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mind anyagilag, mind erkölcsileg. Ezúton is szeretném megköszönni Prof. dr. habil. Kucz-
mann Miklós Professzor Úrnak, hogy elindított és végigkísért eddigi szakmai pályámon, és
azt a baráti és szakmai buzdítást és támogatást, ami a jelen-, és az eddig elkészített mun-
káim megvalósításáig vezetett. Köszönetemet fejezem ki dr. Ballagi Áron Tanszékvezető-,
egyetemi docens Úrnak, aki támogatta és lehetővé tette számomra a nyugodt, elmélyült
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1. fejezet

Bevezető

1.1. A kutatás előzményei és célkitűzése

Az elmúlt évszázad második felében bekövetkező nagymértékű informatikai és technológiai

fejlődés hatására a mérnöki tervezés legnagyobb része ma már számítógép által támogatott

módszerek segítségével történik. A számítógépes és a virtuális környezet megvalósulásának

hatására manapság egy-egy projekt részfeladatai, vagy akár teljes egésze is egyre rövidebb

idő alatt és nagy pontossággal elkészíthető és tesztelhető. Olyan kísérleti tevékenységek

és módszerek váltak gyorsan elérhetővé, amelyek a hagyományos mérnöki munka által

sokszor igen költséges és időigényes folyamatok lennének. Ezek közé tartozik például a

különböző anyagfáradási vizsgálatok elvégzése, vagy az anyagok különböző környezeti ha-

tások következtében történő szerkezeti változásának, valamint viselkedésének elemzése stb.

Térnyerésükkel a tervezés, a fejlesztés és a gyártás folyamatai is felgyorsultak és költségha-

tékonyabbá váltak. A számítógépes alkalmazások a mérnöki kutatási területeken is aktívan

jelen vannak. Ezek segítségével a különféle anyagok, és így az elektrodinamikai folyama-

tok is minden eddiginél alaposabb és részletesebb modellezésére nyílik lehetőség. Olyan

jelenségek elemzése is elérhetővé vált, amelyeket a jelenlegi technológia fejlettség mellett

nem lehet mérési módszerek által vizsgálni. Alkalmazásukkal ezáltal nemcsak az ismert

anyagok és folyamatok alaposabb megismerésére, de új fizikai jelenségek megvalósítására

és elemzésére is mód adódik.

A mágnesesség évezredek óta ismert és az emberiség által használt jelenség, melynek

felhasználására a technológiai fejlődés hatására különböző tématerületeken is egyre na-

gyobb igény mutatkozik. A mágneses viselkedések egyre alaposabb feltérképezése kap-

csán több és kifinomultabb módon használják ki ezen jelenségeket. Ennek következtében

a mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyagok fizikai folyamatainak megismerését szol-

gáló és számítógépes környezetet alkalmazó kutatási tevékenységek is gyakoribbá váltak

az 1960-as évektől kezdődően [1–9]. Ennek érdekében nemcsak a számítógépes környezet
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adta lehetőségeket, de az elektromágneses jellemzők meghatározására alkalmas, és egy-

re kifinomultabb mérési környezeteket is alkalmazzák. A kereskedelmi forgalomban lévő

elektromágneses térszámításra alkalmas számítógépes tervező-, és fejlesztő környezetekben

ugyanakkor nem gyakori az állandómágneses tulajdonságokkal rendelkező anyagok pontos

modelljeinek alkalmazása. Ennek egyik oka a mágneses hiszterézist kiváltó atomi szintű

összetett fizikai folyamatok és az azokat leíró nemlineáris parciális differenciálegyenletek

numerikus megoldásához szükséges korszerű, nagy számítási-, és memóriakapacitással ren-

delkező környezeti igény. Másik oka, hogy a mérnöki alkalmazásokban nincs igény az atomi

szintű modellezésre, emellett viszont sok esetben az állandómágneseket gyártó és forgalma-

zó vállalatok által rendelkezésre álló információk nem elég részletesek a pontos mérnöki

fejlesztésekhez szükséges modellalkotás szempontjából.

A mágneses anyagok viselkedésének számítógépes modellalkotási módszerekkel történő

leírásához gyakran empirikus módszerek szükségesek, melyekre számos módszer ismeretes,

mint például a különféle mérési elveken alapuló magnetométerek, az örvényáramú vezető-

képesség mérése, a mágneses adaptív teszt [10, 11], vagy a Barkhausen-zaj mérése [12].

Ezen eszközök és mérési összeállítások ugyanakkor bonyolult felépítésűek, beszerzésük és

alkalmazásuk gyakran igen költséges, vagy sok esetben nem mindenki számára elérhetőek.

Ezért munkám első részeként egy olyan, egyszerű felépítésű és elrendezésű mérési összeállí-

tás kivitelezését tűztem ki célul, mely a ferrit mágnesek mágneses viselkedésének empirikus

úton történő meghatározását teszi lehetővé, felhasználva a korszerű számítógépes környezet

adta lehetőségeket. Az általam kidolgozott alacsonyfrekvenciás mérési környezet megva-

lósítását végeselem-módszer alapú vizsgálat előzte meg, mely segítségével azon szükséges

mágneses térerősség nagyságát állapítottam meg, ami által ferrit típusú permanens mág-

nesek hiszteréziskarakterisztikájának mérésére nyílik lehetőség. Az elkészített konstrukció

segítségével az állandómágnesek mágneses indukciójának mérésére nyílik lehetőség, mely

alapján az anyag hiszteréziskarakterisztikájának vizsgálata számítógépes környezettel támo-

gatott felületen történik.

A korszerű mágneses és elektromágneses berendezések fejlesztése egyre kifinomultabb

eljárások és modellek megalkotását igénylik, melyek részletessége nagy mértékben függ

a vizsgált problémákban alkalmazott anyagok minél pontosabb leírásától. Számítógépes

környezetben történő fejlesztések során viszont egyre fontosabb ezen modellek alakhű re-

alizálása, melyre számos matematikai függvénnyel operáló, vagy a fizikai tulajdonságból

kiinduló modellalkotási módszert dolgoztak ki. Ilyen például az Ising-modell [13–15], a

Stoner-modell [16], a Stoner-Wolfarth-modell [17], a Jiles-Atherton-modell [18–47], vagy

a Preisach-modell [34, 48–52]. A megvalósított módszerek közül számos nehezen imple-

mentálható a mérnöki alkalmazásokba, időigényes, vagy rendkívüli számítógépes konst-

rukciót igényel. Ilyen eljárások főleg a mikroszkópikus-modellek csoportjába tartoznak,
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melyek atomi szinten, a kvantummechanika összefüggései által, nagy pontossággal defi-

niálják a hiszterézisjelenséget. Ilyen módszer például az Ising-modell [13–15], a Stoner-

modell [16], a Stoner-Wolfarth-modell [17]. A nemlineáris parciális differenciálegyenlettel

leírható – és így a hiszterézisjelenségek identifikálására is alkalmas modellalkotási módsze-

rek közül azonban néhány széles körben elterjedt. Ezek közül talán a leggyakrabban alkal-

mazott módszer a Jiles-Atherton-modell [18–47] és a Preisach-modell [34, 48–52], melyek

az ún. mezoszkópikus-modellek közé tartoznak. Ezen módszerek a vizsgált jelenség kellő

pontosságú matematikai leírását teszik lehetővé, figyelembe véve az azokban végbemenő

fizikai folyamatokat is. A számítási kapacitás-igényük csekély, ugyanakkor kellően rövid

idő alatt történik meg a modellalkotás ezen módszerek alkalmazásával. A releváns szak-

irodalom áttekintése alapján elmondható, hogy az említett módszereket főleg a különféle

ferromágneses anyagok (tipikusan vas, illetve annak különféle ötvözetei) hiszteréziskarakte-

risztikájának definiálására alkalmazzák [31,53–58]. A jelentős szakirodalmi adatbázisokban

fellelhető publikációk tanulmányozása során arra a meglepő megállapításra jutottam, hogy

kifejezetten állandómágnes hiszteréziskarakterisztikájának - mérnöki szempontból történő

- identifikációjával elenyésző számú publikációban lehet találkozni. Az állandómágnessel

rendelkező feladatok numerikus számításakor is ez tapasztalható, pedig a szakirodalomból

ismeretes a permanens mágnesek mágneses tulajdonságainak hőmérséklettől való függé-

se [34, 59–62].

A hőmérséklet-változás hatására bekövetkező hiszteréziskarakterisztika változás nagy

hatással lehet a berendezés hatásfokára is, mely a nem megfelelően pontos anyagmodell al-

kalmazása esetén pontatlan tervezési folyamatot és eredményt is maga után vonhat. Ehhez

kapcsolódik munkám további része, melyben egy, az elektromágneses térszámító progra-

mokban is hatékonyan alkalmazható, és a mérnöki gyakorlatban széles körben használatos

módszeren, a Jiles-Atherton-módszeren alapuló modellidentifikációs eljárást dolgoztam ki

permanens mágnesek hiszteréziskarakterisztikájának modellezésére.

Ezt követően ezen eljárást kiterjesztettem a hőmérséklet figyelembe vételével, valamint

általánosítottam azt különböző hőmérsékleti értéken történő modellidentifikáció elvégzésé-

hez. A modellidentifikációs eljárás hatékonyságát mérés útján meghatározott eredmények-,

valamint katalógusból származó hiszteréziskarakterisztikák felhasználásán keresztül muta-

tom be. Az általánosított modellidentifikációs eljárás verifikációját több, katalógusadatok-

ból származó neodímium mágnesek hiszteréziskarakterisztikáinak felhasználásával muta-

tom be.
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1.2. A dolgozat felépítése

A dolgozat soron következő fejezete a dolgozatom témájához kapcsolódó szakirodalmi is-

mereteket tartalmazza. Összefoglalom azon mágnesességgel kapcsolatos elméleti és gya-

korlati témákat, amelyekre a kutatási tevékenységem épül. Részletezem az anyagok mágne-

sesség szerinti csoportosításait és bemutatom a különböző mágnesesség-tulajdonságokkal

rendelkező típusokat. Összefoglalom azon ritkaföldfém mágneseket, amelyek az állandó-

mágneses villamos forgógépekben leggyakrabban használatosak és általánosan ismertetem

ezek főbb jellemzőit. Bemutatom a mágneses anyagok villamosmérnöki szempontból leg-

fontosabb tulajdonságát, a mágneses hiszteréziskarakterisztika felépítését és fontosabb fo-

galmait. Részletezem az elektromos és mágneses tér számításának alapösszefüggéseit, a

Maxwell-egyenletek teljes rendszerét, majd összefoglalom a stacionárius mágneses tér szá-

mításánál felhasznált egyenleteket. Bevezetem az általam használt potenciálformalizmust,

a mágneses vektorpotenciált, majd részletezem a nemlineáris parciális differenciálegyenle-

tek megoldására alkalmas, konvergens és a végeselem-módszerbe könnyen implementálható

fixpontos-módszer elméleti hátterét és matematikai összefüggéseit. Ezt követően ismerte-

tem a munkám során alkalmazott végeselem-módszert és annak lépéseit. Kitérek a fer-

romágneses anyagok hiszteréziskarakterisztikájának empirikus meghatározására alkalmas

mérési elvek bemutatására. Az irodalmi áttekintés végén az általam kidolgozott modell-

identifikációs eljárás alapjául szolgáló, és a térszámítási fejlesztőkörnyezetekben is hatéko-

nyan alkalmazható Jiles-Atherton-modell elméleti hátterét és annak összefüggéseit ismerte-

tem.

A harmadik fejezetben bemutatom a ferrit mágnes skalár hiszteréziskarakterisztika meg-

határozására alkalmas mérési elrendezés felépítését, működését és a mérés menetét. A

mérőrendszer részét képező elektromágnes megvalósítását korszerű, numerikus térszámító

módszeren és a fixpontos technikán alapuló számítógépes analízis előzte meg, mely ered-

mény ismeretében történt annak megépítése. A fejezethez további két függelék tartozik. A

ferrit mágnesek skalár hiszteréziskarakterisztikájának mérésére alkalmas összeállítás egyes

elemei az A., míg a vezérlő és mérő program ismertetése a B. függelékben található. A mé-

rési összeállítás által mért eredmények bemutatásával folytatódik a fejezet, melynek nagy

részét terjedelmi okokból az C. függelékben mutatom be. Végül az eredmények összefog-

lalásával zárul a fejezet.

A negyedik fejezetben a skalár hiszteréziskarakterisztika meghatározásának általam al-

kalmazott gyakorlati-, és modellidentifikációs megoldására, a Jiles-Atherton-modellre he-

lyezem a hangsúlyt, melyekre a további munkám is épül. Az előző fejezetben bemutatott

ferrit mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikájának meghatározására alkalmas elrendezéssel

végzett mérések eredményeit felhasználva ismertetem a Jiles-Atherton módszerrel történő
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modellidentifikációs eljárás általam megvalósított változatának folyamatát, működésének

menetét és eredményeit. A hiszteréziskarakterisztika modellezésére alkalmas paraméteri-

dentifikációs eljárás hatékonyságát további, katalógusból származó hiszterézisgörbék iden-

tifikálásán keresztül is bemutatom, melynek nagy részét terjedelmi okokból a D. függelék

tartalmazza. A fejezet az eredmények rövid összefoglalásával zárul.

Az ötödik fejezetben több, katalógusadatokból vett neodímium mágnes skalár hiszteré-

ziskarakterisztikájának Jiles-Atherton-modellel történő modellidentifikációja során tapasz-

talt megfigyeléseimet részletezem. Bemutatom az alkalmazott Jiles-Atherton-modellre épü-

lő egyszerűsített modellidentifikáló eljárást, amelyben rámutatok, hogy néhány változó rög-

zítésével is pontos paraméterek definiálhatók az állandómágnesek skalár hiszteréziskarakte-

risztikájának modellidentifikációjához. Az identifikált modellek eredményeit katalógusból

nyert adatokkal összevetve igazolom. Különböző hőmérsékleten felvett hiszteréziskarakte-

risztikák modellidentifikációs paramétereinek meghatározása során rámutatok a hőmérsék-

let és a paraméterek közti lineáris jellegű kapcsolatra. Bemutatom az általam megvalósított

és ezt igazoló általánosított paramétermeghatározó eljárást, és igazolom annak helyességét.

Végül az eredmények összefoglalásával zárul a fejezet. A fejezet további részét képezi az

E. függelék is, melyben terjedelmi okokból további állandómágnesek modellidentifikációs

eredményeit mutatom be.

A befejező fejezetben összefoglalom a dolgozat eredményeit és a témával kapcsola-

tos, megválaszolásra váró kérdéseket fogalmazok meg, amelyekkel a későbbiekben kívánok

foglalkozni. Végül a felhasznált szakirodalmi hivatkozások felsorolása következik.

A dolgozatot LATEXkörnyezetben készítettem el.
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2. fejezet

Irodalmi áttekintés

Ebben a fejezetben azon elméleti eredményeket és összefüggéseket foglalom össze, melyek

a szakirodalomra támaszkodva a kutatásom alapjául szolgálnak. Ismertetem és csoportosí-

tom az anyagokat mágnesességük szempontjából. Bemutatom a mágneses tulajdonságok-

kal rendelkező anyagok – a ritkaföldfém mágnesek – legjelentősebb jellemzőit. Általános-

ságban ismertetem a mágneses skalár hiszteréziskarakterisztikát és nevezetes paramétere-

it. Bemutatom az elektrodinamikai problémák megoldásaként szolgáló alapegyenleteket, a

Maxwell-egyenleteket, valamint az ebből származtatott és a kutatási tevékenységem során is

alkalmazott stacionárius mágneses tér megoldására alkalmazható A–potenciálformalizmust,

és annak végeselem-módszerbe történő implementálását. Röviden kitérek egy stabil, kon-

vergens és egyszerűen implementálható, a mágneses hiszteréziskarakterisztika modellezésé-

re alkalmas technika, a fixpontos-módszer ismertetésére. Emellett részletezem a végeselem-

módszeren alapuló megoldás lépéseit, vagyis a preprocesszállás, az analízis, valamint a

posztprocesszálás folyamatát. Ezt követően bemutatom a skalár hiszteréziskarakterisztika

mérésére alkalmas eljárások változatait és azok tulajdonságait. Végül részletezem a Jiles-

Atherton-modell identifikációs módszerének elméleti hátterét, egyenleteit és röviden kitérek

néhány változatára.

2.1. A releváns elméleti háttér áttekintése

2.1.1. Mágnesesség az anyagokban

2.1.1.1. Anyagok mágnesezettség szerinti csoportosítása

A mágneses jelenséget és a természetes mágnest már jóval időszámításunk előtt ismerte az

emberiség, viszont tulajdonságainak megértéséhez a XX. század elejéig várni kellett. A

mágnes szó a Magnesia nevű településről kapta a nevét, ahol az ókori görögök először ter-

mészetben előforduló mágnesvaskövet, magnetitet találtak. Első ismert és sokáig egyetlen
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hasznosítása az iránytű volt, amelyet először a kínaiak alkalmaztak még időszámításunk

előtt, ugyanakkor a gyógyászatban is előszeretettel alkalmazták, mivel mágikus tulajdon-

ságot tulajdonítottak neki. Európában a XII. században jelent meg először, majd a mág-

nesség tudományát az 1600-ban William Gilbert által kiadott De Magnete Magnetisque

Corporibeus et de Magno Magnete Tellure Phisiologia Nova című könyve alapozta meg.

Az ő nevéhez fűződik a mágneses tér fogalma, az erővonalak értelmezése, valamint az is,

hogy megfigyelte, hogy nagy hőmérsékleten a mágnesezett vas elveszíti mágneses tulajdon-

ságát. Foglalkozott a mesterséges állandómágnesek létrehozásának lehetőségeivel is. Az

1750-es években vasoxidból készült mesterséges állandómágnest hoztak létre, mely Go-

win Knight angol tudós nevéhez köthető. Ez volt a porkohászati úton létrehozott mágneses

anyagok előállításának alapja, amelyet a XX. században újra alkalmazni kezdtek. A mág-

nes és a mágneses viselkedések tanulmányozásában Coulomb is részt vett, és ő volt az aki

felfedezte a mágneses pólusok közötti erőhatás törvényét. 1820-ban Oersted megfigyel-

te, hogy elektromos áram hatására az iránytű elmozdul, majd 1822-ben Ampère fedezi fel,

hogy az általa feltalált spirális tekercselés áram hatására olyan mágneses teret hoz létre,

ami teljesen megegyezik egy állandómágnes mágneses terével. Munkáikat Faraday folytat-

ta, akinek a nevéhez fűződik az anyagok mágnesesség szempontjából történő csoportosítá-

sa [5–9, 63–66].

Az anyagok mágnesessége az elektronok pálya-, és spinmomentumától, valamint az

atommag mágneses momentumától függ. Az elektronok pályamomentuma lényegében a

mag körüli forgásukból származó pályanyomatékot jelenti, ami mellett a saját tengelyük

körüli forgásból származó nyomatékkal is rendelkeznek. Ezt nevezzük spinnek, vagy elekt-

ronspinnek. Egy atom mágneses momentumát az elektronok nyomatékainak és az atommag

mágneses nyomatékának vektoriális összege adja [34, 42, 63, 65–74].

A különböző anyagok belső anyagszerkezetében olyan eltérések és viselkedések mu-

tatkoznak, amik alapján csoportosítani lehet azokat. Faraday három különböző csoportot

határozott meg, amelyek az anyagok mágnesességének klasszikus felosztásának tekinthe-

tők. Ezek a diamágneses, a paramágneses és a ferromágneses anyagok. Louis Néel később

további kettővel egészítette ki ezt a felosztást, az antiferromágneses és a ferrimágneses anya-

gok csoportjával [34, 42, 63, 64, 73, 75].

Diamágneses anyagok. A diamágneses anyagok önmagukban nem mutatnak mágneses-

séget, mivel az elektronok és az atommagok mágneses momentumai semlegesítik egymást.

Külső mágneses térbe helyezve az elektronok mágneses momentuma ugyanakkor a térrel

ellentétes irányba rendeződik. Mivel a diamágneses testet a tériránnyal ellentétesen ható

irányú mágneses nyomaték igyekszik a térből eltávolítani, ezért ezeknek az anyagoknak a

szuszceptibilitása negatív. Fontos még megjegyezni, hogy az anyagok szuszceptibilitásának
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nagysága általában független a mágneses tér nagyságától és a környezeti hőmérséklettől. A

mágneses szuszceptibilitás egy olyan anyagjellemző, amely azt mutatja meg, hogy a mágne-

ses tér milyen mértékben mágnesezi át az anyagot, és χ-vel szokás jelölni. A gyakorlatban

a szuszceptibilitás helyett az anyagok µr relatív permeabilitásával szokás számolni. A két

anyagjellemző között az alábbi összefüggés adható:

χ = µr−1, (2.1)

ahol µr 1-nél kisebb szám. A diamágnesek közé tartoznak többek között a nemesgázok, a

szén, a réz, a víz, a higany és a szupravezető anyagok is [34, 42, 63, 75, 76].

Paramágneses anyagok. Külső mágneses tér hiányában a diamágnesekhez hasonlóan

ezek az anyagok sem mutatnak mágnesességet, ugyanakkor az atomok olyan mágneses nyo-

matékokkal rendelkeznek, amelyek között nincs kölcsönhatás. Külső mágneses tér hatására

a mágneses nyomatékok rendeződnek a tér irányának megfelelően, vagyis a paramágne-

ses anyagok mágnesesek lesznek. Ezen anyagok szuszceptibilitása pozitív előjelű, valamint

relatív permeabilitásuk 1-nél valamivel nagyobb. Erősen hőfokfüggő anyagok, ugyanis a

hőmérséklet fordítottan arányos azok szuszceptibilitásával, vagyis

χ ∝
1
T
, (2.2)

ahol T a hőmérséklet. A paramágneses anyagok közé tartozik az alumínium, vagy az oxigén

[34, 42, 63, 75, 76].

Ferromágneses anyagok. A ferromágneses anyagok erősen mágnesezhető anyagok, ame-

lyek atomjainak van mágneses nyomatékuk és ezek kölcsönösen hatnak is egymásra. Curie-

hőmérséklet alatt a ferromágneses anyagok spontán módon telítésig mágnesezettek, ugyan-

akkor az eredő mágneses nyomatékuk jóval kisebb a telítési értéknél. A mágnesesen telí-

tett állapot eléréséhez külső mágneses tér szükséges. A ferromágneses testekben azokat a

tartományokat, amelyeken belül az atomok mágnesezettsége egy irányba esik, vagyis köl-

csönhatás van az atomok között, doméneknek, avagy Weiss-tartományoknak nevezzük. A

doméneken belül, két egymás mellett lévő atomhoz tartozó elektronok között az ún. kicse-

rélődési integrál teremt kapcsolatot, mely által két elektron esetében a kicserélődési energia

az alábbi módon fejezhető ki [63]:

Ei, j =−2J
n

∑
i=1

Si ·S j, (2.3)
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ahol Si és S j az i-edik és j-edik spin mágneses nyomatéka, valamint J a kicserélődési integ-

rál. Ha a kicserélődési integrál értéke pozitív, akkor az egymás mellett lévő atomok mágne-

ses nyomatékvektorai ugyanabba az irányba mutatnak. Ekkor beszélünk ferromágnesesség-

ről. A kicserélődési integrál negatív értéke esetén az anyag a paramágneses anyagok cso-

portjába tartozik. Ferromágneses anyag esetében a domének egyenként a telítésig mágnese-

zettek, ugyanakkor az egymás mellett lévő tartományok mágnesezettségi iránya eltérő és az

anyag egészét tekintve az eredő mágneses nyomatékuk nagyon kicsi. Az eltérő mágneses

irányú domének között egy átmeneti réteg van, amelyet Bloch-falnak nevezünk [42,63,64].

A domének két lépésben állnak be a külső mágneses tér irányába. Első lépésben a mág-

nesezettségi irányba leginkább mutató domének térfogatnövekedése történik a többi rová-

sára, majd ezt követően történik fokozatosan a mágnesezettség irányának elfordulása és

megfelelő térerősség hatására a telítődés. Polikristályos anyagokban előforduló szennye-

ződések akadályt képeznek a domének elfordulásakor, így kisebb térerősség, illetve annak

megszüntetése nyomán a folyamat még reverzibilis és a mágnesezettség még megszüntethe-

tő. Nagyobb térerősség alkalmazásakor a szennyeződések hatására a domének elfordulása

szakaszosan történik meg, ami hangeffektussal és gyorsan változó mágneses terek keletke-

zésével jár együtt, amik örvényáramot és melegedést okoznak. A szakaszos elfordulás az

anyagban létrejövő mechanikai feszültségek leküzdéséből adódik, amely jelentős energia-

veszteségekkel és hangeffektussal jár. Ezt Barkhausen-effektusnak nevezzük [12,63,64]. A

nagyobb térerősség hatására a folyamat már irreverzibilissé válik, ami a hiszterézisjelensé-

get is okozza.

Abszolút nulla hőmérsékleten a ferromágneses anyagok spontán mágnesezettséget mu-

tatnak, ami a maximális telítési mágnesezettségükkel egyezik meg. A hőmérséklet növelé-

sével a mágnesezettség csökken, majd Curie-hőmérsékleten zérus értékű lesz, ami felett az

anyag paramágneses tulajdonságokat mutat [34, 42, 63, 75, 76].

A legismertebb ferromágneses anyagok közé tartozik a vas, nikkel, kobalt, valamint

ezek ötvözetei is. Ferromágneses anyagok ötvözeteiből készülnek napjaink mesterségesen

előállított állandómágnesei is, mint például a szamárium-kobalt, (SmCo), vagy a neodímium

(NdFeB). Alkalmazása széles körben elterjedt. Alapanyagául szolgál például a villamos

forgógépeknek, elektromágneseknek, valamint transzformátoroknak is.

Antiferromágneses anyagok. Az anyagok Faraday-féle csoportosítását Néel terjesztet-

te ki két további csoporttal, melyek hasonlóan viselkednek a ferromágneses anyagokhoz,

ugyanakkor speciális tulajdonságokkal rendelkeznek. Az egyik ilyen az antiferromágneses-

ség, ahol egy bizonyos hőmérséklet alatt a ferromágneses anyagokhoz hasonlóan az anyagok

atomjainak van mágneses momentuma, ugyanakkor a kicserélődési kölcsönhatás ellentétes

irányú. Ez azt eredményezi, hogy az eredő mágneses momentum zérus értékű [34, 63, 75].
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Ferrimágneses anyagok. A ferrimágneses anyagok olyan antiferromágnesek, amelyek-

nek különböző nagyságú mágneses momentumai vannak, valamint a kicserélődési kölcsön-

hatás miatt ellentétes orientáltságúak. Függetlenül a kicserélődési kölcsönhatás ellentétes

orientáltságától, a különböző nagyságú mágneses momentumok miatt a ferrimágneses anya-

gok eredő mágneses momentuma a ferromágneses anyagokhoz hasonlóan zérustól eltérő

érékű, emiatt az állandómágnesek ezen két – vagyis a ferro-, és ferrimágneses – csoportba

tartozó anyagokból és ötvözetekből készülnek [34, 63, 64, 75].

2.1.2. Villamos forgógépekben alkalmazott permanens mágnesek

Az állandómágnesek felhasználási területüket tekintve számos eszközben előfordulnak, pél-

dául merevlemezek fejének pozicionálásában, mágneses elven működő érzékelőkben, meg-

fogókban, csapágyakban, kuplungokban, fékrendszerekben, és nem utolsó sorban hibrid és

elektromos járművek hajtásrendszerében. Ezek közül manapság talán a legjelentősebb fi-

gyelmet a permanens mágnessel szerelt villamos forgógépek kapják. Ezen motorcsaládok

a PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor – állandómágneses szinkron forgógép),

valamint BLDC (Brushless DC – kefe nélküli egyenáramú) motor, melyeket teljesítménytől,

kiviteltől és mérettől függően más és más területen alkalmaznak. Előfordulnak a járműhajtá-

son kívül például a különböző mozgató berendezésekben is. Típuscsaládokon belül a motor

alkalmazási területe is meghatározó lehet abból a szempontból, hogy melyik típusát alkal-

mazzák. Ebből kifolyólag többféle állandómágnest is felhasználnak ezek gyártása során.

Az alkatrész kiválasztásakor a főbb szempontok közé tartozik az anyag hőmérsékletfüggé-

se, Hc koercitív térerőssége, Br remanens mágneses indukciója, anyagi szerkezete, valamint

anyagi vonzata is, viszont utóbbi vizsgálata nem témája a dolgozatomnak. Ezen mágnestí-

pusok közös jellemzője, hogy nagy remanenciával és koercitív térerősséggel rendelkeznek.

A továbbiakban azokat a típusokat mutatom be röviden, amelyeket a leggyakrabban alkal-

maznak elektromos hajtásban használt forgógépek építésénél.

Ferrit mágnes. Széles körben alkalmazott, alacsony költségű mágnestípus, amely leg-

gyakrabban kisteljesítményű állandómágneses forgórészű DC-motorokban alkalmatos [70,

73,77–81]. Összetételét tekintve Bárium-Ferrit (izotróp), vagy Stroncium-Ferrit (anizotróp),

melyeknél 80% a vasoxid-tartalom. Előállítása kerámia technológiával, ún. szinterezéssel

történik, amely alapján kerámiamágnesekként is ismeretesek. Anyagát tekintve kemény és

törékeny anyag, amely azonban jó hő-, és korrózióálló képességekkel bír, így nem igényel

felületvédelmet. Mágneses tulajonságai mérsékeltek. Remanenciája általában 300-500mT,

koercitív térerőssége pedig 3-300kA/m. Használata széleskörű, főleg kisebb teljesítményű

eszközökben alkalmazzák: ablaktörlő motor, indítómotor, fűtés-, és ülésvezérlő motor stb.
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AlNiCo mágnes. Az AlNiCo mágnesek vas, alumínium, nikkel és kobalt ötvözeteként áll

elő, amelyek gyártása öntéssel, vagy szinterezéssel valósul meg [70,73,78,81]. Anyaga ke-

mény és rideg, így könnyen törik. Megmunkálása csak gyémánt szerszámokkal lehetséges.

Hőmérséklettűrése magas, mely a -270◦C és +500◦C között van.

Az AlNiCo mágnesek remanenciája nagy, 0,5-1,1T közötti, ugyanakkor alacsony koer-

citív térerősség jellemzi (50-300kA/m), amely miatt könnyen lemágnesezhető anyag.

Felhaszálási területei közé tartozik a kisebb motorokban, kuplungokban, ABS-ben, ér-

zékelőkben, elektromos mérőberendezésekben való alkalmazása.

SmCo mágnesek. Az SmCo mágnes egyike a legerősebb ritkaföldfém mágneseknek. Két

fő alkotóeleme a szamárium és a kobalt, melyek ötvözéseként két alapvető típus külön-

böztethető meg: SmCo5 és Sm2Co17. Gyártását szinterezéssel és kompressziós kötéssel

valósítják meg, és kizárólag anizotróp formában. Kemény, törékeny anyag. Jelentős tulaj-

donsága a jó hőmérséklettűrése, amely elérheti a 300◦C-ot [62, 70, 73, 78, 81].

Hátránya a magas kobalt tartalma és így az ára. Emiatt főleg olyan területeken alkal-

mazzák, ahol kis méretű mágnesekre van szükség.

Az SmCo mágnesek jó mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek. Remanenciája általá-

ban 500-900mT, koercitív térerőssége pedig 1000-1900kA/m, emiatt nehezen lemágnesez-

hető anyag.

A robotika területén előszeretettel alkalmazott mágnestípus, de alkalmazzák relékben,

érzékelőkben, generátorokban és motorokban is.

Neodímium mágnes. A jelenleg gyártott legerősebb ritkaföldfém mágnes. Fő összetétele

a vas, a neodímium és a bór [58,61,70,73,78,81,82]. Gyártásuk során először préselés, majd

többszöri szinterelés történik. Alacsony korróziótűrő képessége miatt nikkel, vagy cink

bevonattal látják el, de előfordul króm, arany, alumínium és titánium is passziváció gyanánt.

Főleg anizotróp mágnesként készülnek. Üzemi hőmérséklete viszonylag alacsony: 80◦C,

ezért az ötvözet kobalt és diszprózium vegyületeket is tartalmaz ennek javítása érdekében,

ami által elérhető a 240◦C is.

A neodímium mágnesek stabil és kiváló mágneses parméterekkel rendelkeznek. Rema-

nenciája mind közül a legnagyobb: 1-1,5T tartomány közé esik; valamint koercitív térerős-

sége is 800-1400kA/m tartományig terjed, ezért nehezen lemágnesezhető anyag.

Kiváló mágneses tulajdonságai miatt a neodímium mágneseket előszeretettel alkalmaz-

zák alternatív hajtású járművek villamos forgógépeiben.
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2.1.3. Az állandómágnesek hiszteréziskarakterisztikája

A társadalomban és a természetben is rengeteg olyan folyamat ismeretes, ahol a jelenséget

leíró két mennyiség között nemlineáris kapcsolat áll fenn, valamint koordináta rendszerben

ábrázolva azt, hurokszerű, nemlineáris karakterisztikát kapunk. Ez a jelenség lényegében a

folyamat gerjesztése és az arra adott késleltetett válasza közötti kapcsolatot mutatja. Ezeket

a rendszereket hiszterézis jellegű rendszereknek nevezzük. Az ilyen tulajdonsággal leírha-

tó rendszerek válaszjele függ annak előéletétől is, vagyis attól hogy milyen módon jutott

a rendszer a jelenlegi állapotába. Más megfogalmazásban az mondható el, hogy a rend-

szer memóriaeffektussal rendelkezik. Az állandómágnesek anyagaiban, vagyis a ferro-, és

ferrimágneses anyagokban is a B mágneses indukció, illetve az M mágnesezettség és a

H mágneses térerősség között hiszterézissel leírható kapcsolat áll fenn, melynek formája

erősen anyagfüggő. Ezen jelenséget hiszterézis-, vagy mágnesezési görbének is szokás ne-

vezni, melyre illusztratív példát a 2.1. ábra ad, és amely a ferro-, és ferrimágneses anyagok

legfontosabb jellemzője [18, 24, 34, 48, 49, 57, 74, 83–92].

2.1. ábra. A hiszteréziskarakterisztika illusztrációja

A ferromágneses anyagok doménei lemágnesezett állapotban kölcsönösen kioltják egy-

más hatásait, vagyis mágnesesen semlegesek, és ekkor B = 0 és H = 0. A mágneses térerős-

ség növelésével a mágnesezettség, valamint a mágneses indukció értéke kezdetben lassan,
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majd hirtelen növekedni kezd, majd végül ismét lassabb értéknövekedés mellett fokozato-

san éri el a Bs telítési értéket, vagy más néven szaturációs állapotot. Ez azt jelenti, hogy

a mágneses térerősség további növelésével a mágnesesség és értéke tovább nem nő. Mág-

nesesen semleges ferri-, és ferromágneses anyagok esetén ezt a folyamatot az anyag első

mágnesezési görbéjének nevezzük, amely a 2.1. ábra szaggatott vonalával jelölt szakasza.

A mágnesező mágneses térerősség csökkentésével az anyag mágneses indukció értéke az

első mágnesezési görbétől eltérő módon változik és H = 0 esetén eléri a Br remanens in-

dukció értéket. A mágneses térerősség további csökkentésével a mágneses indukció értéke

kezdetben kevésbé, majd meredeken csökken, mindaddig, míg a −Hc negatív koercitív tér-

erősséget elérjük, ahol B = 0. A mágneses térerősség további csökkentésével, az ellenirányú

szaturációhoz lehet eljutni. A mágneses térerősség újbóli növelésével H = 0 esetén a −Br

ellentétes irányú remanens indukció érhető el. Ezt követően az anyag mágneses indukciója

akkor lesz zérus értékű, ha a mágneses térerősséget a Hc koercitív tér értékéig növeljük,

majd innen H további növelésével újra a szaturációs állapotba jutunk. A Hmax esetében ún.

technikai szaturációról beszélünk, mivel Hmax értékét a valóságban csak egy adott értékig

lehet növelni, meghatározott Imax áramerősség és N menetszám mellett.

Egy ferromágneses anyag felmágnesezését, lassan változó ciklikus mágnesezési folya-

mattal valósítják meg, mindaddig, amíg a mágneses indukció értéke el nem éri a kívánt, vagy

maximális Br remanens indukciót. Tapasztalatok szerint 8-10 ciklus szükséges a stabilizált

mágneses hiszterézis eléréséhez [34].

Abban az esetben, ha a ciklikus szinuszos gerjesztés folyamatában a külső mágnesezési

térerősség a folyamathoz képest változik, belső hiszterézishurkok, vagy más néven minor

hurkok alakulhatnak ki. Erre mutatnak illusztratív példát a 2.1. ábra pontozással jelölt sza-

kaszai. A 2.1. ábra illusztrációja szerint, ha a csökkenő értékű külső mágnesezési térerősség

értéke a ciklikus folyamathoz képest újra növekedni kezd, akkor a ferromágneses anyag

mágnesezettsége a pontozott szakasz alsó ága szerint változik. Majd újbóli külső mágne-

ses térerősség-növekedés hatására a pontozott szakasz felső ágának megfelelően módosul a

mágnesezettség. A minor hurkok kialakulása nemcsak a külső mágneses térerősséget létre-

hozó gerjesztés, hanem annak frekvenciájától is függ, vagyis a gerjesztés frekvenciájának

ingadozásának következményeképpen is előállhat [34,86,93–100]. Ezek a belső-, vagy mi-

nor hurkok az anyag hiszterézis-veszteségei.

A ferrit mágnes hiszteréziskarakterisztikájának mérése során alacsonyfrekvenciás ( 1Hz),

szabályozott, azonos amplitúdóval rendelkező ciklikus gerjesztést alkalmaztam, így a minor

hurkok felvételével, valamint azok identifikációjával a későbbiekben nem foglalkozom.

Fontos megjegyezni, hogy az állandómágnesek típustól függetlenül is rendelkeznek re-

manens indukcióval (más néven remanenciával), vagyis mágneses térbe helyezve azt és a

mágneses térerősség változtatásával az anyag hiszteréziskarakterisztikája nem az origóból,
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az első mágnesezési görbe mentén alakul ki, hanem a Br értékéből indul.

A jelenség matematikai modellezésére számos módszer ismeretes, mint például a Ray-

leigh-modell [34], a Preisach-modell [34, 48–52], a Stoner-Wohlfarth-modell [34, 48], vagy

a Jiles-Atherton-modell [18–20, 22–47], melyek közül munkám során az utóbbival foglal-

koztam.

2.1.4. Az elektrodinamikai egyenletek és azok megoldása

2.1.4.1. A Maxwell-egyenletek teljes rendszere

A különböző elektrodinamikai feladatok, mint például villamos forgógépek, antennák, villa-

mos mennyiségeken alapuló érzékelők és beavatkozók stb. modern, számítógéppel támoga-

tott tervezésénél, modellezésénél és vizsgálatánál az elektromos-, és mágneses térjellemző-

ket leíró ún. Maxwell-egyenletekből lehet kiindulni. A Maxwell-egyenletek a fizika legátfo-

góbb törvényei közé tartoznak, melyek kapcsolatot teremtenek az E(r, t) elektromos térerős-

ség, a D(r, t) elektromos eltolás, valamint a H(r, t) mágneses térerősség, a B(r, t) mágneses

indukció, és a J(r, t) vezetési áramsűrűség között. Ezen egyenletek az ún. konstitúciós re-

lációkkal kiegészülve jelentik a Maxwell-egyenletek teljes rendszerét [34, 87, 88, 101–111].

A konstitúciós relációk segítségével lehet kifejezni a térjellemzők és a teret kitöltő anya-

gok közötti kölcsönhatásokat, vagyis definiálják az anyagot jellemző karakterisztikákat. Az

említett összefüggések az alábbiak:

∇×H(r, t) = J(r, t)+
∂D(r, t)

∂ t
, (2.4)

∇×E(r, t) =−∂B(r, t)
∂ t

, (2.5)

∇ ·B(r, t) = 0, (2.6)

∇ ·D(r, t) = ρ(r, t). (2.7)

B(r, t) = µH(r, t), (2.8)

J(r, t) = σE(r, t), (2.9)

D(r, t) = εE(r, t). (2.10)

A (2.4) összefüggés szerint a vezetési áramsűrűség és eltolási áramsűrűség örvényes mágne-

ses teret hoz létre. Ezt nevezzük eltolási áramsűrűséggel kiegészített gerjesztési törvénynek,

vagy más néven (2.4) az Ampère-törvény. A második, vagyis a (2.5) egyenlet a Faraday-

féle indukciós törvény, amely azt mondja ki, örvényes elektromos tér jön létre ott, ahol

a mágneses indukció időben változik. A (2.6) a mágneses tér forrásmentességét jelenti,

amely a mágneses Gauss-törvény. A (2.7) pedig az elektromos Gauss-törvény, ami szerint
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az elektromos tér forrásos és ennek forrása a ρ(r, t) töltéssűrűség. A (2.8), (2.9) és (2.10)

összefüggések a konstitúciós relációk, melyek a térjellemzők közötti kapcsolatok leírására

szolgálnak a vizsgált anyag tulajdonságaitól és karakterisztikájától függően, ahol µ az anyag

permeabilitását, ε a permittivitást, σ pedig a vizsgált anyag elektromos vezetését jelenti.

A továbbiakban a vektorfüggvények (r, t) argumentumát elhagyom a könnyebb átlátha-

tóság érdekében.

2.1.4.2. A stacionárius mágneses tér egyenletei

Munkám során statikus mágneses térproblémával foglalkoztam, és az ennek megfelelő Max-

well-egyenleteket alkalmaztam. Ilyen esetben minden mennyiség állandónak tekinthető, de

mozgó töltéseket is feltételezünk, vagyis időben állandónak tekintett áram folyik. Az álta-

lam végzett mérések során alacsonyfrekvenciás (1Hz) frekvenciájú gerjesztőáramot alkal-

maztam, áram nemcsak az elektromos teret gerjeszti, de a mágneses teret is, viszont ezek

között nincs kölcsönhatás, vagyis a kétféle tér egyenletei függetlenek egymástól [34,87,88,

101–109, 112]. Ennek megfelelően a (2.5) összefüggés elhagyható, ugyanúgy, mint az el-

tolási áramsűrűség a (2.4) egyenletben elhanyagoltam az eltolási áramsűrűséget, valamint a

(2.10) összefüggés is elhagyható.

A (2.8) konstitúciós reláció különböző anyagokban más és más összefüggésben írható

fel, vagyis

B =


µ0H, vákuumban,

µ0µrH, mágnesesesen lineáris anyagban,

µ0(H+M), mágnesesesen nemlineáris anyagban,

(2.11)

ahol M a mágnesezettséget jelöli, mely a mágneses tér anyaggal történő kölcsönhatását

jelenti. A (2.8) konstitúciós relációból kiindulva a mágneses térerősség is kifejezhető, tehát

H = νB, (2.12)

ahol ν az anyag permeabilitásának reciproka, vagyis ν = 1/µ .

A (2.11) anyagegyenlethez hasonlóan, különböző közegek esetére a következő öszefüg-

gések érvényesek:

H =


ν0B, vákuumban,

ν0νrB, mágnesesesen lineáris anyagban,

ν0B-M, mágnesesesen nemlineáris anyagban.

(2.13)
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Statikus mágneses térben a (2.9) egyenlet az alábbiak szerint módosul:

J =

{
J0, a tekercsben,

0, a levegőben,
(2.14)

vagyis a J áramsűrűséget, mint ismert mennyiséget vesszük figyelembe.

Egy-egy probléma megoldásához a térjellemzők közötti kapcsolatokat leíró egyenletek

mellett további perem-, és közeghatárfeltételeket is meg kell fogalmazni [34, 87, 88, 101–

109, 112], melynek szemléltetése a 2.2. ábrán látható.

2.2. ábra. Egy statikus mágneses térprobléma felosztása

Egy-egy statikus mágneses térprobléma Ω egész tartománya Ωm∪Ω0 részekre bontható,

ahol a 2.2. ábra alapján Ωm jelöli a modell mágneses tartományát, míg Ω0 jelenti a levegővel

kitölött részt. A mágneses-, valamint a levegő tartomány külső peremét ΓB jelöli, ahol a

mágneses indukció normál irányú komponense az általam vizsgált esetekben zérus értékű,

azaz

B ·n = 0, a ΓB peremen, (2.15)

ahol n a peremre merőleges és kifelé mutató normálvektor.

A mágneses térerősség tangenciális komponense a mágneses tartomány és a levegő tar-

tomány ΓH-val jelölt peremein az általam tanulmányozott feladatokban zérus értékű, vagyis

H×n = 0, a ΓH peremen. (2.16)

A ΓH perem szimmetriasíkot reprezentálhat abban az esetben, ha lehetőség adódik a vizsgált

modell szimmetriasíkok szerinti egyszerűsítésére [34, 87, 88, 101–109, 113, 114].

A két tartományt a Γm0 perem kapcsolja össze, ahol B ·n és H×n folytonosak.
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2.1.4.3. Az A mágneses vektorpotenciál

Elektromágneses térproblémák megoldása során lehetőség van ún. segédváltozók bevezeté-

sére, mint például az A mágneses vektorpotenciál alkalmazására [34, 87, 88, 108, 109, 112,

113,115,116]. Mivel (2.6) szerint a B mágneses indukció forrásmentes, ezért az A mágneses

vektorpotenciál a következő összefüggéssel vezethető be:

B = ∇×A, (2.17)

ugyanis ∇ · (∇×A) ≡ 0, mely kielégíti a (2.6) Maxwell-egyenletet, és amely igaz minden

v=v(r) vektorfüggvényre. A (2.17) kifejezés a (2.4) egyenlet és a (2.12) konstitúciós reláció

segítségével a következő lineáris parciális differenciálegyenlettel fejezhető ki:

∇× (ν∇×A) = J, az Ω tartományban, (2.18)

ahol

ν =

{
ν0, az Ω0 tartományban,

ν0νr, az Ωm tartományban,
(2.19)

szerint alakul és jelen esetben Ωm lineáris mágneses anyaggal van kitöltve.

A mágneses vektorpotenciál egyértelmű megoldhatósága érdekében, annak forrásossá-

gát elő kell írni [34, 87, 88, 108, 109, 112, 113, 115, 116]:

∇ ·A = 0. (2.20)

A (2.20) összefüggés az ún. Coulomb-mérték, amely kétdimenziós esetben automatiku-

san teljesül. Kétdimenzióban a J forrásáramsűrűségnek és az A mágneses vektorpotenciál-

nak is csak z-irányú komponense van, vagyis

J = Jz(x,y)ez, (2.21)

és

A = Az(x,y)ez, (2.22)

mivel

Ax = 0, Ay = 0, valamint Az = Az(x,y). (2.23)

A (2.17) összefüggésből kiindulva a B mágneses indukció az alábbi módon határozható

meg:
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B = ∇×A =

∣∣∣∣∣∣∣
ex ey ez
∂

∂x
∂

∂y 0

0 0 Az

∣∣∣∣∣∣∣= ex
∂Az

∂y
− ey

∂Az

∂x
, (2.24)

vagyis a B mágneses indukciónak x-irányú és y-irányú komponense van, melyek

Bx(x,y) =
∂Az

∂y
, és By(x,y) =−

∂Az

∂x
(2.25)

szerint definiálhatók. Az egykomponensű A mágneses vektorpotenciál divergenciája zérus,

vagyis

∇ ·A =
∂Az(x,y)

∂ z
= 0. (2.26)

A (2.15) peremfeltétel (2.17) alapján kifejezhető, vagyis

(∇×A) ·n = 0, a ΓB peremen, (2.27)

amely az a · (b× c) = c · (a×b) vektorok közti szorzási azonosság alapján az alábbi módon

írható fel:

(∇×A) ·n = ∇ · (A×n) = 0, (2.28)

amiből az

n×A = 0, a ΓB peremen (2.29)

Dirichlet-peremfeltétel fejezhető ki. A mágneses térerősség tangenciális komponense a kö-

vetkező Neumann-peremfeltétellel fejezhető ki:

(ν∇×A)×n = 0, a ΓH peremen. (2.30)

Az A mágneses vektorpotenciál alkalmazásakor a (2.18), (2.29) és (2.30) egyenletek összes-

ségét kell megoldani.

2.1.4.4. A fixpontos-módszer ismertetése

A hiszterézis jellegű nemlineáris karakterisztikával jellemezhető, numerikus térszámítást

igénylő problémák megoldásának egyik leghatékonyabb és széles körben elterjedt módszere

a fixpontos-módszer [35, 47, 87, 88, 109, 117–123], melynek több előnye is van:

• Tetszőleges kiindulási értékből indítható,

• Szakaszonkánt lineáris függvények esetén is alkalmazható,
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• Inflexiós pontot is tartalmazhat a nemlineáris karakterisztika,

• A technika konvergens tetszőleges monoton, Lipschitz-folytonos nemlinearitás esetén

is,

• A diszkretizált egyenletrendszer bal oldalán álló mátrixot csak egyszer kell feltölteni,

és csak a jobb oldal változik az iterációs lépések folyamán.

Számos előnye mellett a fixpontos-technika nagyon időigényes formula, mert konver-

genciája, és így az elektrodinamikai problémák megoldása is igen lassú. Dolgozatom ezen

alfejezetében a fixpontos-módszert mutatom be röviden a [88, 109, 121–123] irodalomra

támaszkodva.

Egy nemlineáris egyenletekből álló egyenletrendszer

x = f(x) (2.31)

alakban felírt formuláját a fixpontos-módszer iteratív módon oldja meg, a szukcesszív app-

roximációnak megelelően, vagyis

x(n) = f(x(n−1)), (2.32)

ahol x jelenti az ismeretleneket tartalmazó oszlopvektort, f(·) pedig a nemlineáris leképezés.

A (2.32) szerint az n-edik lépés értéke az n−1-edik iteráció eredményétől függ.

A fixpontos-technika konvergenciáját a 2.3. ábrán szemléltetem.

2.3. ábra. Kontraktív leképezés esetén a fixpontos-módszer konvergál a c = f (c) fixponthoz
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A módszer egyismeretlenes esetben a c = f (c) fixponthoz – vagyis az x = f (x) egyenlet

megoldásához – akkor konvergál, ha található olyan I intervallum, ahol az y= f (x) függvény

deiváltja kisebb, mint az y = x függvény deriváltja, azaz, ha a∣∣∣∣d f (x)
dx

∣∣∣∣< 1 (2.33)

feltétel teljesül. Ha ez a feltétel teljesül, akkor az f (x) függvényt kontraktív leképezésnek

nevezzük, mert általa csökken az x1 és x2 pontok közötti távolság. Ebben az esetben tet-

szőleges x0 ∈ I pontból indítható az x(n) = f (x(n−1)) iterációs sorozat, ahol n = 1,2,3.... A

2.3. ábrán az is látható, hogy az f (x) függvény minél kisebb meredekségű, vagyis deriváltja

minél közelebb van a nullához, a konvergencia annál gyorsabb. A 2.4. ábra egy olyan esetet

szemléltet, amikor a (2.33) feltétel nem teljesül, vagyis az iterációsorozat divergens.

2.4. ábra. Divergens iteráció szemléltetése, amikor az y = f (x) leképezés nem kontraktív

A fixpontos-módszer alkalmazásakor a H mágneses térerősség és a B mágneses indukció

között fennálló nemlineáris kapcsolatot egy lineáris és egy nemlineáris komponensre kell

felbontani az ún. polarizációs formula segítségével [88, 109, 121]. Ennek szemléltetése

látható a 2.5. ábrán.

A nemlineáris karakterisztika lineáris és nemlineáris komponensre történő felbontása

kétféle módon is megtehető. Egyrészről történhet a B mágneses indukció felbontásával,

másrészről pedig a H mágneses térerősség lineáris-, és nemlineáris komponenssel való ki-

fejezésével. Munkám során az utóbbi variánssal dolgoztam, így dolgozatomban ennek el-

méleti hátterét mutatom be.
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2.5. ábra. A mágneses térerősség felbontható egy lineáris és egy nemlineáris komponens
összegére

A mágneses térerősség az említett felbontásnak megfelelően felírható a következő alak-

ban:

H = νB+ I, (2.34)

ahol a νB komponens a lineáris tag, I a nemlineáris tag, és itt ν értéke konstans. A kon-

vergencia megvalósulását és annak gyorsaságát ν megválasztása nagyban befolyásolja. Az

I nemlineáris komponens értéke a karakterisztikától függ, vagyis a fixpontos nemlineáris

iteráció eredményeképp számítható. A νB lineáris komponens, amely az ún. polarizációs

formulának megfelelő összefüggés, ami a modell bemeneti változójának lineáris függvé-

nye. A nemlineáris egyenletrendszert így tehát linearizálni lehet, ami aztán iteratív módon

megoldható [47, 88, 109, 121–123].

A (2.34) összefüggés átrendezhető [88, 109], vagyis

I = H−νB, (2.35)

mely az alábbi módon fejezhető ki:

I = B{B}−νB = fB{B}, (2.36)

ahol B{B} az inverz hiszterézismodell.
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2.1.4.5. A polarizációs formula alkalmazása az A potenciálformalizmusban

A 2.2.2. alfejezetben bemutatott és a Maxwell-egyenletekben szereplő (2.8) és (2.12) kons-

titúciós relációk tehát felírhatók két komponens összegeként. Munkám során ezek közül

(2.12) összefüggéssel foglalkoztam, melynek febontása a (2.34) polarizációs formula sze-

rint történik. A polarizációs formula Maxwell-egyenletekbe történő behelyettesítése az A
potenciálformalizmus nemlineáris stacionárius mágneses tér számítására alkalmas formulá-

ját eredményezi.

A B mágneses indukció a (2.17) összefüggés alapján az A mágneses vektorpotenciál

segítségével fejezhető ki, amit a (2.18) egyenletbe helyettesítve a mágneses térerősség felír-

ható az alábbi alakban [88, 109]:

H = νB+ I = ν∇×A+ I, (2.37)

mely kifejezést a Maxwell-egyenletekbe helyettesítve a mágneses térerősség számítható, a

mágneses indukció pedig közvetlenül meghatározható, vagyis

B = M {I}. (2.38)

Itt M jelöli a Maxwell-egyenletek megoldását valamely I-re. Ezt követően B behelyette-

síthető (2.36) összefüggésbe, aminek eredménye egy fixpontos alakban felírható egyenlet,

vagyis

I = fB{M {I}}, (2.39)

amely akkor konvergens, ha teljesül az

|| fB{M {I1}}− fB{M {I2}}|| ≤ q||I1− I2||, (2.40)

kontrakciós feltétel ∀I1,I2-re (q < 1), és ahol a || · || norma a belső szorzat négyzetgyökét

jelenti [88, 109]. Ez alkalmasan választott ν mellett globálisan teljesíthető.

2.1.4.6. A nemlineáris formalizmus sémája a mágneses indukcióra építve

A Jiles-Atherton-modell alkalmazása során direkt karakterisztikával dolgoztam, ahol a be-

meneti jel a H mágneses térerősség és a kimenet a B mágneses indukció. A direkt karakte-

risztika ugyanakkor olyan formalizmussal is alkalmazható, amikor a B mágneses indukció a

bemeneti jel. Ekkor a formalizmus az A mágneses vektorpotenciálra épül a (2.17) összefüg-

gés szerint [88,109]. Ezen séma általi megoldás a következőképp valósítható meg [88,109]:

a séma iterációja tetszőleges I(0) értékből indítható. Az n-edik lépés a következőképpen

történik, ahol n>0:
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• Az (n-1)-edik lépésbeli értékből áll elő egy, a Maxwell-egyenletek alapján meghatá-

rozott Bn
M mágneses indukció:

B(n)
M = M {I(n−1)};

• Ebből a H(n) mágneses térerősség a következőképp becsülhető:

H(n) = νoB(n)
M + I(n−1);

• A B(n) mágneses indukció az (n)-edik iterációban futtatott direkt modell hiszterézis-

operátorának segítségével is meghatározásra kerül:

B(n) = H {H(n)};

• Az előző két lépésben meghatározott H(n) mágneses térerősség, valamint B(n) mág-

neses indukció felhasználásával az I(n) nemlineáris reziduál javítható:

I(n) = H(n)−νoH {H(n)};

• Az előző három lépést addig kell ismételni, amíg az

||I(n)− I(n−1)||< ε

kritérium nem teljesül egy előre definiált ε érték esetén.

Az optimális ν az algoritmusban a következő összefüggés szerint határozható meg [88,109]:

νo =
2νmaxνmin

νmax +νmin
. (2.41)

2.1.5. A végeselem-módszer általános ismertetése

Az elektrodinamikai problémák számítógéppel támogatott numerikus megoldása esetében

az egyik legmodernebb és leghatékonyabb eljárás a végeselem-módszer (Finite Element

Method - FEM) [11, 23, 31–34, 42, 47, 51, 87, 102, 107, 113, 115, 120, 124–126]. Létez-

nek más numerikus megoldó technikák is, mint például a peremelem-módszer (Boundary

Element Method) [127, 128], a véges differenciák módszere (Finite Difference Method)

[129, 130], vagy a globáliselem-módszer (Global Element Method) [34, 87, 113], mégis a

végeselem-módszer terjedt el szélesebb körben az ipari kutatás és fejlesztés résztevékeny-

ségeként. A módszer alkalmazása nemcsak elektrodinamikai problémák megoldását teszi

lehetővé, hanem a mérnöki tudományok (például gépészmérnöki, biomérnöki stb.) széles

tartományában. Számos professzionális végeselem-módszer alapú szoftver létezik a keres-

kedelmi piacon, amelyek kiszolgálják többek között a hagyományos szerkezet-mechanikai

és rugalmasságtani területeken túl a folyadékok mechanikája, a hőtan, a villamosságtan,

a járműgyártás és más tudományterületeknél felmerülő feladatok numerikus megoldását.

Ilyen szoftver például az ANSYS [131], az ABAQUS Multiphysics [132], a COMSOL
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Multiphysics [133], vagy a Grazi Műszaki Egyetem által kifejlesztett EleFAnT végeselem-

programrendszer [134]. Emellett léteznek szabad forráskódú, ingyenesen elérhető végesele-

mes programok, mint például a FEMM [135], vagy a GMSH [136], amelyek általában egy-

egy kitüntetett tématerületre, vagy akár azon belül is egy konkrét feladatcsoportra ad meg-

oldási lehetőséget, mint a Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék, Elektromág-

neses Terek laboratóriumában fejlesztett végeselem-módszer alapú szoftver [116,122,137].

A végeselem-módszer egy olyan numerikus közelítő eljárás, melynek alapja a vizsgált

térrész véges számú, egyszerű geometriájú résztartományra való felosztása. A végeselem-

módszer kétdimenziós alkalmazásánál a leggyakrabban háromszög (2.6a ábra), illetve négy-

szög (2.6b ábra) alakú elemekre, míg háromdimenziós esetben tetraéder (2.6c ábra), vagy

hexaéder (2.6d ábra) tartományokra osztjuk az elemezni kívánt modellt (alkatrészt, vagy

fizikai teret). Ezt nevezzük végeselem-rácsnak.

2.6. ábra. A vizsgált térrész néhány lehetséges felosztása

Munkám során kétdimenziós feladattal foglalkoztam, melyben háromszög alakú véges-

elem-rácsot alkalmaztam. A Maxwell-egyenletekből származtatott potenciálformalizmusok

egyenleteit, az ily módon diszkretizált modell esetén lehet alkalmazni, változattól függő-

en [87, 107, 113]. Potenciálformalizmus alkalmazásától függően az ismeretleneket, vagyis

a megoldandó parciális differenciálegyenleteket a végeselem-rács éleihez, más esetben a

csomópontokhoz rendeljük hozzá és az így előálló egyenletrendszert oldjuk meg. Ezáltal

megkülönböztetünk csomóponti, illetve élelemes megoldókat. Léteznek ún. csatolt poten-

ciálformalizmusok is, ahol valamely potenciálformalizmust csak a megoldandó feladat egy

definiált tartományában alkalmazzuk, míg más potenciálformalizmust a modell más részé-

re [87, 107, 113]. Ilyen csatolt potenciálformalizmus például az A,V −A és a T,Φ−Φ

formalizmusok [87, 113]. Az A,V −A csatolt formalizmus esetében például az A mágne-

ses vektorpotenciál a modell minden tartományában alkalmazásra kerül, míg a V mágneses
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skalárpotenciált csak az örvényáramú tartományban számítjuk. A potenciálformalizmusok

és a hozzájuk tartozó peremfeltételek az elektromágneses terek közelítő megoldását ered-

ményezik, amit ún. peremérték-feladatként lehet definiálni. Ilyen esetben általában sem a

parciális differenciálegyenlet sem a peremfeltételek nem elégíthetőek ki pontosan, ugyanak-

kor az elektromágneses terek numerikus módszereivel a differenciálegyenletek olyan foly-

tonos, vagy diszkrét közelítő megoldása állítható elő, melyek a vizsgált térrészen az előírt

peremfeltételeket is közelítőleg kielégítik. Ilyen módszercsalád például a súlyozott maradék

elvének gyenge alakja.

Munkám során az A mágneses vektorpotenciált alkalmaztam, így az összetettebb és csa-

tolt formalizmusokat nem részletezem.

A végeselem-módszer tehát a közelítő eljárások közé tartozik, vagyis a vizsgált geo-

metriától és a szimuláció beállításaitól függően nagy pontossággal szolgáltatja a kívánt

eredményt, melyet gyakran méréssel lehet hitelesíteni. Általában nagy mennyiségű adat

és számítás kezelését igényli, ezért alkalmazásához nélkülözhetetlen a korszerű számítás-

technikai háttér is, így sem ritkák a több óráig, vagy napig tartó futási idők. Manapság

egyre divatosabb kutatási téma a számítástechnikai folyamatok párhuzamosíthatósága, me-

lyet a végeselem-módszert alkalmazó szoftverek esetében is használnak a megoldási idő

csökkentése érdekében [108, 138–140].

Az eljárás a fejlesztőmérnöki tevékenység egyik fontos lépése, amely meggyorsítja a

megbízhatóbb, piacképesebb berendezések, alkatrészek tervezését és fejlesztését, elősegítve

ezáltal az olcsóbb gyártási költségeket is.

2.1.5.1. A végeselem-módszer lépései

A végeselem eljárás három fő részből tevődik össze [87, 107, 113]. Ezek az előfeldolgozás

(preprocesszálás), az analízis és az utófeldolgozás (posztprocesszálás). A három fő lépés

további alrészekre bontható [87, 107, 112, 113, 116]:

• Az előfeldolgozás első lépése a vizsgálandó alkatrész vagy fizikai tér számítógépes

modelljének megalkotása. A legtöbb végeselem szoftver rendelkezik CAD-alapú

(Computer Aided Design, Számítógéppel támogatott tervezés) fejlesztőfelülettel is,

ugyanakkor lehetőség van más programokkal is elkészíteni az adott modellt.

A 2.7 ábrán egy állandómágnes hiszteréziskarakterisztikájának mérésére alkalmas be-

rendezés sematikus modellje látható, amely egy tekercselésből, egy C-alakú vasmag-

ból, valamint egy állandómágnesből tevődik össze.

A modell elkészítése után érdemes megvizsgálni annak geometriáját, ugyanis a lehet-

séges szimmetriasíkok mentén egyszerűsítések elvégzésére adódik mód. Ha a mo-

dell rendelkezik szimmetriasíkokkal, akkor érdemes egyszerűsítéseket végezni rajta,
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2.7. ábra. A mérőberendezés sematikus ábrája

ugyanis elegendő elvégezni a szimulációt az egyszerűsített modellen. Az eljárás kö-

vetkeztében a sűrűbb végeselem-rács generálható, mely növeli az eredmény pontossá-

gát. Ha a geometria miatt nincs lehetőség egyszerűsítések elvégzésére, akkor az egész

modellen kell alkalmazni a közelítő módszert.

Az előfeldolgozás következő lépése a végeselem-rács generálása, vagyis a vizsgált

tartományt véges számú résztartományra bontjuk. Erre mutat példát a 2.8. ábra, amely

a 2.7. ábrán látható modell már CAD-környezetbe implementált változatát, valamint

annak végeselemes rácsát illusztrálja.

2.8. ábra. Mérőberendezés sematikus ábrája és a végeselem-rács

Lehetőség van a rácssűrűség egyéni megválasztására, attól függően, hogy a modell

mely részei fontosabbak a keresett mennyiség szempontjából. A végeselem-rács mé-

rete és minősége (vagyis, hogy mennyire térnek el a rácselemek a szabályos geomet-
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riai alaktól), nagyban befolyásolja az eredmények pontosságát. Érdemes megjegyez-

ni, hogy a különböző feladattípusok eltérő elemméretű rács megválasztását igénylik.

Fontos szempont még, hogy minél sűrűbbre választjuk a rácsot, a megoldási folyamat

ideje annál hosszabb lehet, ezért a számítógép számítási kapacitását is figyelembe kell

venni. Emellett a közelítésre használt függvények fokszáma is hatással van az ered-

mény pontosságának alakulására. Lehetőség van a rács sűrűségén, a közelítő polinom

fokszámán, vagy egyszerre mind a kettőn változtatni a jobb megoldás érdekében. Ma-

napság nem ritkák a több millió végeselemet tartalmazó modellek sem, melyeket a

mai szimulációs szoftverek már tudnak kezelni, ehhez azonban korszerű számítógép

segítségére van szükség.

Az előfeldolgozás utolsó mozzanata az anyagjellemzők definiálása, vagyis a modell-

ben részt vevő elemek és környezeti hatások fizikai tulajdonságainak előírása. Ilyen

jellemző lehet például a megrajzolt geometria, vagy az azt körülvevő levegő permea-

bilitása, vagy a felületi töltéssűrűség, a gerjesztő áram nagysága, egy mágnes mágne-

sezettsége stb. Ezt követi az alkalmazott potenciálformalizmus és peremfeltételek elő-

írása, ahol a szimuláció kiinduló adatait és feltételeit lehet előállítani. A végeselem-

módszer alkalmazása esetén a potenciálformalizmus gyenge alakját kell előállítani,

majd azt implementálni a szimulációs programban. Az előfeldolgozás lépése tehát

a modell kezdeti feltételeinek meghatározását jelenti, és amely talán a legfontosabb

pontja az eljárásnak.

• A végeselem-módszer második lépése az analízis. A modell végeselem-rács szerinti

felbontása alapján történik meg a megoldandó parciális differenciálegyenlet rendszer

definiálása, amelyek ismeretlenjeit a végeselem-háló csomópontjaihoz és/vagy élei-

hez rendeljük hozzá az alkalmazott potenciálformalizmustól függően. Ez az ún. assz-

emblálás, amelynek lényege, hogy minden egyes véges-elemre felírt lokális egyenlet

(ún. elemegyenletek) segítségével történik meg a globális egyenletrendszer előállí-

tása. Vagyis minden egyes véges-elem elemegyenletének együtthatóit egy globális

egyenletrendszer megfelelő helyéhez adjuk hozzá. A globális egyenletrendszert mát-

rixos formában szokás megadni, mely eredményeképpen egy, a főátlóra szimmetrikus,

ún. ritka mátrix jön létre, melynek legtöbb eleme zérus értékű. Ezt követi az egyenlet-

rendszer megoldása, melyre több megoldó algoritmus is létezik, melyek alkalmazása

nagymértékben a megoldandó feladatban alkalmazott lineáris, vagy nemlineáris pa-

raméterek függvénye. A szimuláció végeztével az eredmények kiértékelhetők, vagy

további feldolgozásra számos fájlformátumban is menthetők.

• A végeselem-módszer utolsó lépése az utófeldolgozás, vagyis a számított eredmé-

nyek megjelenítése és kiértékelése. Az egyenletrendszer megoldása eredményeképp a
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potenciálfüggvényből gyakorlatilag minden mennyiség származtatható (például mág-

neses indukció, veszteség, nyomaték stb.) és megjeleníthető. A 2.9. ábra erre mutat

illusztrációt, amelyen egy vasmaggal közrefogott állandómágnes mágneses fluxussű-

rűség vektorait, valamint a kialakult A mágneses vektorpotenciál látható.

2.9. ábra. Illusztratív példa az utófeldolgozás lépésre

A mai korszerű végeselem-szoftverek segítségével a fizikai folyamatok időbeli le-

folyásáról többek között már animációk is készíthetők. A kiértékelés alapján dönt-

hetünk a szimulációs beállítások változtatásáról. Ez lehet többek között például a

végeselem-háló sűrűségének változtatása az elegendően pontos eredmény eléréséhez,

vagy időlépés módosítása stb. Vagyis az esetlegesen szükséges, és ezáltal a modell

javítását eredményező további lépések meghatározásáról lehet dönteni, majd eszerint

cselekedni.

2.2. Skalár hiszteréziskarakterisztika mérésére alkalmas el-
járások változatai

Ferromágneses anyagok hiszteréziskarakterisztikája mérés útján határozható meg, ahol a

mintadarab H mágneses térerősségvektor és a B mágneses indukcióvektor közötti kapcso-

lat felvétele a feladat. Skalár hiszteréziskarakterisztika mérése során a mintadarabban a H
mágneses térerősségvektor és a B mágneses indukcióvektor jó közelítéssel párhuzamos egy-

mással, így azok irányát nem vesszük figyelembe [34,48,74,86–88,101–103,107,109,113].

Ha a két mennyiség vektorának egymással bezárt szögét is figyelembe vesszük, vektoriális

hiszteréziskarakterisztikáról beszélünk. Munkám során permanens mágnesek skalár hiszte-
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réziskarakterisztikájának mérését végeztem el, ezért a továbbiakban ezen eljárást részlete-

zem.

Ferromágneses anyagok skalár hiszteréziskarakterisztikájának mérése kapcsán olyan egy-

szerű mérési elrendezések ismeretesek, melyek zárt mágneskört alkotnak, és ahol már a

mintadarab is zárt [10,11,49,88,141–146]. A leginkább elterjedt ilyen egyszerű összeállítás

a torroid alakú [49,88], valamint az Epstein-keret [144,147]. Ezek közös jellemzője, hogy a

vizsgált anyag is részét képezi a mérési elrendezésnek, emiatt minden további anyag hiszte-

réziskarakterisztikájának felvételéhez a mérőberendezés egy részét újra el kell készíteni az

új minta felhasználásával.

Léteznek olyan megoldások is, melyek elrendezésében a vizsgált ferromágneses anyag

gyorsabb cseréjére van lehetőség. Ilyen az U-, vagy C-alakú járommal rendelkező mérő-

kör [10, 11], ahol a vizsgált anyagot a légrésbe helyezve jön létre a zárt mágneskör. Per-

manens mágnes esetében is célszerű ezen elv szerint felépíteni a mérési elrendezést, vagyis

olyan zárt mágneskört készíteni, melynek része a vizsgált próbatest. Az általam megvaló-

sított mérőrendszer megépítésekor további fontos szempont volt az egyszerű felépítés és a

költséghatékony megvalósíthatóság [42].

Permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának felvételére számos mérési összeállí-

tás ismeretes, melyek felépítését és működését ismertetem röviden.

2.2.1. AC-magnetométer

Egy váltakozó árammal gerjesztett, számítógép-vezérelt magnetométer mérési elrendezése

látható a 2.10. ábrán [10].

2.10. ábra. AC magnetométer felépítése. Forrás: [10]
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Ez a mérési összeállítás eltérő geometriájú mintadarabok vizsgálatára alkalmas. A ger-

jesztőtekercs és a mérőtekercs egy U-alakú jármon helyezkedik el. A zárt mágneskört lé-

nyegében az U-alakú járom és a mintadarab alakítja ki.

A működési elve, hogy a gerjesztőtekercs által létrehozott mágneses fluxus a mérőte-

kercsben feszültséget indukál, melynek értéke változik, ha a zárt mágneskör a mintadarab

mágneses térerősségével – annak irányától függően - egészül ki.

2.2.2. Fluxgate magnetométer

Precíziós karakterisztikamérésre alkalmas a Fluxgate magnetométer, mely mérőrendszer sé-

mája a 2.11. ábrán látható [10]. Felépítését tekintve két vasmagon, két ellentétes irányban

tekercselt primer tekercs helyezkedik el, amiket körülvesz egy szekunder tekercs.

2.11. ábra. Fluxgate magnetométer felépítése. Forrás: [10]

A primer tekercsekre váltakozó áramot kapcsolva, az általuk gerjesztett mágneses in-

dukció hatására a vasmagok telítésbe kerül mindkét irányban, így a szekunder tekercsben

nem indukálódik feszültség. Külső mágneses tér hatására az egyensúly felbomlik, vagyis a

két tekercsben különböző időpontban jön létre a telítés, amely fáziseltolódást okoz. Ennek

hatására a szekunder tekercsben feszültség indukálódik. A mérés során a külső mágneses

térerősség tekercsek irányába eső komponensét mérjük.

2.2.3. Foner-féle vibrációs magnetométer

A Foner-féle, vagy más néven rezgőmintás magnetométer (VSM - Vibrating Sample Mag-

netometer) [10] szerkezeti acél, valamint lágy-, és keménymágnesek mágnesezési görbéinek

kimutatására szolgál, mely a 2.12. ábrán látható.

Működési elve, hogy a vizsgált mintadarab szinuszos rezgőmozgást végez, akkor a mé-

rőtekercsben szinuszos feszültségjel indukálódik, amely a vizsgált anyag mágneses momen-

tumával arányos, továbbá a rezgés amplitúdójával és frekvenciájával. A vizsgált mágnes
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2.12. ábra. Rezgőmintás magnetométer

kalibrált méréséhez egy referenciatekercset alkalmaznak, mely segítségével a mért jel füg-

getlenné tehető a frekvenciától és az amplitúdótól, így a külső mágneses tér függvényében

a minta mágneses momentuma mérhető.

2.2.4. DC-magnetométer

Egy DC magnetométer sematikus vázlata látható a 2.13. ábrán [10].

2.13. ábra. DC magnetométer. Forrás: [10]
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A mérési rendszer felépítése két, egymással szembefordított U-alakú járomból, egy ki-

sebb keresztmetszetű áthidaló ágból (A-B) és négy gerjesztőtekercsből áll. A vasmagok

között légrés található: egy mérő-, és egy referencia légrés. A keresztágban egy mágneses

indukció mérésére alkalmas Hall-szenzor helyezkedik el.

Működési elve azon alapszik, hogy a mágneses térerősség a két légrésben ugyanakko-

ra. Ha mintadarabot helyezünk el a mérőlégrésben, akkor a mágneskör szimmetriája ennek

hatására megszűnik és a mágneses fluxus egy része a keresztágban záródik. A minta mág-

nesezettsége arányos lesz a keresztágban elhelyezett Hall-szenzor által mért fluxussal.

2.2.5. A mérési elvek és berendezések hiányosságai

Az előző alfejezetekben ismertetett mérési elrendezések mindegyike alkalmas permanens

mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikájának felvételére, ugyanakkor az egyszerű felépíté-

sű, vagyis a torroid-, és Epstein-típusú mérőberendezések alkalmazása véleményem szerint

kivitelezési kihívásokat foglal magába a mérési elvekből adódóan. Ezek alkalmazásakor

ugyanis a vizsgálandó állandómágnesből lenne szükség a mérési elvnek megfelelő mennyi-

ségű és alakú mintára, melyek a permanens mágnesek formálhatóságát és gyártástechnoló-

giáját figyelembe véve igen körülményes és költséges megoldást eredményezne.

Az AC-magnetométer mérési elrendezését tekintve már könnyen cserélhető mintadarab

vizsgálatára alkalmas eljárás építhető, viszont nagy méretű U-alakú járom, valamint a mág-

neskör zárásaként is szolgáló I-alakú permanens mágnes szükségeltetik a berendezés meg-

valósításához. Az elektromágnes kis méretben való alkalmazása ebben az elrendezésben a

szükséges mágneses térerősség előállítását megvalósító gerjesztőtekercs mérete miatt nem

alkalmazható. Állandómágnesek mérése esetében ugyanakkor szükséges legalább akkora

mágneses térerősség gerjesztése, amely a mintadarabot telítésbe viszi. A Fluxgate-szenzor

mérési elrendezésében is hasonló kihívások megoldása szükséges.

A Foner-féle vibrációs magnetométer, valamint a DC-magnetométer már kis méretű és

könnyen cserélhető permanens mágnesek mérésére alkalmas elrendezést kínál, viszont ezen

kialakítások speciálisabb eszközt (rezgető egység) és kialakítást (két szimmetrikus, egymás-

sal szembe fordított U-alakú járom; keresztág ) igényelnek.

Az említett megoldások ismeretében munkám során olyan mérési elrendezés kialakítá-

sát tűztem ki célul, amelyek a fentebb említett mérési eljárások hiányosságait kiküszöböli,

ugyanakkor előnyeiket a lehetőségekhez képest magában foglalja. Emiatt került kialakítás-

ra egy egyszerű felépítésű, C-alakú járommal rendelkező elektromágnes, melynek légrésébe

helyezhető a szabványos méretű vizsgálandó állandómágnes. A megvalósított kialakítással

a mintadarab könnyen cserélhető, valamint a járom adottságait felhasználva, annak három

oldalán kapott helyet a gerjesztőtekercs, mellyel az állandómágnes skalár hiszteréziskarak-

terisztikájának felvételéhez szükséges mágneses térerősség előállítása oldható meg.
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2.3. Modellidentifikáció a Jiles-Atherton-modell segítségé-
vel

Három klasszikus csoportra osztja a szakirodalom a hiszteréziskarakterisztikát leíró mód-

szereket a modellezési szintet tekintve. E szerint megkülönböztetünk mikroszkópikus, mak-

roszkópikus és mezoszkópikus modelleket [23, 24].

A mikroszkópikus modellek kvantummechanikai összefüggések segítségével, atomi szin-

ten írják le a hiszterézisjelenséget, melyek során gyakran alkalmaznak szubatomi közelíté-

seket, mint például az Ising-modell [13–15], a Stoner-modell [16], vagy a Stoner-Wolfarth-

modell [17]. A modellezési szinteket tekintve ez a legmagasabb. Az ilyen típusú modellek

bár alkalmasak a hiszterézisjelenség szimulációjára, ugyanakkor a vizsgált anyag valós, ato-

mi szintű modellezése igen időigényes feladat lenne [23, 24].

A makroszkópikus modellek a mikroszkópikus modellek hiányosságainak kiküszöbölé-

sére törekszenek. Ugyanakkor a két szint nem hasonlítható össze egymással, mivel a mak-

roszkópikus modellek esetén nincs információnk a hiszterézisgörbe fizikai jelenségeinek

hátteréről, ugyanis azokat analitikus közelítő függvények írják le. A modellezési szinteket

tekintve a makroszkópikus a legalacsonyabb szint [23, 24].

A harmadik szint a mezoszkópikus modelleket foglalja magába, melyek használata ter-

jedt el főleg a mérnöki gyakorlatban. Ezek a modellek a két másik szint között helyez-

kednek el, mivel alkalmazásukkal a hiszterézisjelenség – a mikroszkópikus modellekhez

képest – kevésbé pontosan írható le, ugyanakkor az a fizikai jelenségeket is figyelembe

véve történik. Ebbe a csoportba tartozik például a Jiles-Atherton- [18–47], és a Preisach-

modell [34, 48–52], melyek talán a leginkább alkalmazott módszerek [23, 24].

Más megközelítésben a hiszteréziskarakterisztikát leíró modelleket a matematikai (Prei-

sach-modell), vagy fizikai megközelítés jellemzi. Az első jelentős tanulmány a hiszterézis-

jelenségekben lejátszódó folyamatokat leíró differenciálegyenleteket írja le, amely Duhem

nevéhez fűződik [148–150]. Ez alapján az első dinamikus hiszterézismodell reprezentációja

valósult meg, amely a Hodgdon-modell [23, 34, 151, 152].

A Boltzmann-statisztikán [23,64,153] alapuló, paramágneses anyagokat leíró Langevin-

modell [1, 18, 19, 23], valamint a Weiss-formula [23] prezentálása, és számos további mó-

dosítás eredményezte a ferromágneses anyagok hizterézis modellezésére a Jiles-Atherton-

módszert, amely lényegében a mágneses anyagok energiaegyensúlyának változását írja le a

doménfalak mozgásának hatására [23, 34].

A Jiles-Atherton-módszert széles körben alkalmazzák a nemlineáris mágneses hiszteré-

zis modellezésére [18–20,22–47]. A modell öt paraméter meghatározásával írja le a model-

lezni kívánt B−H görbét, amely paraméterek fizikai jelentéssel bírnak. Ezek az Ms, α , a,

c és k paraméterek. Más megközelítésben az öt paraméter a mérés alapján meghatározott
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B−H görbe identifikációjára szolgál. A módszer célja, hogy a paraméterek által megha-

tározható legyen a mérési eredményekhez legjobban illeszkedő hiszterézis karakterisztika,

vagyis a választott hibafüggvény értékének lehetőség szerint a globális minimumot el kell

érnie.

A modell két, a mágnesességhez kapcsolódó és egymással összefüggő jelenséget és an-

nak hatását reprezentálja az öt paraméter segítségével. Az egyik jelenség a doménfalak

mozgása, amely a külső mágneses tér hatására és annak irányába történik meg; míg a másik

az irányba állított domének spinmomentumának forgása.

A mágnesesség a módszer alapján két komponens összegeként adódik [18–20, 22–27,

35, 36, 39, 42, 154, 155], vagyis

M = Mrev +Mirr, (2.42)

ahol Mrev a reverzibilis, míg Mirr az irreverzibilis mágnesezettséget jelenti. Az irreverzibilis

komponens a doménfalak irreverzibilis mozgását fejezi ki, míg a reverzibilis mágnesezettség

a doménfalak elfordulásának felel meg. A reverzibilis komponens felírható az irreverzibilis

komponens, valamint az Man hiszterézismentes görbe különbségeként, tehát

Mrev = c(Man−Mirr), (2.43)

ahol c egy dimenzió nélküli paraméter, amely a reverzibilis doménfalmozgást reprezentáló

együttható.

Az Man hiszterézismentes görbe kifejezhető az

Man = Ms

[
coth

(
He

a

)
− a

He

]
(2.44)

összefüggés szerint, ahol He a később részletezett hatásos mágneses térerősség és a =

kT/µ0m az hiszterézismentes görbe alakparamétere, melynek mértékegysége [A/m], és Ms

a szaturációs mágnesezettséget jelenti. A k jelölés a Boltzmann-állandót jelenti, melynek

értéke k = 1,381 · 10−23 J/K, T az abszolút hőmérséklet és m a mágneses momentum. A

zárójelben lévő összefüggés a (2.44) egyenletben a Langevin-függvény, melynek általános

formulája az alábbi [1, 18, 23]:

L (λ ) = cothλ − 1
λ
. (2.45)

Fontos megjegyezni, hogy a Langevin-függvénynek folytonossága van λ = 0 helyen, ezért

annak értéke kellően kis λ esetén a Taylor-sor első tagjával közelíthető, vagyis

L (λ ) =

{
cothλ − 1

λ
, ha|λ | ≥ λ0,

λ

3 , ha|λ |< λ0,
(2.46)
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ahol λ0 kellően kicsi, pozitív érték.

Weiss azt ismerte fel [23], hogy a ferromágneses anyagokban a szomszédos momentu-

mok kölcsönösen hatnak egymásra és ez a kölcsönhatás a mágneses momentumok között

egy Hex mágneses térerősség változással jár együtt. Ez a kölcsönhatás felírható a doménen

belüli összes mágneses momentum esetére, vagyis

Hex = ∑
j

αi, jm j, (2.47)

ahol α a momentumok elmozdulásának paramétere az i és j momentumok között meglévő

kölcsönhatás függvényében. Weiss feltételezése szerint, ha az összes momentum esetén a

köztük lévő kölcsönhatás nagysága azonos, akkor a momentumok elmozdulásának mértéke

is minden esetben azonos, vagyis αi, j = α,(∀i, j), tehát

Hex = α ∑
j

m j. (2.48)

A (2.48) összefüggés a Weiss-korrekció, amely alapján a hatásos mágneses térerősség

He = H +αM (2.49)

összefüggés szerint fejezhető ki. Az Man hiszterézismentes görbe (2.49) behelyettesítésével

(2.44) az alábbi alakot ölti:

Man = Ms

[
coth

(
H +αM

a

)
− a

H +αM

]
. (2.50)

Amennyiben (2.49) értéke elegendően kicsi, akkor (2.46) összefüggésnek megfelelően (2.50)

felirható

Man = Ms
H +αM

3a
(2.51)

szerint.

A teljes mágnesezettség felírható a (2.43) egyenlet (2.42) összefüggésbe történő behe-

lyettesítésével, vagyis

M = (1− c)Mirr + cMan. (2.52)

Az irreverzibilis mágnesezettség változása az energiaegyenlet felhasználásával fejezhető ki,

amely szerint a hiszterézismentes görbe mágneses energiaváltozása és a hiszterézisveszteség

közti különbség egyenlő Mirr energiájával [23], azaz

µ0

∫
M(H)dH = µ0

∫
Man(H)dH−µ0

∫
kδ

dM
dH

dH, (2.53)
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következésképp

Man(H) = M(H)+ kδ
dM
dH

, (2.54)

ahol k reprezentálja a doménfalak letapadásából eredő irreverzibilis folyamatot, és δ ki-

fejezhető sign(dHe/dt) összefüggés szerint. Ha dH/dt=0, δ akkor sem lehet zérus, hanem

ilyenkor +1, vagy -1 értéket veheti fel, amely választható [23].

Ha a mágnesezési folyamat során a hiszterézismentes mágnesezés kisebb értékű, mint

az irreverzibilis mágnesezés, az olyan megoldáshoz vezet, amelynek nincs fizikai tartalma.

Ebben az esetben, amikor dMirr/dHe<0, akkor a domének valójában nem mozdulnak, vagyis

dMirr/dHe=0. Az irreverzibilis mágnesezést leíró differenciálegyenlet ekkor:

dMirr =
1

kδ
[(Man−Mirr)dHe]

+, (2.55)

ahol

x+ =

{
x, ha x≥ 0,

0, ha x < 0.
(2.56)

A (2.55) differenciálegyenletet alkalmazva (2.52) összefüggésben a mágnesezettség válto-

zása az alábbi alakban fejezhető ki:

dM =
1− c
kδ

[(Man−Mirr)dHe]
++ c dMan. (2.57)

Diszkretizálva a (j+1). lépésben a hiszteréziskarakterisztika mágnesezettsége a j. lépés

alapján az alábbi differenciálegyenlettel becsülhető:

dM j+1 =
1

kδ
[(Man−M j)dHe]

++ c dMan, (2.58)

amely a hiszteréziskarakerisztika Jiles-Atherton-modelljének numerikus szimulációban al-

kalmazható összefüggése, mely a fentebb említett öt paraméter ismeretében pontos közelítő

eredményre vezet.

2.3.1. A Jiles-Atherton-modell változatai és célkitűzések megfogalmazá-
sa

Az előző alfejezetben részletezett Jiles-Atherton-modell a megfelelő paraméterek mellett

tetszőleges skalár hiszteréziskarakterisztika identifikálására alkalmas, ugyanakkor néhány

esetben a módszer által szimulált hiszteréziskarakterisztikák nem feleltek meg a mérési ered-

ményeknek. További hátránya a módszernek az inicializáló paraméterek (Ms0, α0, a0, c0,

k0) rossz megválasztása, ami instabillá teheti a modellt és így annak pontosságát.
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Ezek kiküszöbölésére a Jiles-Atherton-modellnek számos változata kidolgozásra került,

melyek célja a modell továbbfejlesztése és optimalizálása volt.

Kenneth H. Carpenter például a Jiles-Atherton-modell differenciálegyenletében javasolt

olyan módosításokat, mely alapján az eljárás képes a hiszteréziskarakterisztika összetettebb

részeit - mint például a különböző alakú és méretű minor hurkok alakjait - is meghatározni

[156].

Született javaslat a Jiles-Atherton-paramétereinek megkötésére is, főleg kisebb hiszteré-

ziskarakterisztikák szaturációs szakaszának pontosabb modellezésével kapcsolatban [157],

ahol a következő szabályok kerültek megfogalmazásra: Ms paraméter konstans szám, vala-

mint k értéke a mérési eredmények alapján meghatározott Hc koercitív térerősséggel egyezik

meg. Ezáltal a további három paraméter (α , a, s) meghatározására egyszerűsödik a modell.

A Jiles-Atherton-modell inverz változatát 2002-ben publikálták [158]. Ennek lényege,

hogy az M mágnesezettség kiszámításához a H mágneses térerősség helyett a Be hatásos

mágneses indukció értékét használják fel [158, 159], mely a

Be = µ0He, (2.59)

összefüggés szerint határozható meg.

További módozatok a Jiles-Atherton-modell optimalizálására helyezték a hangsúlyt, a

minél pontosabb és robusztusabb modellalkotás elérése céljából [160–165].

Megjelentek az inverz-Jiles-Atherton-modell optimalizálását ismertető publikációk is,

mint például [159], mely szerint a bemutatott módszertan szintén egy optimalizálási eljárá-

son alapul, és a paraméterek változtatásából, valamint a mért és kiszámított modellek közötti

négyzetes középérték hibára (MSE, Mean Squared Error) gyakorolt hatásuk ellenőrzéséből

áll.

A skalár hiszteréziskarakterisztika modellezése mellett a Jiles-Atherton-modell vektor-

hiszteréziskarakterisztikájának identifikálására is dolgoztak ki változatokat [47, 166–169] a

vizsgált anyag anizotrópiájának modellezése érdekében.

A megvalósított módszerek közös tulajdonsága, hogy az eredeti Jiles-Atherton-modell

jellegzetességein javítottak vagy pontosság, vagy robusztusság szempontjából, ugyanakkor

elmondható az is, hogy számos kidolgozott módszer ennek érdekében komplex és bonyo-

lult kialakítású, mely ismertetőjegyek miatt azok alkalmazhatósága körülményes. Emellett

a releváns szakirodalomban nem találtam olyan publikációt, amely a Jiles-Atherton-modellt

állandómágnes hiszteréziskarakterisztikájának modellezésére alkalmazná. Ezek ismereté-

ben munkám során azt a célt tűztem ki, hogy egy olyan, egyszerű felépítésű, könnyen imp-

lementálható Jiles-Atherton-alapú eljárást dolgozzak ki, mely által állandómágnesek skalár

hiszteréziskarakterisztikájának kellő pontosságú identifikációjára nyílik lehetőség.
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3. fejezet

Permanens mágnes skalár
hiszterézisének mérésére alkalmas
elrendezés megvalósítása

Kutatási tevékenységem egy kiemelt célja volt egy olyan eljárás kidolgozása, melynek egyes

lépései saját magam által megvalósított folyamatokat tartalmaz. Ennek eleme a permanens

mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikájának mérésére szolgáló eljárás elektrodinamikai

vizsgálata és a mérési környezet realizálása. A skalár hiszteréziskarakterisztika mérésére

alkalmas eljárás realizálása előtt a mérési elrendezés elektromágnesének végeselem-alapú

vizsgálatát végeztem el. A vizsgálat elvégzése alapján definiáltam azt a szükséges mágneses

térerősség értéket, amely által a ferrit mágnes teljes hiszteréziskarakterisztikájának mérése

elvégezhető, majd az eredmények ismeretében valósult meg a mérőkörnyezet realizálása.

A mérőkörnyezet kialakításában Szűcs Attila kollégám is részt vett, aki méréstechnikai ta-

pasztalataival segítette annak megvalósulását.

Ebben a fejezetben bemutatom a numerikus vizsgálat eredményeit, valamint ismertetem

a mérési elrendezés realizálását és az általa meghatározott ferrit-típusú permanens mágnes

skalár hiszteréziskarakterisztikáit.

3.1. Skalár hiszterézis mérésére alkalmas elrendezés nume-
rikus analízise

Az elektrodinamikai problémák korszerű vizsgálati módszerei közé tartozik a CAD-alapú

numerikus elemzés, mely egy igen jól alkalmazható és költséghatékony megoldás. Ennek

egyik, széles körben alkalmazott megoldása a végeselem-módszer alapú numerikus számí-

tás, melynek elméleti hátterét az előző fejezetben ismertettem. Kutatási tevékenységem-
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ben ezen módszert alkalmaztam a nemlinearitás figyelembevételével, vagyis a fixpontos-

technikát a végeselem-módszerhez illesztettem, melyet egy kombinált szoftveres környe-

zetben valósítottam meg, melynek blokkvázlata a a 3.1. ábrán figyelhető meg.

3.1. ábra. A COMSOL-MATLAB kombinált fejlesztőkörnyezet szemléltetése

A kombinált szoftveres környezet keretét a COMSOL Multiphysics végeselem-alapú

fejlesztőkörnyezet adja [87–89,107,109,113,114,133,155,170–172]. E környezetben történt

meg a geometria megrajzolása, melynek szimmetriája miatt elegendő volt a modell felét

elkészíteni [87, 113].
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A modellezés során további geometriai egyszerűsítést tett lehetővé a gerjesztőtekercs he-

lyének definiálása a megrajzolt modellben. A megvalósított mérési környezetben alkalma-

zott elektromágnes realizálása során a tekercselés a vasmag három oldalán kapott helyet an-

nak kiterjedéséből adódóan, melyek sorba vannak kötve egymással. A CAD-környezetben

megvalósított modell esetén viszont a tekercselést az elektromágnes vasmagjának egy olda-

lára definiáltam, tovább egyszerűsítve ezáltal is a modellezendő geometriát. A geometriák

közti különbséget a 3.2. ábra szemlélteti, ahol a felső ábrán az eredeti, míg az alsó ábrán a

módosított és egyszerűsített elrendezés látható.

3.2. ábra. Az eredeti és a módosított modell és annak végeselem-rácsa

A 3.2. ábrán látható elrendezések során generált végeselem-rács elemszáma az eredeti

elrendezés során kb. kétmillió-, míg az egyszerűsített geometria esetén kb. egymillió darab.

A számítás alapjául szolgáló geometria egyszerűsítésének lehetőségét a modellek fix-

pontos-módszerrel kiegészített végeselem-módszer alapú megoldásainak összehasonlításá-

val ellenőriztem. Ennek során azonos anyagparamétereket definiáltam mindkét modell ese-

tén, majd a posztprocesszálás során a légrésben számított mágneses térerősségek értékeit

hasonlítottam össze egymással. Ennek eredményeit mutatja a 3.3. ábra.

A 3.3. ábrán kék színnel jelöltem az eredeti, a vasmag három oldalára tekercselt modell
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3.3. ábra. A két geometriaváltozat légrésében számított mágneses térerősség alakulása a
pozíció függvényében

légrésében számított mágneses térerősséget, míg ugyanezen mennyiséget az egy oldalra raj-

zolt CAD-modell esetében piros szín mutatja. Látható, hogy a két eredmény nem teljesen

egyezik meg egymással. A két modell-változat légrésében számított mágneses térerősségek

közti eltérést a relatív hiba meghatározásával állapítottam meg. A relatív hibát a

∆H =
|H3t−H1t|
|H3t|

·100 (3.1)

összefüggés szerint, százalékos formában határoztam meg, ahol ∆H a relatív hiba értéke,

H3t az eredeti, három oldalra tekercselt változat légrésében számolt mágneses térerősség ér-

téke, míg H1t a tekercselés szempontjából egyszerűsített modell esetében jelenti ugyanezen

mennyiség értékét. A légrésben számított mágneses térerősség relatív hibájának eredményét

a 3.4. ábra mutatja.

3.4. ábra. A két geometriaváltozat mágneses térerősségeinek relatív hibája a légrésben
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A 3.4. ábrán látható, hogy a légrés szélein nagyobb eltérés mutatkozik a két mágneses

térerősség között, ugyanakkor ezen különbség nem haladja meg az 1,3%-ot, valamint a lég-

rés közepe felé haladva a differencia tovább csökken, kb. 0,4−0,5%-ig, ahová a mágnest is

elhelyeztem. Ez a kismértékű eltérés indokolja az eredeti geometria egyszerűsítésének lehe-

tőségét, anélkül, hogy az lényegesen befolyásolná a szimulációs eredmények hasznosságát

a mérési elrendezés realizálásának szempontjából.

A COMSOL Multiphysics végeselem-alapú fejlesztőkörnyezetben végeztem el tehát a

pre-, és posztproccesszálási folyamatokat, vagyis itt definiáltam az anyagparamétereket,

előírtam a közegek egyenleteit és a peremfeltételeket, majd végeselem-rácsot generáltam,

melynek sűrűségét a modell légrésében nagyobbra állítottam a pontosabb eredmény eléré-

se érdekében. A fejlesztőkörnyezet saját megoldója által határoztam meg a B0, H0 és I0

inicializáló értékeket is, mint n=0. iteratív lépés.

Ezt követően a MATLAB [173] környezetben megvalósított végeselem-módszerhez illesz-

tett fixpontos-modellen alapuló iteratív megoldó segítségével határoztam meg a modellben

elhelyezkedő mágnes hiszteréziskarakterisztikáját. A számítások célja azon Hmax mágneses

térerősségnek a meghatározása volt, amely által a vizsgált permanens mágnes teljes hiszte-

réziskarakterisztikája szobahőmérsékleten mérhető.

A vizsgált ferrit mágnes porvasmagból készült, emiatt az örvényáramok hatását nem

vettem figyelembe. A vasmagban kialakuló örvényáramok csökkentése végett választottam

alacsony frekvenciát (1Hz), ami jó kompromisszumnak bizonyult.

Mindezt a szimulációk elvégzése kapcsán is kihasználtam, ugyanis az örvényáramok

hatását figyelembe vevő (2.5) Maxwell-egyenletet figyelmen kívül hagytam, ami által nem-

lineáris statikus mágneses tér feladat állt elő. A statikus mágneses tér feladatot MATLAB

környezetben a fixpontos-technikával oldottam meg, mely során a 2.1.4.6. alfejezetben rész-

letezett folyamatot valósítottam meg.

A statikus feladatot minden időlépésben megoldva és figyelembe véve a gerjesztő áram

periodikus voltát, periodikus térjellemzők álltak elő. A fluxust a merőtekercs helyén ezen

időfüggvény alapján állítottam elő (Φ =
∫

A B · dA), amely időfüggvényből számítottam az

indukált feszültséget, vagyis u(t) =−dΦ

dt .

A számításokat több gerjesztés esetén is elvégeztem, melynek eredményeit a COMSOL

saját nemlineáris Newton-Rapson-alapú megoldójával is összehasonlítottam. Ennek egy

eredménye látható a 3.5. ábrán.

Összevetve a 3.5. ábra alapján látható eredményeket, megállapítható, hogy a COMSOL

saját megoldója és az általam megvalósított fixpontos-módszerrel kiegészített végeselem-

módszeren alapuló megoldás között nagy az egyezőség.

A 3.5. ábrán Î = 6A gerjesztés mellett Hmax = 4,7 ·105 A/m értéket számoltam. A szi-

mulációs számítások alapján a skalár hiszteréziskarakterisztika mérő berendezés menetszá-
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3.5. ábra. Szimulációs eredmények összehasonlítása

mát a számolt Hmax ismeretében határoztam meg, melynek figyelembevételével döntöttem

annak értékéről.

A szimulációs eredményeket felhasználva építettem meg Szűcs Attila kollégám segítsé-

gével a következő alfejezetben részletezett skalár hiszteréziskarakterisztika mérésére alkal-

mas berendezést.

3.2. Permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának mé-
rése

Az általam elkészített permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának felvételére alkal-

mas mérési elrendezés illusztrációja a 3.6. ábrán látható [102,155]. A mérési összeállítás fő

berendezéseinek bővebb ismertetése az A. függelékben található.

Az elrendezés fő eleme egy 4mm nagyságú légréssel rendelkező C-alakú járom, melynek

elkészítésében óriási szerepet vállalt Szűcs Attila, a Széchenyi István Egyetem Automatizá-

lási Tanszékének munkatársa. A járom szélessége és magassága rendre 350mm és kereszt-

metszete 50mmx50mm. Anyagát tekintve szerkezeti acél. Az egyfázisú tekercselés a járom

három oldalán kapott helyet, amelynek menetszáma 2100. A vizsgált állandómágnes a já-

rom légrésében helyezkedik el, ami nem tölti ki teljesen a légrést [155]. A mérés során hasz-

nált próbatest egy ferrit állandómágnes, amelynek befoglaló méretei: 25mmx18mmx4mm.

Az elektromágnesben kialakuló mágneses térerősség gerjesztését egy feszültségvezérelt

áramgenerátor szolgáltatja, amelynek árama számítógép segítségével szabályozható. A ge-

nerátor szabályozása, valamint a mért jelek számítógép felé történő továbbítása egy PCI

kivitelű, National Instruments által forgalmazott mérő és adatgyűjtő kártya (Data Acquisiti-

on Card, DAQ Card) segítségével valósul meg, melynek típusa NI-DAQ PCI-6251.

A mérés számítógépes inicializásása után az elektromágnes tekercselését – amely primer
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3.6. ábra. A mérési elrendezés illusztrálása

oldali tekercselésnek tekinthető – a DAQ-kártyán keresztül előre definiált időfüggvényű i(t)

áram segítségével lehet gerjeszteni, aminek következtében a B(t) és H(t) mérésére szolgáló

szekunder oldali mérőtekercsekben u(t) feszültség indukálódik. Az indukált feszültségek

időfüggvényeit a DAQ-kártya segítségével mértem, majd az adatokat számítógéppel dol-

goztam fel és jelenítettem meg.

3.2.1. A mérőtekercsek bemutatása

A permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának meghatározásához – vagyis a szekun-

der oldalon – két, általam készített kis mérőtekercset használtam, melyeket előzetesen szol-

enoid segítségével kalibráltam. Az NB = 40 menetszámú tekercs (B–tekercs) körbeveszi a

mintadarabot, amely segítségével az időben változó mágneses indukcióval arányos feszült-

séget mértem. A baloldali 3.7. ábrán egy permanens mágnes látható és körülötte a B–tekercs,

míg jobb oldalon a H–tekercs figyelhető meg.

A mért feszültségből a mágneses indukció Faraday törvénye szerint számítható, vagyis

B(t) =− 1
SNB

∫ t

0
ui(τ)dτ, (3.2)

ahol S a mérőtekercs keresztmetszete.

A másik tekercset (H–tekercs) a mintadarab közvetlen közelébe, a légrésbe helyeztem

el, melynek elhelyezkedése a 3.8. ábrán figyelhető meg.

E tekercs feladata ugyancsak az időben változó mágneses indukcióval arányos feszültség

indukálása, ugyanakkor ebből a mennyiségből a mágneses térerősséget határoztam meg H=
B

µ0µr
szerint.
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3.7. ábra. A B–tekercs elhelyezkedése a permanens mágnes körül (bal) és a H–tekercs
méretének illusztrálása (jobb)

3.8. ábra. A H–mérőtekercs elhelyezkedése

3.2.1.1. A mérőtekercsek kalibrálása

A mérőtekercsek kalibrációját egy N=305 menetszámú, L=340mm hosszúságú és R=50mm

sugarú szolenoid segítségével végeztem el [88].

A kalibrációs mérés a szolenoid mágneses térerősségének meghatározásán alapszik an-

nak hosszirányú z tengelye mentén, melynek sematikus illusztrációja a 3.9. ábrán látható.

A szolenoid egy menetének H(z) z-komponensű mágneses térerőssége kifejezhető

H(z) =
R2

2(R2 + z2)3/2 I (3.3)

szerint, ahol R a szolenoid sugara, z a tengely menti táv, melynek hossza 2b, valamint I

a tekercsben folyó áram. Stacionárius mágneses tér esetén a szolenoid tekercs mágneses

térerőssége a tekercs környékén a

H =
NI
L
, (3.4)

szerint számítható, vagyis a tekercs belsejében mindenhol homogén mágneses tér feltéte-
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3.9. ábra. Szolenoid vázlatos ábrázolása

lezhető. A szolenoid hosszát L jelöli, aminek értéke 3.9. ábra alapján 2b. Az N menetes

tekercsekben átfolyó I áram a szolenoid hossza mentén egyenletesen oszlik el, amelynek

értéke egy infinitezimálisan kicsi dz szakaszon

I =
NI
L

dz′ (3.5)

szerint határozható meg. A szolenoid bármelyik menetének helye kifejezhető a

z = z− z′ (3.6)

összefüggés szerint. Egy menetre tehát a (3.3) összefüggés a (3.5) és a ( 3.6) felhasználásá-

val az alábbiak szerint írható fel:

dH(z) =
R2

2[R2 +(z− z′)2]3/2
NI
2b

dz′, (3.7)

amely N menet esetén

H(z) =
∫ b

−b

R2

2[R2 +(z− z′)2]3/2 )
NI
2b

dz′ =
NI
4b

[
b− z√

(b− z)2 +R2
+[

b+ z√
(b+ z)2 +R2

]
, (3.8)

amely a z=0 helyen

H(0) =
NI
4b

[
2b√

b2 +R2

]
(3.9)

alakban fejezhető ki. Ha a szolenoid hosszához képest annak sugarát elhanyagolhatóan

kicsinek tekintjük, akkor (3.9) H(0)≈ NI
2b alakra egyszerűsödik, vagyis belátható, hogy egy

szolenoid közepén a mágneses térerősség közel homogén. A szolenoid szélein a mágneses

térerősség közel H(0)/2, mivel

H(z) =
NI
4b

[
2b√

4b2 +R2

]
, (3.10)
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amely a szolenoid hosszához képest elhanyagolhatóan kicsi sugár esetén (3.9) összefüggés

H(b) ≈ NI
4b alakra egyszerűsödik. Ezek ismeretében a szolenoid belsejében a mágneses

térerősség a z tengely mentén a 3.10. ábra szerint alakul.

3.10. ábra. A mágneses térerősség alakulása a szolenoid belsejében

A kalibrációs mérés elve tehát azon alapszik, hogy a váltakozó árammal gerjesztett szol-

enoid belső középpontjában olyan mágneses tér alakul ki, melynek értéke a gerjesztett te-

kercs belsejében homogénnek tekinthető, vagyis közel konstans a 3.10. ábra szerint.

Ezt az elvet alkalmazva a mérőtekercseket egyenként a szolenoid belső középpontjába

helyeztem el, melynek vázlata a 3.11. ábrán látható.

3.11. ábra. Mérőtekercs kalibrálása szolenoid segítségével
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A szolenoid középpontjában meghatároztam a mágneses térerősség z-komponensű érté-

két, vagyis

H(z, t) =
Ni(t)

L

L
2√

(L
2 )

2 +R2
, (3.11)

amelynek ismeretében a mérőtekercsben indukálódó feszültség értéke az alábbi módon fe-

jezhető ki:

u(t) = kH(t), (3.12)

ahol k a tekercs kalibrációs tényezője, mely kifejezhető k = u(t)/H(t) szerint. A (3.12)

összefüggés általános érvényű, melyben a k kalibrációs érték konstansnak tekinthető a vizs-

gált frekvenciatartományban (1Hz) [174]. A mérések elvégzése során csak az említett 1Hz-

es frekvencián vizsgáltam a ferrit mágnes hiszteréziskarakterisztikáját, emiatt munkám so-

rán nem foglalkoztam behatóan a frekvenciafüggéssel. A mérőtekercsek kalibrációs ténye-

zőjének meghatározásával a permanens mágnes mágneses indukciója (3.2) felhasználásával

pontosan számítható, vagyis

B(t) =− k
SNB

∫ t

0
ui(τ)dτ, (3.13)

mely segítségével a mágneses térerősség és a mágnesezettség is kifejezhető.

3.2.2. A mérési elrendezés felhasználói felülete

A mérés inicializálására, valamint a mért adatok feldolgozására és az eredmények megjele-

nítésére LabVIEW [155,175] fejlesztőkörnyezetben hoztam létre egy eljárást, melynek teljes

grafikus felhasználói felülete a 3.12. ábrán látható. A program bővebb ismertetése a B. füg-

gelékben található.

A felhasználói felület több részre tagolódik. A mérés inicializálására vonatkozó beállí-

tási lehetőségeket a program bal oldalán helyeztem el, mely a 3.13. ábrán figyelhető meg és

a 3.12. ábra feketével határolt területét jelenti.

Ebben a menüsorban lehet definiálni az NI-DAQ mérőkártya felhasznált kimeneti és

bemeneti portjait, valamint azok értékhatárait (3.13. ábra, felső része). A mérés előké-

születihez tartozik a gerjesztés jelalakjának, frekvenciájának és amplitúdójának definiálása,

melyek beállítási lehetőségei is rendelkezésre állnak a felhasználó számára. A mérés peri-

ódusszáma, valamint az egy periódus alatti mintavétel számát is ebben a menüsorban lehet

beállítani. Az inicializálás további részét képezi a mérőtekercsek paramétereinek megadása,

ami a menetszám, a keresztmetszet és a k kalibrációs tényezőt jelenti (3.13. ábra, közép-

ső része). A mért jelalak FFT-szűrésének (Fast Fourier Transform) beállítására is itt van

lehetőség (3.13. ábra, alsó része).
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3.12. ábra. Felhasználói felület és főbb részei

3.13. ábra. Inicializálásra szolgáló menüsor
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A 3.12. ábra piros kerettel határolt területén a mérés állapotvisszajelzésére szolgáló in-

formációk kaptak helyet, ahol ellenőrizni lehet a mérőtekercsek által indukált feszültségek

szoftveres szűrés utáni amplitúdóspektrumát is.

3.14. ábra. Mérőtekercsek amplitúdóspektrumai szoftveres szűrés után

Az indukált feszültségek szoftveres szűrését a LabVIEW FFT blokkjával Fourier-transzfor-

máltam, és egy általam megvalósított digitális szűrő segítségével a nemkívánatos harmoni-

kusokat eltávolítottam, majd a szűrt spektrumot visszatranszformáltam az időtartományba.

A 3.14. ábra erre mutat példát a két mérőtekercs estében, ahol a szoftveres FFT-szűrés után

amplitúdóspektrumokat lehet látni. A szűrés elvégzésére azért volt szükség, mert tapaszta-

lataim szerint alacsony frekvenciás gerjesztés esetén a mért karakterisztikák meglehetősen

zajosak voltak, és megfelelő hardveres beállítás nem állt rendelkezésemre ennek kiküszöbö-

lésére.

A szűrés elvégzése utáni jelalakok megjelenítésére is a 3.12. ábra piros kerettel jelölt te-

rületén elhelyezett kijelzők adnak információt. A kezelőfelületen lehetőség van szűrt jelből

számított B(t) mágneses indukciók, valamint a származtatott mágneses térerősségek H(t)

jelalakjainak vizsgálatára (l. 3.15. ábrán látható felső kijelző). További kijelző szolgál-

tat információval a mérőtekercsek által mért indukált feszültségek értékeiről és jelalakjairól,

melyeknek LabVIEW FFT szűrés utáni állapotai is megjelenítésre kerültek (l. 3.15. ábrán lát-

ható alsó kijelző). A program lehetőséget biztosít továbbá a mérőtekercsek kalibrációjának

elvégzésére, melyek zajjal terhelt és szűrt jelalakjainak kijelzésére is mód adódik ugyanezen

kijelzőn, valamint ugyanitt a visszamért gerjesztőáram értékét is ellenőrizni lehet.

A számos mennyiség megjelenítését tetszőlegesen, kis kapcsolók segítségével lehet en-

gedélyezni, vagy tiltani, így a felhasználó csak a számára releváns információkat láthatja a

kijelzőkön.

Ezen terület további részét képezi a mérés aktuális állapotának a felhasználó felé történő

visszajelzése is, melynek illusztrációja a 3.16. ábrán látható.
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3.15. ábra. Mért és számított mennyiségek megjelenítése az FFT-szűrés után

3.16. ábra. A mérés állapotvisszajelzése

A mérés aktuális állapotát a kijelző ledsorának növekvő számú világítása jelzi a felhasz-

náló számára. Első állapotban a gerjesztés jelalakjának előállítását jelzi az állapotsor. A

következő állapot a gerjesztés, valamint a mérés elvégzéséről informál, amelyet a szoftve-

res FFT-szűrés, végül a mért mennyiségekből származtatott karakterisztikák, valamint azok

megjelenítésének jelzése követ.

A felhasználói felület harmadik, nagyobb része a 3.12. ábra kék kerettel határolt területe

a mérési eredmények megjelenítésére szolgáló kijelzőket tartalmazza, melyre illusztratív

példát a 3.17. ábra mutat.

51



Kovács Gergely 2019

3.17. ábra. Hiszteréziskarakterisztika megjelenítésére szolgáló kijelzők

A 3.17. illusztratív ábra jobb felső sarkában lévő kisebb kijelző egy ferrit mágnes B−H;

a bal alsó, nagyobb megjelenítő pedig ugyanezen mintadarab µ0M−H karaktrerisztikáit

mutatja, különböző gerjesztések esetén.

A 3.12. ábra zöld kerettel határolt területe a program inditására, leállítására, valamint a

mérési eredmények mentésére szolgáló vezérlőgombokat foglalja magába. A program által

lehetőség van korábbi mérési eredmények újbóli megjelenítésére is.

3.2.3. A permanens mágnes karakterisztikájának mérési menete

Az általam megvalósított, a 2.2. fejezetben ismertetett permanens mágnes skalár hiszterézis-

karakterisztikájának meghatározására alkalmas mérőkörnyezettel történő mérés blokkvázla-

tát mutatja a 3.18. ábra.

A mérőprogram indítása után az időtartománybeli mérés elvégzéséhez a felhasználói fe-

lületen először a mérés inicializálását végeztem el. Definiáltam a DAQ-kártya –méréshez

szükséges– kimeneti-, és bemeneti perifériáit és beállítottam a mérőtekercsek kB és kH ka-

librációs tényezőit. Ezt követően a gerjesztőjel jelalakjának tulajdonságait definiáltam. A

program az előírt gerjesztőjel amplitúdójával arányos, valamint annak frekvenciájával azo-
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Program indítása

kB,kH, DAQ-ch

i(t)

i(t) out

uB(t),uH(t)

FFT

B(t), H(t), µ0M(t)

B-H, µ0M-H

Adatok mentése,

Program leállítása

3.18. ábra. Hiszteréziskarakterisztika mérés blokkvázlata

nos vezérlőfeszültséget generált a feszültségvezérelt áramgenerátor számára. A gerjesztés

engedélyezése után történt meg a mágneses térerősség elektromágnes általi felépítése, va-

lamint ezt követően két külön mérési csatornán a mérőtekercsek által indukált feszültségek

mintavételezése. A mért feszültség-jelalakokat ezután a programban megvalósított FFT-

alapú digitális szűrés segítségével zajmentesítettem. Ezt követően történik a szűrt mérő-

jelek program általi feldolgozása. A mért értékekből a program automatikusan előállítja

a B(t) mágneses indukció, a H(t) mágneses térerősség és a µ0M(t) mágnesezettség idő-

függvényeit. Ezen mágneses jellemzők által a program a felhasználói felületen két külön

kijelzőn jeleníti meg a B(t)-H(t) és µ0M(t)-H(t) hiszteréziskarakterisztikákat. A mérési

adatok mentésére több módon is van lehetőség. A program lehetővé teszi a mért hiszte-

réziskarakterisztikák mentését külön-külön fájlba, illetve megoldható a mérési eredmények
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egymásra rajzolása is, elemzés céljából. A mérési adatok formátum nélküli, szöveges fájlba

mentheti a felhasználó, így azok posztprocesszálása más fejlesztőkörnyezetben is (például

MATLAB) könnyedén megoldható. A mért és mentésre került mérési eredményeket a felhasz-

náló tetszőleges számban jelenítheti meg és mentheti el a program segítségével.

3.2.4. A mérési eredmények bemutatása

A fenti alfejezetekben ismertetett mérési elrendezés és elv alkalmazásával méréseket vé-

geztem el egy ferrit-alapú permanens mágnes esetében. A mintadarab vizsgálata során a

mérőtekercsekben indukált feszültségekből mind a B−H, mind a µ0M−H skalár hisz-

teréziskarakterisztikát származtattam, és az eredményeket megjelenítettem. A méréseket

a rendelkezésemre álló feszültségvezérelt áramgenerátor specifikációját figyelembe véve a

lehető legalacsonyabb frekvencián, f = 1Hz. A gerjesztőáram definiálása esetén, ugyan-

csak az áramgenerátor specifikációját figyelembe véve jártam el, ugyanakkor a méréseket

több áramerősség esetén is elvégeztem. A gerjesztőáramot Î=21A csúcsértékben maxima-

lizáltam, és Î=1A-től 1A-enként növeltem annak amplitúdóját. Emellett kis áramerősségen

további gerjesztések esetén is megvizsgáltam a mintadarab skalár hiszteréziskarakteriszti-

káját, vagyis 0,25A, 0,5A és 1,75A értékeken. Az összes mérési eredmény a 3.19. ábrán

látható.

A 3.19. ábrán megfigyelhető, hogy a gerjesztés növelésével a vizsgált permanens mágnes

skalár hiszteréziskarakterisztikája milyen mértékben változik. Kisebb gerjesztőáram esetén

a váltakozó áram hatására a mintadarab skaláris hiszteréziskarakterisztikája kévesbé mu-

tat nemlineáris jelleget. A hiszteréziskaraktersiztika alakjában történő jelentősebb változás

Î=3A gerjesztés esetén tapasztalható. A 3.19. ábrán látható, hogy az anyag Î=5A gerjesztés

mellett már eléri a szaturációt. A gerjesztőáram további növelésével tovább változik ugyan

a H, valamint a B és a µ0M értéke, ugyanakkor a változás nem jelentős. A gerjesztőáram

további növelésével viszont a mérési bizonytalanság is egyre nagyobb, vagyis a szaturáci-

ós tartományban a mágnes hiszteréziskarakterisztikája hurokszerű pálya mentén változik a

gerjesztés csökkentésével. Ez figyelhető meg a 3.19. ábra Î=6A-21A közötti gerjesztés ese-

tén mért hiszteréziskarakterisztikáknál. A vizsgált permanens mágnes Bs szaturációs pontot

elérő állapotát mutatja a 3.20. ábra, ahol a gerjesztőáram Î=5A értékű.

A további mérési eredményeket a C. függelékben összegeztem, ahol a fentebb említett

gerjesztőáramok esetén mért ferrit mágnes B−H és µ0M−H skalár hiszteréziskarakterisz-

tikáit mutatom be.
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3.19. ábra. Ferrit permanens mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikái különböző gerjesztő-
áramok esetén
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3.20. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î= 5A
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3.3. Eredmények összegzése

Kidolgoztam egy permanens mágnes statikus hiszteréziskarakterisztikájának meghatáro-

zására alkalmas mérési elrendezés egy változatát, melynek realizálását numerikus analí-

zis előzte meg. Az analízist a fixpontos iterációs sémával valósítottam meg, melyet a

végeselem-módszer alapú környezetbe implementáltam, és amelynek célja a mérési elrende-

zésben szükséges mágneses térerősség megállapítása permanens mágnesek skalár hiszteré-

ziskarakterisztikájának mérése érdekében. A nemlineáris statikus elektrodinamikai problé-

ma megoldása alapján realizáltam egy egyszerű felépítésű és automatizált permanens mág-

nes skalár hiszteréziskarakterisztikájának mérésére alkalmas eljárást, mely elrendezésben a

vizsgálandó mintadarab is könnyűszerrel cserélhető. Az általam megvalósított mérési kör-

nyezettel sikerrel valósítottam meg egy permanens mágnes skalár hiszteréziskarakteriszti-

kájának felvételét. A fixpontos séma hatékonyságát, valamint annak végelem-módszerbe

történő implementálását és az általam megvalósított mérési eljárást több angol nyelvű nem-

zetközi szakfolyóiratban is bemutattam [112, 116, 122, 123, 155].

1. Tézis
Elvégeztem a permanens mágneses anyagok hiszteréziskarakterisztikájának felvételére al-

kalmas mérési elrendezés egy variánsának numerikus analízisét. A nemlineáris statikus

elektrodinamikai probléma megoldását egy feltételezett karakterisztikát felhasználva imple-

mentáltam a fixpontos iterációs séma segítségével a végeselem-módszer keretein belül. A

kapott eredmények birtokában realizáltam a mérési elrendezést. A karakterisztika felvételét

sikerrel valósítottam meg az általam kidolgozott automatizált mérési környezetben, mely

egy egyszerű felépítésű és könnyen realizálható elrendezés. Mérési eredményekkel igazol-

tam, hogy a mérőtekercsek elhelyezése alkalmas a karakterisztika felvételére.

A fixpontos séma hatékonyságát, valamint annak végelem-módszerbe történő imple-

mentálását és az általam megvalósított mérési eljárást több angol nyelvű nemzetközi szak-

folyóiratban is bemutattam [112, 116, 122, 123, 155], melyekre a tézis is épül.
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4. fejezet

Modellidentifikáció a
Jiles-Atherton-modell alkalmazásával

Az előző fejezetben egy általam megépített, ferrit mágnes skalár hiszteréziskarakteriszti-

kájának mérésére alkalmas összeállítást mutattam be és ismertettem az eszköz által mért

eredményeket.

Ebben a fejezetben a mágnesezési karakterisztika modellezésére alkalmas eljárás se-

gítségével elvégeztem a mérési eredmények modellidentifikációját. Az eljárás az irodalmi

áttekintésben ismertetett Jiles-Atherton-modell realizálása, amely a mérnöki számításokban

gyakran alkalmazott modell. Az általam megvalósított Jiles-Atherton-modell alapú identi-

fikációs eljárást több (összesen kilenc) ritkaföldfém mágnes skalár hiszteréziskarakteriszti-

kájának meghatározása során is alkalmaztam.

A modell alkalmazása során két fontos szempontot tartottam szem előtt: egyszerű iden-

tifikáció és realizáció, ami közvetlenül a mérési eredményekre támaszkodik, valamint gyors

számítás a modell implementálása esetén, ami a villamosmérnöki gyakorlatban nagy jelen-

tőséggel bír.

4.1. Ferrit mágnes modellezése

4.1.1. A Jiles-Atherton-modell megvalósítása

Munkám során kidolgoztam egy skalár hiszteréziskarakterisztika modellezésére alkalmas

eljárást, amely a 2.3. fejezetben ismertetett Jiles-Atherton-modellen alapul. Ennek segítsé-

gével ferrit és neodímium mágnesek II. síknegyedbéli hiszteréziskarakterisztikáinak iden-

tifikációját realizáltam. Az eljárás lényege, hogy a kiinduló Jiles-Atherton-paraméterek

megválasztása után olyan hiszteréziskarakterisztika realizációja történik meg, mely a II.

síknegyedbeli mérési eredményekhez a lehető legjobban illeszkedik. A II. síknegyedbéli
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vizsgálatokat ipari megfontolások vezérelték, ugyanis ezen állandómágnesek felhasználása

során, pl. egy állandómágneses villamos forgógépben, az állandómágnes munkapontja a

II. síknegyedben helyezkedik el. A vizsgált állandómágnesek hiszteréziskarakterisztikájá-

nak jellegéből adódóan ebből a síknegyedből csak a legritkább eseteben "mozog" át másik

síknegyedbe (pl. túlmelegedés okozta lemágneseződés).

A permanens mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikájának identifikációjára dolgoztam

ki és implementáltam MATLAB környezetben egy egyszerű felépítésű, iteratív eljárást, mely-

nek folyamatábráját a 4.1. ábra szemlélteti. A modellező algoritmus helyességét az előző

fejezetben ismertetett mérési összeállítás által meghatározott ferrit mágnes skalár hiszteré-

ziskarakterisztikájának identifikációja segítségével dolgoztam ki, melynek verifikációját is

elvégeztem.

4.1. ábra. Az identifikációs eljárás folyamatábrája
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Az eljárás segítségével iteratív módon lehet a mérési görbére legjobban illeszkedő mo-

dell Jiles-Atherton-paramétereit meghatározni. Ennek megoldásához és az algoritmus alkal-

mazásához (Ms0, α0, a0, c0, k0) inicializáló-paramétereket definiáltam.

A kiinduló-paraméterek megválasztása bonyolult művelet, mert kvázi végtelen kom-

binációból szükséges megtalálni azt az alkalmas, öt paraméteres variációt, ami kielégítő-

en pontos eredményt szolgáltat megoldásul. A megoldás pontossága tapasztalataim szerint

ezen paraméterektől nagymértékben függ.

A Jiles-Atherton-modellen alapuló minimalizálás az inicializáló-paraméterekből kiin-

dulva, minden iterációban meghatározza a modell II. síknegyedbeli Jiles-Atherton paramé-

tereit, majd egy előre definiált iterációszám (N=1000) elérése után megáll, abban az esetben,

ha addig nem érte el a kívánt hibahatárt.

Nem megfelelő kiinduló paraméterek megválasztása esetén az algoritmus az előre de-

finiált N iteráció eléréséig fut és ekkor nagy valószínűséggel a megoldás nagy mértékben

eltér a kívánt eredménytől, vagyis a modell rossz paraméterértékeket határoz meg.

A megfelelő inicializáló paraméterek kiválasztása publikációkban közölt adatok alkal-

mazásával történt [22,28,29,36,39], mely paraméterek nagyságrendjei szolgáltatták a kiin-

dulási alapot. Ezt követően kísérleti úton történő módosítással határoztam meg a paraméte-

rek értékeit.

A megfelelő inicializáló-paraméterek felhasználásával az algoritmus a (2.58) differen-

ciálegyenlet alapján meghatározza a Jiles-Atherton-modell által generált II. síknegyedbéli

hiszterézishurok-részt. Ezt követően a számított modellhez hozzáilleszti a mérés által meg-

határozott II. síknegyedbéli mágneskarakterisztika-részt, melyeket az

ε =
1
n

n

∑
i=1
|BMérti−BJAi|

2, (4.1)

összefüggés szerint hasonlít össze, ahol n azon pontok összessége, mely alapján a hisz-

teréziskarakterisztika definiálásra került. A (4.1) egyenletben szereplő ε a hiba, vagyis a

célfüggvény, melynek értéke a BMért mért hiszteréziskarakterisztikák mágneses indukciói-

nak és a BJA Jiles-Atherton-modell által számított hiszteréziskarakterisztikák B(t) mágneses

indukció értékeinek négyzetes középértéke (EMS).

A (4.1) ε célfüggvény alapján tehát a modelltől való eltérés határozható meg, valamint

az így definiált hiba ismeretében minimalizálással meghatározhatók az új Jiles-Atherton-

modellparaméterek (Msi, αi, ai, ci, ki). Ezt a MATLAB beépített, többváltozós nemlineáris

függvények minimumhelyének keresésére alkalmas fminsearch függvény alkalmazásával

valósítottam meg. A következő iteráció során az így meghatározott paraméterek kerülnek

beállításra, mint inicializáló értékek, melyek által az algoritmus új modellt határoz meg.

Ez azt jelenti, hogy az előre definiált iterációszám, vagy a célfüggvény elérésig az algorit-
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mus minden egyes iterációjában a (2.58) differenciálegyenlet kerül megoldásra, aminek a

minimalizálás közben is folyamatosan meg kell történnie, hogy a Jiles-Atherton modell ki-

menete rendelkezésre álljon. Ez az iteratív folyamat mindaddig tart -megfelelő inicializáló

paraméterek megválasztásakor-, amíg az ε hibaérték el nem éri a 10−3 értéket. Egyéb eset-

ben pedig az előre definiált N iterációszám értékéig. A 10−3 hibahatár olyan tapasztalati

érték, mely alkalmazásakor a megoldás még elegendően pontos, ugyanakkor a számítási idő

sem növekszik meg túlzottan (kb. 2-3s).

A modell identifikálásához a permanens mágnes olyan gerjesztés melletti mérési ered-

ményét választottam, ahol a minta skalár hiszteréziskarakterisztikája eléri szaturációs álla-

potot. Ez a mérési eredmények alapján Î=5A csúcsértékű gerjesztés esetén történik meg.

A 4.2. ábra az ismertetett algoritmus által megvalósult identifikált Jiles-Atherton µ0M-

H hiszterézismodellt mutatja 20◦C hőmérsékleten a vizsgált állandómágnes Î=5A gerjesztés

esetén kialakuló, mérési eredményekből származó skalár hiszteréziskarakterisztikája alap-

ján.

4.2. ábra. Ferrit mágnes modellidentifikációja a Jiles-Atherton-modell segítségével

A modell identifikációja során az általam megvalósított algoritmust alkalmaztam, mely

alapján a 4.1. táblázatban összefoglalt Jiles-Atherton-paramétereket használtam.

4.1. táblázat. Az inicializáló és az identifikált Jiles-Atherton paraméterek
Ms α a c k

Inicializáló paraméterek 99000 2,2 20000 0,6 387000
Identifikált paraméterek 110707,266 1,91 15812,545 0,059 319057,013

4.1.2. A modell verifikációja

A 4.2. ábrán látható Jiles-Atherton-modellel identifikált hiszterézisgörbe verifikációját a mé-

rési eredményből származó µ0M-H hiszteréziskarakterisztikával történő összehasonlításá-
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val végeztem el. A mérési mintavételezés sűrűsége miatt egy teljes hiszteréziskarakterisz-

tika összesen 1000 pontból áll, melyből az identifikáció elvégzéséhez a II. síknegyedbeli

pontokat használtam fel. Ez által az identifikációhoz kilenc kitüntetett pontból álló, a II.

síknegyedbe tartozó hiszterézismodellt állítottam elő. A kitüntetett pontok kiválasztásakor

a hiszterézismodell jellegéből indultam ki, vagyis azokon a területekről választottam érté-

keket, amelyek a karakterisztika lineáristól eltérő jellegű szakaszai. Ez a modell inflexiós

tartományát jelenti, valamint a kezdő-, és végpontokat. Az így előállt modell esetében vé-

geztem el az identifikált karakterisztika verifikációját is, melynek eredménye a 4.3. ábrákon

látható.
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4.3. ábra. Az identifikált ferrit mágnes verifikációja

A 4.3. ábrák mindegyikén ugyanaz az identifikált modell látható az eredeti, valamint

a ritkított mérés által meghatározott µ0M-H hiszteréziskarakterisztikával összehasonlítva.

Kék karikákkal ábrázoltam az identifikáció során használt kilenc pontból álló hiszterézis-

modellt, piros vonal jelöli az identifikált karakterisztikát, valamint fekete x-ek mutatják az

eredeti, mérési eredményekből származó hiszteréziskarakterisztika II. síknegyedbeli részét.

A 4.3. ábra alapján – összehasonlítva az eredményeket – látható, hogy az identifikált és

a mért karakterisztika nagy hasonlóságot mutat egymással. Megállapítható továbbá az is,

hogy az általam megvalósított Jiles-Atherton-modell alkalmazása során elegendő néhány

mérési pont a karakterisztika kitüntetett területéről a modell pontos identifikálásához.

Munkám során elvégeztem a ferrit mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikájának Jiles-

Atherton-alapú algoritmus által számított, valamint mérés által meghatározott eredmények

közti különbségek vizsgálatát is. Ehhez a relatív hiba összefüggését alkalmaztam, vagyis:

∆B =
|BMért−BJA|
|BMért|

·100, (4.2)

ahol ∆B a relatív hiba értéke százalékos formában kifejezve, BMért a mérési eredményből

származó mágneses indukció nagysága, és BJA az identifikáció által meghatározott mág-
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neses indukció értéke. A 4.2 összefüggés alapján meghatározott relatív hibát a 4.4. ábra

mutatja.

4.4. ábra. A ferrit mágnes relatív hibája a mért eredményhez képest

A 4.4. ábrán látható, hogy a mérési eredmény és a Jiles-Atherton közti relatív hiba 0,5%

körüli a hiszteréziskarakterisztika inflexiós pontjáig (kb. H = 1·105 A/m), majd ezt követően

növekszik 2,5%-ra. A relatív hiba növekedésének oka a hiszteréziskarakterisztika jellegéből

adódik, miszerint az inflexiós pont elérése után annak meredeksége igen megnő, vagyis kis

H mágneses térerősség változás hatására jelentősebb különbség mutatkozik B mágneses

indukció értékében a mért és identifikált eredmények között. Ez a 2,5% eltérés ugyanakkor

az általam kidolgozott Jiles-Atherton-alapú paraméteridentifikációs eljárás szempontjából

véleményem szerint pontosnak tekinthető.

4.2. Neodímium mágnes modellezése

A 4.1. alfejezetben részletezett és általam kidolgozott Jiles-Atherton-modellre épülő mo-

dellidentifikációs algoritmust további mágnesek esetén is alkalmaztam. A minták a [176]

internetes forrásból származnak, ahol több neodímium mágnes mágnesezési görbéje is sza-

badon elérhető. Az identifikációt és annak verifikációját kilenc mágnestípus esetén végez-

tem el. Ebben az alfejezetben az N35 típusú neodímium mágnes modellidentifikációját is-

mertetem. A további nyolc mágnes esetén kapott eredményeket a D. függelékben mutatom

be, tekintettel az eljárás azonosságára, valamint az eredmények terjedelmére. Mindegyik

mágnestípus esetén a µ0M-H modell identifikácóját realizáltam. A katalógusadatok által –

mágnestípusonként– több hőmérsékleten is definiált hiszteréziskarakterisztika állt a rendel-

kezésemre, melyek mindegyikén elvégeztem a modell identifikációját, és a verifikációval

igazoltam az általam megvalósított identifikációs modell alkalmazhatóságát.
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A modell identifikációját az általam realizált Jiles-Atherton-modell segítségével végez-

tem el, mely által a 4.2. táblázat szerinti paramétereket határoztam meg a hőmérséklet ér-

tékétől függően, majd általuk definiáltam a permanens mágnesek különböző hőmérsékleten

jellemző hiszteréziskarakterisztikáit.

4.2. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N35
Temp Ms α a c k

20◦C 1356120,10 1,58 57612,58 0,73 113799627,30
40◦C 1178493,48 1,36 50439,37 0,82 83376606,56
60◦C 661881,01 1,07 28824,44 1,43 74245844,31
80◦C 1406693,51 0,94 39436,85 0,64 17198185,84
100◦C 1191163,13 0,73 25417,16 0,77 84047873,27
120◦C 1894236,01 0,54 14005,62 0,46 88321492,86
140◦C 1863843,72 0,34 16494,72 0,17 1228963,05

A [176] internetes oldal a permanens mágnesek mágneses térerősségét Oe (Oersted),

míg a mágneses indukció értékét G (Gauss) mértékegységben közli, melyeket az SI-mérték-

egységeknek megfelelően H[A/m] és B[T] alkalmaztam, melyek esetében a váltószámok:

1kA/m=12.54Oe és 0.1mT=1G így a fejezetben bemutatásra kerülő N35 típusú neodímium

mágnes karakterisztikái a 4.5. ábrán láthatók.

4.5. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmérsékle-
ten. Forrás: [176]

Az N35 típusú neodímium mágnes Jiles-Atherton identifikációját több hőmérsékleti ér-

ték esetén is elvégeztem, melynek eredményei 20◦C-on és 40◦C-on a 4.6. ábrán láthatók. Az

identifikáció elvégzéséhez a 4.2. táblázatban ismertetett paraméterértékeket alkalmaztam. A

rendelkezésemre álló katalógusadatok alapján a minta II. síknegyedére jutó µ0M-H hiszteré-

ziskarakterisztikájának identifikácóját végeztem el. A 4.7. ábrán az N35 típusú neodímium
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mágnes paraméteridentifikációjának eredményei láthatók 60◦C és 80◦C esetre. Ugyanezen

permanens mágnes paraméteridentifikációjának eredményei 100◦C és 120◦C hőmérsékle-

ten a 4.8. ábrán láthatók. Végül 140◦C hőmérsékleten az N35 típusú neodímium mágnes

paraméteridentifikációjának eredménye a 4.9. ábrán figyelhető meg.

4.6. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikált µ0M−H mágnesezési görbéje
20◦C (bal) és 40◦C (jobb) hőmérsékleten

4.7. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikált µ0M−H mágnesezési görbéje
60◦C (bal) és 80◦C (jobb) hőmérsékleten

4.2.1. A modell verifikációja

A 4.1. alfejezetben ismertetett Jiles-Atherton-modellidentifikáló eljárást felhasználva elvé-

geztem a permanens mágnesek hiszteréziskarakterisztikájának modellezését a rendelkezé-

semre álló hőmérsékleti értékeken. Az említett kilenc neodímium mágnes modell közül az

N35 típusú identifikációs eredményeit közlöm a dolgozatban, míg a további nyolc mágnes

esetén számított eredményeket a D. függelék tartalmazza.

64



Kovács Gergely 2019

4.8. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikált µ0M−H mágnesezési görbéje
100◦C (bal) és 120◦C (jobb) hőmérsékleten

4.9. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikált µ0M−H mágnesezési görbéje
140◦C hőmérsékleten

Az N35 típusú neodímium mágnes 20◦C és 40◦C hőmérsékleteken mért hiszterézisgör-

béinek paraméteridentifikációs eredményeit az 4.10. ábrák mutatják, bal oldalon a 20◦C,

míg jobb oldalon a 40◦C hőmérsékleten. Ugyanezen neodímium mágnes identifikált ered-

ményeit az 4.11. ábra szemlélteti, bal oldalon 60◦C, míg jobb oldalon 80◦C hőmérsékletek

esetében. Az N35 neodímium mágnes eredményeit az 4.12. ábra mutatja, bal oldalon A

140◦C és jobb oldalon a 180◦C hőmérsékletek esetében. Végül a 140◦C hőmérséklethez

tartozó identifikációs eredmény a 4.13. ábrán figyelhető meg.

Mindegyik hőmérsékletérték esetén bemutatott identifikációs eredmények során kék ka-

rikákkal jelöltem a katalógusadatból származó skalár hiszteréziskarakterisztikákat, míg pi-

ros vonal mutatja a Jiles-Atherton-alapú identifikációs eljárás modelljeit.

Összehasonlítva egymással a különböző hőmérsékleteken az N35 típusú neodímium

mágnes mért-, és identifikált karakterisztikáit, az látható, hogy azok mindegyik hőmérsék-

letértéken közel hasonlóak egymással. Kivételt képez ez alól a mért-, és identifikált ered-
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4.10. ábra. Az identifikált N35 típusú neodímium mágnes verifikációja 20◦C (bal) és 40◦C
(jobb) hőmérsékleten

4.11. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikált µ0M−H mágnesezési görbéje
60◦C (bal) és 80◦C (jobb) hőmérsékleten

4.12. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikált µ0M−H mágnesezési görbéje
100◦C (bal) és 120◦C (jobb) hőmérsékleten
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4.13. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikált µ0M−H mágnesezési görbéje
140◦C hőmérsékleten

mények inflexiós pontjaiban tapasztalható látványosabb eltérések, mindegyik hőmérséklet

esetében.

Ezen eltéréseket az eredmények relatív hibáinak számításával határoztam meg, melyek

esetében a 4. fejezetben ismertetett (4.2) összefüggést alkalmaztam. Ennek eredményeit

mutatja összesítve a 4.14. ábra.

4.14. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes relatív hibája a mért eredményekhez képest,
az összes ismert hőmérséklet esetén

Az 4.14. ábra alapján megállapítható, hogy mindegyik hőmérsékleten a relatív hiba jóval

1% alatt található, az eredmények inflexiós tartományát is beleértve. Ezt követően viszont

minden esetben megemelkedik a relatív hiba nagysága, ami maximum 8%. Ez azzal magya-

rázható, hogy a Hc koercitív térerősség felé haladva és az inflexiós tartomány után a görbék
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meredeksége igen nagy, amely így kis térerősség-változás hatására is nagy eltérést mutat.

Összességében azonban elmondható, hogy a különböző hőmérsékleteken identifikált

N35 neodímium mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikáinak relatív hibája a módosított

változat esetében is nagyon kicsi, vagyis az általam kidolgozott, módosított-szűkített pa-

raméterű Jiles-Atherton-alapú modellidentifikációs eljárással pontos eredmények határoz-

hatók meg.

Az N35 típusú permanens mágnesen kívül további nyolc neodímium mágnestípus iden-

tifikációs eredményei a D. függelékben találhatók.

4.3. Eredmények összegzése

Ebben a fejezetben bemutattam egy általam kidolgozott Jiles-Atherton-modell alapú el-

járást, amely segítségével állandómágnesek hiszteréziskarakterisztikájának modellezésére

nyílik lehetőség. Az identifikációs folyamatot MATLAB környezetben valósítottam meg. Az

eljárás az inicializáló paraméterek definiálása után a Jiles-Atherton-modell segítségével ite-

ratív módon határozza meg a mérési eredményekből származó permanens mágnes hiszteré-

ziskarakterisztikájának identifikációs paramétereit. Az eljárás helyességét az általam meg-

valósított permanens mágnesek hiszteréziskarakterisztikájának felvételére alkalmas mérési

elrendezésből származó eredményekkel, valamint katalógusadatokból származó permanens

mágnesek hiszterézismodelljeinek identifikációjával igazolom. A paraméteridentifikáló el-

járást különböző hőmérsékleten mért hiszteréziskarakterisztikák modellezésére is alkalmaz-

tam, melyek verifikációját is elvégeztem.

2. Tézis
Kidolgoztam és implementáltam egy eljárást a Jiles-Atherton-féle hiszterézismodell identi-

fikációjára, amelyet permanens mágnesek esetén alkalmaztam. Alkalmas inicializáló para-

méterek esetén a megvalósított Jiles-Atherton-modell alapú eljárás iteratívan határozza meg

egy előre definiált célfüggvény alapján a permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának

modelljét. A modell elemzésén túl a modell saját magam által végzett mérési eredmények-

kel, illetve katalógusbeli adatokkal történő összevetésével igazoltam elméleti eredményei-

met. A paraméteridentifikáló eljárást különböző hőmérsékleteken mért hiszteréziskarakte-

risztikák modellezésére is alkalmaztam.

A fejezetben ismertetett munkámat – melyre a tézis épül –, angol nyelvű nemzetközi

szakfolyóiratban is bemutattam [155].
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5. fejezet

Permanens mágnes hőmérsékletfüggő
paraméteridentifikációjának vizsgálata

5.1. A szűkített paraméterű modellidentifikációs eljárás is-
mertetése

Az előző fejezetben ismertetett Jiles-Atherton-modell egy öt paraméteres differenciálegyen-

letet definiál, melynek megoldása a vizsgált anyag hiszterézismodelljét eredményezi. Ahogy

már a 4.1.1. alfejezetben említettem, a többváltozós egyenletrendszer változóinak jó meg-

választása a kielégítően pontos eredmény érdekében bonyolult művelet, emiatt az általam

realizált paraméteridentifikációs eljárást egyszerűsítettem. E szerint az egyszerűsített modell

megvalósítása során az eredeti öt paramétert leszűkítettem három identifikálandó paramé-

terre, a másik két paramétert pedig konstans értéknek vettem. Ezek a k és a c paraméterek.

E két paraméter összefüggésben áll a permanens mágnesekben kialakuló hiszterézisveszte-

ségekkel, és a szakirodalom szerint a ritkaföldfém mágnesek mágnesességből adódó vesz-

tesége csekély [57, 177–180].

A paraméter-szűkített Jiles-Atherton modellidentifikációs eljárást tehát abból a megfon-

tolásból dolgoztam ki, hogy a c és k paraméterek a vizsgált anyagban a hőmérséklet-változás

általi karakterisztika-változás esetén a hiszterézisveszteségek elenyésző jelentőséggel bír-

nak. Ez a paraméterek megválasztásakor azt jelenti, hogy azonos gerjesztés mellett, a c és

k paraméterek értékeit csak kis mértékben kell változtatni (szemben a többi paraméterrel) a

pontos eredmény elérése eléréséhez.

A jelenleg tárgyalt vizsgálataim során az általam realizált szűkített identifikációs eljá-

rást több hőmérsékleten is definiált hiszteréziskarakterisztika esetén alkalmaztam. Ismere-

tes, hogy a ferri-, és ferromágneses anyagok hiszteréziskarakterisztikája hőmérsékletfüggő,

mely alapján az identifikációs eljárás által meghatározott paramétereket is változtatni kell
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a pontos modellalkotás érdekében [30, 44–46, 59–62]. Munkám során ezen paramétervál-

toztatások hőmérséklethez kötődő kapcsolatát vizsgáltam a módosított eljárás segítségével.

A szűkítés kapcsán az általam megvalósított modellidentifikációs modell egy módosított

változatát realizáltam, melynek folyamatábrája az 5.1. ábrán látható.

5.1. ábra. Szűkített paraméterű identifikációs eljárás folyamatábrája

Az 5.1. ábrán látható, módosított, szűkített paraméterű Jiles-Atherton-modell paramé-

teridentifikációs módszeren alapuló eljárás menete hasonló a 4.1. alfejezetben tárgyalt fo-

lyamattal, vagyis az első lépés az inicializáló paraméterek definiálása. Ebben az esetben is

mind az öt paraméter, vagyis az Ms0, α0, a0, c és k értékek megadása szükséges. A szű-

kítés következményeként ugyanakkor az utolsó két paramétert konstans értékűnek vettem,

melyek értékeit c=0,75 és k=75000000 szerint választottam. Ennek következményeképp az

ebben a fejezetben ismertetett módszer nagy előnye az eredeti eljárással szemben az, hogy öt
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paraméter helyett, csak három (Ms0, α0, a0) változó értékét szükséges meghatározni, majd

ezeket kiegészítve a konstans értékűnek vett c és k paraméterekkel az állandómágnes hisz-

teréziskarakterisztikájának Jiles-Atherton-paraméteridentifikációja kellő pontossággal meg-

valósítható.

A paraméterek megválasztásakor az előző fejezetben ismertetett N35 típusú neodími-

um mágnes c és k paramétereinek különböző hőmérsékleten számolt értékeiből indultam

ki. Ezek középértékéből meghatározva, kisebb tapasztalati korrigálás után választottam a

fentebb ismertetett két paramétert. A kevesebb alkalmas paraméter fminsearch általi meg-

határozása így egyszerűbb eljárást eredményezett az eredeti módszerhez képest.

Ezt követően történik iteratív módon az első három modellidentifikációs paraméter meg-

határozása az inicializáló-paraméterek felhasználásával (2.58) összefüggés szerint. A szá-

mított paraméterek és a konstans c, k paraméterek által meghatározásra kerül a µ0M és H

mennyiségek közötti kapcsolat, majd az így előállt karakterisztika a (4.1) hibafüggvény sze-

rint összehasonlításra kerül a mérési eredményekből származó hiszteréziskarakterisztikával.

Ezt követően a MATLAB fminsearch függvénye által történik a paraméterértékek módo-

sítása az ε hibafüggvény alapján, melyek a következő iterációban, mint bemeneti értékek

reprezentálódnak. Az iteratív folyamat ebben az esetben is addig tart, míg az ε célfüggvény

értéke kisebb nem lesz, mint 10−3, vagy esetlegesen nem megfelelő inicializáló paraméterek

mellett az algoritmus el nem éri az előre definiált iterációszámot.

5.2. Paraméteridentifikáció a hőmérséklet figyelembe véte-
lével

A szakirodalomból ismeretes, hogy az állandómágnesek hiszteréziskarakterisztikája hőmér-

sékletfüggő és a hőmérséklet növekedésével ellentétes módon változik. A különböző hő-

mérsékleten identifikált skalár hiszteréziskarakterisztikák Jiles-Atherton paramétereit vizs-

gálva arra a megállapításra jutottam, hogy a hőmérséklet változásához hasonlóan azok ér-

tékei is változnak. Az alkalmas inicializáló paraméter-kombináció megválasztásának lehe-

tőségeiből kiindulva azzal a feltételezéssel éltem, hogy a hőmérséklet változásával lineári-

san fordított arányban is lehetséges olyan Jiles-Atherton-paraméterkombináció definiálása,

amely által az ismert, mérés során alkalmazott hőmérséklet-tartományon belül tetszőleges

hőmérsékleten realizálható a permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának pontos mo-

dellje. Ennek vizsgálatára a [176] forrásból származó N28UH típusú neodímium mágnes

mérési eredményeit használtam fel, melynek skalár hiszteréziskarakterisztikájának adatai

több hőmérsékleten is szabadon elérhetők. Ezeket összesített formában az 5.2. ábrán szem-

léltetem.
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E szerint az N28UH típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikájának felvéte-

le 20◦C, 80◦C, 100◦C, 120◦C, 140◦C, és 180◦C hőmérsékleten történt meg. Az általam

vizsgált további nyolc neodímium mágnes esetében is hasonló, ugyanakkor esetenként ettől

eltérő hőmérsékleti értékeken és tartományban kerültek felvételre a hiszterézistulajdonsá-

gok. A további mágnesek katalógusból származó adatait, az identifikációs paramétereket,

valamint azok eredményeit az E. függelékben mutatom be.

5.2. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmér-
sékleten. Forrás: [176]

Az 5.2. ábra alapján látható az N28UH neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztiká-

jának hőmérséklettől való függése, vagyis, hogy a hőmérséklet növekedésével az anyag

mágneses térerőssége és remanenciája közötti kapcsolat csökkenő tendenciát mutat.

Az előző alfejezetben ismertetett, szűkített paraméterű Jiles-Atherton-modellidentifikáló

eljárást felhasználva elvégeztem a permanens mágnesek hiszteréziskarakterisztikájának mo-

dellezését a rendelkezésemre álló hőmérsékleti értékeken. Az említett kilenc neodímium

mágnes modell közül az N28UH identifikációs eredményeit közlöm a dolgozatban, míg a

további nyolc mágnes esetén számított eredményeket az E. függelék tartalmazza.

Az N28UH típusú neodímium mágnes 20◦C és 80◦C hőmérsékleteken mért hiszteré-

zisgörbéinek paraméteridentifikációs eredményeit az 5.3. ábrák mutatják, bal oldalon 20◦C,

míg jobb oldalon 80◦C hőmérsékleten. Ugyanezen neodímium mágnes identifikált eredmé-

nyeit az 5.4. ábra szemlélteti, bal oldalon 100◦C, míg jobb oldalon 120◦C hőmérsékletek

esetében. Végül az N28UH neodímium mágnes eredményeit az 5.5. ábra mutatja, bal olda-

lon 140◦C és jobb oldalon 180◦C hőmérsékletek esetében.

Mindegyik hőmérsékletérték esetén bemutatott identifikációs eredmények során kék ka-

rikákkal jelöltem a katalógusadatból származó skalár hiszteréziskarakterisztikákat, míg pi-
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5.3. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes modellidentifikációja 20◦C (bal) és 80◦C
(jobb) hőmérsékleten

5.4. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes modellidentifikációja 100◦C (bal) és
120◦C (jobb) hőmérsékleten

5.5. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes modellidentifikációja 140◦C (bal) és
180◦C (jobb) hőmérsékleten
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ros vonal mutatja a szűkített paraméterű Jiles-Atherton-alapú identifikációs eljárás modell-

jeit. Összevetve egymással a különböző hőmérsékleteken az N28UH típusú neodímium

mágnes mért-, és identifikált karakterisztikáit, az látható, hogy azok mindegyik hőmérsék-

letértéken közel hasonlóak egymással. Kivételt képez ez alól a 140◦C-on identifikált ered-

mény és a mérési adatok Br remanens indukció értéke, ahol a többihez képest nagyobb

eltérés tapasztalható. Az összehasonlító ábrák mindegyikén az is látható, hogy a mért-, és

identifikált eredmények inflexiós pontjában érzékelhető még kisebb eltérés.

Ezen eltéréseket az eredmények relatív hibáinak számításával határoztam meg, amit a 4.

fejezetben ismertetett 4.2 összefüggéshez hasonlóan határoztam meg, annyi különbséggel,

hogy az eredmények esetében a Hc koercitív térerősség helyén a hiba nem értelmezett, Br

zérus értéke miatt, valamint az összefüggés nevezőjében az adott hőmérsékleten meghatá-

rozott Br remanens indukció értékével számoltam, vagyis

∆B =
|BMért−BJA|
|Br|

·100. (5.1)

Ennek alapján az N28UH neodímium mágnes relatív hibái összesítve az 5.6. ábrán látható-

ak.

5.6. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes relatív hibája a mért eredményekhez ké-
pest, az összes ismert hőmérséklet esetén

Az 5.6. ábra alapján megállapítható, hogy mindegyik hőmérsékleten a relatív hiba jóval

5% alatt található, az eredmények inflexiós tartományát is beleértve. Ezt követően viszont

minden esetben megemelkedik a relatív hiba nagysága, amely azzal magyarázható, hogy a

Hc koercitív térerősség felé haladva és az inflexiós tartomány után a µ0M-H-görbék mere-

deksége igen nagy, amely így kis térerősség-változás hatására is nagy eltérést mutatnak.
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Összességében azonban elmondható, hogy a különböző hőmérsékleteken identifikált

N28UH neodímium mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikáinak relatív hibája nagyon ki-

csi, vagyis az általam kidolgozott, szűkített paraméterű Jiles-Atherton-alapú modellidentifi-

kációs eljárással pontos eredmények határozhatók meg.

5.3. A modellidentifikációs paraméterek változása a hőmér-
séklet hatására

A katalógusból származó és az identifikált hiszterézisgörbék esetén is tapasztalható a hő-

mérséklet hatására történő alakváltozás, mely a számított modellidentifikáló paraméterek

értékeiben is megmutatkozik. Ezen paramétereket az előző alfejezetben ismertetett N28UH

típusú neodímium mágnes kapcsán az 5.1. táblázatban foglaltam össze.

5.1. táblázat. Jiles-Atherton-modell identifikációs paraméterek az N28UH mágnes esetén
Hőmérséklet Ms α a

20◦C 1173973,77 4,46 268652,16
80◦C 1096250,81 2,93 126294,29

100◦C 1056851,70 2,42 80716,52
120◦C 1029659,95 2,07 63286,86
140◦C 991801,76 1,68 39894,02
180◦C 935465,01 1,05 17055,63

Az 5.1. táblázatban összefoglalt adatok alapján megvizsgáltam az egyes paraméterek hő-

mérséklettől függő változását, melyeket a következő ábrákon mutatok be. Mindegyik ábra

esetében kék vonallal jelöltem a Ms, α és c paraméterek trajektóriáját a hőmérséklet válto-

zásának függvényében, valamint sárga vonal jelzi a változókhoz illesztett lineáris szakaszt.

Az Ms szaturációs mágnesező paraméter esetében az 5.7. ábra mutatja a változó hő-

mérséklet függvényében történő változását, ahol látható, hogy az illesztett lineáris szakasz-

hoz képest több mérési pontban is eltérés mutatkozik. Az illesztett egyenes egyenlete az

Ms =−1,5 ·103T +1,2 ·106 összefüggés szerint definiálható.

Az α domének közötti kölcsönhatást leíró paraméterek esetében az 5.8. ábra szemlélteti

a hőmérsékletfüggést, amelynek trajektóriája több pontban is eltér a sárga vonallal hozzá

illesztett lineáris egyenestől, habár a lineáris közelítés elég jó. Az illesztett egyenes az

α =−0,021T +4,7 egyenlettel írható le.

Az a hiszterézismentes görbe mágnesesség-alakparaméterének hőmérséklettől függő vál-

tozása az 5.9. ábrán látható, ahol a legszembetűnőbb az eltérés az illesztett lineáris szakasz-

tól. Az illesztett egyenes egyenlete: a =−1,6 ·103T +2,7 ·105.
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5.7. ábra. Az Ms paraméter változása a hőmérséklet függvényében

5.8. ábra. Az a paraméter változása a hőmérséklet függvényében

5.9. ábra. Az a paraméter változása a hőmérséklet függvényében
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Mindhárom esetben elmondható, hogy a modellidentifikációs paraméterek csökkenő

tendenciát mutatnak a hőmérséklet növelésével. Ennek ismeretében azt vizsgáltam meg,

hogy a paraméterekhez illesztett lineáris szakaszok egyenleteit alkalmazva, az ismert hőmér-

sékletértékeken milyen pontossággal identifikálható a permanens mágnesek skalár hiszteré-

zismodellje, általánosítva ezzel a Jiles-Atherton-alapú modellidentifikációs eljárást. Ennek

részletezését a következő alfejezet tartalmazza.

5.4. A paraméteridentifikációs eljárás általánosítása

A permanens mágnes hőmérsékletfüggését is figyelembe vett, szűkített paraméterű Jiles-

Atherton-alapú identifikációs módszeren alapuló eljárás alkalmas kitüntetett hőmérsékletek

esetén előállt hiszteréziskarakterisztika paraméteridentifikációjára. Az előző alfejezetben is-

mertetett illesztett egyenesek egyenleteit felhasználva, megvizsgáltam a szűkített paraméte-

rű Jiles-Atherton-módszer hatékonyságát. Ezen megfontolást az identifikációs paraméterek

hőmérséklettől függő változásának alakulása ismeretében tettem meg, mivel az egyes iden-

tifikációs paraméterek, valamint az illesztett egyenesek hasonló trajektóriát mutatnak. Az

ismert hőmérsékletértékeken kívül a realizált eljárás ugyanakkor tetszőleges hőmérsékleti

értékek esetében nem ad információt a vizsgált modell hiszterézisviselkedéséről, ugyanak-

kor az egyes identifikációs paraméterek hőmérséklettől függő változásának jellegéből adó-

dóan, azzal a feltételezéssel éltem, hogy az előző alfejezetben ismertetett, hőmérséklettől

függő, paraméterekhez illesztett lineáris függvények alkalmazásával ezen hiányosság kikü-

szöbölhető. Ez alapján megvizsgáltam az általam kidolgozott eljárás alkalmazhatóságát és

általánosítottam a módszert ennek érdekében az illesztett egyenesek egyenleteit felhasznál-

va. Az előző alfejezetben Ms, α és a paraméterekhez illesztett egyenesek egyenletei alapján

a paraméteridentifikációs paraméterek az 5.2. táblázat szerint alakultak, az ismert hőmér-

sékleti értékeken.

5.2. táblázat. A Jiles-Atherton- modell identifikációs paraméterei az N28UH mágnes esetén
Hőmérséklet Ms α a

20◦C 1170000 4,28 238000
80◦C 1080000 3,02 142000

100◦C 1050000 2,6 110000
120◦C 1020000 2,18 78000
140◦C 990000 1,76 46000
180◦C 930000 0,92 18000

Az 5.2. táblázatban szereplő identifikációs paramétereket felhasználva az ismert hőmér-

sékleteken a szűkített paraméterű Jiles-Atherton-alapú modellidentifikációs módszer alkal-
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masnak bizonyult a vizsgált anyag skalár hiszteréziskarakterisztikájának modellezésére. A

vizsgálataim ugyanakkor kimutatták, hogy a paraméterek illesztett szakasztól való eltéré-

se befolyásolja az eljárás pontosságát. Megállapítottam továbbá azt is, hogy a szűkített

paraméterű Jiles-Atherton-módszer által meghatározott paraméterek egy kis határértéken

belül módosíthatók, ugyanakkor nagymértékű változtatás esetén már rossz identifikációs

eredményre vezet. Ebből kiindulva ugyanúgy rossz hiszterézismodell identifikálható akkor,

ha az illesztett lineáris szakasz egyenlete által meghatározott paramétereket alkalmazzuk,

és ezen értékek jelentős eltérést mutatnak az eredeti Jiles-Atherton-paraméterekhez képest.

Erre mutat illusztratív példát a következő néhány ábra.

Az 5.10. ábra az N28UH permanenes mágnes hiszterézisgörbéinek számított részered-

ményeit mutatja 20-140◦C között, 10◦C-onként.

5.10. ábra. Az általánosított modellidentifikációs eljárás jó eredményei 20 és 160◦C között,
10◦C-onként

Az 5.10. ábra alapján jól látható, hogy az általánosított paraméteridentifikációs eljárás

a mérési eredmények hőmérséklet-tartományának nagy részében jó eredményre vezetnek.

Ugyanakkor a hőmérsékletet növelve a módszer rossz paramétereket eredményez, amit az

5.11. ábra mutat, 180◦C hőmérsékleteken.

Az eredmények ismeretében a fentebb ismertetett lineáris függvényekhez történő para-

méterillesztés vizsgálata kimutatta, hogy a módszer általánosítása csak részlegesen vezet jó

eredményre. Ennek okán módosítottam a paraméteridentifikációs eljárás által meghatáro-

zott paramétereken. A módosítás értelmében olyan paraméterkombinációt kerestem, mely-

nek értékei a hőmérséklet változásának függvényében a lehető legjobban illeszkednek egy

alkalmas lineáris függvényhez a teljes, ismert hőmérséklet-tartományon belül.

A szűkített identifikációs paramétereket iteratív módon úgy módosítottam, hogy azok

hőmérséklettől függő változása lineáris jelleget öltsön. A módosítás következtében az 5.3. táb-

lázat szerinti paramétereket határoztam meg, az ismert hőmérsékletértékeken.
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5.11. ábra. Az általánosított modellidentifikációs eljárás rossz eredménye 180◦C hőmérsék-
leteken

5.3. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek az N28UH mágnes esetén
Temp Ms α a

20◦C 1173973,77 4,41 255652,16
80◦C 1088250,81 3,13 159294,29

100◦C 1056851,70 2,75 131716,52
120◦C 1029659,95 2,32 102286,86
140◦C 995801,76 1,93 78894,027
180◦C 935465,004 1,05 17055,63

Az így előállt trajektóriához paraméterenként (Ms, α , a) új lineáris függvényt illesztet-

tem, mely egyenletei által határoztam meg az új identifikációs paramétereket, és amelyek

eredményeit a következő három ábra ismerteti. Mindhárom ábra esetében kék vonallal je-

löltem a modellidentifikációs paraméterek hőmérséklet függvényében történő változását,

valamint sárga vonal mutatja az illesztett lineáris szakaszt.

Az 5.12. ábrán a lineáris függvény és a hozzá illesztett, módosított Ms paraméter trajek-

tóriája látható. Az illesztett lineáris szakasz az Ms =−1492,4T +1,2059 ·106 összefüggés-

sel jellemezhető.

Az α paraméter esetében az 5.13. ábra szemlélteti az illesztett lineáris függvénytől való

eltérést, ahol a lineáris szakasz az α =−0,020889T +4,8309 egyenlettel írható le.

Az a hiszterézismentes görbe mágnesességét leíró alakparaméter hőmérséklettől függő

változása az 5.14. ábrán figyelhető meg. Az eredeti, 5.9. ábrához képest jól látható a módo-

sított paraméterbeállítás hatására történő különbség, vagyis, a módosítás után a két szakasz

közel egybe esik egymással. Az illesztett egyenes egyenlete: a =−1475,8T +2,8156 ·105.

Mindhárom paraméter esetében elmondható a fentebb bemutatott ábrák alapján, hogy

azok trajektóriái közel egybeesnek módosított lineáris szakaszok meredekségével. Ezen

módosítások mellett végeztem el az illesztett lineáris szakaszok egyenleteit alkalmazva a
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5.12. ábra. Az Ms paraméter változása a hőmérséklet függvényében

5.13. ábra. Az α paraméter változása a hőmérséklet függvényében

5.14. ábra. Az a paraméter változása a hőmérséklet függvényében
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Jiles-Atherton-paraméterek meghatározását, melyek eredményeit és verifikációt a következő

alfejezetben ismertetek.

5.5. Az általánosított identifikációs eljárás verifikációja

A módosított és szűkített paraméterű általánosított Jiles-Atherton-modellt, valamint az újon-

nan előállt, identifikációs paraméterenként meghatározott lineáris szakasz egyenleteit fel-

használva először a permanens mágnesek hőmérsékletfüggő modellidentifikációját végez-

tem el a rendelkezésemre álló hőmérsékleti értékeken.

Mindegyik ábrán kék karikákkal jeleztem az N28UH neodímium mágnes katalógusadat-

ból származó karakterisztikáit, piros vonal mutatja az identifikáció eredményét, míg fekete

színnel jelöltem a módosított paraméterű modellek eredményeit.

Az N28UH típusú neodímium mágnes 20◦C (bal) és 80◦C (jobb) hőmérsékleten mért

hiszterézisgörbe paraméteridentifikációjának eredményei az 5.15. ábrákon láthatók.

5.15. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes módosított és általánosított modelliden-
tifikációja 20◦C (bal) és 80◦C (jobb) hőmérsékleten

A katalógusból származó mérési eredményekkel összehasonlítva a két különböző mó-

don identifikált modell eredményeit az látható az 5.15. ábrákon, hogy mindkét eset közel

azonos, ugyanakkor a módosított paraméterekkel identifikált modell jobban illeszkedik a

mérési eredményekhez, mindkét hőmérsékleten.

Az 5.16. ábrák az N28UH típusú neodímium mágnes paraméteridentifikációs eredmé-

nyek és a katalógusból származó mérési görbék összehasonlítását mutatják, bal oldalon

100◦C, míg jobb oldalon 120◦C hőmérsékleten. Az 5.16. ábra eredményein is az látható,

hogy összehasonlítva a katalógusból származó mérési eredményeket a két különböző mó-

don identifikált modell eredményeivel, mindkét változat közel azonos jelleget mutat a mérési
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5.16. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes módosított és általánosított modelliden-
tifikációja 100◦C (bal) és 120◦C (jobb) hőmérsékleten

adatokkal, ugyanakkor a módosított paraméterekkel identifikált modell jobban illeszkedik a

mérési eredményekhez, mindkét hőmérsékleten.

Az N28UH típusú neodímium mágnes 140◦C és 180◦C hőmérsékleten mért hiszteré-

zisgörbe paraméteridentifikációjának eredményei az 5.17. ábrákon láthatók. A bal oldalon

140◦C, míg jobb oldalon 180◦C hőmérséklet esetében láthatók az eredmények.

5.17. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes modellidentifikációja 140◦C (bal) és
180◦C (jobb) hőmérsékleten

A katalógusból származó mérési eredményekkel összehasonlítva a két különböző módon

identifikált modell eredményeit, ez esetben is az látható az 5.17. ábrákon, hogy mindkét

változat mindkét hőmérsékleten nagyon hasonló, ugyanakkor a módosított paraméterekkel

identifikált modell jobban illeszkedik a mérési eredményekhez.

A két változat közti eltéréseket az eredmények relatív hibáinak számításával határoztam

meg, melynek részletei összesítve az 5.6. ábrán láthatóak.
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5.18. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes relatív hibája a szűkített és módosított-
szűkített paraméterű identifikáció összehasonlítása során, az összes ismert hőmérséklet ese-
tén

Az 5.18. ábra alapján megállapítható, hogy mindegyik hőmérsékleten a relatív hiba jóval

5% alatt található, az eredmények inflexiós tartományát is beleértve. Ezt követően viszont

minden esetben megemelkedik a relatív hiba nagysága, amely azzal magyarázható, hogy a

Hc koercitív térerősség felé haladva és az inflexiós tartomány után a modellek meredeksége

igen nagy, amely így kis térerősség-változás hatására is nagy eltérést mutatnak.

Összességében azonban elmondható, hogy a különböző hőmérsékleteken identifikált

N28UH neodímium mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikáinak relatív hibája a módosított

változat esetében is nagyon kicsi, vagyis az általam kidolgozott, módosított-szűkített para-

méterű Jiles-Atherton-alapú modellidentifikációs eljárással pontos eredmények határozha-

tók meg.

A modell általánosítása és a módosított paraméterek alkalmazása következtében a fen-

tebb bemutatott modellidentifikációs paramétereket az ismert hőmérsékleteken az 5.4. táb-

lázatban foglaltam össze.

5.4. táblázat. Az általánosított modell általi paraméterek az N28UH mágnes esetén
Temp Ms α a

20◦C 1176052 4,13 252044
80◦C 1086508 3,15 163496

100◦C 1056660 2,74 133980
120◦C 1026812 2,32 104464
140◦C 996964 1,90 74948
180◦C 937268 1,07 15916
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Az általánosított identifikációs paraméterek által meghatározott hiszterézisgörbéket mu-

tatja az 5.19. ábra, kiterjesztett hőmérsékleti tartományban. Az N28UH típusú neodími-

um mágnes fentebb ismertetett általánosított módszerrel történő modellidentifikációját 5◦C-

onként 5◦C - 190◦C tartományban jelenítettem meg az 5.19. ábrán.

5.19. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten

Az 5.19. ábrán látható hiszteréziskarakterisztikák közül kék színnel jelöltem azokat,

amelyek a mérésből származó eredmények hőmérsékleti tartományán kívűl esnek, piros

színnel azokat, amelyek az ismert hőmérsékleti értékek eredményei, valamint fekete szín-

nel az általánosított modell által meghatározott hiszteréziskarakterisztikákat mutatom. Az

5.19. ábrán jól látható, hogy mind az ismert hőmérsékleti tartományon belül, mind azon

kívül a módosított és általánosított identifikációs eljárás jó eredményre vezet.

Az eredmények ismeretében tehát megállapítható, hogy a módosított, szűkített paramé-

terű Jiles-Atherton-alapú modellidentifikációs eljárás alkalmazása is pontos eredményeket

ad, valamint alkalmas a katalógusadatokból ismert hőmérséklet-tartományon kívül alkal-

mazható állandómágnesek skalár hiszteréziskarakterisztikájának pontos modellezésére.
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5.6. Eredmények összegzése

A korábbi paraméteridentifikációs kutatásaimat felhasználva megvizsgáltam több (összesen

kilenc) neodímium mágnes modellidentifikációs paramétereinek hőmérsékletfüggését. En-

nek érdekében az általam kidolgozott Jiles-Atherton-alapú paraméteridentifikációs eljáráson

módosításokat eszközöltem. Ennek lényege, hogy az eredeti öt modellidentifikációs para-

méter (Ms, α , a, c, k) közül két értéket konstans értékűnek vettem (c, k), elhanyagolva ezzel

az anyag hőmérséklettől függő mágneses veszteségét. Szakirodalomból ismeretes ugyanis,

hogy a neodímium mágnesek hőmérsékletfüggéséből adódó mágneses veszteség változása

csekély. Az ily módon előállt szűkített paraméterű modellidentifikációs eljárás segítségével

megvizsgáltam az Ms, α és a paraméterek hőmérséklettől függő változását lineáris függ-

vényhez történő illesztés révén. Az eredmények kiértékelése alapján a szűkített paraméterű

modellidentifikációs eljárást általánosítottam egy alkalmas lineáris függvény megválasztása

által. Ennek eredményeképpen az általam kidolgozott Jiles-Atherton-alapú módosított és

szűkített paraméterű modellidentifikációs eljárás széles hőmérséklet-tartományon alkalmas

a permanens mágnes tetszőleges hőmérsékleten történő hiszteréziskarakterisztikájának mo-

dellezésére. Az eljárás helyességét katalógusbeli adatok összevetésével is igazoltam.

3. Tézis
A Jiles-Atherton-féle hiszterézismodellt általánosítottam oly módon, hogy az alkalmas a

permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának hőmérsékletfüggését is figyelembe ven-

ni. Az eredeti modell öt paraméterét leszűkítettem három identifikálandó paraméterre, mi-

által jelentősen egyszerűsítettem a modell identifikációját, mivel így kevesebb alkalmas pa-

raméter meghatározására van szükség. A modell elemzésén túl a modell katalógusbeli ada-

tokkal történő összevetésével igazoltam elméleti eredményeim helyességét.

A tézis a következő publikációmra épül: [155].
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6. fejezet

Új tudományos eredmények
összefoglalása

Végül összefoglalom a dolgozatban bemutatott eredményeimet.

Kidolgoztam egy permanens mágnes statikus hiszteréziskarakterisztikájának meghatá-

rozására alkalmas mérési elrendezés egy változatát, melynek realizálását numerikus ana-

lízis előzte meg. Az analízist a fixpontos iterációs sémával valósítottam meg, melyet a

végeselem-módszer alapú környezetbe implementáltam, és amelynek célja a mérési elren-

dezésben szükséges mágneses térerősség megállapítása permanens mágnesek skalár hiszte-

réziskarakterisztikájának mérése érdekében. A nemlineáris statikus elektrodinamikai prob-

léma megoldása alapján realizáltam egy egyszerű felépítésű és automatizált permanens mág-

nes skalár hiszteréziskarakterisztikájának mérésére alkalmas eljárást, mely elrendezésben a

vizsgálandó mintadarab is könnyűszerrel cserélhető. Az általam megvalósított mérési kör-

nyezettel sikerrel valósítottam meg egy permanens mágnes skalár hiszteréziskarakteriszti-

kájának felvételét. A fixpontos séma hatékonyságát, valamint annak végelem-módszerbe

történő implementálását és az általam megvalósított mérési eljárást több angol nyelvű nem-

zetközi szakfolyóiratban is bemutattam [112, 116, 122, 123, 155].

Bemutattam egy általam kidolgozott, egyszerű kialakítású, Jiles-Atherton-modell alapú

eljárást, amely segítségével állandómágnesek skalár hiszteréziskarakterisztikájának model-

lezésére nyílik lehetőség. Az identifikációs folyamatot MATLAB környezetben valósítottam

meg. Az eljárás az inicializáló paraméterek definiálása után a Jiles-Atherton-modell segítsé-

gével iteratív módon határozza meg a mérési eredményekből származó permanens mágnes

skalár hiszteréziskarakterisztikájának identifikációs paramétereit. Az eljárás helyességét az

általam megvalósított permanens mágnesek hiszteréziskarakterisztikájának felvételére al-

kalmas mérési elrendezésből származó eredményekkel, valamint katalógusadatokból szár-

mazó permanens mágnesek hiszterézismodelljeinek identifikációjával igazolom. A paramé-

teridentifikáló eljárást különböző hőmérsékleteken mért hiszteréziskarakterisztikák model-
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lezésére is sikeresen alkalmaztam, melyek verifikációját is elvégeztem.

A korábbi paraméteridentifikációs kutatásaimat felhasználva megvizsgáltam több (össze-

sen kilenc) neodímium mágnes modellidentifikációs paramétereinek hőmérsékletfüggését.

Ennek érdekében az általam kidolgozott Jiles-Atherton-alapú paraméteridentifikációs eljá-

ráson módosításokat eszközöltem. Ennek lényege, hogy az eredeti öt modellidentifikációs

paraméter (Ms, α , a, c, k) közül két értéket konstans értékűnek vettem (c, k), elhanyagol-

va ezzel az anyag hőmérséklettől függő mágneses veszteségét. Szakirodalomból ismeretes

ugyanis, hogy a neodímium mágnesek hőmérsékletfüggéséből adódó mágneses veszteség

változása csekély. Az ily módon előállt szűkített paraméterű modellidentifikációs eljárás se-

gítségével megvizsgáltam az Ms, α és a paraméterek hőmérséklettől függő változását lineá-

ris függvényhez történő illesztés révén. Az eredmények kiértékelése alapján a szűkített pa-

raméterű modellidentifikációs eljárást általánosítottam egy alkalmas lineáris függvény meg-

választása által. Ennek eredményeképpen az általam kidolgozott Jiles-Atherton-alapú mó-

dosított és szűkített paraméterű modellidentifikációs eljárás széles hőmérséklet-tartományon

alkalmas a permanens mágnes tetszőleges hőmérsékleten történő hiszteréziskarakterisztiká-

jának modellezésére. Az eljárás helyességét katalógusbeli adatok összevetésével is igazol-

tam.

1. Tézis

Elvégeztem a permanens mágneses anyagok hiszteréziskarakterisztikájának felvételére al-

kalmas mérési elrendezés egy variánsának numerikus analízisét. A nemlineáris statikus

elektrodinamikai probléma megoldását egy feltételezett karakterisztikát felhasználva imple-

mentáltam a fixpontos iterációs séma segítségével a végeselem-módszer keretein belül. A

kapott eredmények birtokában realizáltam a mérési elrendezést. A karakterisztika felvételét

sikerrel valósítottam meg az általam kidolgozott automatizált mérési környezetben, mely

egy egyszerű felépítésű és könnyen realizálható elrendezés. Mérési eredményekkel igazol-

tam, hogy a mérőtekercsek elhelyezése alkalmas a karakterisztika felvételére.

A fixpontos séma hatékonyságát, valamint annak végelem-módszerbe történő imple-

mentálását és az általam megvalósított mérési eljárást több angol nyelvű nemzetközi szak-

folyóiratban is bemutattam [112, 116, 122, 123, 155], melyekre a tézis is épül.

2. Tézis

Kidolgoztam és implementáltam egy eljárást a Jiles-Atherton-féle hiszterézismodell identi-

fikációjára, amelyet permanens mágnesek esetén alkalmaztam. Alkalmas inicializáló para-

méterek esetén a megvalósított Jiles-Atherton-modell alapú eljárás iteratívan határozza meg
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egy előre definiált célfüggvény alapján a permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának

modelljét. A modell elemzésén túl a modell saját magam által végzett mérési eredmények-

kel, illetve katalógusbeli adatokkal történő összevetésével igazoltam elméleti eredményei-

met. A paraméteridentifikáló eljárást különböző hőmérsékleteken mért hiszteréziskarakte-

risztikák modellezésére is alkalmaztam.

A fejezetben ismertetett munkámat – melyre a tézis épül –, angol nyelvű nemzetközi

szakfolyóiratban is bemutattam [155].

3. Tézis

A Jiles-Atherton-féle hiszterézismodellt általánosítottam oly módon, hogy az alkalmas a

permanens mágnes hiszteréziskarakterisztikájának hőmérsékletfüggését is figyelembe ven-

ni. Az eredeti modell öt paraméterét leszűkítettem három identifikálandó paraméterre, mi-

által jelentősen egyszerűsítettem a modell identifikációját, mivel így kevesebb alkalmas pa-

raméter meghatározására van szükség. A modell elemzésén túl a modell katalógusbeli ada-

tokkal történő összevetésével igazoltam elméleti eredményeim helyességét.

A tézis a következő publikációmra épül: [155].
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7. fejezet

Konklúzió, jövőbeni tervek

Munkám fókuszában permanens mágnes mágneses viselkedését leíró hiszteréziskarakte-

risztika modellezésének megvalósítása állt. Ennek érdekében kidolgoztam egy numerius

analízisen alapuló, ferrit típusú permanens mágnesek skalár hiszteréziskarakterisztikájának

mérésére alkalmas környezetet. A mérési elrendezés segítségével sikeresen valósítottam

meg ferrit típusú permanens mágnes skalár hiszterézisgörbéjének felvételét. A tapasztalatok

alapján az eljárás hatékonynak bizonyult, amely nemcsak egyszerű felépítésű, de alacsony

költségekkel is járt annak megvalósítása. A mérési tapasztalatok alapján az is elmndha-

tó, hogy erősebb mágneses tulajdonságokkal rendelkező (például neodímium) permanens

mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikájának felvételére a konstrukció nem alkalmas, leg-

főképpen a megépített hiszterézismérő anyagválasztásának következtében. Ennek kialakítá-

sa során a vasmag anyagául szerkezeti acélt alkalmaztam, melynek anyagi jellemzői okán az

elektromágnessel nem lehetséges neodímium mágnes mérésére alkalmas mágneses térerős-

séget létrehozni. Véleményem szerint a berendezésben lágyvas alkalmazása megoldaná a

fenti problémát. jövőbeni tervek közé tartozik továbbá a mérési elrendezés olyan módosítá-

sa, mely által a vizsgált állandómágnes skalár hiszteréziskarakterisztikájának minor görbéi

és mérhetőek.

A mérési eredményeket felhasználva sikerrel realizáltam egy Jiles-Atherton-modellen

alapuló paraméteridentifikációs eljárást. Az általam kidolgozott eljárás hatékonyságát ka-

talógusadatokból származó adatok összevetésével is igazoltam, mely karakterisztikák több

hőmérsékleten ismertették az identifikált állandómágnesek hiszterézisviselkedését. Ezen

adatokat felhasználva megvizsgáltam a Jiles-Atherton-alapú identifikáló eljárás paramétere-

inek hőmérséklettől függő változását és eljárást dolgoztam ki, annak általánosítására. Ennek

érdekében egy szűkített paraméterű identifikációs környezetet valósítottam meg, mely által

tetszőleges hőmérsékleten lehetséges permanens mágnesek hiszteréziskarakterisztikájának

identifikációs paramétereinek meghatározása. Az eljárás hatékonyságát több, katalógusból

származó adat által megvizsgáltam és igazoltam.
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Az identifikációs eljárást a továbbiakban olyan gyakorlati példákon is szeretném fel-

használni, melyekben neodímium mágneseket alkalmaznak. Tipikusan ilyen az alternatív

hajtásokban alkalmazott villamos fogógépek néhány típusa (például PMSM). A permanens

mágnes hőmérsékletfüggéséből adódó karakterisztika csökkenés több jelentőséggel is bír-

hat. Az állandómágnessel szerelt villamos forgógépek üzemi hőmérséklete kb. 100◦C,

mely értéken jelentős mértékben tapasztalható a vizsgált permanens mágnes B, µ0M és

H mennyiségeinek változása. A hőmérséklet általi karakterisztikában bekövetkező változás

a villamos forgógépek konstrukciós tervezésbeli hibáinak feltárásában bírhat jelentőséggel,

valamint hatására akár hatásfokbeli változás is kimutatható. A villamos forgógépek műkö-

dése közben bekövetkező mágneskarakterisztika változás, hatással lehet a motor viselkedé-

sére, melynek kimutatása diagnosztikai célokat is szolgálnak. A jövőben ezeket a kérdéseket

és feltételezéseket kívánom megvizsgálni.

Az általam kidolgozott és részletezett szűkített-, és módosított szűkített Jiles-Atherton-

alapú modellidentifikációs eljárás alkalmazhatóságának egyik sarkalatos pontja az iniciali-

záló paraméterek megfelelő megválasztása. Erre a módszer igen érzékenyen reagál, ugyan-

akkor az alkalmas inicializáló paraméterek megválasztását kvázi végtelen kombinációból

kell megtalálni. Ezzel a jövőben véleményem szerint érdemes foglalkozni és feltérképezni

az egész paraméterteret, vagy elméleti alapon megszorítást adni a lehetséges kezdeti értékek

halmazára.

A megvalósított eljárás jelenleg a II. síknegyedbéli skalár hiszteréziskarakterisztika mo-

dellezésére alkalmas. A jövőben érdemes ezt a módszert kiterjeszteni a teljes hiszterézis-

görbe modellezésére, bele értve a minor-hurkok identifikálását is.
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A. függelék

A mérések során használt eszközök

A permanens mágnes skalár hiszteréziskarakterisztikájának mérésére és vizsgálatára alkal-

mas mérési elrendezés látható az A.1. ábrán, amely a 3.6. ábrán látható blokkvázlat valós

reprezentációja. A mérési elrendezés a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informa-

tikai és Villamosmérnöki Kara Automatizálási Tanszék támogatásával valósulhatott meg.

A.1. ábra. A skalár hiszteréziskarakterisztika vizsgálatára alkalmas mérési környezet

Az A.1. fénykép bal oldalán a mérés irányításáért és az adatok feldolgozásáért felelős

számítógép látható, középen helyezkedik el a feszültségvezérelt áramgenerátor, valamint a

National Instruments cég által gyártott mérő-, és adatgyűjtő DAQ-kártya, jobb oldalon pedig

a hiszteréziskarakterisztika mérő.
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A.0.0.1. Mérő és adatgyűjtő kártya

A mérések során egy asztali számítógépbe illeszthető NI PCI-6251 típusú mérő-, és adat-

gyűjtő kártyát – általánosabb nevén DAQ-kártyát használtam, amely fényképe az A.2. ábrán

látható.

A.2. ábra. Az NI-PCI-6251 DAQ mérő és adatgyűjtő kártya fényképe

A periféria két analóg kimenettel rendelkezik, amin keresztül vezérelhető a feszültség-

vezérelt áramgenerátor. A kimeneti feszültségtartomány ±10V, amelyhez a minimális és a

maximális áramérték hozzárendelhető. A mérőkártya nyolc analóg bemeneti porttal is ren-

delkezik, melyek feszültségtartománya egymástól függetlenül ugyancsak ±10V. A mérések

során ebből egy kimeneti (az áramgenerátor vezérlése), és kettő bemeneti (a skalár hiszteré-

ziskarakterisztika mérésére szolgáló két mérőtekercs indukált feszültsége) portot használtam

fel. A kártya maximális mintavételezési sebessége 1MSample/s és 16bites analóg-digitális

konverterrel rendelkezik, mely felbontás elégnek bizonyult a mérések során.

A mérőkártya és a mérőrendszer közötti kapcsolatot egy NI CB-68LP típusú csatlako-

zópanel biztosítja, amelynek fényképe az A.3. ábrán látható.

A.3. ábra. Az NI CB-68LP csatlakozópanel

A mérőpanel és a számítógép között egy NI SH68-68-EP típusú árnyékolt gyári kábel

teremti meg a kapcsolatot, amely az A.4. ábrán figylehető meg.
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A.4. ábra. Árnyékolt, NI SH68-68-EP típusú gyári mérőkábel

A mérőrendszer és a csatlakozópanel között pedig árnyékolt koaxiális kábellel oldottam

meg az adatok továbbítását.

A.0.0.2. Alkalmazott áramgenerátor ismertetése

A mérések során alkalmazott, egyedi tervezésű feszültségvezérelt áramgenerátor fényképe

az A.5. ábrán látható.

A.5. ábra. Az alkalmazott áramgenerátor fényképe

A generátor a fentebb ismertetett NI PCI-6251 típusú mérőkártya segítségével, számí-

tógépen keresztül vezérelhető. A generátor legfeljebb 30A csúcsértékű áramerősséget képes

létrehozni, mely esetében a legnagyobb kapocsfeszültsége 150V. Az áramgenerátor speciá-

lisan nagy induktivitású tekercsek gerjesztésére készült.
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B. függelék

A LabVIEW fejlesztőkörnyezet
ismertetése

A skalár hiszteréziskarakterisztika meghatározására alkalmas összeállítás működését a Na-

tional Instruments cég LabVIEW 15.0. Development System elnevezésű számítógépes

fejlesztőkörnyezet segítségével valósítottam meg [175].

A LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) programokat vir-

tuális műszereknek nevezik, ahol grafikus programozási nyelv (ún. G-nyelv) segítségével

lehetséges a program struktúrájának kialakítása. A program jellegzetessége, hogy a progra-

mozás grafikus felületen történik, ikonok segítségével, melyeket "összekötögetve" épül fel

a struktúra. Egy olyan általános célú fejlesztőkörnyezetről van szó, amely által tetszőleges

módon lehet szoftveres támogatású, tetszőleges kialakítású és célú berendezést megvalósí-

tani [122, 123, 155, 181].

A szoftver kezelői felülete két fő panelből (Front panel és Diagram panel) áll. A Front

panel segítségével történik a felhasználói felület kialakítása, ahol elhelyezhetők azok a vir-

tuális műszerek és eszközök, amelyek a méréshez és a vezérléshez elengedhetetlenek. Erre

mutat illusztratív példát a B.1. ábra.

Ezek lehetnek gombok, kapcsolók, grafikonok, be-, és kimeneti értékeket kijelző és mó-

dosító eszközök. A fejlesztő számára szinte korlátlan lehetőség adódik a kívánt felhasználói

felület kialakításához, például a Front panel alapértelmezett szürke háttérszínét is igény

szerint lehet változtatni. A Front panelen elhelyezhetők kontrollok (bemeneti-, és vezérlő-

elemek, melyek befolyásolják a program működését) és indikátorok (kimeneti-, és kijelző-

elemek, melyek eredmények megjelenítésére szolgálnak). A felhasználó a program futása

közben ezt a kezelőfelületet látja, itt tudja módosítani a kívánt paramétereket, valamint a

beavatkozás eredményét is.

A Diagram panel egy programozói felület, amely grafikus elemek segítségével a prog-

ram egyes funkcióinak realizálására szolgál (l. B.2. ábra). Szoros kapcsolat van a két panel
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B.1. ábra. A LabVIEW-ban implementált felhasználói felület

között, mivel a Front panelen elhelyezett összes elem szimbóluma a Diagram panel is meg-

jelenik. Itt lehetőség van létrehozni az elemek közti kapcsolatot, beépíteni a program műkö-

déséhez szükséges struktúrát, függvényeket, aritmetikai és logikai műveleteket, és minden

más olyan elemet, ami a kívánt működéshez elengedhetetlen. A mérési eredmények ábrá-

zolásán és kiértékelésén túl különböző jelfeldolgozási módozatok is igénybe vehetők, mint

például Fourier-transzformáció, szűrés, analóg jelek digitális jellé való átalakítása stb. Az

előző panelhez hasonlóan itt is rengeteg alkalmazás vehető igénybe a hatékony és a felhasz-

náló számára vizuálisan is kellemes eredmény eléréséhez.

B.2. ábra. Megvalósított programrészlet és a SubVI alkalmazása

Az B.2. ábrán a munkám során készített program egy részlete látható, amely a mérés

szekvenciális megvalósítását mutatja, ahol az alábbi lépések követik sorban egymást:

• A felhesználói környezet alaphelyzetbe állítása,

• Inicializáló paraméterek alapján a gerjesztőjel jelalakjának előállítása,
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• Az elektromágnes gerjesztése, valamint a mért adatok programba történő beolvasása,

• FFT-szűrés,

• A szűrt adatokból B(t), µ0M(t) és H(t) számítása, továbbá a B(t)–H(t) és µ0M(t)–

H(t) függvénykapcsolatok megjelenítése.

Lehetőség van alprogramok ún. SubV I-ok létrehozására is, melyek a főprogramban hasz-

nálhatók fel. A B.3. ábrán egy ilyen alkalmazás látható. Lényege, hogy az önállóan is

működőképes programrészletekből egyéni ikont készítve, azok felhasználhatók más prog-

ramok létrehozásánál. Ennek összefüggő és bonyolult eljárások megvalósítása ese- tén van

nagy jelentősége, mert a SubV I alkalmazása átláthatóbbá teszi a programot, ugyanakkor az

alprogramokat szét is lehet bontani, így lehetőség van ezeket – mint önálló programrészlet

– szükség szerint elemezni.

Ennek alkalmazásakor van szükség az Icon és a Connector használatára, mely mindkét

ablak (Front panel és Diagram panel) jobb felső sarkában látható. Az Icon adja a program-

hoz tartozó kis képet. Ezt egy ikonszerkesztő segítségével tetszőlegesen lehet kialakítani.

B.3. ábra. A SubVI Icon egy lehetséges kialakítása

A Connector (B.4. ábra) mutatja meg, hogy hova kell kötni az alprogram bemeneteit,

illetve kimeneteit. Ez az ikon jelenik meg a program Diagram panel paneljén, mint ob-

jektum. A Connector kialakításával tehát a bemenő és kimenő adatok definiálhatók. Ezt

úgy lehet megtenni, hogy annyi területre osszuk fel a Connector területét, amennyi a kime-

netek és bemenetek számának összege, majd a megfelelő kimeneti és bemeneti egységeket

rendeljük hozzá az egyes parcellákhoz.

B.4. ábra. A SubVI Connector egy lehetséges kialakítása
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C. függelék

Permanens mágnes mérési eredményei
különböző gerjesztőáramok esetén

Ebben a függelékben a 3.2.2. alfejezetben ismertetett ferrit-típusú állandómágnes további

mérési eredményeit mutatom be. Az eredmények különböző csúcsértékű Î gerjesztőáram

alkalmazása esetén mutatják be a ferrit mágnes B-H és µ0M-H skalár hiszteréziskarakte-

risztikáit. Az Î alacsony frekvenciás gerjesztőáram értékét 1-20A között változtattam, 1A-

es lépésközzel. A gerjesztés frekvenciája minden esetben f =1Hz. A méréseket ezen kívül

további néhány gerjesztés esetén is (Î=0,25A, Î=0,5A és Î=1,75A) elvégeztem a mintada-

rab hiszterézisgörbéjének alaposabb vizsgálata érdekében. Az Î=5A gerjesztés során mért

eredményeket a 3.2.2. alfejezetben részletezem. A gerjesztés növelésével az ábrákból jól ki-

vehető a ferrit mágnes hiszterézisének változása, majd telítődése. Tovább növelve a gerjesz-

tést jól látható, hogy a hiszterézis érdemben nem változik, ellenben a mérési bizonytalanság

egyre jelentősebb.
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C.1. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 0,25A
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C.3. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 0,75A
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C.4. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 1A
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C.5. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 1,5A
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C.6. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 1,75A

-5 0 5
H [A/m] ×105

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

B
 [

T
]

-5 0 5
H [A/m] ×105

-0.05

0

0.05

µ
0 M

 [
T

]

C.7. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 2A
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C.8. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 3A
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C.9. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 4A
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C.10. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 6A
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C.11. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 7A
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C.12. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 8A
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C.13. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 9A
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C.14. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 10A
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C.15. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 11A
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C.16. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 12A
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C.17. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 13A
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C.18. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 14A
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C.19. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 15A

103



Kovács Gergely 2019

-5 0 5
H [A/m] ×105

-1

-0.5

0

0.5

1

B
 [

T
]

-5 0 5
H [A/m] ×105

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

µ
0 M

 [
T

]

C.20. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 16A

-5 0 5
H [A/m] ×105

-1

-0.5

0

0.5

1

B
 [

T
]

-5 0 5
H [A/m] ×105

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

µ
0 M

 [
T

]

C.21. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 17A
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C.22. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 18A

104



Kovács Gergely 2019

-5 0 5
H [A/m] ×105

-1

-0.5

0

0.5

1

B
 [

T
]

-5 0 5
H [A/m] ×105

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

µ
0 M

 [
T

]

C.23. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 19A
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C.24. ábra. Állandómágnes B−H (bal) és µ0M−H (jobb) karakterisztikája, Î = 20A
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D. függelék

Katalógusadatokból származó
permanens mágnesek
hiszteréziskarakterisztikáinak
identifikációja különböző
hőmérsékleteken

Ebben a függelékben egy-egy mágnestípus különböző hőmérsékleten mért hiszteréziska-

rakterisztikáját, az általam megvalósított identifikációs eljárás által számított Jiles-Atherton

paramétereket, valamint a paraméterek által meghatározott mágnesezési görbéket, – mint

eredményeket – tartalmazza. Ezen fejezet a 4.1 fejezet kiegészítése, melyben az általam

megvalósított Jiles-Atherton modellidentifikációs eljárás hatékonyságát a 4.1. fejezetben

részletezett mágnestípusokon túl további nyolc – internetes forrásból elérhető [176] – neo-

dímium mágnes hiszteréziskarakterisztika-modellezésén keresztül mutatom be.

D.1. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N28UH
Hőm. Ms α a c k

20◦C 1023582,64 4,26 300412,18 0,65 6275016,08
80◦C 1263167,24 2,97 139714,75 0,63 48948790,39

100◦C 1178649,28 2,48 93477,13 0,67 87304114,77
120◦C 1247002,86 2,11 78399,07 0,58 24486270,03
140◦C 991801,76 1,68 39894,02 0,38 65101833,45
180◦C 790190,22 0,94 5259,81 0,85 140033241,12
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D.1. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

D.2. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb)
120◦C hőmérsékleten

D.3. ábra. Az N28UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 140◦C és (jobb)
180◦C hőmérsékleten

107



Kovács Gergely 2019

D.4. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmér-
sékleten. Forrás: [176]

D.2. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N30SH
Hőm. Ms α a c k

20◦C 1296239,28 2,44 23982,77 0,63 80452082,83
60◦C 1042241,66 2,41 116971,87 0,86 60319494,50
80◦C 1084390,66 1,97 69998,56 0,79 88434760,20
100◦C 754306,82 2,40 239344,95 1,31 20338592,44
120◦C 877290,72 1,34 36374,06 0,92 94159672,76
140◦C 567831,83 1,09 26500,97 1,39 81052585,29
180◦C 734086,24 0,63 11396,89 1,00 52647760,58

D.5. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 60◦C
hőmérsékleten
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D.6. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 80◦C és (jobb) 100◦C
hőmérsékleten

D.7. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 120◦C és (jobb) 140◦C
hőmérsékleten

D.8. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes identifikációja 180◦C hőmérsékleten
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D.9. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmérsék-
leten. Forrás: [176]

D.3. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N33H
Hőm. Ms α a c k

20◦C 1457183,45 2,29 79143,03 0,64 80708571,29
40◦C 1155712,33 2,03 73207,83 0,81 77303651,16
60◦C 1139627,47 1,81 75269,39 0,82 85029363,45
80◦C 906525,43 1,41 34846,47 0,97 61967584,13

100◦C 919772,09 1,14 23996,72 0,93 61940351,22
120◦C 693101,49 0,97 24192,89 1,23 46767251,68
140◦C 786313,92 0,82 26396,11 1,07 33724608,28

D.10. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten
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D.11. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

D.12. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

D.13. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C hőmérsékleten
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D.14. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmér-
sékleten. Forrás: [176]

D.4. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N38M
Hőm. Ms α a c k

20◦C 1338152,02 1,76 65790,05 0,75 64674872,84
40◦C 1318667,72 1,59 71187,09 0,77 68877679,72
60◦C 1151108,02 1,48 89317,87 0,88 37018993,36
80◦C 1452075,62 1,05 32418,52 0,65 84418623,99

100◦C 1306810,81 0,85 26317,62 0,71 51093693,23
120◦C 1079672,01 0,73 27073,02 0,84 38293227,24
140◦C 2060464,13 0,57 25694,62 0,44 67573969,54

D.15. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten
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D.16. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

D.17. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

D.18. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C
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D.19. ábra. Az N35UH típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmér-
sékleten. Forrás: [176]

D.5. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N35UH
Hőm. Ms α a c k

20◦C 1204720,64 3,29 105050,07 0,74 36641449,88
80◦C 1233723,16 2,41 82012,15 0,72 76081116,82

100◦C 1144002,71 2,14 71653,34 0,77 60153127,046
120◦C 1045740,86 1,83 63381,85 0,83 51783373,38
140◦C 1221699,73 1,42 27094,86 0,67 172987833,46
180◦C 953831,06 0,93 17117,51 0,82 74162799,86

D.20. ábra. Az N35UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten
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D.21. ábra. Az N35UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb)
120◦C hőmérsékleten

D.22. ábra. Az N35UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 140◦C és (jobb)
180◦C hőmérsékleten

D.23. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmér-
sékleten. Forrás: [176]
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D.6. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N45H
Hőm. Ms α a c k

20◦C 1492692,31 1,95 68910,51 0,71 86735893,92
40◦C 1295797,14 1,73 63108,69 0,82 104936388,52
60◦C 1049739,83 1,58 78400,17 1,04 73625960,22
80◦C 2179265,94 1,45 100853,28 0,39 15720123,64

100◦C 2387006,62 1,11 51173,33 0,40 41324903,35
120◦C 1632594,34 0,86 28438,94 0,59 91479325,88
140◦C 1335203,38 0,67 18230,88 0,71 46337370,91

D.24. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten

D.25. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten
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D.26. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

D.27. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C

D.28. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmérsék-
leten. Forrás: [176]
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D.7. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N48
Hőm. Ms α a c k

20◦C 1428818,39 1,19 15190,21 0,77 87313921,34
40◦C 1413754,14 1,03 14345,93 0,77 79018132,07
60◦C 1593381,08 0,86 11090,11 0,66 50593975,29
80◦C 2000231,48 0,75 15131,53 0,52 40097291,88
100◦C 1991447,85 0,61 7467,67 0,51 111683477,78
120◦C 2393705,21 0,51 8408,77 0,42 82086202,49
140◦C 1593627,88 0,44 15203,91 0,64 57161337,56

D.29. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten

D.30. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten
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D.31. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

D.32. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C

D.33. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes hiszteréziskarakterisztikája több hőmér-
sékleten. Forrás: [176]
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D.8. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N48M
Hőm. Ms α a c k

20◦C 1391226,95 1,57 64926,01 0,82 90412322,05
40◦C 1458037,71 1,28 36010,34 0,73 40944274,36
60◦C 1311942,93 1,26 79186,85 0,87 50873851,13
80◦C 1808478,99 1,15 100973,43 0,58 14286611,06

100◦C 1917738,46 0,77 25829,03 0,54 148681898,09
120◦C 1590181,98 0,68 38216,91 0,67 76124821,52
140◦C 1245731,64 0,45 8959,27 0,76 77022115,74

D.34. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten

D.35. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten
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D.36. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

D.37. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C
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E. függelék

Permanens mágnesek általánosított
paraméterű Jiles-Atherton
identifikációja

Ebben a függelékben nyolc neodímium mágnes verifikációs eredményeit lehet látni, me-

lyek a szűkített-, és általánosított paraméterű Jiles-Atherton-alapú identifikációs módszer

segítségével készültek. A mellékletben szereplő táblázatok az általánosított idetifikációs pa-

ramétereket mutatják minden egyes permanens mágnes esetén. Minden mágnestípus esetén

összehasonlításra kerültek az ismert hőmérsékletértékeken mért hiszteréziskarakterisztikák

(kék karika), a szűkített Jiles-Atherton-alapú módszer által meghatározott paraméterek (pi-

ros), és az általánosított identifikációs paraméterek általi eredmények (fekete). Az összesí-

tő ábrákon látható hiszteréziskarakterisztikák közül kék színnel jelöltem azokat, amelyek a

mérésből származó eredmények hőmérsékleti tartományán kívűl esnek, piros színnel azokat,

amelyek az ismert hőmérsékleti értékek eredményei, valamint fekete színnel az általánosí-

tott modell által meghatározott hiszteréziskarakterisztikákat mutatom.

E.1. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N30SH
Hőm. Ms α a

20◦C 1231542 3,0297 142640
60◦C 1169826 2,4177 108750
80◦C 1138968 2,1117 91808

100◦C 1108110 1,8057 74863
120◦C 1077252 1,4997 57918
140◦C 1046394 1,1937 40972
180◦C 984678 0,5817 7081,4
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E.1. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 60◦C
hőmérsékleten

E.2. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 80◦C és (jobb) 100◦C
hőmérsékleten

E.3. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 120◦C és (jobb) 140◦C
hőmérsékleten
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E.4. ábra. Az N30SH típusú neodímium mágnes identifikációja 180◦C hőmérsékleten

E.5. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten.
Mágnes: N30SH

E.2. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N33H
Hőm. Ms α a

20◦C 1264174 2,24 77906
40◦C 1238148 1,99 68631
60◦C 1212122 1,75 59355
80◦C 1186096 1,51 50080
100◦C 1160070 1,26 40804
120◦C 1134044 1,01 31528
140◦C 1108018 0,77 22253
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E.6. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten

E.7. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

E.8. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten
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E.9. ábra. Az N33H típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C hőmérsékleten

E.10. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten.
Mágnes: N33H

E.3. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N35
Hőm. Ms α a

20◦C 1334962 1,64 73943
40◦C 1302024 1,42 63219
60◦C 1269086 1,21 52496
80◦C 1236148 1,05 41772

100◦C 1203210 0,79 31049
120◦C 1170272 0,58 20326
140◦C 1137334 0,37 9602,2
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E.11. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten

E.12. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

E.13. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten
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E.14. ábra. Az N35 típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C hőmérsékleten

E.15. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten.
Mágnes: N35

E.4. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N35UH
Hőm. Ms α a

20◦C 1300498 3,66 194614
80◦C 1213192 2,63 127426

100◦C 1184090 2,29 105030
120◦C 1154988 1,95 82634
140◦C 1125886 1,61 60238
180◦C 1067682 0,92 15446
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E.16. ábra. Az N35UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

E.17. ábra. Az N35UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb)
120◦C hőmérsékleten

E.18. ábra. Az N35UH típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 140◦C és (jobb)
180◦C hőmérsékleten
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E.19. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten.
Mágnes: N35UH

E.5. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N38M
Hőm. Ms α a

20◦C 1393532 1,83 82072
40◦C 1355564 1,59 68406
60◦C 1317596 1,35 54741
80◦C 1279628 1,11 41075
100◦C 1241660 0,87 27410
120◦C 1203692 0,63 13745
140◦C 1165724 0,38 79,2

E.20. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten
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E.21. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

E.22. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

E.23. ábra. Az N38M típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C hőmérsékleten
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E.24. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten.
Mágnes: N38M

E.6. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N45H
Hőm. Ms α a

20◦C 1468598 1,97 81524
40◦C 1431996 1,75 70132
60◦C 1395394 1,52 58740
80◦C 1358792 1,30 47348
100◦C 1322190 1,07 35956
120◦C 1285588 0,85 24564
140◦C 1248986 0,62 13172

E.25. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten
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E.26. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

E.27. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

E.28. ábra. Az N45H típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C hőmérsékleten
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E.29. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten.
Mágnes: N45H

E.7. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N48
Hőm. Ms α a

20◦C 1483554 1,16 15685
40◦C 1459208 1,03 14226
60◦C 1434862 0,90 12768
80◦C 1410516 0,76 11309

100◦C 1386170 0,63 9850,1
120◦C 1361824 0,50 8391,3
140◦C 1337478 0,37 6932,5

E.30. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten
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E.31. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

E.32. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

E.33. ábra. Az N48 típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C hőmérsékleten
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E.34. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten.
Mágnes: N48

E.8. táblázat. Jiles-Atherton identifikációs paraméterek. Mágnes: N48M
Hőm. Ms α a

20◦C 1507526 1,53 60670
40◦C 1465652 1.34 51335
60◦C 1423778 1,16 41999
80◦C 1381904 0,97 32664
100◦C 1340030 0,78 23329
120◦C 1298156 0,6 13994
140◦C 1256282 0,41 4658

E.35. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 20◦C és (jobb) 40◦C
hőmérsékleten
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E.36. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 60◦C és (jobb) 80◦C
hőmérsékleten

E.37. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes identifikációja (bal) 100◦C és (jobb) 120◦C
hőmérsékleten

E.38. ábra. Az N48M típusú neodímium mágnes identifikációja 140◦C hőmérsékleten
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E.39. ábra. Az általánosított paraméteridentifkációs modell eredményei több hőmérsékleten.
Mágnes: N48M
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