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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá simulací zjednodušeného lineárního magnetostrikčního senzoru 

polohy v prostřední Ansys 2021 R1. V teoreitcké části jsou uvedeny základní fyzikální pojmy z oblasti 

magnetostrikce a některé vztahy. V praktické části je podrobný postup simulace. V kapitole výsledky 

jsou uvedené deformace pro různé polohy senzoru a analýza vztahu. 

Abstract: 

The bachelor thesis deals with the simulation of a simplified linear magnetostrictive position 

sensor in Ansys 2021 R1 environment. In the theoretical part basic physical concepts from the field of 

magnetostriction and some relations are presented. In the practical part, the simulation procedure is 

detailed. In the results section, the deformations for different sensor positions and the analysis of the 

relationship are given. 
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1 Úvod 

Magnetostrikce je vlastnost feromagnetů měnit své rozměry při působení magnetického pole. 

Pokud jsme schopni vyvolat krátký magnetický impuls (zde pomocí jednotkového skoku proudu na 

vodiči poblíž permanentního magnetu), pak se tento jev v čase projevuje jako mechanická vlna. 

Protože známe rychlost šíření magnetostrikce a umíme ji vyvolat pomocí elektrického proudu, jsme 

schopni magnetostrikci využít v inženýrských aplikacích. V této práci se budu zabývat lineárním 

magnetostrikčním senzorem polohy (dále jen senzor). Senzor je hojně využíván v hydraulické technice 

při odečítání polohy pístu v hydraulickém válci. Jeho výhodami jsou vysoká přesnost a odolnost vůči 

tlaku. Značení fyzikálních veličin magnetostrikčních materiálů je upravováno podle normy IEE 319-

1990-IEEE Standard on Magnetostrictive materials: Piezomagnetic Nomecnlature.[3],[11] 

V práci nejprve vymodeluji v CADu (Inventor 2020) zjednodušný senzor a poté provedu 

simulaci v prostředí Ansys. Poté v Maxwellu nasimuluji průchod proudu skrz vodič a zesiluje 

magnetizaci na permanentním magnetu. 

Další krok budu provádět v prostředí Mechanical. Budu sledovat průchod mechanických vln 

skrz magnetostrikční tyč. Provedu několik experimentů pro různé polohy magnetu. Pro tyto výsledky 

poté najdeme lineární závislost. 
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2 Teorie magnetostrikce a magnetostrikčních senzorů 

Magnetostrikce byla objevena Jamsesem Joulem ke konci roku 1841. Objev byl uveřejněn 

roku 1842 v ordborném časopise Philosophical Magazine and Journal of Science [1]. Joule si všiml 

prodloužení, když magnetizoval železo. V témže článku jsou uvedeny výsledky z osmi experimentů. 

V experimetnexh prováděl měření pro různé hodnoty magentické intnezity a tím zjistil, že existuje 

přímá úměra mezi prodložením a magnetickou intnenzitou. 

Tab.1: výsledky experimetnu 8 z uvedeného článku.[1] 

 

2.1 Fyzikální pozadí 

 

 Magnetostrikce je schopnost feromagnetických materiálů měnit jejich tvar a rozměr při 

působení magnetického pole. Tuto vlastnost definuje magnetostrikční součinitel (1) λ [μm/m ], kromě 

mikrometrů na metr se ještě používají: metr na metr (tedy bezrozměrná veličina 1), nebo procenta. [1] 

 

 

Obr.1: a ilustruje prodloužení magnetostrikčního materiálu, za přítomnosti magnetického pole obrázek vpravo je 

graf závislosti poměrného prodloužení na intenzitě magnetického pole [8] 
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(1)  λ =
ΔL

L
 = ε [1], [ppm] (parts per milion) 

Ve feromagnetech se shlukují částice do takzvaných domén. Domény jsou skupiny (o objemu 

10−12  − 10−8 m3) částic se společnou orientací magnetického momentu. K magnetostrikčnímu jevu 

dochází v důsledku migrace stěn domén v materiálu a následné rotaci domén.[5] 

Další důležitou veličinou je nasycená magnetostrikce  λs [1]. Je to materiálová konstanta 

určující maximální magnetostrikční součinitel (prodloužení). 

Magnetostrikci vykazují veškeré feromagnety, avšak pro technické aplikace jsou použitelné 

jen ty s „velkou magnetostrikcí“. Zvolil jsem Terfenol-D jehož magnetostrikce je nejvýraznější. 

Tab.2: vybrané materiály s uvedenou nasycenou magnetostrikcí  [2] 

materiál nasycená magnetostrikce 

[ppm](jednotky na milion) 

nasycené magnetické pole ve 

vzduchu 
A

m
 (Oe) 

metaglass 30 400-24 00 (5-300) 

terfenol-D 1500-2000 240 000 (3 000) 

galfenol 400-500 24 000 (300) 

FeCo 80 4 000 (50) 

FeCoB 30-150 80 (1) 

 

Terfennol-D je slitina teribia dysprosia a železa. Přesné poměry jsou obchodní tajemství, proto 

neexistuje přesná hodnota nasycené magentostrikce. Některé zdroje uvádějí vyšší i nižší hodnoty, než 

jsou ty výše uvedené.  

2.2 Aplikace magnetostrikce 

 

 Magnetostrikce se frekventovaně využívá v magnetostrikčních lineárních senzorech polohy, 

kterými se budu zabývat v této práci. Dalším příkladem využití jsou magnetostrikční lineární motory, 

které posouvají šoupátkem řádově v desítkách mikrometrů v závislosti na proudu na cívce. Stejně tak 

některé detektory ultrazvuku fungují na principu magnetostrikce. Existují i návrhy na elektrický 

generátor, ale v praxi nemá využití. 
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2.3 Magnetostrikční senzor 

 

2.3.1 Princip magnetostrikčního senzoru 

 

 

Obr.: 2 popis částí senzoru [10] 

  

Senzor měří vzdálenost mezi pozicí magnetu a hlavou (Electronic housing) umístěnou na 

konci tyče. Hlava obsahuje řídící obvod (časovač, buzení...). Permanentní magnet určen k lokalizaci je 

umístěn na jezdci, který se pohybuje lineárně po tyči. 

Uvnitř magnetostrikční tyče je umístěn vodič skrz, který je v pravidelných intervalech (cca 

4000 pulsů za sekundu) vysílán proudový puls s amplitudou 5 mA. Ve chvíli kdy puls prochází okolo 

magnetu, dojde k zintenzivnění magnetického pole. Magnetické pole vyvolá krátky magenotstrikční 

efekt, který se projevý jako mechanická vlna. 

 

Obr.3: schéma senzoru [12] 

 

Vektorový součet magnetostrikční deformace ze dvou magnetických polí se ve výsledku 

projeví jako torzní napětí. Tato mechanická vlna má rychlost 2850 m/s (tak uvádí výrobce [10], 

hodnoty se však mohou u různých provedení lišit). Když návratová vlna dorazí do hlavy, dojde 
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k rozkmitání feromagnetického jádra cívky, což vede k indukci napětí na cívce. Indukované napětí 

pozastaví časovač, který je spuštěn od doby vyslání proudového pulzu. Poloha magnetu je 

vyhodnocena dle vzorce (2). [10] 

(2)   𝑦 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 2850 ∙ 𝑡 

 

2.3.2 Porovnání technologií lineárních senzorů polohy 

 

Tab.3: porovnání senzorů [10] 

technologie přesnost nelinearita rozsah odlonost 

magnetostrikce vysoká nízká 10 mm-20 m vysoká 

LVDT vysoká střední 2 mm – 200 mm vysoká 

indukce střední střední 2 mm – 500 mm vysoká 

enkóder vysoká nízká 10 mm – 2 m nízká 

ultrazvuk nízká vysoká 100 mm – 20 m střední 

potenciometr střední střední 10 mm – 500 mm střední 

 

 

2.4 Magnetostrikční senzory na trhu  

  

 Senzory se realizují v délkách 50mm – 10m s přesností v desetinnách mikrometrů. Jejich ceny 

se pohybují v řádech desítek tisíc korun. 

 

Obr.4: rozdělaný senzor 

 

               Obr.5: cívka detekující mechanickou vlnu 

 

                                Obr.7: ,,spodní“ část 
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Obr.6: budící vodič 

 

              

 

Obr.8: kryt magentostrikční tyče

2.5 Magnetostrikce v klasické mechanice 

 

 Z pohledu klasické mechaniky je součinitel magnetostrikce poměrným prodloužením ε[1] a 

nachází se v oblasti lineárních (pružných) deformací. Dělí se podle působení na tvarovou a 

objemovou. Kromě napětí vyvolané magnetostrikcí působí v elektromagnetickém poli další 

mechanické napětí vyvolané od Lorentzovy síly (2). 

 

(3)  F⃗ = q ∙ E⃗⃗ + qv⃗  × B⃗⃗  [N] 

 



15 

 

 

Obr.9: schématické znázornění působení Lorentzovy síly v závislosti na směru částic a magnetického pole vodiče 

s elektrickým proudem.[6] 

 

Tyto magnetické procesy vyvolávají napětí mezi jednotlivými doménami, které se mění v čase 

a vyvolávají další deformace, dokud nedosáhne hodnoty nasyceného mechanického napětí. Celkové 

prodloužení závislé na těchto veličinách můžeme vyjádřit vztahy: (3) a (4).[7] 

(3)   ε =
σ

Es
+ λs tanh (

σ

 σs
) +

[1 − tanh (
σ
σs

)] ∙ λs

Ms
2 M2 [1] pro σ ≥ 0   

(4)    ε =
σ

Es
+ λs tanh (

2σ

 σs
) +

[1 − tanh (
2σ
σs

)] ∙ λs

2Ms
2 M2  [1] pro σ < 0  

Vztahy (3) a (4) jsou odvozeny z Taylorovi aproximace v závilsosti na mechanickém napětí a 

magnetizaci.[8] 
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3. Simulace senzoru 

3.1 Indukce napětí  

 

 První co jsem udělal, byl pokus ve kterém jsem si ověřoval, jestli jsem schopen indukovat 

napětí na cívce pomocí mechanických kmitů. Mechanické vlny jsem generoval pomocí kytarové 

struny. Napětí jsem indukoval na cívce s jádrem z permantnentního magnetu.  

 Strunu jsem rozechvěl pomocí jednduchého mechanismu s kladkou. Napětí jsem detekoval 

pomocí osciloskopu. Pro různé polohy zdroje kmitání (mechanismus s kladkou) jsem vygeneroval 

elektrické napětí s různou amplitudou. Cílem bylo zjistit, jestli se mění amplituda napětí s polohou 

zdroje kmitu. Přesnější matematický popis vztahu není v této práci důležitý. 

          

                             Obr.10: experiment se strunou 1/2                      Obr.11:experiment se strunou 2/2 

 

3.2 Příprava simulace 

 

Model jsem vytvořil v CADu Inventor 2020 a simulaci jsem provedl v prostředí ANSYS 2021 

R1. Jako materiál jsem zvolil terfenol-D, který má nejvýraznější magnetostrikci a také se nejčastěji 

používá pro magnetostrikčí senzory. Podle různých výrobců se různí i nasycená magnetostrikce: od 

1200 do 2000 ppM. Budeme pracavoat s hodnotami z katalogu společnosti tdvib.com.[9] Pro lineární 

magnestostrikci jsem zvolil hondotu: λs = 1300 ppm. Pro nelineární jsem zvolil hodnoty v níže 

uvedeném grafu. 

 



17 

 

 

Graf 1: zadané hodnoty nelineární magetostrikce do Ansysu převzato z katalogu [9]. 

 

 Jedním z parametrů je Youngův modul pružnosti, který se mění během zatížení. V simulaci 

jsem zadal pouze hodnotu nasyceného Youngova modulu pružnosti. To je modul pružnosti, který 

nastává při nasycené magnetostrikci. 

Tab.4: konstanty terfenolu-D [4] 

hustota ρ = 9200 kg/m3 

nasycená magnetostrikce λs = 1300 ppm 

nasycená magnetizace Ms = 636 619.77 A/m 

nasycený Youngův modul pružnosti Es = 110 Gpa 

nasycené napětí σs = 200 Mpa 

magnetická susceptilita χm = 80 

 

Pokud zanedbám mechanické napětí a proměnlivost magnetizace, zůstane mi vztah pro 

lineární magnetizaci (5) v závislosti na intenzitě magnetického pole. 

(5)        ε =  λs ∙ (coth (3
χmH

Ms
) −

MS

3χmH
)
2

 

Tento vztah použiji pro zjištění hodnot Hmax a Hmin . Dosadím hodnoty z měření [8]. Výpočet jsem 

provedl v MATLABu 2020. 
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Graf 2: závislost 휀 𝑛𝑎 𝐻 

 

Graf 2 je symetrický, proto absolutní hodnota Hmin je rovna Hmax . Tyto hodnoty odečítám 

v místě, kde se ustálí graf na ε = 1.3 ∙ 10−3 , tedy: Hmax = −1 ∙ Hmin = 130 000A/m.  

 

3.3 Lineární model 

  

 Numerické simulace bývají výpočetně a tedy i časově náročné. Než jsem se pustil do samotné 

simulace nelinárního modelu, nasimuloval jsem lineární zmenšený model senzoru. Cílem bylo zjistit, 

zda Ansys pracuje s magnetostrikcí tak jak bych potřeboval. 

 

Obr.12:  zmenšený model senzoru 

 

1) permanentní magnet – NdFe30 

2) magnetostrikční tyč – Terfenol-D 

 Terfenol-D není v knihovně Ansys, proto jsem ho musel nadefinovat. Zvolil jsem parametry 

v tabulce 3. 

3) vodič – měď 
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Obr.13:  skica magnetostrikční tyče jako 1D-nosníku s pevnou vazbou na konci 

 

3.3.1 Výsledky 

 

 V prostředí Maxwellu jsem zjistil, že při průchodu proudu 5mA vodičem se zintenzivní 

magnetické pole permanentního magnetu. V prostředí Structural jsem nasimuloval deformaci tyče 

způsobené magnetostrikcí. 

 

Obr.14: výsledná deformace tyče 
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3.4 Nelineární model 

 

3.4.1 3D Model 

 

                    

Obr.15:  přední strana                                  Obr.16: permanentní magnet 

 

 

Obr.17:  celý senzor 

1) Kryt - PVC 

 

Obr.18: schéma krytu 

2) Permanentní magnet – NdFe30 
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Obr.19: schéma magnetu 

3) Magnetostrikční tyč – terfenol-D 

 

Obr.20: schéma tyče 

4) Vodič – měd´ 
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Obr.21:  schéma vodiče 

3.4.2 Postup 

 1) Vyrvořit projekt v prostředí ANSYS Workbench 

 

Obr.22:  ikona Workbench 2021 R1 

 

Obr.23: ikona pro vytvoření nového projektu 

 

Obr.24: na leveo je panel aplikacemi Ansys 

2) Nastavit Solutions type 
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Kliknout na Maxwell 3D => Solution Type =>  Transient 

3) Vložit model 

Kliknout na Modeler => Import 

Najít model uložený s koncovkou .ipt 

4) Nastavení nástrojů 

 Klinknout na Tools => Options => Maxwell 3D Options 

 

Obr.25: povolení licence 

5) Nastavení jednotek 

 Kliknout na Modeler => Units => zvolit libovolné jednotky 

 

Obr.26: okno pro nastavení jednotek 

6) Vytvořit region 

  Kliknout na Create Region 

 

Obr.27: hroní panel nástrojů 
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Obr.28: nastavení Regionu 1/2 

 

Při nastavení offsetu je vhodné šetřit prostorem. S roustoucí velikostí roste i náročnost 

výpočtu. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 

 

Obr.29: nastavení Regionu 2/2 

 

 Jako materiál jsem osobně zvolil vzduch, ale může být i jiný např. vakuum. 

7) Volba materiálu 

 Pravým tlačítkem kliknout na objekt a zvolit Assign Material... 
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Obr.30: záběr na model magnetu 

 

Ze seznamu pak stačí vybrat materiál dle seznamu výše. Materiál magnetu je nutné ještě 

editovat tak, aby jednotkový vektor mangetického pole směřoval od magnetu k vodiči. 

 

Obr.31: možnosti nastavení materiálu 

 

8) Magnetostrikční materiál 

 Terfenol-D není v knihovně, proto se musí nadefinovat. To se provede v seznamu materiálů 

pomocí funkce Add material... 
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Obr.32: možnosti nastavení materiálu terfenolu-D 

 

 

Obr.33:  možnosti nastavení magnetostrikce 

 

Je třeba zvolit, jestli bude magnetostrikce lineární nebo nelineární. 

Pro lineární materiál: 

 

Obr.34:  lineární magnetostrikce 
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Pro nelineární magnetostrikci je nutné přidat hodnoty magnetostrikce závislé na mechanickém 

napětí a to pomocí funkce Multicurves. 

 

Obr.35:  křivky pro nelineární magnetostrikci 

 

9) Analysis Setup 

 Kliknout na Maxwell 3D => Analysis Setup => Add Solution Setup a postupně nastavit 

parametry analýzy. 

 1) General 

  Stop time = 1s 

  Time step = 0.01s 

Stop time definuje délku měření a Time step délku kroku po kterém je 

proveden výpočet. S délkou kroku se koriguje přesnost a náročnost výpočtu. 

 2) Save fields 

  Every 

   Ukládá výsledek výpočtu v každém kroku po určitý interval. Pro mechanickou 

  analýzu jsou důležité všechny výsledky po celou dobu simulace. 

 

10) Specifikovat excitations 

 Zvolit objekt Solid1_2 pod objektem vodič  

 Klinknout na Modeler => Surface => Sections 
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 Zvolit plochu xz 

  Vznikne jedna plocha procházející skrz vodič, je nutné tyto plochy odseparovat. 

 Zvolit Solid 1_2_Section  

 Kliknout na Modelere => Boolean => Separate Bodies 

 

Obr.36: v modrým kroužku jsou označeny průřezy vodičem 

 

11) Přiřadit Excitations 

 Zvolit plochu vygenerovnaou v předchozím kroku (tu blíže tyče) 

 Kliknout na Maxwell 3D => Excitations => Add Winding 

 Number of conductors = 1 

 

Obr.37:  nastavení Excitations 
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12) Vytvořit windings 

 Kliknout na Maxwell 3D => Excitations =>  Add Winding 

 Type zvolit jako Current a Solid 

 Proud je generován v pulsech, proto se musí zvolit vhodná funkce. 

(6)         2.5 ∗ (1 − 𝑠𝑔𝑛(𝑠𝑖𝑛(10 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒))) 

 

Obr.38: nastavení možností winding 

13) Přiřadit excitations 

 V levém panelu k vygenerovanému windings z krku 11 přidat excitations z kroku 10. 
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Obr.39:  levý panel 

14) Boundaries 

 Zvolit všechny plochy regionu 

 Kliknout na Maxwell 3D => Boundaries =>  Assign => Zero Tangential H field 

 

Obr.40: stačí zvolit jméno 

15) Mesh 

  Zvolit objekt na kterém bude generován mesh (je možné zvolit jeden nebo všechny najednou) 

 Kliknout na Maxwell 3D => Mesh => Assign Mesh Operation => On Selection => Length 

Based 
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Obr.41:  pro magnet stačí jen malý počet prvků 

 Pro začátek je vhodné zvolit možnost maximálního množství elementů a nadefinovat jich 

několik stovek. Množství a velikost  má zásadní vliv na přesnost a náročnost výpočtu, při nevhodném 

zadání množství nebo velikosti prvků se nemusí výpočet spustit. 

16) Kontrola před analýzou 

 Kliknout na Maxwell 3D  => Validation Check 

 

Obr.42:  kontrola 

  

Pokud některá kontrolka nesvvítí zeleně je nutné parametr opravit. 

 

Obr.43: zobrazení celého senzoru v Maxwellu 
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17) Vytvoření statického modelu 

 Otveřít Workbench 

 Vytvořit položku Static structural 

Propojit položky Geometry a Solution 

 

Obr.44: projekt v prostředí Workbench 

 

18) Definování Terfenolu-D 

 Otevřít Engineering Data 

 Přidat materiál a pojmenovat ho terfenol-D 

 Naparametrizovat hodnoty terfenolu-D 

 

Obr.45: Engineering Data 

19) Odstranění objektů 
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Simulace je prováděna pouze na magnetostrikční tyči. Proto je vhodné zakázat ostatní objekty. 

V levém okně zvolit objekt odkazující na tyč 

Klikem pravého tlačítka otevřít menu 

Zvolit Suppress All Other Bodies 

20) Vygenerovat mesh 

 Klikem pravého tlačítka na model tyče otevřít menu  

 Kliknout na Insert => Sizing 

 Naparametrizovat mesh 

 

Obr.46: nastavení možnosti mesh 

 

 Platí zde stejné zásady jako v Maxwellu. 

 

Obr.:47: zobrazení síťování v Ansys Mechanical 

 

21) Vazby 

 Pevná vazba se umístí na jednu boční stěnu tyče 
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Obr.48: vložení vazby 

22) Nastavení anlýzy 

 Analýza se nastaví na 0.5s s 50 kroky. 

 

Obr.49:  analýza nastavení 

23) Imported load 

 Klinknout pravým tlačítkem na Imported Load => Insert => Body Force Dentisty 

 Kliknout pravým na Body Force Dentisty => Import Load 

24) Deformace 

 Kliknout na solutions pravým tlačítkem 

 Otevřít Insert => Deformation => Directional 

V detailu zvolit jako směr osu z [12] 

25) Řešení 

 Spustit Solve 

 

Obr.50:  zde je umístěna sonda deformace 
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4 Výsledky simulace 

 Simulace byla provedena pro šest různych poloh magnetu. Prvních 70 mm jsem vyhradil pro 

umístění hlavy. 

 

Obr.51:  polohy magnetu pro jednotlivé simulace 

 

 V bodě A je pevná vazba. V bodě B je měřena deformace. Proud teče od bodu A do bodu B. 

Následující grafy popisují deformaci měnící se v čase. Bylo provedeno 6 simulací pro 6 poloh. 

Deformace jsou orientované ve směru z tedy kolmo k tyči. 

 

Obr.52: magnetická intezita v průřezu 

A 

 

B 
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Graf 3: výsledek simulace y=70 

 

Graf 4: výsledek simulace y =140 

 

Graf 5: výsledek simulace y=210 

 

Graf 6: výsledek simulace y=280 
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Graf 7: výsledek simulace y=350 

 

Graf 8: výsledek simulace y=420

 

 

 

 

 

Obr.53: průhyb při maximální deformaci 
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Graf 9:: amplitudy z výše uvedených grafů dosazených do grafu a jsou aproximovány polynomem se 3. 

mocninou 

 

 

(7)      𝛿 = −2.62 ∙ 10−11𝑦3 + 5.74 ∙ 10−8𝑦2 − 5.32 ∙ 10−6𝑦 + 3.03 

 

Graf: 10 grafické zobrazení funkce proudu (6) 
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4.1 Závislost deformace na poloze 

  

Z grafu 9 vyplývá, že závsilost deformace a polohy není lineární. Z grafu 10 je patrné, že 

deformace opisuje funkci proudu. Ansys Structural při simulaci magnetostrikce vyvolává bodovou 

sílu. Proto jsem analyticky spočítal závislost deformace na poloze síly pomocí Mohrova integrálu (7). 

 

Obr.54: model tyče jako 1D prut 

(8)  δ =  ∫
𝑀𝑜(𝑦) ∙ 𝑚𝑜

(𝑛𝑖)

𝐸𝑧(𝑦) ∙ 𝐽𝑧(𝑦)
𝑑𝑦     [13]

(𝑙)

 

(9)   𝐸𝑧(𝑦); 𝐽𝑧(𝑦) = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. =>
1

𝐸𝑧(𝑦) ∙ 𝐽𝑧(𝑦)
= 𝑘 

 

Obr.55: ohybové momenty v tyči 

(10)  𝛿 =  𝑘 ∫ (−𝐹) ∙ 𝑦 ∙ (−1) ∙ 𝑦 𝑑𝑦 = 𝐹𝑘 ∫ 𝑦2𝑑𝑦
𝑙

0

𝑙

0
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(11)   𝛿 =
𝐹𝑘𝑙3

3
 

  (12)    𝐹 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

(13)   𝛿(𝑙) = 𝑘𝑙3 

Přesnost simulace pomocí metody konečných prvků je značně zatížena hustotou sítě. Při 

vyhodnocování a přípravě výpočtu, je nutné na to brát ohled. 

 

Obr.56: model se čtyřmi velikostmi sítě [15] 

 

Tab.6: výsledky simulace v Abaqusu [15] 

Mesh 
Displacement of 

bottom of hole 

Stress at bottom of 

hole 

Stress at 

attachment 
Relative CPU time 

Coarse 3.07E−4 256.E6 312.E6 0.83 

Normal 3.13E−4 311.E6 365.E6 1.0 

Fine 3.14E−4 332.E6 426.E6 3.2 

Very fine 3.15E−4 345.E6 496.E6 13.3 

 

Výsledek napětí pro řešení s 1792 elementy je o vice jak 50% vyšší, než u výsledky se 14 

elementy.  
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4.2 Návrh experimentu 

 V simulaci jsem našel závislost mezi amplitudou deformace a polohou magnetu. Dále jsem 

zjistil, že Ansys 2021 R1 neumí vygenerovat magnetostrikční vlnu. Pracuje s magnetostrikcí pouze 

jako se statickým prodloužením nezávislým na čase. Tento nedostatek mi neumožňuje vygenerovat 

čas průchodu vlny skrz tyč, který potřebuju naměřit.  

 Proto jsem se rozhodl navrhnout experiment, který by mohl problém vyřešit. Jako první bych 

potřeboval sehnat magnetostrikční tyč. Na světě je jen několik málo firem prodávající terfenol-D a to 

za vysokou cenu. Samotná cena terfenolu-D se podle webu Made-in-China [16] pohybuje kolem 8 

dolarů za gram. Do ceny je nutné připočítat cenu za obrábění a dopravu, které budou při objednání 

jednoho kusu dost vysoké. Jako vhodnou alternativu bych zvolil objednání zánovního senzoru 

z bazaru. Na serveru ebay se ceny pohybují v řádech tisíců korun za kompletní senzor.  

 Pokud bych měl kompletní senzor, měl bych vyřešené uchycení tyče a vodič protažený tyčí. 

Pro detekci bych mohl použít mechanismus z prvního experimentu. Místo připojení na osciloskop, 

bych ho připojil na mikropočítač,nebo vlastní obvod s časovačem obr.57, kde bych naprogramoval 

časovač a zároveň generoval budící proud. 

 Provedl bych několik měření na několika místech. Výsledné časy bych uvedl do závislosti na 

pozici magnetu. 

 

Obr.57: Schéma měření pulsu 
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5.Závěr 

V teoretický části jsem čtěnáře seznámil se základními pojmy z oblasti magnetostrikce. Uvedl 

jsem některé výpočetní vztahy a popsal jednotlivé díly senzoru. 

V experimentu se strunou jsem si ověřil, schopnost indukovat napětí na cívce pomocí 

mechanických kmitů. Zjistil jsem, že existuje závislost mezi amplitudou napětí a polohou vzniku vlny. 

Dále jsem v praktické části vymodeloval v CADu 2 senzory. 1. senzor jsem vymodeloval 

podle schématických nákresů senzorů. U druhého modelu jsem použil rozměry reálného senzoru. 

 V první simulaci s menším modelem a lineární magnetostrikcí jsem si ověřil možnost Ansysu 

generovat mechanické napětí pomocí budícího proudu a magnetostrikčních vlastností materiálu. 

Dospěl jsem zde k závěru, že pro další simulaci si postačím s menším a jednodušším magnetem a také, 

že je vhodné zmenšit vzájemnou vzdálenost mezi vodiči. 

 V druhé simulaci jsem pracoval s modelem, který svými rozměry odpovídal skutečnému 

senzoru. Simulace ukázala, že Ansys není schopen generovat magnetostrikční vlnu a pracuje 

s magnetostrikcí jen jako se statickou deformací v závislosti na působení magnetického pole. Podařilo 

se mi zaznamenat závislost mezi polohou magnetu a deformací. Výsledky simulace opisují aproximaci 

polynem se třetí mocninou. Stejně tak analytické řešení Mohrova integrálu vyšlo jako kubická funkce. 

 Pro původní účely měření času průchodu vlny se Ansys 2021 R1 ukázal jako nevyhovující. 

Pokud bych chtěl pokračovat v této práci, zvolil bych jiný software, nebo bych se uchýlil 

k experimentu. U experimentu je dobré zdůraznit vysokou cenu terfenolu-D a jeho nesnadnou 

dostupnost. Osobně bych doporučil koupit zánovní senzor a později ho rozebrat.  
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