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CHARACTERISTICS OF THE RD-1005-3 
MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER POWER-SUPPLIED 

FROM THE ELECTROMAGNETIC GENERATOR 

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

W artykule opisano badania laboratoryjne tłumika magnetoreologicznego (MR) typu  
RD-1005-3 zasilanego bezpośrednio z generatora elektromagnetycznego. Przedstawiono 
wyznaczone zależności wartości skutecznych siły elektromotorycznej w cewce generatora, 
napięcia i natężenia prądu w cewce tłumika w funkcji prędkości tłoka. Zamieszczono rów- 
nież przebiegi czasowe tych wielkości oraz siły tłumika i zależności energii rozpraszanej 
przez tłumik od energii wytwarzanej przez generator. 
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A b s t r a c t  

The paper summarizes the laboratory testing of a magnetorheological (MR) damper  
of the RD-1005-3 type, power-supplied directly from the electromagnetic generator.  
The obtained rms values of electromotive force in the generator coil, voltage and current  
in the damper’s coil in the function of piston velocity are show. Time histories of these 
quantities, the damper force and the relationship between the energy dissipated by the damper 
and energy produced by the generator are also presented. 
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1. Wstęp 

Drgania powstające podczas pracy maszyn są najczęściej czynnikiem szkodliwym,  
ale mogą też być czynnikiem roboczym, celowo wprowadzanym przez konstruktorów.  
Z drgań można także odzyskiwać energię, która po przetworzeniu może być wykorzy- 
stana do zasilania urządzeń. Zainteresowanie problemem pozyskiwania energii z oto- 
czenia i wykorzystania jej do zasilania urządzeń oraz intensywne badania przyczyniły się 
do powstania nowej dziedziny wiedzy, określanej w języku angielskim jako energy 
harvesting. 

Wyróżnia się trzy techniki konwersji energii drgań mechanicznych: elektromagne- 
tyczną, wykorzystującą materiały inteligentne (piezoelektryczne i magnetostrykcyjne) oraz 
elektrostatyczną. 

Badaniom metod i układów odzyskiwania energii oraz ich zastosowaniom poświęco- 
no wiele prac. Szczególnie dotyczy to zastosowań w mikroukładach [1, 2]. Podsumowa- 
niem tych działań jest praca [3]. Zagadnieniom odzyskiwania energii poświęca się też 
konferencje i warsztaty naukowe − najbliższa konferencja to „PowerMEMS 2010”. 

Osiągnięcia ostatnich lat w zakresie odzyskiwania energii drgań mechanicznych 
dotyczą przede wszystkim opracowania alternatywnych dla tradycyjnych źródeł energii  
o małej mocy − pozyskiwanie energii z drgań w celu użycia jej do zasilania czujni- 
ków piezoelektrycznych. 

Artykuł dotyczy elektromagnetycznej techniki konwersji energii drgań w elektryczną,  
w której wykorzystywane jest prawo Faradaya. Przedstawiono w nim wyniki badań la- 
boratoryjnych charakterystyk tłumika RD-1005-3 [7] zasilanego z generatora elektromag- 
netycznego. 

2. Tłumik megnetoreologiczny RD-1005-3 

Budowę tłumika RD-1005-3 pokazano na rys. 1. Jego parametry podano w tabeli 1,  
a przykładowe charakterystyki tłumika przedstawiono na rys. 2. 

 

 

Rys. 1. Budowa tłumika RD-1005-3 
Fig. 1. Structure of the RD-100-3 damper 
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T a b e l a  1 

Parametry tłumika 

Długość przy wysunięciu tłoczyska 
Długość przy wsunięciu tłoczyska 
Wysokość cylindra 

208 mm 
155 mm 
41,4 mm 

Masa 0,8 kg 

Skok ±25 mm 

Napięcie wejściowe 12 V DC 

Natężenie prądu wejściowego (0, 2) 1,0 A 

Rezystancja cewki (25°C), (71°C) 5 Ω, 7 Ω 

Siła (wartość międzyszczytowa) 
2224 N (51 mm/s, 1 A) 
667 N (200 mm/s, 0 A) 

Temperatura pracy < 71 °C 

Czas odpowiedzi * < 25 ms 

Trwałość**  2 miliony cykli 
 * czas osiągnięcia  90% wartości maksymalnej przy skoku natężenia prądu od 0 do 1 A  

i prędkości 51 × 10–3 m/s (zależy od typu  sterownika mocy) 
**  ±13 mm, 2 Hz, natężenie prądu wejściowego (0; 0,5) A 

 

 
Rys. 2. Siła tłumika w funkcji prędkości tłoka dla natężenia prądu: a) 0 A, b) 0,35 A 

 

Fig. 2. Damper force versus piston velocity for current: a) 0 A, b) 0,35 A 
 

Obrazują one zależność siły tłumika od prędkości dla sinusoidalnych przemieszczeń 
tłoka o amplitudzie 6 mm i częstotliwości 1,5 i 6,5 Hz dla natężeniu prądu w cewce 0 A 
(rys. 2a) i 0,35 A (rys. 2b). Z wykresów widać, że znacznie większy wpływ na siłę tłu- 
mika ma natężenie prądu niż prędkość tłoka. 

3. Generator elektromagnetyczny 

Budowę generatora pokazano na rys. 3. Generator ma dwa układy magnesów neody- 
mowo-borowych (po sześć w każdym), które mogą się poruszać wewnątrz pozosta- 
jącej nieruchomo cylindrycznej cewki. Magnesy mają kształt pierścieniowy, namag- 
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nesowanie osiowe i są zwrócone do siebie przeciwnymi biegunami. Kierunek namag- 
nesowania układów magnesów wskazano strzałkami. Wskutek ruchu układów magne- 
sów w cewce generatora indukowana jest siła elektromotoryczna, której wartość zależy  
od prędkości magnesów. Pomiędzy układami magnesów znajduje się pierścień ferro- 
magnetyczny. Cewka jest nawinięta na karkasie elastyczną folią miedzianą z jednostronną 
izolacją. Generator ma obudowę ferromagnetyczną. Wymiary elementów konstrukcyjnych 
generatora zamieszczono w tabeli 2. 

 

 
Rys. 3. Budowa generatora 

 

Fig. 3. Structure of the generator 
 

T a b e l a  2 

Parametry generatora 

Magnes 
Wysokość hm 5 mm 
Średnica wewnętrzna dmw 12 mm 
Średnica zewnętrzna dmz 30 mm 

Obudowa 
Wysokość Ho 108 mm 
Grubość wo 3 mm 

Karkas 
Grubość ścianki gka 2 mm 
Wysokość Hka 57 mm 

Cewka 

Wysokość Hc 54 mm 
Średnica wewnętrzna dcw 86 mm 
Średnica zewnętrzna dcz 127,6 mm 
Grubość folii gf 0,05 mm 
Szerokość folii wf 50 mm 
Grubość izolacji gi 0.03 mm 
Szerokość izolacji wi 54 mm 

Pierścień Wysokość Hp 20 mm 
* szerokość szczeliny powietrznej pomiędzy karkasem i układami magnesów wynosi 1 mm 
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Działanie generatora polega na wykorzystaniu prawa indukcji elektromagnetycznej 
(prawa Faradaya). Układy magnesów wytwarzają w cewce generatora pole magnetycz- 
ne. Poruszające się układy magnesów indukują w tej cewce pole elektryczne. Ze względu 
na to, że szerokość folii miedzianej jest dużo większa od jej grubości, istotna dla działa- 
nia przetworników jest składowa promieniowa indukcji magnetycznej. Szczegółową ana- 
lizę pola magnetycznego w generatorze przeprowadzono w pracy [4]. 

4. Charakterystyki tłumika RD-1005-3 zasilanego z generatora elektromagnetycznego 

Charakterystyki tłumika zasilanego z generatora wyznaczono na podstawie badań 
przeprowadzonych na stanowisku, którego schemat pokazano na rys. 4. W skład stano- 
wiska wchodziły: maszyna wytrzymałościowa firmy MTS (model 858), w której w spe- 
cjalnej ramie zainstalowano generator i tłumik oraz układ akwizycji danych pomiaro- 
wych (komputer z systemem MS Windows XP i oprogramowaniem DASYLab (wersja 
10.0), połączony z kartą DAQPad-6052E firmy National Instruments przez interfejs 
FireWire (IEEE 1394). Badania przeprowadzono dla stałych i zmiennych prędkości tłoka. 
W tym celu maszynę zaprogramowano na generowanie trójkątnych i sinusoidalnych 
przemieszczeń tłoka x o amplitudzie 6,5 mm i częstotliwości, którą zmieniano z kro- 
kiem 0,5 Hz w zakresie od 0,5 do 11,5 Hz. 

 

 
Rys. 4. Schemat układu badawczego 

 

Fig. 4. Schematic diagram of the experimental set-up 
 

W pierwszym etapie wyznaczono charakterystyki tłumika w przypadku, gdy generator 
pracował w stanie jałowym (mierzono siłę elektromotoryczną w cewce generatora e) oraz  
w stanie obciążenia generatora cewką sterującą tłumika (mierzono napięcie u i natężenie 
prądu i w cewce oraz siłę tłumika F). Częstotliwość próbkowania sygnału dla każdego 
kanału pomiarowego wynosiła 1 kHz. 

Na rysunku 5 pokazano wykres wartości skutecznej siły elektromotorycznej E od pręd- 
kości tłoka v. Jak widać, jest to zależność liniowa. Na rysunku 6 przedstawiono prze- 
biegi czasowe (w czasie względnym t/T, gdzie T oznacza okres przemieszczenia tłoka) 
napięcia u i natężenia prądu i w cewce sterującej oraz siły tłumika F dla sinusoidal- 
nego przemieszczenia tłoka o częstotliwości 1,5; 2,5; 3,5; 5,0 i 6,5 Hz. Z wykresów 
wynika, że im większa częstotliwość przemieszczenia tłoka (większa prędkość v), tym 
większe wartości chwilowe u oraz i. Widoczne jest także przesunięcie fazowe między 
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natężeniem prądu i oraz napięciem u. Przesunięcie to zależy od parametrów cewki ge- 
neratora (rezystancji i indukcyjności Rp = 0,245 Ω, Lp = 4,78 mH) oraz cewki sterującej 
tłumika (rezystancji i indukcyjności Rt = 5 Ω, Lt = 125 mH) a także od prędkości tłoka. 
Dominujące znaczenie w tym względzie ma indukcyjność cewki sterującej tłumika. 

 

 
Rys. 5. Wykres wartość skutecznej siły elektromotorycznej w funkcji prędkości tłoka 

 

Fig. 5. Rms electromotive force versus piston velocity 
 

 

 
Rys. 6. Przebiegi napięcia i natężenia prądu oraz siły tłumika 

 

Fig. 6. Time patterns of voltage, current and damper force 
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Na rysunku 7 pokazano wykresy wartości skutecznych napięcia U i natężenia prądu I  
w cewce sterującej w funkcji prędkości tłoka v. Na podstawie wykresów można stwier- 
dzić, że wielkości te zmieniają się prawie liniowo z prędkością tłoka. 

 

 
Rys. 7. Wykresy wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu w funkcji prędkości tłoka 

 

Fig. 7. Rms voltage and current versus piston velocity 
 

  
Rys. 8. Siła tłumika w funkcji przemieszczenia 

tłoka 
 

Fig. 8. Damper force versus piston displacement 

Rys. 9. Siła tłumika w funkcji prędkości  
tłoka 

 

Fig. 9. Damper force versus piston velocity 
 

 
Rys. 10. Zależność energii rozpraszanej przez tłumik od energii wytworzonej przez generator 

 

Fig. 10. Energy dissipated by the damper versus energy produced by the generator 
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Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono zależność siły tłumika w funkcji przemieszcze- 
nia i prędkości tłoka. Wykresy te obrazują wpływ prędkości zmian natężenia prądu  
w cewce sterującej wywołanych przez zmianę prędkości tłoka na siłę tłumika. Wyko- 
korzystując wyniki pomiarów przemieszczenia tłoka x i siły tłumika F oraz napięcia u  
i natężenia prądu i w cewce sterującej, wyznaczono zależność średniej energii rozprasza- 
nej w tłumiku od średniej energii dostarczanej przez generator (rys. 10). Jak widać, za- 
leżność ta jest bliska liniowej. 

5. Wnioski 

W artykule przedstawiono charakterystyki tłumika RD-1005-3 zasilanego z genera- 
tora elektromagnetycznego. Charakterystyki te obrazują zależności wartości skutecznych 
siły elektromotorycznej w cewce generatora, napięcia i natężenia prądu w cewce sterują- 
cej od prędkości tłoka oraz przebiegi czasowe tych wielkości i siły tłumika oraz zależ- 
ności energii rozpraszanej przez tłumik od energii wytwarzanej przez  generator. 

Prezentację wyników ograniczono do częstotliwości w zakresie (1,5; 6,5) Hz. Wyniki 
uzyskane dla wymuszeń o częstotliwości < 1,5 Hz (małe prędkości) pokazały, że energia 
drgań była zbyt mała, aby wytworzyć napięcie, które wywoła przepływ prądu w cewce 
sterującej skutkujący zmianą siły tłumika w porównaniu z sytuacją, gdy występuje brak 
zasilania cewki sterującej. Eksperymenty wykonane przy wymuszeniach o częstotliwości  
> 6,5 Hz (duże prędkości) wykazały niestabilną pracę maszyny wytrzymałościowej. 

Należy zaznaczyć, że charakterystyki wyznaczono dla przypadku, gdy cewka steru- 
jąca jest zasilana bezpośrednio napięciem wytworzonym w generatorze. Celem odpo- 
wiedniego ukształtowania tego napięcia pomiędzy cewkę generatora i cewkę sterują- 
cą tłumika można wprowadzić układ kondycjonowania. Temu zagadnieniu poświęcono 
prace [5, 6]. 

 
 

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr N501 366934. 
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