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Abstract: În lucrare se analizează influența aranjamentelor de magneți permanenți din punct de vedere al forței 
de atracție a acestora. S-a realizat o comparație între rezultatele obținute prin analiză cu element finit și rezultate 
experimentale. Scopul final îl reprezintă determinarea aranjamentului superior din punct de vedere al forței de 
atracție și de menținere a acesteia pe o distanță cât mai mare. Se urmărește utilizarea unui cuplaj magnetic în 
construcția unui robot sferic, cu deplasare prin rostogolire, ce are un ansamblu  exterior ce este menținut în 
poziție verticală independent de unghiul de rotație al sferei, de asemenea se urmărește ca influența câmpului 
magnetic sa fie cat mai mica asupra elementelor electronice interne. 

 

1.Introducere 

Sistemele Micro-Electro-Mecanice (MEMS) 

reprezintă combinarea componentelor 

mecanice și electrice într-un singur strat 

micronic din siliciu. Unul din avantajele 

acestor sisteme este că pot detecta, 

controla și acționa la scară micro, generând 

informații cu influență la scară macro. 

Senzorii MEMS au aplicații multiple în 

diverse domenii. În domeniul auto: senzori 

de navigație, senzori pentru airbag; în 

domeniul medical: senzor de tensiune 

arterială, proteze; în domeniul electronic: 

capete de imprimantă cu jet de cerneală, 

senzori seismici; în domeniul comunicațiilor: 

componente rețea fibră optică, splitere și 

cuploare. 
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Unele dintre cele mai frecvente dispozitive 
MEMS întâlnite în lumea modernă este 
accelerometrul (fig. 1). Acesta și-a făcut loc 
în industrii foarte variate datorită 
dimensiunii pe care o are și consumului 
redus de energie. 
 
 

 
Fig.1 Structura microscopică a accelerometrului 

  

Materialul utilizat pentru realizarea 

structurilor din componența senzorilor 

MEMS este siliciul, un material anizotrop cu 



proprietăți elastice diferite în funcție de 

direcțiile de cristalizare și  tehnologia de 

obținere a microstructurii. 

În cele mai multe situații accelerometrul nu 

este singura structură prezentă într-o 

aplicație, ci se mai găsesc alte structuri ce 

dau informații despre poziție (liniară sau 

unghiulară) cum ar fi giroscopul sau busola. 

Ansamblurile ce încorporează astfel de 

microstructuri informaționale de poziție sau 

accelerație se numesc IMU – Inertial 

Measurment Unit (Unitate de Măsurare 

Inerțială) (fig.2). Acestea se utilizează în 

foarte multe dintre produsele de consum de 

pe piață, de la ceasuri și telefoane, până la 

roboți industriali, autoturisme, avioane și 

chiar clădiri. 

 
Fig.2 IMU- Unitate de Măsurare Inerțială cu 6 

grade de libertate (3 accelerometre și giroscop 

pe 3 axe) 

Datorită posibilității prezenței busolei, IMU 

poate afișa informații eronate în prezența 

câmpurilor magnetice, așadar este 

necesară o anulare a câmpului în direcția în 

care se află IMU. 

Metoda clasică de anulare a propagării unui 

câmp magnetic este o cușcă Faraday. 

Cușca Faraday (fig. 3) sau scutul Faraday 

este o incintă utilizată pentru blocarea 

câmpurilor electromagnetice. Acest scut se 

poate forma fie prin acoperirea cu un 

material conductor, sau în cazul invenției o 

plasă din același timp de material. Cușca 

Faraday a fost denumită după creatorul ei, 

savantul englez Michael Faraday, care a 

inventat-o în 1836[1]. 

 
Fig.3 Cușcă Faraday realizată  

din plasă de Cu 

 

Pentru realizarea cuplajelor magnetice cu 

magneți permanenți se dorește ca aceștia 

să aibă cea mai mare densitate de putere 

posibilă. 

Magnetul (fig. 4) este un material sau un 

obiect care produce un câmp magnetic. 

Acest câmp magnetic este invizibil, dar este 

responsabil pentru una dintre cele mai 



importante proprietăți ale unui magnet, o 

forță de atracție ce se exercită asupra 

materialelor feromagnetice (Fe, Co și Ni) și 

în funcție de orientare atrage sau respinge 

alți magneți [2]. 

 

Fig.4 Ilustrație a unui magnet cu secțiune 
dreptunghiulară și a liniilor de câmp magnetic 

dintre polii magnetului 

 

În perioada modernă au apărut magneți cu 

o densitate superioară a câmpului și acesta 

se menține în timp mult mai bine decât la 

magneții clasici din ferită. Aceștia au 

compoziția chimică Nd2Fe14B, ce a fost 

dezvoltată de General Motors și Sumitomo 

Special Metals în 1982. Numele lor este dat 

de materialul rar ce se găsește în 

compoziție, neodimul. Magneții din 

Neodim (fig. 5) sunt cel mai puternic tip de 

magneți permanenți disponibili comercial. 

De obicei aceștia au și Cr în compoziție 

pentru a crește și rezistența la oxidare în 

timp. 

Puterea câmpului lor este datorat structurii 

tetragonale care are o deosebit de mare 

anizotropie magnetocristalină uni-axială, ce 

formează o axă imaginară în jurul căreia 

apar, paralele cu ea, liniile de câmp (fig.6). 

 
Fig.5 Magnet cilindric din neodim 

 
 
 
 

 
Fig.6 Liniile de câmp ce ies din corpul 
magnetului paralele cu axa imaginară 

 

 

2. Aranjamente analizate  

S-au analizat 4 aranjamente a câte 5 

magneți, utilizându-se magneți cub cu 

latura de 5±0,1 mm (fig.7a). Fiecărui 

aranjament i s-a vizualizat câmpul magnetic 

cu pilitură de fier și cu un film de câmp. 

Înainte de a începe analiza aranjamentelor 

s-a început prin efectuarea unei etalonări 

cu un singur magnet. 

În imaginile de mai jos (fig. 7b și 7c) se pot 

observa liniile din câmpul magnetului. 



 
Fig.7a Tipul de magnet utilizat pentru etalonare 

și pentru realizarea aranjamentelor 
 
 
 
 
 

 
Fig.7b Vizualizarea câmpului magnetic cu pilitură 

de fier 

 

 

Fig.7b Vizualizarea câmpului magnetic cu film de 
câmp 

 

Primul aranjament a fost vertical (fig. 8a 8b 

și 8c), unde toți polii magneților au fost 

orientați într-o singură direcție care 

urmează tendința naturală a magneților de 

a se atrage și care formează aranjamentul 

cel mai stabil. 

 
Fig.8a Aranjamentul vertical 



 
Fig.8b Vizualizarea câmpului magnetic al 
aranjamentului vertical cu pilitură de fier 

 
 

 
Fig.8c Vizualizarea câmpului magnetic al 
aranjamentului vertical cu film magnetic 

 

 
Următorul aranjament testat a fost 

polarizat orizontal (fig. 9a, 9b și 9c). 

Acesta a fost aranjamentul cel mai instabil 

din puncte de vedere al dificultății de 

asamblare, iar rezultatele au cele mai 

inconsistente. 

 

 
Fig.9a Aranjamentul polarizat orizontal 

 

 

 
Fig.9b Vizualizarea câmpului magnetic al 

aranjamentului polarizat orizontal cu pilitură de 
fier 

 



 
Fig.9c Vizualizarea câmpului magnetic al 
aranjamentului polarizat orizontal cu film 

magnetic 

 

 

 

Penultimul aranjament este alternativ (fig. 

10a, 10b și 10c). Spre deosebire de toate 

celelalte aranjamente, acesta are avantajul 

de a fi cel mai simplu de asamblat, 

deoarece se află într-o poziție stabilă. 

 

 

 
Fig.10a Aranjamentul alternativ 

 

 
Fig.10b Vizualizarea câmpului magnetic al 
aranjamentului alternativ cu pilitură de fier 

 

 
Fig.10c Vizualizarea câmpului magnetic al 
aranjamentului alternativ cu film magnetic 

 

Aranjamentul final se numește Halbach[3] 

(fig. 11a, 11b și 11c), care este un 

aranjament special, ciclic cu 90⁰ care 

augmentează câmpul magnetic pe o parte 

a aranjamentului și aproape o anulează pe 

cealaltă parte. Acesta a fost inventat de 

fizicianul Klaus Halbach la laboratorul 

Lawrence Berkeley în perioada anilor 1980. 

Este un aranjament utilizat în aplicații 

diverse, cum ar fi foliile magnetice de 

frigider, dar cele mai importante aplicații 

care au dus la nevoia cercetării în domeniu 

sunt acceleratoarele de particule, pentru 

focalizare mai eficientă, la trenurile 



MAGLEV – levitație magnetică, motoare 

eficiente de curent alternativ fără perii, 

LASER cu electroni liberi etc. 

 
Fig.11a Aranjamentul Halbach 

 
 

În figura 11b se pot observa ariile albe din 
partea superioară și linii slabe de câmp în 
partea inferioară. Acest aspect denotă forța 
de atracție superioară din partea de sus, 
unde în apropierea magneților, pilitura de 
fier se lipește de magnet și nu rămâne pe 
ecran; în contrast cu partea de jos, unde 
forța inferioară nu atrage pilitura din 
apropierea magneților. 

 

 
Fig.11b Vizualizarea câmpului magnetic al 
aranjamentului Halbach cu pilitură de fier 

 
Fig.11c Vizualizarea câmpului magnetic al 
aranjamentului alternativ cu film magnetic 

 

Caracterul observat cu pilitura de Fe, se 
poate observa și în figura 11c, unde de 
asemenea câmpul magnetic este mult 
superior în partea de sus a aranjamentului, 
față de câmpul inferior din partea de jos a 
aranjamentului. 
 

3. Modelarea și simularea cu element 

finit 

Inițial s-a făcut o analiză cu element finit 
pentru a se observa ce valori se obțin. S-a 
utilizat programul FEMM – Finite Element 
Method Magnetics, unde s-au dau 
proprietățile magnetice în concordanță cu 
magneții pe care urmăream să îi analizăm. 
 
Coercivitatea magnetică pentru magneții 
N42 este definită ca fiind: 
 
 Hc = 155319 A/m • 422 = 1006582 A/m   (1) 
 
Coercivitatea magnetica este o măsură a 
capacității unui material feromagnetic de a 
rezista unui câmp magnetic extern fără a fi 
demagnetizat [4]. 
 
În figura 12 se pot observa toate 
proprietățile atribuite magneților în 
modelare. 



 
Fig.12 Captură de ecran a proprietăților ce au 

fost atribuite magneților în modelarea numerică 

 
 
Au fost pe simulate fiecare dintre 
aranjamente și etalonul, iar profilul liniilor de 
câmp sunt la fel din punct de vedere 
geometric cu cele teoretice. 
 
 

 
Fig.13a Simulare etalon 

 
 

 
Fig.13b Simulare aranjament vertical 

 

 
Fig.13c Simulare aranjament polarizat orizontal 

 

 
Fig.13d Simulare aranjament alternativ 

 

 
Fig.13e Simulare aranjament Halbach 

 



După modelarea și simularea 
aranjamentelor de magneți s-a modelat un 
corp din Oțel inxidabil (416 stainless 
annealed) și s-a măsurat forța de atracție 
dintre aranjamentele de magneți și blocul 
de oțel. 
 
S-a mers mers de la 0 la 1 mm cu 
increment de 0,1 mm, apoi de la 1 la 5 mm 
cu increment de 0,5 mm, de la 5 la 10 mm 
cu increment de 1 mm, de la 10 la 16 mm 
cu increment de 2 mm și de la 16 la 20 mm 
cu increment de 4 mm. 
 
Rezultatele forțelor maxime (la deplasare 0) 
se pot observa în tabelul 1, iar curbele 
forțelor funcție de distanță în figura14. 
 
Tabel 1. Forțe maxime obținute în condiții ideale prin 
metoda elementului finit în funcție de aranjament 

Aranjament Forța [N] 

Etalon 10.01 

Transversal 15.56 

Polarizat 13.92 

Alternativ 75.30 

Halbach 83.26 

 

 
Fig.14 Graficul forțelor de atracție, în condiții 

ideale, funcție de distanță, pentru toate 
aranjamentele, obținute numeric 

4. Rezultatele experimentale 
 
Pentru evaluarea experimentală a forțelor 
s-a utilizat o instalație (fig. 15) compusă 
dintr-un dinamometru IMADA cu precizie de 
0,1 N, cu posibilitatea de măsurare în gama 
±500 N și dintr-un vernier electronic de la 
firma Mitutoyo cu o precizie de 0,01 mm. 
 

 
Fig.15 Dinamometrul și vernierul 

 
Montajul magneților s-a făcut în 
componente printate 3D din ABS (fig.16), 
material cu influență magnetică neglijabilă. 
Corpul metalic supus atracției magnetice 
este din oțel inoxidabil sanitar, cu o grosime 
transversală de 10 mm, astfel îndeplinind 
condiția de nesaturare magnetică. 
 
Corpul metalic a fost montat pe un 
ansamblu (fig.17a și 17b) cu articulație 
sferică ce permite alinierea planului feței de 
contact al corpului cu cel al magneților. 
Partea de montaj pe dinamometru a fost 



proiectată astfel încât să elimine toate 
gradele de libertate dintre dinamometru și 
ansamblu.  

 
Fig.16 Piesă ABS pentru montajul 

aranjamentelor de magneți 

 
 
 

 

Fig.17a Ansamblul pentru corpul din oțel 
inoxidabil 

 

 

Fig.17b Poză din timpul măsurării 

 
Deși s-a lucrat cu atenție și s-a urmărit o 
precizie cât mai ridicată de poziționare, 
sistemul a avut erori. 
 
Erorile s-au acumulat din cauza câtorva 
factori. Cele mai mici erori de poziționare 
au fost la instalația dinamometrului, erorile 
medii (având o oarecare corectabilitate) au 
apărut din cauza preciziei de tehnologiei de 
printare 3D și cele mai mari erori au apărut 
din cauza preciziei dimensionale și 
abaterilor de la formă ale magneților           
(5 ±0,1mm). 
 
Rezultatele experimentale diferite de cele 
numerice ideale, dar curbele au o formă 
similară. 
În tabelul 2 se găsesc forțele maxime 
rezultate experimental, iar curbele forțelor 
funcție de distanță în figura 18. 
 
Tabelul 2  Forțele maxime obținute experimental 

Aranjament Forța [N] 

Etalon 10.1 

Vertical 11.5 

Polarizat 32.2 

Alternativ 46.5 

Halbach 47.3 

 
 
 
 



 
Fig.18 Graficul forțelor de atracție, în condiții 

reale, funcție de distanță, pentru toate 
aranjamentele, obținute experimental 

 
Pentru a se putea compara rezultatele 
experimentale și cele numerice se 
introduce în simulările numerice un unghi 
între planul magneților și cel al corpului, 
astfel încât să se obțină aceeași forță 
maximă, în același timp considerându-se 
un unghi care în realitate ar fi greu de 
observat. 
Astfel se compensează pentru erorile care 
nu au putut fi eliminate experimental și se 
compară cu valorile numerice cu eroare 
introdusă voluntar. 
 
La un unghi de doar 2⁰ (fig.19) se observă 
că forțele obținute numeric sunt 
asemănătoare cu cele experimentale, cu o 
eroare mai mică de 10%. Influența 
unghiului este proporțională cu numărul de 
magneți, astfel la etalon nu se vede o 
schimbare notabilă, dar la aranjamentele 
alternativ și Halbach valorile sunt mai mici 
cu 50% decât cele obținute inițial. 
 
 

 
Fig.19 Graficul forțelor de atracție, în condiții 

pseudo-reale, funcție de distanță, pentru toate 
aranjamentele, obținute numeric 

 
 
Tabel 3 Forțele maxime obținute experimental în 
comparație cu cele numerice cu eroare voluntară 

Aranjament 
Forța EXP 

[N] 
Forța FEMM 

[N] ε [%] 

Etalon 10.1 9.12 9.70 

Vertical 11.5 12.27 6.27 

Polarizat 32.2 11.14 65.40 

Alternativ 46.5 43.33 6.81 

Halbach 47.3 52.21 9.40 

 
Deși majoritatea aranjamentele se verifică, 
iar graficele sunt asemănătoare, valorile 
forțelor aranjamentului polarizat la 
simularea numerică nu se apropie de 
valorile obținute în realitate. Nu s-a 
determinat cauza acestui efect. 
 
În viitor se va studia și se va încerca 
determinarea acestei cauze, introducând pe 
lângă evaluările numeric și experimental 
evaluarea analitică. De asemenea se va 
căuta sa se elimine mai bine erorile 
experimentale, astfel încât să se poată face 
o comparație corectă. 
 

 



5. Concluzii 
 
Dintre toate aranjamentele studiate se 
observă că aranjamentul Halbach este 
superior din punct de vedere al forței de 
atracție; mai mult de atât, în comparație cu 
aranjamentul alternativ, singurul care se 
apropie de el, forța se pierde mai puțin 
funcție de distanță. 
 
Un alt avantaj major pe care îl prezintă 
aranjamentul Halbach este acela că pe fața 
opusă celei funcționale, câmpul este 
aproape anulat, astfel interferența cu 
componente electronice în construcțiile de 
roboți este eliminată. Ceea ce duce la o 
reducere a masei sistemului, în comparație 
cu un sistem ce utilizează o cușcă Faraday. 
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