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Teorie
Princip ovlivňování velikosti intenzity vnějšího magnetického pole prostřednictvím cívky protékané
stejnosměrným budícím proudem je běžně používaný v řadě technických aplikací, například
v manipulační technice, na upínacích zařízeních nebo obecně v aktuátorech. Aktuátor představuje
zařízení, které mění informaci na technický projev. Při konstrukci a návrhu těchto zařízení je
v současné době běžné užití numerického modelování.

Zadání úlohy
1. Dle zadaného konstrukčního návrhu a materiálových parametrů definujte matematický
model problému pro řešení stacionárního magnetického pole.
2. Proveďte numerické řešení s užitím simulačního programu jako
a. lineární úlohu
b. nelineární úlohu
3. Realizujte výpočet síly pomocí
a. Maxwellova tensoru
b. energie
4. Vykreslete závislost přídržné síly na definovaném rozsahu proudu cívky dle Tab. 1

Definice problému
Materiálové parametry

Tab. 1: Parametry použitých materiálů pro lineární úlohu
Umístění
Permanentní magnet
Cívka
Ocelové jádro a plášť
Plastové pouzdro cívky
Železná příložka

μr [-]
1
1
150
1
100

I [A]
0
-0,8 … 0,8
0
0
0

Br [T]
0.8
0
0
0
0

Tab. 2: Parametry pro železnou příložku pro řešení nelineární úlohy
B [T]
H [A.m-1]

0
0

1,16
1300

1,4
2500
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1,585
5000

1,751
10000

1,857
15000
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Konstrukční návrh s definicí rozměrů a přiřazení materiálů (1 – permanentní magnet, 2 – cívka,
3 – ocelové jádro a plášť, 4 – plastové pouzdro cívky, 5 – železná příložka)

Poznámka


Pro výpočet je možné a doporučené využít simulační program Agros2D, který je k použití pod
GNU GPL licencí k dispozici na http://agros2d.org

Závěrem
1. Posuďte vliv nelinearity materiálů na dosažené výsledky numerického řešení úlohy.
2. Diskutujte vhodnost metody pro výpočet přídržné síly daného uspořádání aktuátoru s
permanentním magnetem na feromagnetický materiál.
3. Porovnejte obdržené výsledky závislosti přídržné síly na proudu cívkou s referenčním
experimentálním měřením.
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