliwości 3,5 Hz obserwuje się ponadczterokrotny wzrost siły tłumika przy 
wysuwaniu tłoczyska i dwukrotny przy wsuwaniu tłoczyska, porównując stany jałowy  
i obciążenia generatora. 

3. Układy kondycjonowania 

W przypadku gdy do zasilana tłumika MR jest wykorzystywany bezpośrednio bi- 
polarny sygnał napięciowy generatora, występują trudności z właściwym kształtowaniem 
napięcia i prądu w cewce sterującej. Ponadto ze względu na specyfikę drgań obiektu syg- 
nał ten może charakteryzować się nagłymi, np. skokowymi zmianami. 

Wprowadzenie układu kondycjonowania umożliwia wymuszenie polaryzacji napięcia 
wyjściowego generatora oraz jego wygładzenie (filtrację). Można to uzyskać, stosując np. 
układ mostka Graetza. Użycie układu dwukrotnego lub czterokrotnego powielacza napięcia 
pozwala na zasilanie cewki sterującej tłumika nawet przy małych częstotliwościach drgań. 
Należy jednak pamiętać o mniejszej maksymalnej wartości natężenia prądu na wyjściu 
takich układów. Budując układ kondycjonowania z diodami półprzewodnikowymi, na- 
leży brać pod uwagę napięcie progowe tych elementów − powinno ono być najmniejsze 
(diody Schottky’ego). Napięcie to ogranicza zastosowanie tych układów przy małej 
częstotliwości drgań, kiedy to napięcie wyjściowe generatora przekracza napięcie pro- 
gowe. Dlatego zbadano także możliwość zastosowania zamiast diod Schottky’ego, kluczy 
(przekaźników) analogowych, które powinny się charakteryzować jak najmniejszą 
rezystancją kanału w stanie przewodzenia. 

Na rysunku 4 pokazano schematy trzech układów kondycjonowania z diodami 
Schottky’ego, dla których wykonano symulacje. Są to: mostek Graetza (MG), dwukrotny 
powielacz napięcia (PN2) i czterokrotny (PN4) powielacz napięcia. W przypadku badań 
układów z kluczami analogowymi diody Schottky’ego zastąpiono kluczami analogowy- 
mi sterowanymi za pomocą komparatorów napięcia. 

 

 
Rys. 4. Schematy układów kondycjonowania z diodami Schottky’ego: a) mostek Graetza,  

b) dwukrotny powielacz napięcia, c) czterokrotny powielacz napięcia 
 

Fig. 4. Schematic diagram of conditioning systems with Schottky’s diodes: a) Graetz bridge,  
b) voltage doubler, c) voltage quadrupler 
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4. Wyniki symulacji układów kondycjonowania 

Schemat symulacyjny układów kondycjonowania przedstawiono na rys. 5. Strukturę 
wewnętrzną bloku układu kondycjonowania zmieniano w zależności od rodzaju układu 
kondycjonowania (MG, PN2, PN4). 

W symulacjach założono rzeczywiste wartości parametrów diod Schottky’ego i klu- 
czy analogowych, które odczytano z dokumentacji technicznej dla wybranych elementów 
STPS2L40U i AQY211EH. Dla układów z diodami Schottky’ego przyjęto: napięcie w kie- 
runku przewodzenia Uf = 0,35 V, rezystancja w kierunku przewodzenia RON = 0,3 Ω, kon- 
duktancja w kierunku zaporowym GOFF = 10–8 Ω–1, a dla układów z kluczami analogo- 
wymi: rezystancja w stanie załączenia RON = 0,5 Ω, rezystancja w stanie wyłączenia  
ROFF = 1012 Ω. Założono nadto następujące parametry dwójnika RL modelującego cew- 
kę sterującą tłumika RD-1005-3: rezystancja Rt = 5 Ω i indukcyjności Lt = 125 mH. Za- 
łożono, że sygnałem wejściowym U0 jest napięcie w cewce sterującej tłumika zareje- 
strowane w badaniach laboratoryjnych generatora w stanie jałowym i w stanie obciążenia. 

 

 
Rys. 5. Schemat symulacyjny układów kondycjonowania 

 

Fig. 5. Schematic diagram of conditioning systems used in simulation 
 

Wyniki symulacji układów z diodami Schottky’ego oraz z kluczami analogowymi  
w stanie jałowym i stanie obciążenia przedstawiono na rys. 6a, b w postaci przebiegów 
czasowych napięcia U i natężenia prądu I (tylko w stanie obciążenia). Największe napię- 
cie U w stanie jałowym uzyskano dla układu PN4 (U = 4U0). W przypadku układów  
z diodami Schottky’ego napięcie to jest pomniejszone o sumę spadków napięć na diodach. 
Nie towarzyszą temu większe wartości napięć i prądów w stanie obciążenia. Z punktu 
widzenia uzyskania jak największej wartości natężenia prądu na wyjściu, najkorzyst- 
niejszy jest układ PN2. W przypadku układów z kluczami analogowymi niezerowe na- 
tężenie prądu I uzyskiwane jest dla częstotliwości większych niż 0,5 Hz. Dla kluczy 
analogowych o rezystancji RON = 0,5 Ω, natężenie prądu przy większych częstotliwoś- 
ciach jest mniejsze niż to dla układów z diodami Schottky’ego. Największe wahania 
napięcia U (dla ustalonej częstotliwości drgań) otrzymuje się dla układu PN4, natomiast 
najmniejsze dla MG. 

W celu oceny przydatności badanych układów do zasilania cewki sterującej tłumika  
RD-1005-3 zdefiniowano następujące parametry: częstotliwość progowa fp, od której na- 
pięcie wyjściowe U > 0, maksymalne napięcie wyjściowe Umax (w przypadku wahań na- 
pięcia U przy ustalonej częstotliwości podano jego wartość średnią) i maksymalne natę- 
żenie prądu Imax w cewce sterującej. Obliczone na podstawie wyników symulacji wartości 
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tych parametrów podano w tabelach 1 i 2. Częstotliwość fp jest związana ze spadkiem 
napięcia na diodach − dla układu MG, fp = 1,5 Hz, a dla układów PN2 i PN4, fp = 1,0 Hz. 
Należy zaznaczyć, że dla układu PN2, Imax = 1,28 A, a dla układu PN4, Imax = 0,78 A.  
W przypadku układów z kluczami analogowymi parametr fp nie ma praktycznego zna- 
czenia, jednak ze względu na dolny zakres badanych częstotliwości przyjęto fp = 0,5 Hz. 
Największą wartość natężenia prądu dla układów z kluczami analogowymi uzyskano  
dla układu PN2 (Imax = 1,27 A), a najmniejszą dla PN4 (Imax = 0,83 A). 

 

 
Rys. 6. Napięcie i natężenie prądu: a) układy z diodami Schottky’ego,  

b) układy z kluczami analogowymi 
 

Fig. 6. Voltage and current: a) circuits with Schottky’s diodes,  
b) circuits with analog switches 
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T a b e l a  1 

Parametry układów z diodami Schottky’ego 

 MG PN2 PN4 

stan 
jałowy 

stan 
obciążenia 

stan  
jałowy 

stan 
obciążenia 

stan  
jałowy 

stan 
obciążenia 

fp [Hz] 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Umax [V] 9,2 6,5 19,2 7,21 38,05 4,25 

Imax [A] − 1,15 − 1,28 − 0,78 
 

T a b e l a  2 

Parametry układów z kluczami analogowymi 

 MG PN2 PN4 

stan 
jałowy 

stan 
obciążenia 

stan  
jałowy 

stan 
obciążenia 

stan  
jałowy 

stan 
obciążenia 

fp [Hz] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Umax [V] 7,1 7,1 20,0 5,21 39,8 4,8 

Imax [A] − 0,98 − 1,27 − 0,83 

 

 
Rys. 7. Projekt obwodu drukowanego dla układów kondycjonowania 

 

Fig. 7. Design o Printed Circuit Board for conditioning systems 

5. Opis zaprojektowanego obwodu elektronicznego 

Korzystając z wyników symulacji, dobrano podstawowe elementy elektroniczne (dio- 
dy Schottky’ego i klucze analogowe) oraz zaprojektowano wytypowanie układów kon- 
dycjonowania w postaci obwodu elektronicznego. Na rys. 7 pokazano schemat montażowy 
obwodu drukowanego (Printed Circuit Board − PCB) z podziałem na opisane poniżej bloki 
funkcjonalne: 
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1. MG, PN2, PN4. Układy kondycjonowania zaprojektowano na diodach Schottky’ego 
typu STPS2L40U. Średnia wartość natężenia prądu w kierunku przewodzenia dla tych 
diod wynosi 2 A przy spadku napięcia nie większym niż 0,34 V. 

2. MGS, PN2S, PN4S. Układy kondycjonowania zaprojektowano na przekaźnikach ana- 
logowych typu AQY211EH. Te przekaźniki charakteryzują się: pełną optoizolacją 
sygnału sterującego, rezystancją w stanie załączenia 0,25 Ω (max 0,5 Ω), maksymal- 
ną ciągłą wartością natężenia prądu 1 A, czasem załączania 1,5 ms, czasem wyłącza- 
nia 0,1 ms. 

3. Układ zasilania zapewnia napięcia zasilające ±12 V i +5 V dla komparatorów napię- 
cia oraz bloku pomiarowego. 

4. Blok pomiarowy służy do pomiaru napięcia U0, U oraz prądu I. Pomiar napięcia 
zrealizowano na wzmacniaczach operacyjnych AD620 oraz TL062. Do pomiaru na- 
tężenia prądu zastosowano czujnik Halla ACS712. W każdym torze pomiarowym  
(U0, U, I  ) istnieje możliwość ustalenia wzmocnienia, w przypadku natężenia prądu 
również przesunięcia (offsetu). 

6. Wnioski 

W artykule przedstawiono wyniki symulacji trzech pasywnych układów kondycjo- 
nowania sygnału wyjściowego generatora elektromagnetycznego do zasilania tłumika  
RD-1005-3. Układy te zbudowano na diodach Schottky’ego oraz na przekaźnikach analo- 
gowych. Z obliczonych parametrów sygnałów wyjściowych układów kondycjonowania 
wynika, że: 
− ze względu na napięcie progowe diod oraz niewielkie natężenie prądu w generato- 

rze przy małej częstotliwości drgań układy z diodami Schottky’ego powinno się sto- 
sować dla częstotliwości większej niż 1,5 Hz, 

− układy z przekaźnikami analogowymi mogą być stosowane przy częstotliwościach 
drgań w całym badanym zakresie (0,5; 11,5) Hz, jednak dla częstotliwości drgań 
większych niż 6 Hz obserwuje się istotny spadek napięcia na wyjściu układu kondy- 
cjonowania − wynika on z niezerowej rezystancji przekaźnika w stanie załączenia, 

− ze względu na brak kontroli natężenia prądu cewki sterującej powinno się stoso- 
wać dodatkowe aktywne układy sterujące (mikrokontroler, FPGA itp.). 
Na podstawie wyników symulacji dobrano elementy elektroniczne i zaprojektowano 

układy kondycjonowania w postaci obwodu elektronicznego. Kolejnym etapem prac bę- 
dą badania laboratoryjne wykonanych układów kondycjonowania. Celem tych badań 
będzie wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych i czasowych układów kondy- 
cjonowania i na tej podstawie wybór takiej realizacji, która pozwoli na najlepsze 
ukształtowanie sygnału wyjściowego generatora. Badania opracowanych układów zosta- 
ną przeprowadzone na stanowisku samozasilającego się układu redukcji drgań [2]. 

 
 

 
 
 
Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr N501 366934. 
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