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Апстракт— У овом раду приказаће се поступак израде нове лабораторијске поставке намењене одређивању магнетских 
карактеристика меких магнетских материјала, на примеру торусног узорка, у случају када се контролише временски облик 
побудног магнетског поља. Биће описана сва апаратура коришћена за реализацију мерења магнетских карактеристика 
торусног узорка. Израда поставке пружиће могућност реализације лабораторијске вежбе за студенте и наставак истраживања 
у области магнетизма. Биће приказани резултати добијени при испитивању торусног узорка направљеног од феромагнетског 
лима употребом нове поставке. Сва мерења биће реализована према најсавременијим принципима виртуалне 
инструментације.  

Кључне речи – Холов сензор; торусни узорак; лабораторијска поставка, карактеристике магнетских материјала; 
магнетско поље; контрола магнетског поља 

1 УВОД 
Одређивање карактеристика магнетских материјала заснива се на мерењу струје кроз примарни намотај 

торусног узорка и мерењу индукованог напона на секундарном намотају торусног узорка, према блок шеми 
приказаној на Слици 1. 

 
Слика 1 – Блок шема за реализацију мерења. 

Напон са појачавача u доводи се на примарни намотај изолационог трансформатора, а секундарни намотај 
изолационог трансформатора је заједно са шант отпорником R повезан на ред са примарним намотајем торуса N1. 
Појава напона на примарном намотају узрокује појаву струје i1 у том делу кола, која служи за магнећење торуса. 
Постојање примарне струје узрокује појаву магнетског поља H у материјалу, коју прати појава магнетског флукса 
Ф и магнетске индукције В. Када се флукс мења по времену, долази до појаве индуковања напона u2 на крајевима 
секундарног намотаја N2. Секундарни намотај торуса се налази у празном ходу. Напон u1, сразмеран струји i1, и 
напон u2 се доводе на улаз аквизиционе картице NI 9205 (налази се у кућишту NI cDAQ-9172) и користе се за 
одређивање јачине магнетског поља Н и магнетске индукције В у феромагнетском материјалу. Помоћу измереног 
напона u1 на шант отпорнику, коришћењем Амперовог закона (Израз 1), може се одредити јачина магнетског 
поља Н. Јачина магнетске индукције у торусном узорку, на основу Фарадејевог закона, дата је изразом (2). 
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Тачност мерења и јачина магнетског поља су ограничени струјом i1 која протиче кроз коло примарног 
намотаја N1 и шант отпорник R. Струју i1 ограничава снага шант отпорника. За испитивање узорка који захтева 
стварање великог магнетског поља потребно је користити шант отпорник велике снаге, у супротном се може 
користи и шант отпорник мање снаге. Ово захтева честу промену шант отпорника у зависности од узорка који се 
жели испитивати. Други проблем који отежава испитивање јесте тачност мерења које зависи од загревања шант 
отпорника. При протицању струје кроз шант отпорник долази до његовог загревања, што узрокује промену 
његове отпорности, а то се даље одражава на напон u1 који се мери на шант отпорнику. 

Проблеми са постојећом поставком су: 
- метални делови у околини магнетског поља, 
- лоши контакти при спајању електричних кола, 
- струја i1 зависи од снаге шант отпорника, 
- јачина магнетског поља које се ствара ради магнетизације посматраног материјала зависи од струје i1, а 

тиме и од шант отпорника, 
- мерење при нижим фреквенцијама захтева јако малу отпорност примарног кола (условљава употребу шант 

отпорника мале снаге), 
- немогућност испитивања узорака који немају намотан секундарни намотај. 

Новом поставком су отклоњени сви наведени недостаци и проширила њена примене увођењем Холовог 
сензора. 

2 НОВА ПОСТАВКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МАГНЕТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИЈАЛА 
Нова поставка направљена је искључиво од пластичних делова. Сви делови су спајани термичком пресом, 

загревањем, затим навлачењем један део на други, као и природним хлађењем. Цела поставка је пружила високу 
чврстоћу. Изглед поставке дат је на Слици 2. 

 
Слика 2 – Изглед нове поставке. 

Лоше електричне везе у примарном колу првобитне поставке повећавале су отпорност кола, што се значајно 
ограничавало мерења при нижим фреквенцијама. Такође један од проблема био је уметање проводника 
примарног намотаја у средиште посматраног узорка. Проблем лоших електричних веза решен је употребом 
енергетског конектора, приказаног на Слици 3. Енергетски конектор је омогућио прекид целог примарног 
намотаја у једној тачки, при чему се узорак несметано навлачио на проводнике, након чега су проводници поново 
спајани у истој тачки без превелике компликације. 
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Слика 3 – Енергетски конектор. 

Испитивани узорак, у зависности од својих карактеристика, захтевао је одређену јачину магнетског поља. 
Магнетско поље је зависило од снаге шант отпорника. Да би се проширила могућност испитивања различитих 
узорака, поставка је прилагођена лакој замени шант отпорника употребом преклопника. Преклопником би се 
бирао шант који би се укључивао у коло (због доступности опреме на поставци су остварена само два случаја, 
када је шант укључен у коло и када није). 

Холов сензор је употребљен за мерење побудног магнетског поља, како би се добила још једна опција за то 
мерење. Холов сензор пружа могућност да се избегне употреба шант отпорника. Употребљени Холов сензор има 
ознаку CSA-1VG. Ово је интегрисани једноосни Холов сензор са аналогним излазом, велике осетљивости и 
линеарне карактеристике. Осетљивост сензора је Ѕ=560 mV/mT. 

Магнетска индукција В1 добијена на основу измерене струје кроз примарно коло и магнетска индукција В2 
измерена Холовим сензором са торусним узорком, при генерисаном синусном напону извора, фреквенције 50 Hz,  
представљене су у Табели 1. У Табели 1 такође су представљене максималне вредности струје кроз шант 
отпорник, напон који генерише сензор. 

ТАБЕЛА 1. Резултати добијени поређењем шант отпорника и Холовог сензора. 
Редни бр. 
мерења 

Струја кроз шант отпорник Магнетска индукција В1 Напон сензора Магнетска индукција В2 
Im [A] B1m [mT] Um [mV] B2m [mT] 

1. 1,108 0,110 55,01 0,098 
2. 2,004 0,200 97,96 0,174 
3. 4,019 0,401 198,56 0,354 
4. 6,234 0,623 308,02 0,550 

Амплитуда магнетске индукције добијене Холовим сензором мања је за 11% за сва четири мерења. 
Претпостављено је да ово одступање настаје због грешке у прорачуну јачине магнетског поља применом 
Амперовог закона, због апроксимације кабла са пет проводника једним проводником. 

3 РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА 
Приликом извођења мерења користиће се савремени мерни систем базиран на употребу персоналног 

рачунара. За потребе оваквог начина мерења користи се програмски пакет LabVIEW. У овом програму је 
претходно направљена апликација помоћу које су вршена мерења анализирана у овом раду. У наставку биће 
приказани експериментални резултати добијени при следећим мерењима: 

- мерење при генерисању магнетског поља синусног и троугаоног облика фреквенције 50 Hz, 
- мерење при генерисању магнетског поља синусног и троугаоног облика фреквенције 1 Hz, 

Наведена мерења поредиће се у два случаја, без контроле облика магнетског поља и са контролом облика 
магнетског поља.  

Мерења без контроле облика поља врши се тако што се вредност генерисаног напона постепено повећава 
све док се не добије жељена вредност магнетске индукције. Након постизања жељене вредности магнетске 
индукције врши се очитавање и чување резултата у меморији рачунара у датотеци .lvm формата.  

Мерење са контролом облика поља врши се тако што се вредност генерисаног напона подешава на 20-30% 
мању вредност од вредности при којој се добија жељена вредност магнетске индукција, након чега се укључује 
контрола облика поља у  LabVIEW апликацији. Контрола је подешена тако да се софтверски остварује повратна 
спрега која постепено мења генерисани напон док се не добије одговарајући облик поља. Облик поља одговара 
облику струје и дефинисан је коефицијентом облика струје који износи ki=1,11 за синусни облик, и ki=1,1547 за 
троугаони облик. 

3.1 Резултати мерења при генерисању магнетског поља синусног и троугаоног облика фреквенције 50 Hz 
При генерисању магнетског поља синусног и троугаоног облика фреквенције 50 Hz, извршена су три мерења 

без контроле поља и три мерења са контролом поља, за вредност магнетске индукције 0,5 Т, 1 Т и 1,5 Т.  

Слика 4 приказује хистерезисе испитиваног торусног узорка, са контролом поља и без контроле поља, за 
генерисани синусни (Слика 4, лево) и троугаони (Слика 4, десно) облик поља фреквенције 50 Hz. Хистерезиси су 
снимљени у тренутку када су вредности поља одговарале вредностима магнетских индукција од 0,5 Т, 1 Т и 1,5Т. 
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Слика 4 – Хистерезиси посматраног торусног узорка за генерисани синусни облик поља (лево) и троугаони облик поља (десно), 

фреквенције 50 Hz. 

Максимална вредност јачине магнетског поља Hm и магнетске индукције Bm, коефицијент облика струје ki1 и 
коефицијент облика индукованог напона секундара ku2, специфични губици настали услед магнетизације 
материјала, максимална вредност генерисаног напон извора U (увећава се појачавачем 100 пута), максимална 
вредност струје кроз примарно коло I1m, као и максимална вредност индукованог напона у секундарном намотају 
U2m, представљени су у Табели 2. 
ТАБЕЛА 2. Максималне вредности са контролом поља и без контроле поља за индукцију 0,5 Т, 1 Т и 1,5 Т. 

 
генерисање магнетског поља синусног облика фреквенције 50 Hz генерисање магнетског поља троугаоног облика фреквенције 50 Hz 

без контроле поља са контролом поља без контроле поља са контролом поља 
0,5 Т 1 Т 1,5 Т 0,5 Т 1 Т 1,5 Т 0,5 Т 1 Т 1,5 Т 0,5 Т 1 Т 1,5 Т 

Hm [A/m] 21,444 43,534 149,55 21,821 43,475 150,13 22,039 43,784 151,66 24,892 48,858 154,53 
Bm [T] 0,501 1,001 1,501 0,500 0,999 1,489 0,499 1,001 1,500 0,489 1,002 1,493 

ki1 1,103 1,101 1,177 1,111 1,110 1,111 1,127 1,118 1,208 1,154 1,157 1,154 
ku2 1,120 1,180 1,354 1,140 1,376 1,879 1,159 1,236 1,342 1,169 1,363 1,672 

ps [W/kg] 0,172 0,613 1,589 0,171 0,706 2,217 0,174 0,645 1,604 0,172 0,713 1,940 
U  0,057 0,112 0,250 0,060 0,156 0,440 0,071 0,141 0,294 0,076 0,171 0,369 

I1m 1,185 2,407 8,270 1,206 2,404 8,302 1,264 2,421 8,385 1,376 2,701 8,545 

U2m 0,632 1,451 3,213 0,668 2,190 6,957 0,786 1,834 3,227 0,822 2,166 5,716 

3.2 Резултати мерења при генерисању магнетског поља синусног и троугаоног облика фреквенције 1 Hz 
При генерисању магнетског поља синусног и троугаоног облика фреквенције 1 Hz, извршена су два мерења 

без контроле поља и два мерења са контролом поља, за вредност магнетске индукције 0,5 Т и 1 Т.  

Слика 5 приказује хистерезисе посматраног торусног узорка, са контролом поља и без контроле поља, за 
генерисани синусни (Слика 5, лево) и троугаони (Слика 5, десно) облик поља, фреквенције 1 Hz . Хистерезиси су 
снимљени у тренутку када су вредности поља одговарале вредностима магнетских индукција од 0,5 Т, 1 Т. 

 
Слика 5 – Хистерезиси посматраног торусног узорка за генерисани синусни облик поља (лево) и троугаони облик поља (десно), фреквенције 1 Hz. 
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Максимална вредност јачине магнетског поља Hm и магнетске индукције Bm, коефицијент облика струје ki1 и 
коефицијент облика индукованог напона секундара ku2, специфични губици настали услед магнетизације 
материјала, максимална вредност генерисаног напон извора U (увећава се појачавачем 100 пута), максимална 
вредност струје кроз примарно коло I1m, као и максимална вредност индукованог напона у секундарном намотају 
U2m, представљени су у Табели 3. 

ТАБЕЛА 3. Максималне вредности, са контролом поља и без контроле поља, за индукцију 0,5 Т и 1 Т 
 генерисање магнетског поља синусног облика 

фреквенције 1 Hz 
генерисање магнетског поља троугаоног облика 

фреквенције 1 Hz 

без контроле поља  са контролом поља без контроле поља  са контролом поља 
0,5 Т 1 Т 0,5 Т 1 Т 0,5 Т 1 Т 0,5 Т 1 Т 

Hm [A/m] 14,767 44,299 15,952 44,235 15,767 45,415 16,182 38,974 
Bm [T] 0,503 1,001 0,498 0,999 0,503 0,999 0,499 0,972 

ki1 1,113 1,120 1,118 1,129 1,113 1,070 1,164 1,150 
ku2 1,302 1,757 1,287 1,711 1,302 2,081 1,226 1,497 

ps [W/kg] 0,0016 0,0054 0,0016 0,0053 0,0016 0,0057 0,0016 0,0050 
U  0,058 0,162 0,058 0,153 0,081 0,230 0,046 0,122 

I1m 0,871 2,449 0,882 2,446 0,883 2,511 0,894 2,155 

U2m 0,024 0,081 0,023 0,079 0,024 0,103 0,022 0,060 

Контрола поља на фреквенцији 1 Hz при индукцијама већим од 1 Т није се могла успешно извршити због 
уласка у засићење изолационог трансформатора чија је назначена фреквенција 50 Hz. Приликом повећања напона 
при контроли поља долази до засићења енергетског трансформатора и појаве виших хармоника. С обзиром на то 
да су и трансформатор и торусни узорак улазили у засићење, изобличење сигнала је било превелико и није га 
било могуће контролисати.  

4 КОМЕНТАРИ 
На основу приказаних резултата могу се донети следећи закључци: 

- услед неконтролисања облика поља напон извора има синусни/троугаони облик, док поље има деформисан 
облик; 

- услед укључења контроле облика поља, облик напона извора се деформише тако да поље поприма 
синусни/троугаони облик; 

- облик струје I1 кроз примарно коло прати облик магнетског поља у свим случајевима; 
- индуковани напон у секундарном намотају U2 при фреквенцији 50 Hz за синусни и троугаони облик поља 

има већу вредност услед укључене контроле поља; 
- индуковани напон у секундарном намотају U2 при фреквенцији 1 Hz за синусни облик поља има 

приближну вредност и при укљученој и при искљученој контроли поља; 
- индуковани напон у секундарном намотају U2 при фреквенцији 1 Hz за троугаони  облик поља има мању 

вредност услед укључене контроле; 
- магнетски хистерезиси при фреквенцији 50 Hz имају већу површину услед укључене контроле поља, што 

се значајно одражава на магнетске губитке у материјалу; 
- хистерезиси при фреквенцији 1 Hz имају приближно исти облик за синусни облик поља и релативно мало 

су увећани за троугаони облик услед укључене контроле; 
- специфични губици при генерисању троугаоног магнетског поља на фреквенцији од 50 Hz су мањи од 

специфичних губитака при генерисању синусоидалног магнетског поља фреквенције 50 Hz, при већим 
вредностима магнетске индукције; 

- специфични губици имају малу промену у односу на промену магнетске индукције при нижим 
фреквенцијама; 

- специфични губици при генерисању  магнетског поља синусног облика фреквенције 1 Hz су значајно мањи 
од специфичних губитака при генерисању магнетског поља синусног облика фреквенције 50 Hz; 

- при фреквенцији 1 Hz засићење материјала настаје при доста нижим вредностима генерисаног напона; 
- изобличења сигнала за постизање жељеног облика у случају контроле поља при генерисању троугаоног 

облика поља фреквенције 1 Hz су значајно већа него при генерисању синусног  облика поља фреквенције 
1 Hz; 

- специфични губици при генерисању магнетског поља троугаоног облика фреквенције 1 Hz су значајно 
мањи од специфичних губитака при генерисању магнетског поља троугаоног облика фреквенције 50 Hz. 

Напомена: У овом тексту сви резултати су табеларно представљени док су графички прикази истих 
детаљно представљени у мастер раду. 

5 ЗАКЉУЧАК 
У раду је приказан поступак израде нове лабораторијске поставке за испитивање магнетских материјала 

одређивањем њихових магнетских карактеристика. У те сврхе су спроведена одређена мерења како би се показала 
примењивост поставке, као и додатна мерења која су се односила на одређивање магнетских карактеристика 
торусног узорка који се користи у Лабораторији за електрична мерења, ФТН-а у Чачку. Као што је у детаљном 
раду описано, поставка омогућује студентима, као и наставницима и сарадницима, лако коришћење апаратуре и 
прецизно вршење потребних испитивања. 
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Прво је анализирана примена Холовог сензора за мерење побудног магнетског поља и анализирана су 
одступања резултата у односу на резултате добијене преко измерене струје кабла, односно преко примене 
Амперовог закона. Затим су извршена мерења за два облика побудног поља, синусни и троугаони, за фреквенције 
од 50 Hz и 1 Hz. Мерења су понављана за три максималне вредности магнетске индукције од 0,5 Т, 1 Т и 1,5 Т. 
При синусном и троугаоном облику поља фреквенције 1 Hz није се могла постићи магнетска индукција од 1,5 Т. 
Ограничење за мерења на 1 Hz јесте употреба енергетског трансформатора који је конструисан за фреквенцију 
50 Hz. Трансформатор улази у засићење због оптерећења/отпорности секундарног кола, у коме се налази и шант 
отпорник од 0,1 Ω. 

Уочено је знатно повећање специфичних губитака приликом мерења са контролом поља, као и изобличење 
генерисаног напона при фреквенцији 50 Hz. Није уочено значајно повећање губитака при фреквенцији 1 Hz, што 
је очекивано за такво мерење, јер нису изражени динамички губици услед вртложних струја. Кроз приказане 
резултате је показана валидност израђене поставке, али и њене предности и мане. 

Рад је прилагођен реализацији лабораторијске вежбе за студенте из области мерења карактеристика 
магнетских материјала. 
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