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REZUMAT. Lucrarea prezintă efectuarea  măsurătorilor unui  miez magnetic de referinţă- utilizând un tor 

magnetic şi cu ajutorul acestor măsurători a fost calibrat dispozitivul realizat în cadrul unui proiect de 

cercetare. S-au efectuat experimente în scopul  proiectării şi elaborării unui prototip de echipament din 

materiale magnetice compozite și s-a realizat analiza eficienţei şi preciziei demonstratorului experimental. 

Cuvinte cheie: particule nanomagnetice, miez magnetic, tor magnetic, materiale compozite, prototip, tole. 

ABSTRACT. The paper presents the measurements of a reference magnetic core - using a magnetic torus and 

with the help of these measurements the device made in a research project was calibrated. Experiments were 

performed in order to design and develop a prototype of equipment made of composite magnetic materials 

and the analysis of the efficiency and accuracy of the experimental demonstrator was performed. 

Keywords: nanomagnetic particles, magnetic core, magnetic tor, composite materials, prototype, sheet metal. 

1. INTRODUCERE 

Materialul compozit este o combinație între două 

sau mai multe materiale distincte, care la nivel 

microscopic își mențin proprietățile și structura 

proprie, dar la nivel macroscopic materialul rezultant 

apare ca fiind omogen, dar prezintă caracteristici și 

proprietăți diferite față de fiecare material com-

ponent în parte. Compozitele sunt materiale 

multifazice cu o interfață distinctă, iar prin transfer 

de proprietăți se realizează performanțe deosebite 

superioare materialelor componente. 

 Materialele  compozite au multe avantaje: cali-

tate superioară; rigiditate  și rezistență ridicată 

raportată la densitate; coeficient redus de dilatare 

termică; rezistență mare la uzură, coroziune  și 

oboseală; masă scăzută; consum scăzut de energie; 

viteză scăzută de propagare a fisurii; rezistență bună 

la umiditate;  rezistenţă mare la tracţiune; rezistenţă 

la şoc ridicată; capacitate mare de amortizare a 

vibraţiilor; siguranţă mare în funcţionare. Rezistența 

compozitului la temperatură, coroziune sau oxidare 

este determinată  de natura matricei. Alegerea matri-

cei se face în funcție de utilizare  și de modul de 

producere a compozitului. Materialele compozite cu 

matrice polimerică și incluziuni magnetice sub 

formă de pulbere se utilizează pentru aplicații 

magnetice. Acestea pot fi:materiale compozite cu 

matrice metalică magnetică (feromagnetică sau 

ferimagnetică) și cu incluziuni magnetice; materiale 

compozite cu matrice metalică magnetică și 

incluziuni nemagnetice (antiferomagnetice, para-

magnetice sau diamagnetice); materiale compozite 

cu matrice metalică nemagnetică și incluziuni 

magnetice. Materialele compozite au proprietăți  

fizice, chimice, magnetice mecanice  și electrice care 

sunt influențate de compatibilitatea și modul de 

dispunere a elementelor  component care se 

păstrează  la temperaturi ridicate [1,2,3]. 

O metodă folosită pentru obținerea materialelor 

compozite moi este presarea incluziunilor la 

presiune ridicată astfel încât fiecare grăunte de 

material–exemplu, pulberea de fier este procesată și 

are un strat izolator magnetic-în scopul ca materialul 

să devină mai performant și de a limita pierderile 

prin curenți turbionari. Fierul este unul din mate-

rialele metalice de matrice și prezintă proprietăți de 

excepție-rezistență mecanică specifică și modul de 

elasticitate, la care de adaugă conductivitate termică 
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și electric mare, stabilitate dimensională, porozitate 

scăzută, rezistență mare la aprindere și capacitate 

bună la prelucrare [3,4,5] 

Materialelor compozite se folosesc ca  ecrane 
magnetice, ca instrumente de măsurare, senzori 
magnetici, dispozitive electromagnetice, bobine de 
impedanță,  transformatoare unde avem o valoare cât 
mai mare a permeabilității magnetice în tot spectrul 
frecvențelor și valori scăzute ale pierderilor.  

2. EFECTUAREA DE MASURATORI  
PENTRU UN MIEZ MAGNETIC 

Aliajele FeSi au și alte elemente suplimentare de 
aliere. La creșterea compoziției de Si se observă 

cum: câmpul coercitiv scade datorită compoziției 
chimice, dimensiunii grăunților cristalini și orien-

tarea cristalografică; inducția magnetică de saturație 
descrește, de la 2.15 T pentru fier pur, la 1,3 T 

pentru aliaje; rezistivitatea electrică crește, de la 
9,8 × 10-8 Ωm  la 70 × 10-8 Ωm pentru aliaje;  

magnetostricțiunea aliajului descrește, de la 𝜆100 > 

20 × 10-6 și 𝜆111 < −20 × 10-6, la 𝜆100 = 0.5 × 10-6 și 

𝜆111 = 2 × 10-6, toate pentru aliaje cu concentrația de 

siliciu de 6,5 %. Pentru a estima proprietățile 
magnetice ale materialelor utilizate în miezurile 

magneților este folosită o procedură de măsurare 
care menține o formă de undă sinusoidală a magne-

tizației în timpul măsurătorii, prin implementarea 
unui control digital recursiv Sistemul de măsurare 

este alcătuit dintr-o sursă de alimentare, o  rezistență 
șunt, un cadru Epstein, eșantionul de material 

magnetic, un convertor analog-digital, un convertor 
digital-analog și un calculator ce controlează 

procesul și stochează datele măsurate. În sistemul de 

măsură utilizat, calculatorul și programul de control 
au rolul de a comanda procedura de măsurare prin 

intermediul convertorul analog-digital și convertorul 
digital-analog, folosind calculatorul. La fiecare 

iterație calculatorul calculează forma de undă nece-
sară a curentului de excitație pentru a obține forma 

de undă dorită Determinarea mărimilor caracteristice 
ciclului de histerezis magnetic se obțin din măsura-

rea mărimilor electrice: intensitatea curentului de 
magnetizare i(t) din primarul cadrului Epstein și 

tensiune u2(t) în secundarul cadrului. Astfel, 

intensitatea câmpului magnetic, 𝐻(𝑡), ce acționează 

asupra eșantionului S este egală cu raportul dintre 
produsul numărului de spire din bobina secundară a 

cadrului Epstein și curentul de magnetizare, și lungi-

mea bobinei. Sursa calculatorului este controlată 
prin, și lungimea bobinei. Sursa calculatorului este 

controlată prin intermediul tensiunii generate cu 
convertorul digital-analog. [6, 7, 8, 9,10, 11, 12]  

S-a realizat un miez laminat din tole FeSi (de 
grosime 1 mm) în formă de I şi jugurile în formă de 

U. Circuitul magnetic închis, format din miezurile 
sub cele două forme, este omogen şi se realizează 
măsurarea directă a tensiunii şi curentului. 
Integratorul RC permite integrarea tensiunii induse 
şi obţinerea dependenţei dintre inducția magnetică, 
B și intensitatea câmpului magnetic, H. Această 
caracteristică este comparată cu caracteristica 
valorilor obţinute ale lui B și H prin bobinele de 
măsură ale demonstratorului realizat. În cazul unui 
circuit integrator RC pasiv, intrarea este conectată la 
rezistență, iar tensiunea de ieșire este preluată de la 
condensator.Folosind ca semnal de intrare o undă 
sinusoidală, integratorul RC va acționa ca un filtru 
trece jos, cu pas redus, deasupra punctului său de 
întrerupere. Pentru un circuit integrator RC, semna-
lul de intrare este aplicat rezistenței, iar cantitatea de 
sarcină stabilită pe plăci este dependentă de 
intervalul de timp al curentului, deoarece conden-
satorul este dependent de frecvență.Rata de încărcare 
sau descărcare a condensatorului este direct 
proporțională cu produsul dintre rezistență și capa-
citate. Constanta de timp a circuitului integrator RC 
reflectă timpul pentru încărcarea condensatorului 
până la 63,2%, din tensiunea maximă sau descărca 
până la 36,8% din aceeași tensiune. 

Semnalele măsurate de osciloscop au fost 

achiziţionate cu integratorul pasiv şi sunt prelucrate 

în MATLAB, iar rezultatele au foat reprezentate sub 

formele de undă pentru mărimile de câmp B şi H. 

Semnalele măsurate de osciloscop au fost 

achiziţionate cu integratorul pasiv şi sunt prelucrate 

în MATLAB, iar rezultatele au fost reprezentate sub 

formele de undă, pentru mărimile de câmp B şi H. -

figura1,2.[1] 
 

 
 

Fig..1. Echipamentul de măsură şi achiziţie cu integratorul RC  

şi bobinele de măsură B, H [1]. 

 

Calculăm expresia tensiunii magnetomotoare, iar 

intensitatea câmpului magnetic H(t) se determinată 

cu relaţiile: 

                                                                                        
                                                                        (1) 
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Fig. 2. Ciclul de histerezis şi graficele B(t), H(t)  

pentru curentul de excitaţie I = 50 mA[1]. 

 

Valorile bobinelor de excitaţie şi ale rezistenţei R 
sunt: R =1 Ω; N =2061 spire,.iar lungimea medie a 

circuitului magnetic este lm =300 mm.  
Pe aceste bobine se măsoară tensiunea magneto-

motoare care este proporţională cu intensitatea 
curentului de excitaţie. Pentru H se ia constanta de 

proporţionalitate, kx,  de valoare : 

              (2) 

Expresia tensiunii corespunzătoare pentru 
inducţia câmpului magnetic, B(t), este determinată 

cu relaţiile:  

  

   (3)                                                                                                                                   

  

 

  

Valorile parametrilor sunt: Rc =320 kΩ; C = 

1 μF, A = 100 mm2. Constanta de proporţionalitate 
pentru inducția magnetică, ky, este :  

     (4)                                                                                                       

Pentru a etalona bobinele de măsură se realizează 
o integrare hardware și una software . Apoi se face o 

comparaţie între ciclurile de histerezis obţinute la 
acelaşi curent de excitaţie, cu ajutorul integratorului 

RC (integrare hardware) şi cu ajutorul bobinelor de 

măsură din cadrul demonstratorului experimental 
(integrare software).  

Apar diferenţe între valorile intensității câmpului 

magnetic, H. Aceste diferențe sunt legate de con-

strucţia demonstratorului experimental şi de perfor-

manţa integratorului pasiv RC.  

INCDIE ICPE-CA a realizat materiale ce au dus 

la realizarea părţilor componente ale dispozitivului 

experimental. Aceste materiale au fost caracterizate 

magnetic cu ajutorul măsurătorilor. S-au ridicat 

caracteristicile statice ale eşantioanelor compozite 

tip pulbere. Această caracterizare permite evaluarea 

valorii permeabilităţii magnetice pentru estimarea 

fluxului de dispersie din cadrul demonstratorului 

experimental.  

S-au folosit pulberi cu particule α-Fe cu dimen-

siunea de aproximativ 40 μm, pulberi de Fe-carbonil 

și pulberi de FeNi. S-au analizat pierderile de putere 

prin calcul și experimental pentru FeNi-figura 3 

 

 
 

Fig. 3. Pierderi  pentru FeNi [1]. 

 

S-au realizat nanocompozite bazate pe nano-

pulbere de FeSi. Miezurile nanocompozite au fost 

fabricate prin sinterizare şi presare în matriţe având 

ca scop păstrarea sinusoidală a formei de undă a 

inducţiei magnetice. S-a realizat calculul și s-au 

măsurate pierderile rezultate din măsurători pentru 

miezul laminat de FeSi-figura 4.  
 

 
 

Fig. 4. Pierderi rezultate pentru un miez nanocompozit  

de FeSi-[1]. 
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3. DEMONSTRATORUL EXPERIMENTAL 

ȘI DETERMINAREA PIERDERILOR ÎN 

MIEZURILE MAGNETICE 

Pentru caracterizarea unui miez magnetic trebuie 

să realizăm studiul comportării materialelor fero-

magnetice și a celor compozite în game de frecventă, 

deoarece trebuie să ținem seama de proprietăţile 

materialului, de forma şi dimensiunile miezului,toate 

influenţând comportarea dispozitivului de realizat. 

Pentru caracterizarea materialului în jurul unei 

anumite stări (definită prin B, H) se utilizează 

următoarele permeabilităţi magnetice relative: per-

meabilitatea static- µst = B/µo H;  permeabilitatea 

diferenţială- µdif = lim∆H →0 (∆B/µo ∆H) în sens 

direct, care este proporțională cu panta curbei 

B=B(H) cu creşterea lui H; permeabilitatea dina-

mică - µd =(∆B/µo ∆H)H→Ho,B→Bo, care este 

proporţională cu panta medie a ciclului deschis de 

material în jurul stării Ho, Bo; permeabilitatea 

reversibil- µrev == lim∆H →0 (∆B/µo ∆H) Ho,Bo, care 

este proporţională cu panta ciclului reversibil descris 

în jurul stării Ho, Bo; permeabilitatea iniţială - µi = 

lim∆H →0 (∆B/µo ∆H)H→Ho,B→Bo, caracterizează panta 

în primul domeniu de reversibilitate (în jurul stării 

Ho, Bo). 

 Materialele feromagnetice și cele composite pe 

bază de fier se transformă în paramagnetice la 

temperaturi mai mari decât temperatura Curie. 

 Deoarece miezurile magnetice compozite sunt 

foarte complexe  din punct de vedere al caracte-

rizării magnetice, demonstratorul realizat oferă un  

mijloc de măsurare a dependenţei B(H) în miezuri 

magnetice composite,  permite identificarea parame-

trilor necesari estimării pierderilor magnetice pentru 

anumite regimuri de funcţionare sinusoidale.  

Pierderile de energie ale câmpului magnetic sunt 

datorate pierderilor prin curenţi turbionari, care se 

datorează curenţilor induşi în material şi sunt invers 

proporţionale cu rezistivitatea acestuia. Într-un mate-

rial feromagnetic introdus în câmp magnetic variabil 

se induc, conform inducţiei electromagnetice, tensiuni 

electromotoare, care generează curenţi turbionari. 

Pentru a micşora pierderile prin curenţii turbionari 

este necesar ca: grosimea materialului să fie mică 

(tole sau pulbere); rezistivitatea să fie cât mai mare 

(material compozite ferimagnetice); să scădem con-

ductivitatea materialului. Pierderile prin histerezis 

depind numai de forma curbei de histerezis, re-

ducerea lor fiind determinată de utilizarea unor 

materiale cu un ciclu histerezis de suprafaţă cât mai 

mică. Pierderile prin magnetizare provin din 

rămânerea în urmă a inducţiei la variaţii rapide ale 

intensităţii câmpului magnetic, fenomen de natura 

unei vâscozităţi termice. 

4.CONCLUZII 

Proprietăţile materialelor compozite pe bază de 

fier le conferă o largă aplicabilitate practică în 

îndeplinirea unor funcţii specifice: de miez 

magnetic; neliniare şi parametrice; de generare a 

câmpului magnetostatic; de înregistrare magnetică a 

informaţiei; de ecran magnetic; de traductor 

piezomagnetic și de temperatură.  

Au fost efectuate măsurători magnetice utilizând 

un tor magnetic de referinţă. Cu ajutorul acestei 

măsurători a fost calibrat dispozitivul realizat în 

cadrul proiectului. Pentru creșterea preciziei 

măsurătorilor ansamblul de bobine a fost realizate 

astfel încât să se realizeze ecranarea acestuia, pentru 

ca fluxul de dispersie să fie direcționat spre miezuri 

iar materialele folosite să aibă permeabilitate 

scăzută.În cadrul echipamentul folosit de măsură şi 

achiziţie cu integratorul RC şi bobinele de măsură s-

a urmărit achiziția datelor, filtrarea şi procesarea 

semnalelor în mediul Matlab, precum şi integrarea 

lor cu acuratețe. S-a realizat compararea datelor 

măsurate cu cele obţinute din simulări şi cu datele 

experimentale în vederea determinării valorilor 

constantelor de integrare aferente bobinelor de 

măsură folosite pentru a determina H şi B.  
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