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SYMULACJA NUMERYCZNA RUCHU CZĄSTEK
W PŁYNACH MAGNETYCZNYCH
Numerical simulations of microstructure
composed of magnetic particles
in magneto-rheological fluids
Streszczenie
Tematem niniejszego artykułu jest komputerowa symulacja zachowania się cząstek magnetycznych w cieczy magnetoreologicznej poddanej działaniu zewnętrznego pola magnetycznego.
Opisano tutaj możliwie najprostszy model teoretyczny płynu magnetycznego. Wykorzystując
ten model, badano wpływ zróżnicowanej wielkości cząstek na ich ostateczny rozkład w płynie
nośnym. W sytuacji, gdy wszystkie cząstki mają identyczny promień, struktura wewnętrzna
składa się z izolowanych, regularnych łańcuchów, ułożonych równolegle do kierunku wektora
natężenia zewnętrznego pola magnetycznego. Kształt struktury wewnętrznej, uzyskany przy
założeniu różnej wielkości cząstek, jest zasadniczo różny.
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Abstract
This article is devoted to a numerical simulation of magneto-rheological fluids behavior under
external magnetic field. The most simplest theoretical model of magnetic fluid is described.
Using this model, the influence of magnetic particle size on internal structure is investigated. In
the case, when all particles have the same size and shape, the obtained internal structure consists of single isolated strings of particles. The direction of these strings is parallel to the direction
of external magnetic field. As the size of magnetic particles is variable, the shape of internal
structure is completely different and the strings form clusters.
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1. Wstęp
Ciecze magnetyczne są to zawiesiny cząstek ferromagnetycznych w płynie nośnym. Rolę
płynu nośnego mogą spełniać różnego rodzaju oleje (naturalne bądź syntetyczne) lub nawet woda [12]. Pod działaniem zewnętrznego pola magnetycznego znajdujące się w płynie
nośnym cząstki ulegają namagnesowaniu, a następnie tworzą skomplikowane struktury wewnętrzne. Struktury te przypominają łańcuchy skierowane równolegle do wektora zewnętrznego pola magnetycznego. Wraz z pojawieniem się wspomnianych struktur, gwałtownie
zmieniają się własności fizyczne cieczy magnetycznej. Efekt ten [18] dopiero w ostatnich
latach znalazł szerokie zastosowanie w praktyce przy projektowaniu rozmaitych maszyn
i urządzeń [16], pomimo że odkryty został w późnych latach 40. ubiegłego wieku.
Zasadniczo, w zależności od wielkości cząstek ferromagnetycznych, wyróżnia się dwa
podstawowe typy cieczy magnetycznych, a mianowicie ferromagnetyczne (FM) oraz magnetoreologiczne (MR) [12]. W pierwszym wypadku średnica cząstek wynosi średnio ok. 10 nm.
Z kolei ciecz MR tworzą cząstki o średnicy od 0,1 do 10 μm. W odniesieniu do płynów FM
poddanych działaniu zewnętrznego pola magnetycznego obserwowanym efektem jest wzrost
lepkości dynamicznej. Wzrost ten uzależniony jest od natężenia przyłożonego pola magnetycznego. W cieczach MR, w związku ze wzrostem średnicy cząstek, pojawia się naprężenie
progowe płynięcia, zaś wartość lepkości pozostaje w przybliżeniu równa lepkości płynu nośnego. Wielkość owego naprężenia progowego, podobnie jak w cieczach FM zmiana wartości lepkości, zależy od natężenia przyłożonego pola magnetycznego.
Niestety, jak dotychczas jedyną pewną metodą pozwalającą wyznaczyć zależność zmiany lepkości (ciecze FM) czy też wielkość naprężenia progowego (ciecze MR) od natężenia
zewnętrznego pola magnetycznego jest wciąż eksperyment. Nie została jeszcze opracowana
teoria, dzięki której, dysponując wiedzą na temat własności fizycznych cząstek oraz płynu
nośnego, możliwy jest opis zmiany zachowania cieczy pod wpływem pola magnetycznego.
Co gorsza, samo wyjaśnienie mechanizmu zjawiska powstawania wspomnianych struktur
złożonych z cząstek magnetycznych wewnątrz płynu nośnego nadal budzi wiele wątpliwości. Z tego też powodu wielu badaczy próbuje tworzyć komputerowe symulacje zachowania
się układów cząstek magnetycznych w płynie nośnym. Podejście takie jest szeroko stosowane w fizyce i chemii we wszelakich symulacjach zachowania się molekuł gazów lub płynów
pod zadanym ciśnieniem i/lub temperaturą. Ogólne przykłady praktycznych zastosowań tej
metody można znaleźć np. w pracach [1, 7].
Teoretyczną podstawą komputerowej symulacji zachowania się układu cząstek jest określenie sumarycznego potencjału oddziaływań pomiędzy nimi. Mając zdefiniowany taki potencjał dalej możliwe są dwa podejścia. Pierwsze z nich, zwane metodą Monte Carlo, polega
na poszukiwaniu takiej konfiguracji cząstek w pewnej arbitralnie wybranej objętości elementarnej płynu (sposób wyboru takiej objętości elementarnej opisano szczegółowo w podrozdziale 2.5), aby wartość owego potencjału osiągała minimum w objętości elementarnej
[21]. W drugim zaś wariancie (ang. Molecular Dynamic) z wcześniej określonego potencjału
wyprowadza się wyrażenia opisujące wartości sił oddziaływań pomiędzy molekułami. Następnie dla każdej cząstki obliczana jest suma owych sił. Zmianę położenia każdej z molekuł
opisuje druga zasada dynamiki Newtona. W praktycznej realizacji podejście to jest o wiele
bardziej skomplikowane niż metoda Monte Carlo. Umożliwia ono jednak śledzenie procesu
zachodzącego w czasie, a także modelowanie zjawisk przepływów (ang. Non-Equilibrium
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Molecular Dynamic) [7]. Szczegółowy wykład dotyczący teoretycznych podstaw oraz algorytmów praktycznej realizacji tej metody znaleźć można w artykule Allena [1].
W przeglądowej pracy [17] przedstawiono wszystkie niezbędne równania, konieczne do
stworzenia możliwie najprostszego modelu zachowania się cząstek w cieczy magnetycznej
w sensie Molecular Dynamic. Wprawdzie publikacja ta dotyczy płynów elektroreologicznych (ER), ale wykorzystując analogie występujące pomiędzy opisem zjawisk elektrostatycznych i magnetostatycznych, równania te można łatwo zaadaptować do potrzeb symulacji
cieczy magnetycznych.
W najprostszym modelu zakłada się, że wszystkie cząstki mają kształt kulisty o jednakowej średnicy oraz że wykonane są z identycznego materiału. Jako wynik symulacji dla
takiego modelu uzyskać można proste, izolowane łańcuchy cząstek, skierowane równolegle
do kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego. Podobne rezultaty zaprezentowano w pracy [13]. W rzeczywistości jednak obserwowany rozkład cząstek jest inny. Cząstki
tworzą struktury o wiele bardziej skomplikowane i nieregularne. Tak więc wyniki symulacji
nie w pełni pokrywają się z rzeczywistością.
Dlatego też wielu badaczy proponuje różnorakie modyfikacje opisanych powyżej klasycznych metod symulacji. I tak, na przykład Satoh i Kamyiama [20] wykorzystują „teorię
tunelową” (ang. tunnel theory) oraz metodę Monte Carlo w celu uzyskania złożonych struktur wewnętrznych, zwanych dalej klastrami. Satoh i inni [21] wprowadzają pojęcie cząstki
„wyższego rzędu” złożonej z kilku cząstek podstawowych. W pracy tej również posłużono
się metodą Monte Carlo. Ci sami autorzy w dwóch kolejnych publikacjach [22, 23] zastosowali zmodyfikowaną metodę Monte Carlo (ang. Cluster–Moving Monte Carlo Algorithm)
w wariancie symulacji – odpowiednio – dwu- i trójwymiarowej.
W wymienionych wcześniej pracach zawsze zakładano, że wszystkie cząstki mają ten
sam kulisty kształt oraz promień. Jednakże Satoh [19] rozważa zachowanie się cząstek
o kształcie będącym złożeniem walca oraz dwóch półkul. Od kulistego kształtu odeszli także
Enomoto i inni [6], gdzie oprócz kulistego kształtu cząstek rozważano także cząstki elipsoidalne. W pracy tej symulowano również zjawisko tworzenia się struktury wewnętrznej
w warunkach przepływu cieczy magnetycznej (czyste ścinanie cieczy) będącej pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. W przeciwieństwie do ww. autorów, tutaj posłużono się schematem opartym na algorytmie Molecular Dynamic.
Ciekawe rezultaty zaprezentowane zostały w pracach [2, 3]. Autorzy odeszli od założenia
o jednakowym promieniu cząstek magnetycznych. Przyjęto natomiast, że rozkład wielkości
kulistych cząstek jest zgodny z rozkładem Gaussa. Prezentowany w pracy [3] wygląd struktury wewnętrznej, uzyskany za pomocą algorytmu Monte Carlo, jest niezwykle podobny do
struktur oglądanych w rzeczywistości. Do zbliżonych wniosków doszli Castro i inni [4, 5].
Także praca [9] poświęcona została zagadnieniu powstawania struktury wewnętrznej w sytuacji, gdy ciecz zbudowana jest z cząstek o różnym promieniu. Jednakże tutaj przyjęto, że
promień cząstek może przyjmować tylko dwie różne wartości.
Duża liczba publikacji poświęcona jest zagadnieniom związanym z tworzeniem się struktury wewnętrznej w warunkach przepływu cieczy magnetycznej. Zwykle modelowany jest
prosty przepływ cieczy znajdującej się pomiędzy dwiema płaszczyznami, z których jedna
jest nieruchoma, zaś druga porusza się ze stałą prędkością (przepływ Couette). W przepływie takim prędkość ścinania płynu jest stała, co znacznie upraszcza mechanizm symulacji.
Oprócz tego jest to jeden z podstawowych trybów pracy cieczy MR, zwany trybem sprzęgło-
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wym [12]. I tak, w pracach [24, 25] rozważano wpływ unoszenia cząstek przez przepływającą ciecz nośną, a także wpływ zjawiska ruchów termicznych Browna na kształt struktury
wewnętrznej powstającej w cieczy FM. Joung i inni [11, 12] symulowali zachowanie cieczy
MR w warunkach przepływu. Z kolei Tao [27] symulował przepływ cieczy elektroreologicznej będącej pod działaniem zewnętrznego pola elektrycznego. Pracę tę warto tu wspomnieć
ze względu na to, że autor wykorzystał funkcje Bessela do oszacowania oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy cząstkami. Pod tym względem praca ta różni się od pozostałych.
Jednakże we wspomnianych pracach nadal wszystkie cząstki mają ten sam promień.
Na koniec warto jeszcze szerzej omówić pracę [14], dotyczącą symulacji dwuwymiarowej. Do wyznaczenia wielkości sił oddziaływań magnetostatycznych pomiędzy jednakowymi cząstkami wykorzystano tensor Maxwella. W tym celu na każdym kroku czasowym
symulacji konieczne jest wyznaczenie rozkładu natężenia pola magnetycznego w otoczeniu
każdej cząstki. Zagadnienie brzegowe, uzyskane po wprowadzeniu skalarnego potencjału
magnetycznego, rozwiązywano tutaj za pomocą zmodyfikowanej metody elementów brzegowych.
Podsumowując, można powiedzieć, że najbardziej obiecujące rezultaty symulacji, w postaci kształtu struktur wewnętrznych, uzyskano po wprowadzeniu do modelu cieczy cząstek
o różnej średnicy. W przeważającej części autorzy posługują się metodą Monte Carlo. Głównym celem niniejszego artykułu jest więc stworzenie możliwie najprostszego modelu opartego na algorytmie Molecular Dynamic, w którym cząstki magnetyczne mają różny promień.
Oprócz tego założono izotropię własności magnetycznych cieczy, tzn. że wartość lokalnej
(w otoczeniu każdej cząstki) przenikalności magnetycznej jest stała, niezależna od kierunku
i równa co do wartości globalnej przenikalności magnetycznej całej cieczy. Wielkość ta jest
stała w czasie symulacji. Uzyskane wyniki symulacji powinny stanowić potwierdzenie lub
zaprzeczenie decydującego wpływu zróżnicowanej wielkości cząstek na otrzymane wyniki.
2. Numeryczny model cieczy magnetycznej
Ciecz magnetyczna modelowana jest jako złożenie N kulistych cząstek o różnym promieniu ai oraz płynu nośnego o stałej lepkości dynamicznej η. Założono, że promienie cząstek
zawierają się w ustalonym przedziale, tzn. amin < ai < amax, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia cząstki o danym promieniu jest dla każdej wartości promienia jednakowe (rozkład
jednostajny). W pracach [2–5] postuluje się normalny rozkład (rozkład Gaussa) prawdopodobieństwa wystąpienia cząstki o promieniu ai. Wynika to z faktu, że autorzy tych prac modelowali konkretną ciecz, dla której możliwe było doświadczalne określenie typu rozkładu
wielkości cząstek. Najistotniejszym celem niniejszego artykułu jest potwierdzenie wpływu
zróżnicowania wielkości cząstek na ostateczny kształt struktury wewnętrznej, nie zaś uzyskanie konkretnego jej kształtu.
Wszystkie cząstki wykonane są z materiału o stałej przenikalności magnetycznej μc.
Ogólnie przenikalność magnetyczna dla materiałów ferromagnetycznych jest funkcją natężenia przyłożonego pola magnetycznego H (histereza magnetyczna). Jednakże dla niewielkich wartości natężenia H można założyć, że przenikalność magnetyczna μc jest stała. Założenie takie poczyniono np. w pracy [14]. Przenikalność magnetyczna płynu nośnego μp jest
również stała, przy czym μc / μp~2000.
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2.1. Oddziaływania magnetostatyczne
Siły magnetostatyczne pomiędzy dwiema namagnesowanymi cząstkami wyznaczyć
można za pomocą następującego potencjału [8]
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gdzie:
μ0
– przenikalność magnetyczna próżni,
rij
– wektor łączący geometryczne środki cząstek (rij = ri – rj),
mi, mj – wektory określające momenty magnetyczne (dipole) oddziaływujących
cząstek.
Założono, że wielkości mi, mj są stałe w czasie oraz nie zależą od wzajemnego położenia
odziaływujących cząstek. Możliwa jest jedynie niewielka zmiana kierunku tych wektorów.
Potencjał ten stanowi podstawę bardzo wielu prac, o czym świadczą artykuły przeglądowe [7, 8].
Różniczkując równanie (1) po współrzędnych wektora rij [1], otrzymujemy wyrażenie
określające składowe siły wzajemnego oddziaływania dwóch cząstek, a mianowicie
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Przykłady oddziaływujących ze sobą spolaryzowanych cząstek przedstawiono na rys. 1
(wg [17]). Cząstki magnetyczne ulegają przyciąganiu w sytuacji, gdy kierunek wektora rij
jest równoległy do kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego H (rys. 1a)). Z kolei w sytuacji, gdy wektor ten jest prostopadły do wektora H, cząstki wzajemnie odpychają
się (rys. 1b)). W pozostałych zaś wypadkach wpierw następuje wzajemny obrót cząstek,
a następnie ich przyciąganie (rys. 1c)).
H

i

rij

j

zewnętrznego pola magnetycznego

Rys. 1. Rodzaje wzajemnych oddziaływań magnetostatycznych cząstek
znajdujących się pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego H [17]
Fig. 1. Interaction between magnetic particles under external magnetic field H [17]
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Moment skręcający działający na dipol magnetyczny cząstki wyznaczyć można również
na podstawie wzoru (1), tzn. [1]
Tij m ( rij ) = −

∂U ij
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Zewnętrzne pole magnetyczne wywołuje zjawisko namagnesowania cząstek w płynie
MR. W stosunku do przyłożonego pola magnetycznego H0 obowiązuje założenie, że jest
ono stałe w czasie co do kierunku działania, jak również co do wartości. Wynika z tego, że
na każdy dipol magnetyczny cząstki działa dodatkowo moment skręcający. Oddziaływanie
to opisuje następujący potencjał [13], z którego, podobnie jak w wypadku (3), wyznaczyć
można wartość oraz kierunek momentu skręcającego
U i h = −µ 0 mi ⋅ H → Ti h = µ0 mi × H 0

(4)

W powyższych wzorach nieznana pozostaje wartość momentu magnetycznego cząstek mi
oraz mj. Wielkość tę wyznaczyć można na podstawie następującego równania
mk = µ0 ∆Vk ( µeff − 1) H 0 , k = i, j

(5)

gdzie ΔVk jest objętością cząstki o promieniu ak. Natomiast μeff określa, eksperymentalnie
wyznaczoną, względną przenikalność magnetyczną cieczy, mierzoną w kierunku działania
zewnętrznego pola magnetycznego. Wyrażenie (5) wyprowadzić można z następujących
definicji, jakie dostępne są w każdym podręczniku magnetostatyki [28]
Mk =
gdzie:
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– wektor namagnesowania k-ej cząstki,
– orbitalny moment magnetyczny molekuły materiału, z jakiego zbudowana jest k-ata cząstka magnetyczna,
χeff = μeff – 1 podatność magnetyczna,
B0
– indukcja pola magnetycznego.
Wartości μeff opublikowano np. w [26]. W tabeli 1 zacytowano μeff. w zależności od udziału objętościowego vf cząstek w płynie nośnym. Jak pokazano w [26] oraz [15], zależność
uśrednionej przenikalności μeff od udziału objętościowego vf jest, w przybliżeniu, liniowa.
Z tego też powodu nie stanowi żadnego problemu oszacowanie μeff dla dowolnej wartości vf .
Zaproponowany powyżej sposób obliczania wartości momentu magnetycznego jest bardzo uproszczony. Po pierwsze, jak wynika z pracy [14], przenikalność magnetyczna zmienia
się wraz z ewolucją rozkładu cząstek w cieczy nośnej. Dane zawarte w tabeli 1 odpowiadają
końcowej fazie, kiedy łańcuchy cząstek pod wpływem zewnętrznego pola są już prawie całkowicie uformowane. Jednak w początkowej fazie wartość przenikalności magnetycznej jest
znacząco mniejsza. Jak udowodniono w pracach [15, 26], lokalna przenikalność mierzona
wokół pojedynczej cząstki silnie zależy od jej odległości od pozostałych cząstek. Po drugie,
ze względu na nieregularny rozkład cząstek w płynie nośnym uśredniona przenikalność ma-
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gnetyczna wykazuje zarówno w sensie globalnym, jak i lokalnym właściwości anizotropowe [14, 15]. Konieczne zatem staje się wprowadzenie tensora przenikalności magnetycznej
w celu poprawnego opisu własności magnetycznych. Jednak na potrzeby komputerowej symulacji można przyjąć, że wartość μeff w kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego dominuje nad pozostałymi. Zaś wprowadzenie momentu skręcającego (3) działającego
na dipol magnetyczny cząstki do pewnego stopnia uwzględnia efekty anizotropowe.
Ta b e l a 1
Uśredniona względna
przenikalność magnetyczna [26]
vf [%]

μeff

10

3,07
5,02
6,97

20
30

Główną wadą tego podejścia jest to, że w początkowej fazie symulacji następuje przeszacowanie sił magnetostatycznych, przez co proces ewolucji struktury wewnętrznej przebiega
szybciej niż w rzeczywistości. Niewątpliwą zaś zaletą jest jednak prostota, a co za tym idzie –
szybkość przebiegu odpowiedniego fragmentu programu komputerowego.
2.2. Siły odpychania krótkiego zasięgu
Aby położenia poruszających się cząstek w trakcie procesu symulacji nie pokrywały
się, niezbędne jest wprowadzenie „sztucznej” siły odpychającej. Oddziaływanie to można
poniekąd utożsamiać z odpychaniem spowodowanym nakładaniem się specjalnych warstw
substancji, jakimi są powleczone cząstki magnetyczne [13]. Substancje te mają za zadanie
utrudnić występowanie zjawiska sedymentacji przy braku działania zewnętrznego pola magnetycznego. W literaturze wyrażenie opisujące to oddziaływanie przyjmuje różne postacie,
a mianowicie logarytmiczną, wykładniczą czy też wielomianową [17]. Po wykonaniu wielu
prób najlepsze wyniki uzyskano z wykorzystaniem następującego równania
Fij

rep

( rij ) = F0

(a + a )

15

i

j

rij

15

rij
rij

,

F0 =

3 mi m j
4πµ0 ( ai + a j )

4

(7)

gdzie stała F0 jest to wartość obliczona ze wzoru (2) przy założeniu, że odległość pomiędzy
cząstkami wynosi |rij| = ai + aj oraz że odcinek łączący geometryczne środki cząstek jest
równoległy do kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego. Postać wyrażenia
(7) zaczerpnięto z pracy [6]. Podobną postać wyrażenia (7) uzyskać można z odpowiednio
zmodyfikowanego potencjału Lennarda–Johnsona [1].
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2.3. Oddziaływania hydrodynamiczne
Na poruszające się w płynie cząstki magnetyczne działają siły hydrodynamiczne. Możliwie najbardziej ogólną ich postać znaleźć można w przeglądowej pracy [17]

(

		
F hydro = − RFU U − U ∞
gdzie:

)

(8)

F hydro –
U
–
U∞ –
RFU –

wektor uogólnionych sił – momentów hydrodynamicznych,
wektor uogólnionych prędkości cząstek,
wektor uogólnionych prędkości otaczającego cząstki płynu nośnego,
macierz zawierająca współczynniki oporu. Elementy tej macierzy zależą jedynie od wzajemnego położenia cząstek i generalnie opisują wszystkie interakcje pomiędzy cząstkami i otaczającym je płynem. Niektórzy badacze
[17] rozbudowują równanie (8) przez dodatkowe człony opisujące bardziej
złożone oddziaływania pomiędzy cząstkami.
Jednakże, ze względu na spore problemy związane z wyznaczeniem w ogólnym przypadku elementów macierzy RFU wielu autorów sprowadza wyrażenie (8) do możliwie najprostszej postaci [13]
(9)
F hydro = −6πηa u − u ∞
i

i

(

i

)

gdzie:

Fihydro – siła oporu hydrodynamicznego działająca na i-tą cząstkę,
ui
– wektor prędkość i-tej cząstki,
u∞
– prędkość unoszenia otaczającego płynu nośnego.
Taka postać równania (9) została wykorzystana także w niniejszym artykule. Niektórzy
autorzy starają się uwzględnić bardziej złożoną postać równania (9). Przykładowo, Joung
i See [10, 11] wykorzystują tensor Rotne–Pragera (Yamakawy). Tensor ten stanowi zmodyfikowaną wersję tensora Oseena. Metoda ta wymaga jednak na każdym kroku czasowym
odwracania dużych macierzy, których wymiar ściśle związany jest z liczbą cząstek w symulacji. Z tego powodu użycie tej metody ograniczone jest do niewielkiej liczby cząstek,
gdyż w przeciwnym razie czas obliczeń ulega znacznemu wydłużeniu. Nieco inne podejście
zaproponowano w pracach [24, 25], gdzie autorzy współczynniki tensora oporu wyznaczają
za pomocą odpowiedniej przybliżonej procedury numerycznej.
W wypadku cieczy ferromagnetycznych brane są jeszcze pod uwagę inne rodzaje oddziaływań zachodzących pomiędzy cząstkami, jak np. termiczne ruchy Browna, siły przyciągania van der Waalsa czy też grawitacja. Niniejszy artykuł poświęcony jest przede wszystkim
cieczom MR. Dla tego typu cieczy magnetycznych wpływ wspomnianych oddziaływań jest
pomijalnie mały [14]. Podsumowując, obecnie brane będą pod uwagę tylko omówione powyżej trzy główne oddziaływania – magnetostatyczne, hydrodynamiczne oraz odpychanie
krótkiego zasięgu.
2.4. Równania ruchu cząstek magnetycznych
Równanie ruchu każdej cząstki określa II zasada dynamiki Newtona. Prawo to może
być zapisane w następujący sposób [17]
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Mi


d 2 xi  N m
=  ∑ Fij + Fij rep  + Fi hydro
2
dt
 j =1


(10)

gdzie Mi oznacza masę i-tej cząstki. Dla cieczy MR wartość siły bezwładności cząstki
magnetycznej jest o kilka rzędów wielkości mniejsza w stosunku do pozostałych oddziaływań,
a mianowicie sił magnetostatycznych i hydrodynamicznych [14]. Z tego też powodu prawa
strona równania (10) zazwyczaj jest pomijana. Następnie, biorąc pod uwagę (9), wyrażenie
(10) uprościć można do postaci

dxi
1  N m
rep
= ui ∞ +
 ∑ Fij + Fij 
dt
6πai η  j =1


(11)

Równanie różniczkowe pierwszego rzędu (11) wraz z warunkiem początkowym xi(0) = x0
stanowi wyrażenie opisujące zmianę w czasie położenia cząstki magnetycznej zanurzonej
w płynie nośnym.
Wraz z ewolucją kształtu struktury wewnętrznej w sąsiedztwie lokalnych zagęszczeń
cząstek kierunek wektora polaryzacji cząstki mi ulega zmianie. Dlatego też równanie (11)
uzupełniane jest [13] dodatkowym równaniem opisującym zmianę kierunku (nie zaś wartości |mi|) wektora polaryzacji cząstki mi, a mianowicie

dni
1  N m
h
=
 ∑ Tij + Tij  × ni
3 
dt 8πai η  j =1


(12)

gdzie ni jest to wektor jednostkowy ni=mi/|mi|. W pierwszym kroku symulacji zakładamy,
że wszystkie cząstki magnetyczne są spolaryzowane dokładnie w kierunku przyłożonego
zewnętrznego pola magnetycznego. Dopiero w następnych krokach czasowych kierunki
polaryzacji cząstek ulegają zmianie zgodnie z równaniem (12).
2.5. Komórka periodyczna
Układ N cząstek magnetycznych można rozważać jako układ ograniczony ściankami
naczynia, w którym znajduje się pewna objętość płynu nośnego wraz z owymi cząstkami.
Ponieważ żadna z cząstek nie może opuścić rozważanego obszaru, tak więc zakłada się,
że ścianki naczynia oddziaływują na poruszające się cząstki poprzez właściwie zdefiniowane odpychające oddziaływanie krótkiego zasięgu. Oddziaływanie to zdefiniować można na
różne sposoby, podobnie jak w wypadku równania (7). Podejście takie zastosowali m.in. Ly
i inni [14]. O wiele częściej stosowane jest inne założenie. Zakłada się bowiem [1], że z całej
objętości płynu wyizolować można pewną komórkę elementarną zawierającą dokładnie N
cząstek. Komórka ta, zwana dalej komórką periodyczną, otoczona jest takimi samymi komórkami, w których rozkład cząstek jest identyczny w każdej chwili czasu. Schemat tego podejścia przedstawiono na rys. 2. Jeżeli w danej chwili czasu jakaś cząstka opuści rozważany
obszar, to konieczne jest wprowadzenie jej obrazu z otoczenia do komórki periodycznej, tak
aby przez cały czas trwania symulacji liczba cząstek w komórce była stała.
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Na rysunku 2 zaznaczono również promień arbitralnie założonego zasięgu oddziaływania
magnetostatycznego. Tak więc przy obliczaniu odpowiednich sum w równaniach (11) i (12)
uwzględniane są tylko te cząstki, które znajdują się wewnątrz zaznaczonego okręgu. W niniejszym artykule promień tego okręgu rc (ang. cut-off radius) ustalono jako rc = 10amax. Siła
oddziaływania magnetostatycznego cząstek znajdujących się w większej niż rc odległości od
cząstki położonej w środku prezentowanego na rys. 2 okręgu jest pomijana.

Rys. 2. Komórka periodyczna
wraz z otoczeniem [1]
Fig. 2. Periodic boundary
conditions [1]

W wypadku modelowania przepływu cieczy magnetycznej w trybie sprzęgłowym (ang.
simple shear flow) układ komórek periodycznych należy nieco zmodyfikować. Na rysunku 3
przedstawiono położenie komórek periodyczności w warunkach przepływu. Warunki takie
w literaturze przedmiotu noszą nazwę warunków Lees–Edwardsa i przykładowo wykorzystano je w pracy [25]. Każdy poziomy rząd komórek periodycznych należy przesunąć w kierunku poziomym (w kierunku przepływu) o wartość
(13)

∆ = γ L0 ∆t
gdzie:

γ – prędkość odkształcenia (ścinania) cieczy,
L0 – długość boku komórki periodycznej,
Δt – długość przyjętego kroku czasowego.

W podsumowaniu rozważań na temat teoretycznego modelu cieczy magnetycznej warto
podkreślić fakt, że jedynym wolnym parametrem sterującym procesem symulacji jest dłu-

Rys. 3. Zmodyfikowane warunki
periodyczności Lees–Edwardsa dla
czystego ścinania płynu
Fig. 3. Lees–Edwards periodic
boundary conditions for simple
shear flow
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gość kroku czasowego Δt. W wypadku obrania zbyt długiego kroku siła odpychająca (7) jest
nieskuteczna, tzn. dochodzi do sytuacji, w której położenia sąsiednich cząstek pokrywają się.
Z kolei przyjęcie zbyt krótkiego kroku czasowego powoduje dramatyczne wydłużenie całego
procesu symulacji. Doświadczenia autora wskazują, że optymalna wartość kroku czasowego
wynosi Δt = 10e – 6 [s].
3. Wyniki obliczeń numerycznych
W niniejszym artykule założono, że komórkę periodyczną stanowi sześcian foremny
o długości krawędzi równej L0 (rys. 4). Taki kształt komórki elementarnej podyktowany jest
przede wszystkim prostotą, ponieważ do pełnego opisu geometrii takiej komórki wystarczy
tylko jeden parametr geometryczny, tzn. długość krawędzi L0. Wewnątrz komórki periodycznej znajduje się N = 729 cząstek magnetycznych. Promienie cząstek magnetycznych wybierane są losowo z przedziału, gdzie minimalny promień wynosi amin = 5 μm, zaś maksymalny
amax = 9 μm. Wartości amin oraz amax przyjęte zostały arbitralnie. Zastosowano standardowy
generator liczb losowych, jaki jest dostępny w każdej bibliotece funkcji matematycznych.
Posłużono się kompilatorem języka programowania Microsoft Visual Studio C++ 6.0. Długość krawędzi komórki periodycznej L0 szacowana jest na podstawie przyjętego wcześniej
udziału objętościowego cząstek w płynie nośnym. Udział objętościowy rozumiany jest tu
jako
N

∑a 3
4 i i
vf = π
3 L03

(14)

Proces symulacji przeprowadzono dla trzech różnych wartości udziału objętościowego,
a mianowicie vf = 5%, vf = 15% i vf = 23%. Przy tak zadanych wartościach udziału objętościowego długość krawędzi komórki periodycznej wynosi – odpowiednio: L0 = 282 μm,
L0 = 196 μm, L0 = 170 μm.

Rys. 4. Rozkład początkowy
cząstek magnetycznych dla udziału
objętościowego vf = 5%
Fig. 4. Initial distribution of magnetic
particles for volume fraction vf = 5%
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Założono, że początkowy rozkład cząstek powinien być w miarę równomierny. Dlatego też proces generowania rozkładu cząstek podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap polega na równomiernym podziale komórki periodycznej na 729 identycznych sześcianów.
Podział taki uzyskano, dzieląc każdą krawędź na 9 równej długości odcinków. Następnie
w geometrycznym środku każdego z owych „małych” sześcianów ulokowano cząstkę. Etap
drugi polega na pseudolosowym zaburzeniu położenia poszczególnych cząstek wewnątrz
„małego” sześcianu. W ten sposób otrzymano quasi-równomierny, początkowy rozkład cząstek w komórce periodycznej. Na rysunku 4 pokazano konfigurację początkową cząstek dla
vf = 5%. Widać tam wyraźnie cząstki o różnym promieniu. Globalny układ współrzędnych
ulokowano w środku komórki periodycznej, przy czym osie OX i OZ tworzą płaszczyznę poziomą, zaś oś OY skierowana jest pionowo. Kierunek wektora natężenia zewnętrznego pola
magnetycznego jest równoległy do osi OY globalnego układu współrzędnych.
W celu porównania kształtu struktury wewnętrznej proces symulacji powtórzono,
przy założeniu, że rozważaną ciecz MR tworzy identyczna jak poprzednio liczba cząstek
(N = 729) o jednakowym promieniu a = 9 μm. Długości krawędzi komórek periodycznych
przy vf = 5%, vf = 15% i vf = 23% wynoszą teraz – odpowiednio: L0 = 353 μm, L0 = 246 μm,
L0 = 213 μm.
3.1. Struktury wewnętrzne uzyskane pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego
Zdefiniowaną powyżej komórkę periodyczną wypełnioną płynem nośnym i cząstkami magnetycznymi poddano działaniu zewnętrznego pola magnetycznego o natężeniu
H0 = 4e + 04 [A/m]. Założona wartość natężenia wydaje się większa od natężenia nasycenia
[26], zwłaszcza dla vf = 5%. Jednakże, jak zaznaczono to już wcześniej, chodzi tu przede
wszystkim o zaobserwowanie efektu jakościowego, nie zaś ilościowego. W wypadku niewielkich wartości udziału objętościowego tworzenie się struktury wewnętrznej jest znacznie
utrudnione ze względu na znaczne odległości pomiędzy cząstkami. Dlatego też zdecydowano
się obciążyć komórkę periodyczną stosunkowo wysoką wartością natężenia pola magnetycznego. Całkowity czas symulacji wynosi tc = 0,2 s. W opinii autora wartość ta jest wystarczająca do otrzymania ostatecznie uformowanej struktury wewnętrznej. Jak już wspomniano,
krok Δt = 1e – 6 [s]. Wynika z tego, że wykonano 200 000 kroków czasowych.
Na rysunku 5 przedstawiono otrzymany ostateczny kształt struktury wewnętrznej dla cieczy magnetycznej złożonej z cząstek o różnym promieniu, dla której udział objętościowy
wynosi vf = 5%. Dla porównania, na rysunku 6 przedstawiono końcową konfigurację cząstek o identycznych promieniach. Jak widać, za każdym razem cząstki tworzą pojedyncze,
izolowane łańcuchy skierowane równolegle do kierunku wektora natężenia zewnętrznego
pola magnetycznego W tym wypadku raczej trudno dopatrzyć się znaczących różnic jakościowych w rozkładzie wewnętrznym cząstek. Struktura utworzona z cząstek o identycznych
promieniach sprawia jednak wrażenie nieco bardziej regularnej.
Spore różnice w budowie wewnętrznej uwidaczniają się wraz ze wzrostem wartości udziału objętościowego. Na rysunku 7 zaprezentowano wynik symulacji uzyskany dla
vf = 15%. Widać tu wyraźnie skomplikowany i wysoce nieregularny kształt struktury wewnętrznej. Cząstki o zróżnicowanych promieniach tworzą teraz przestrzenną strukturę,
w której trudno wyróżnić pojedyncze, izolowane łańcuchy. Wprawdzie na rysunku 7b przy
górnej krawędzi komórki periodycznej dostrzec można izolowany fragment łańcucha, pa-
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miętać jednak należy, że jest to struktura periodyczna i z tego powodu fragment ten trzeba
traktować jako integralną część struktury zlokalizowanej tuż przy dolnej krawędzi. Obserwowana struktura przejawia jednak wyraźne ukierunkowanie wzdłuż wektora natężenia zewnętrznego pola magnetycznego. Zupełnie inny typ rozkładu cząstek uzyskujemy w sytuacji, gdy wszystkie mają jednakowe promienie. Prezentowana na rysunku 8 konfiguracja ma
kształt wysoce regularny. Jednakże w niektórych miejscach wyraźnie widać, że sąsiadujące
łańcuchy cząstek ulegają przyciąganiu i tworzą lokalne zagęszczenia. Jest to szczególnie
widoczne na rys. 8a pośrodku komórki periodycznej. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że
rozkłady cząstek prezentowane na rys. 7 i 8 różnią się między sobą w sposób zasadniczy.

Rys. 5. Ostateczny rozkład cząstek o różnych promieniach. Udział objętościowy vf = 5%
Fig. 5. Final distribution of different size particles for volume fraction vf = 5%

Rys. 6. Ostateczny rozkład cząstek o identycznych promieniach dla udziału objętościowego vf = 5%
Fig. 6. Final distribution of identical particles for volume fraction vf = 5%
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Rys. 7. Ostateczny rozkład cząstek o różnych promieniach. Udział objętościowy vf = 15%
Fig. 7. Final distribution of different size particles for volume fraction vf = 15%

Rys. 8. Ostateczny rozkład cząstek o identycznych promieniach dla udziału objętościowego vf = 15%
Fig. 8. Final distribution of identical particles for volume fraction vf = 15%

Różnice te stają się jeszcze wyraźniejsze w wypadku największej rozpatrywanej tu wartości udziału objętościowego, a mianowicie vf = 23%. Podobnie jak poprzednio, struktura
uzyskana dla cząstek o różnym promieniu jest całkowicie nieregularna (rys. 9). W wielu
miejscach, a zwłaszcza w środkowej części komórki periodycznej, znaleźć można lokalne
zagęszczenia zwane często klastrami. Natomiast w odniesieniu do cząstek o jednakowym
promieniu (rys. 10) struktura jest nadal bardzo regularna, złożona z regularnych form. Jedynie w środkowej części obszaru (rys. 10b) dostrzec można kilka łańcuchów „owiniętych”
dookoła siebie.
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Rys. 9. Ostateczny rozkład cząstek o różnych promieniach. Udział objętościowy vf = 23%
Fig. 9. Final distribution of different size particles for volume fraction vf = 23%

Rys. 10. Ostateczny rozkład cząstek o identycznych promieniach dla udziału objętościowego
vf = 23%
Fig. 10. Final distribution of identical particles for volume fraction vf = 23%

Zaprezentowane powyżej wyniki symulacji świadczą jednoznacznie o decydującym
wpływie zróżnicowania promienia cząstek na ostateczny wynik, tzn. na uzyskany kształt
struktury wewnętrznej. Struktury powstające przy założeniu, że wszystkie cząstki mają identyczną wielkość, są zbyt regularne w porównaniu z tymi, jakie występują w eksperymentach.
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3.2. Symulacja zachowania cieczy magnetycznej w warunkach przepływu
Z praktycznego punktu widzenia najważniejsza wydaje się możliwość oszacowania
własności fizycznych cieczy magnetycznej na podstawie wyników symulacji komputerowej. Chodzi tu przede wszystkim o wyznaczenie zmiany lepkości cieczy ferromagnetycznej
pod działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. W wypadku zaś płynów MR zasadnicze pytanie dotyczy wielkości naprężenia progowego τ0(H). W literaturze znaleźć można
wiele przykładów prób podejmowanych w celu wyznaczenia własności fizycznych cieczy
magnetycznych. Wymienić tutaj można prace [7, 17, 24, 27]. Obecnie, podobnie jak we
wspomnianych pracach, symulowano przepływ odbywający się pomiędzy dwiema równoległymi płaszczyznami, z których jedna jest nieruchoma, zaś druga porusza się ze stałą prędkością
(przepływ Couette).
Sposób modelowanie takiego zjawiska opisano w podrozdziale 2.5 (zob. rys. 3). W artykule przeglądowym [17] zacytowano postać wyrażenia, za pomocą którego oszacować można wartość naprężenia ścinającego τyx
∑ij rij (y )Fij (x )
(15)
τ yx m = −
L03
gdzie indeksy w nawiasach oznaczają odpowiednie składowe wektora rij oraz siły Fij. Siła Fij
rozumiana jest tu jako suma sił magnetostatycznych (2) oraz odpychania krótkiego zasięgu,
zdefiniowanego wzorem (7). Po upływie odpowiednio długiego czasu, począwszy od momentu
włączenia zewnętrznego pola magnetycznego, wielkość określona wzorem (14) powinna
stabilizować się na pewnym stałym poziomie. Jeżeli efekt taki jest obserwowany, to wartość
tę uważać należy za poszukiwaną wartość naprężenia progowego. Symulacje numeryczne
przepływu przeprowadzono dla opisanego w poprzednim podrozdziale modelu cieczy MR,
dla której udział objętościowy wynosi vf = 23%. Płyn MR poddano działaniu zewnętrznego
pola magnetycznego o natężeniu: H0 = 2e4, 4e4, 6e4 [A/m]. Przyjęto następującą prędkość
ścinania cieczy: γ = 5 1/s. Uzyskane przebiegi zmian naprężenia progowego w czasie
przedstawiono na rys. 11. Jak można zaobserwować na wspomnianym rysunku, po upływie
mniej więcej 0,1 s naprężenia τyx stabilizuje się na pewnej określonej wartości, która zależy
od natężenia przyłożonego pola magnetycznego H0. W tabeli 2 zebrano wartości τyx, jakie
uzyskano w ostatnim kroku czasowym symulacji, tzn. t = 0,2 s. Nadmienić tutaj należy,
że wyniki uzyskiwane przy innych wartościach prędkości ścinania wykazują duży rozrzut.
Dlatego uzyskanie wiarygodnych, stabilnych wyników wymaga jeszcze wielu wysiłków.
Ta b e l a 2
Wartość naprężenia progowego
τyx dla t = 0,2 s
H0 [A/m]

τyx [Pa]

2,0e+04
4,0e+04
6,0e+04

5,700
21,22
61,64
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Struktury wewnętrzne uzyskane wskutek przeprowadzenia symulacji przypominają te
z rys. 9. Z kolei dla modelu cieczy MR, w którym wszystkie cząstki posiadają jednakowy
promień, wartość naprężenia τyx progowego wynosi zaledwie kilka Pa przy każdej wartości
natężenia pola magnetycznego. Fakt ten wytłumaczyć można tym, że kształt struktury wewnętrznej podobny jest do tego, jaki pokazano na rys. 10. Wynika z tego, że uformowane
regularne łańcuchy cząstek są unoszone przez otaczającą ciecz nośną (ruch sztywny). Odpowiednia składowa sił we wzorze (14) przyjmuje zatem znikomą wartość, a to z kolei powoduje, że wielkość naprężenia progowego jest niewielka. Można więc wysnuć wniosek, że aby
otrzymać sensowne wielkości naprężenia progowego τyx, niezbędne jest stworzenie takiego
modelu cieczy magnetycznej, który zapewnia możliwość powstawania bardziej skomplikowanych struktur.

Rys. 11. Przebieg zmian wartości naprężenia ścinającego τyx podczas trwania symulacji
Fig. 11. Diagram of shear stress variation τyx during the simulation

4. Uwagi i wnioski końcowe
Niniejszy artykuł ma charakter doświadczenia numerycznego. Jak pokazano, zasadniczy wpływ na kształt struktury wewnętrznej ma zróżnicowanie wielkości cząstek magnetycznych. Jeżeli wszystkie cząstki mają jednakowy promień i kształt, to uzyskane struktury
wewnętrzne zbudowane są z regularnych, izolowanych łańcuchów cząstek. Struktury takie
raczej trudno zaobserwować w praktyce. Jeżeli natomiast cząstki mają różną wielkość, to
uzyskany kształt struktury wewnętrznej jest wysoce nieregularny. Dla niewielkich wartości
udziału objętościowego struktury te zbudowane są z pojedynczych łańcuchów. Jednak wraz
ze wzrostem wartości udziału objętościowego obserwowane struktury przybierają bardziej
skomplikowane formy. Przede wszystkim zaczynają powstawać skupiska cząstek zwane klastrami. Powstawanie owych skupisk jest warunkiem koniecznym pojawienia się progowego
naprężenia płynięcia w płynach MR.
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W opinii autora zaprezentowany tutaj model cieczy MR jest możliwie najprostszy.
W przyszłości konieczne jest jednak dokonanie licznych modyfikacji. Po pierwsze, wprowadzenie konkretnego modelu rozkładu promienia cząstek. Model taki powinien być dobrany na podstawie analizy doświadczalnej badanej cieczy magnetycznej. Po drugie, należy
zbadać wpływ anizotropii względnej przenikalności magnetycznej na kształt rozkładu cząstek. W wypadku symulacji przepływu niewątpliwie konieczne jest uwzględnienie bardziej
zaawansowanej formy wyrażenia (9) opisującego oddziaływania hydrodynamiczne.
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