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1. Въведение
Съвременното развитие на магнитно меките 

феритни материали и технологии води до про-
ектиране и производство на високоефективни 
и компактни електро-магнитни устройства. Те 
намират широко приложение в областите на 
измервателната техника, автоматиката, електро-
техниката, електрониката и др. 

Феритите представляват керамични матери-
али, съставени от химически свързани железни 
оксиди и един или няколко метални елемента. 
Магнитно меките феритни материали се характе-
ризират със сравнително голяма намагнитеност 
на насищане, малък коерцитивен интензитет, мал-
ка площ на хистерезисната крива и респективно 
малки загуби от прена-магнитване [1]. 

Специфичната електрическа проводи-мост на 
феритите е много малка, което ги прави особено 
подходящи за работа при високи честоти, тъй 
като загубите от вихрови токове са пренебрежимо 
малки. Съществено предимство на феритите е, 
че изработването на магнитопроводи е просто и 
евтино, като лесно се изготвят сложни по форма 
конструкции. Феритните материали намират 
широко приложение като електронни компоненти, 
индуктори, трансформатори, сензори и др. 

Определянето на електрическите и магнит-
ните свойства и характиристики на магнитните 
материали с висока точност и в широк честотен 
диапазон е важно изискване за точното моделира-
не, проектиране и изследване на различни елек-
тромагнитни устройства. Тези характеристики 
зависят от редица фактори като честота, темпера-
тура, хомогенност, изотропност и др. Прецизното 
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определяне на тези характеристики се затруднява 
от това, че трябва да се осигури достатъчно голям 
интензитет в магнитопровода на пробата при 
висока честота на полето. За постигане на висока 
точност при измерване на тези магнитни характе-
ристики е необходимо създаването на хомогенно 
поле и осигуряването на постоянен температурен 
контрол на изследваните проби. [2-4] 

В тази статия са представени резултати за 
измерени магнитни характеристики на различни 
феритни материали с голяма точност и в широк 
честотен диапазон. Изследвани са няколко то-
роидални феритни проби с различни размери и 
характеристики. Измерванията са направени с 
предварително разработена измервателна сис-
тема, която позволява изследвания в честотния 
диапазон от 25 Hz до 2 MHz. Получени са резул-
тати за комплексната магнитна проницаемост и 
специфичните загуби на изследваните магнитни 
материали при различна честота и интензитет 
на полето. 

2. Комплексна магнитна 
проницаемост
Поведението на магнитно меките феритни 

материали се представя чрез комплексната маг-
нитна проницаемост

)()( ωµωµµ ′′−′== j
H
B



 , (1)

където µ′ , µ ′′  и ω са съответно реалната компо-
нента, имагинерната компонента на комплексната 
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магнитна проницаемост и работната кръгова 
честота. Реалната компонента съответства на 
активната магнитна проницаемост и отразява 
възможностите на материала да съхранява маг-
нитна енергия, докато имагинерната компонента 
съответства на специфичните загуби в материала 
на магнитопровода при съответната работна 
честота ω. 

Относителната комплексна магнитна прони-
цаемост rµ  се представя с

, (2)

където μ0=4π.10-7 H/m е магнитната проница-
емост на вакуум.

Ъгълът на загубите φ се представя с [5]:
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Комплексната магнитна проницаемост е ефек-
тивен начин за представяне на характеристиките 
на магнитните материали при висока честота и 
хармонично променливо намагнитване, като дава 
точна количествена представа за поведението на 
материала в различни работни условия. 

3. Измервателна система
За експерименталното изследване на харак-

теристиките на феритни магнитни материали е 
разработена прецизна измервателна система, ра-
ботеща в широк честотен диапазон и осигуряваща 
необходимата мощност за плавно регулиране на 
намагнитването при промяна на честотата. Сис-
темата е изградена от мощен усилвател с широка 
честотна лента, стабилизатор на ток и интегратор. 

Усилвателят е с максимална мощност 75W 
при синусоидален изходен ток 7.5 А, като запазва 
ниски хармонични изкривявания в диапазона 25 
Hz ÷ 2 MHz. При максимално натоварване посто-
янно-токовата съставка е 17 mV, пулсациите са 
4.8mV, а коефициентът на усилване по мощност 
е 7500. 

Стабилизаторът на ток осигурява постоянен 
ток с максимална стойност 7.5 А при пулсации 
на изходното напрежение 3.2mV и коефициент на 
стабилизация 0.006.

Интеграторът използва операционен усилва-
тел MC33078, който се характеризира с честотна 
лента 16 MHz, хармонични изкривявания под 
0.002% и собствен шум 4.5nV/Hz. [6]

Общ вид на измервателната система е показан 
на фиг.1.

Фиг.1. Общ вид на измервателната система

Блоковата схема на измервателната система е 
показана на фиг.2. 

Измервателната система съдържа още: функ-
ционален генератор WG-820, мощен усилвател 
с широка честотна лента, стабилизатор на ток, 
интегратор, цифров осцилоскоп (Tektronix TDS 
1001B) и изследван феритен тороидален образец 
със система от измервателни намотки. 

Функционалният генератор WG-820 има 
честотна лента: 20 MHz; амплитудна дискрети-
зация: 8 bit (256 нива); максимална амплитуда на 
изходния сигнал: 10 V [7]. 

Цифровият осцилоскоп Tektronix TDS 1001B 
е двуканален с честота на семплиране: 500 MS/s 
и честотна лента: 40 MHz [8]. 

 
Фиг.2. Блокова диаграма на системата

4. Резултати от измерванията
Изследванията на магнитните характеристики 

са направени за няколко проби тороидални фери-
ти на фирмата Kaschke [9]. На фиг.3 и на фиг.4 са 
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показани изследваните феритни проби с техните 
геометрични размери. 

 
Фиг.3. Проба 1, R16/9.6/6.3L K10000

 
Фиг.4. Проба 2, R23/14/7L K2006

Кривата на намагнитване е измерена при три 
различни честоти - 10 kHz, 25 kHz и 50kHz на 
ферит R16/9.6/6.3L K6000, като резултатите са 
показани на фиг.5. Резултатите показват, че индук-
цията на насищане Bs намалява с увеличаване на 
честотата поради увеличаване на размагнитващо-
то действие на хистерезисните загуби и загубите 
от вихрови токове. 

Фиг.5. Крива на намагнитване  
за R16/9.6/6.3L K10000

Определени са комплексната магнитна про-

ницаемост µ  и нейната реална съставка µ′ за 
ферит R16/9.6/3.6L K10000. 

На фиг.6 са дадени зависимостите на ком-

плексната магнитна проницаемост µ , на нейната 

реална компонента µ′  и на ъгъла на загубите φ 
във функция от интензитета на полето при чес-
тота 50 kHz. 

 
Фиг.6. Комплексна магнитна проницаемост при  

50 kHz за R16/9.6/6.3L K10000

5. Оценка на хомогенността на 
полето в изследваната проба
За оценка на хомогенността на полето в из-

следванаите проби е направен квази-стационарен 
електромагнитен модел, с метода с крайни еле-
менти в среда ANSYS Maxwell 16. [10]

В модела е използвана геометрия на ферит 
R16/9.6/6.3, с намагнитваща намотка с 5 навивки 
(фиг.7). Диаметърът на проводника на намотката 
е 1mm. Честотата на изменение на захранващото 
напрежение е 10kHz с амплитуда 1 V, която се 
увеличава по експоненциален закон. Приета е 
максимална грешка на всяко решение 0.5%.

 

Фиг.7. Мрежа от крайни елементи с общ брой  
367 770 при тороидалния ферит R16/9.6/6.3

 
Фиг.8. Вектори на магнитния интензитет в ядрото 

на тороидалния ферит R16/9.6/6.3
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Фиг.9. Разпределение на интензитета по 
повърхността на ядрото на тороидалния  

ферит R16/9.6/6.3

 
Фиг.10. Магнитната индукция по повърхността на 

ядрото на тороидалния ферит R16/9.6/6.3

На фиг.-фиг. 8 до 10 са показани разпределе-
ния на магнитното поле в пробата. Максималната 
стойност на неравномерността на полето не 
надхвърля 0.08 Т. 

Зависимостта на изменението на загубите в 
ядрото от времето са показани на фиг.11 и фиг.12. 
Амплитудната стойност на загубите в ядрото е  
P = 715 mW при интензитет на полето H = 122 
А/m и индукция B = 0,413 Т. 

Фиг.11. Изменение на индуктираното напрежение и 
тока в намотката във времето

Фиг.12. Зависимост на загубите във феритното 
ядро от времето

6. Заключение
В статията са изследвани характери-стиките 

на две тороидални феритни поби посредством 
измервателна система, конструирана за изследва-
не на свойствата на магнитни материали. Двете 
феритни проби са изследвани в зависимост от: 
честотата и интензитета на полето. 

Направена е оценка на хомогенността на 
полето в пробата, при съответните работни 
режими, посредством квазистационарен компю-
търен модел. Моделът е реализиран с програмата 
Maxwell 16.0. 

Методът за определянето на магнитните 
характеристики позволява изследване на торои-
дални магнитни материали с неизвестни свойства 
в широк честотен диапазон и при интензитет на 
полето, достатъчен за достигане на индукцията 
на насищане. Може да се повиши точността на 
измерването, като се отчита влиянието на тем-
пературата върху свойствата на изследваните 
материали. 
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Abstract: In this work ferrite material shaped as toroidal samples with different sizes and characteristics are 
experimentally investigated. Experiments were conducted in a wide frequency range using a specially developed 
precision measuring system. System allows measurements in the frequency range from 25 Hz to 2 MHz. Results 
are obtained for the complex magnetic permeability of the magnetic materials at different frequencies and field 
intensities. An evaluation of the field homogeneity in the samples is made by a quasi-static computational model. 
The model is implemented with the program Maxwell 16.0. 
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