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Постановка проблеми та аналіз 
публікацій 

Імпульсний метод намагнічування зраз-
ків магнітотвердих матеріалов є одним з 
перевірених ефективних способів отриман-
ня постійних магнітів [1,2]. Класичні схеми 
установок для отримання зазначеної імпу-
льсної напруги описані, наприклад в [3]. В 
той же час останні десятиріччя розвитку 
електротехніки характеризуються широким 
впровадженням нових високоенергетичних 
постійних магнітів на основі сполук рідко-
земельних металів з кобальтом та залізом.  
Цей вагомий прогрес у виробництві магні-
тів дозволив отримати підвищені значення 
коерцитивної сили та створювати принци-
пово нові магнітні системи зі складними 
видами криволінійної структури, що в свою 
чергу поставило ряд нових завдань, 
пов’язаних з намагнічуванням, розмагнічу-
ванням та регулюванням параметрів таких 
магнітів. Пошуку шляхів вирішення цих 
завдань присвячена робота [4].  

Ця стаття продовжує зазначений вище 
напрямок досліджень в частині вдоскона-

лення методики фізичного моделювання 
імпульсного намагнічування зразків мате-
ріалів циліндричної форми. 

Обгрунтування результатів 

Дослідження проведено для циліндрич-
ного зразка з матеріалу ЮНДК24Б діамет-
ром d 20 мм та довжиною l 40 мм. 
Принципову схему імпульсного намагнічу-
вання наведено на рис. 1. Від випрямляча 
VD заряджається конденсатор С. Останній 
при замиканні комутатора S розряджається 
на намагнічуючу обмотку К. При цьому в 
заданий блоком керування БК момент часу 
відчиняється транзистор VT. Зразок розта-
шовано в пермеаметрі потужних полів, ши-
хтований магнітопровід якого виконано з 
магнітом якого матеріалу. Враховуючи, що 
переріз магнітопроводу є достатньо вели-
ким, магнітним спадом напруги в ньому 
можна знехтувати. Тоді можемо вважати, 
що уся магніторушійна сила використову-
ється на намагнічування зразка  
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Рис. 1. Електрична принципова схема пристрою 

Відповідно на рис.2та рис.3 наведено ек-
спериментально отримані часові діаграми 
напруженості магнітного поля у зразку 

)t(H  та магнітної індукції )t(B в процесі 

його імпульсного намагнічування. Дослі-

дження проводилися при робочій напрузі 

на конденсаторі cU =280 В та його ємності 

C =23,4·10
3
 мкФ. Осцилограми було зафік-

совано за допомогою цифрової осцилогра-
фічної приставки АКТАКОМ, яку було під-
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ключено до персонального комп’ютера з 
відповідним програмним забезпеченням.  
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Рис. 2. Часова залежність напруженості 
магнітного поля при імпульсного 

намагнічуванні зразка 
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Рис. 3. Часова магнітної індукції при 
імпульсного намагнічуванні зразка 

Висновки 

За результатами виконаної роботи мож-
на зробити наступні висновки. 

1. Фізичне моделювання є важливим 
етапом у визначенні раціональних парамет-
рів установок імпульсного намагнічування, 
оскільки дозволяє підтвердити адекватність 
прийнятих припущень при побудові мате-
матичних моделей зазначених систем класу 
«електричне коло – електромагнітне поле». 

2. Графіки отриманих експериментально 
залежностей магнітних величин свідчать 
про те, що зразок повністю намагнічується 
при дії першого ж імпульсу, тобто остаточ-
но обрані параметри установки є коректни-
ми. 

3. Подальших досліджень потребує ви-
вчення ступеня впливу вихрових струмів на 
точність магнітних вимірів у розглянутій си-

стемі, що має стати предметом наступних 
робіт з даної тематики. 
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