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У роботi побудовано математичну модель радiальних коли-
вань кiльця з полiкристалiчного феромагнiтного (магнiтостри-
кцiйного) матерiалу. Показано, що на певних частотах виникає
резонансне поглинання енергiї вiд джерела магнiтного поля,
яке супроводжується резонансними збiльшенням i зменшенням
iндуктивностi тороїдальної котушки, осердям якої є кiльце з
дослiджуваного матерiалу. Запропоновано алгоритм визначе-
ння матерiальних констант полiкристалiчного феромагнетика
за вимiряними значеннями частот магнiтомеханiчних резонан-
сiв.

1. Вступ

Пiд час намагнiчування феромагнетики (ФМ) змiню-
ють свої розмiри i форму внаслiдок магнiтострикцiї
(МС). З iншого боку, при механiчному деформуваннi
попередньо намагнiчених ФМ їх намагнiченiсть та-
кож змiнюється – це так званий ефект Вiлларi, або
зворотнiй МС ефект [1, 2]. Експериментально МС
константи визначають за допомогою широковiдомих
методiв прямого вимiру малих змiщень, а саме: тензо-
метричними [3], iнтерферометричними [4], ємнiсними
та iншими методами. Цим методам притаманнi не-
достатня точнiсть, а iнодi чутливiсть, а також деяка
обмеженiсть частотного дiапазону. Вимiрювання на-
магнiченостi ФМ при рiзних видах їх деформацiї, як
правило, виконують, спостерiгаючи за петлями гiсте-
резису ФМ [5] або за допомогою ефекту Фарадея [6].
Цi методи є трудомiсткими i не можуть дати точних
результатiв. Серед фундаментальних робiт, в яких ве-
лику увагу придiляють вимiру МС констант, слiд вiд-

окремити роботи [7] та [8]. Але цi роботи носять при-
кладний характер i орiєнтованi на iнженерний роз-
рахунок конкретних типiв МС перетворювачiв та по-
будову їх еквiвалентних електричних схем [8]. Таким
чином, на сьогоднi питання про визначення матерi-
альних констант ФМ (МС) матерiалiв з точки зору
постановки фiзичного експерименту залишається вiд-
критим.

Дослiдження МС та ефекту Вiлларi можна поєдна-
ти у рамках єдиного експерименту, що пропонується
у данiй роботi. Якщо ФМ помiстити одночасно у зов-
нiшнi постiйне та змiнне магнiтнi поля певної часто-
ти, то внаслiдок МС вiн почне, як механiчна систе-
ма, резонансно коливатися. Цi коливання приводять
до появи механiчних напружень та подальшої змiни
намагнiченостi i, вiдповiдно, до змiни сумарного ма-
гнiтного поля у ФМ.

2. Математична модель котушки
iндуктивностi з ФМ осердям,
яке радiально коливається

У роботi розглядають математичну модель фiзичного
стану зразка з дослiджуваного МС матерiалу, i на її
основi запропоновано новий метод вимiрювання мате-
рiальних констант полiкристалiчного ФМ за резонан-
сними частотами радiальних коливань кiльця, розмi-
щеного у тороїдальнiй котушцi. Пiд матерiальними
константами розумiють набiр таких величин: компо-
нент тензора модуля пружностi розмагнiченого ФМ,



I.В. ЛIНЧЕВСЬКИЙ, О.М. ПЕТРIЩЄВ, В.О. ТРОХИМЕЦЬ

Рис. 1. Конструкцiя котушки iндуктивностi Lк

компонент тензора п’єзомагнiтних констант i компо-
нент тензора магнiтної проникностi ФМ.

Конструкцiю дослiджуваної моделi котушки iнду-
ктивностi Lк зображено на рис. 1.

Котушка 1 мiстить N виткiв дроту, намотаного
на осердя. Осердя 2 виготовлене з полiкристалiчно-
го ФМ (МС) матерiалу та розташоване у серединi
обiйми (обiйма не показана), торкаючись її в декiль-
кох точках. Розмiри осердя: R1, R2 – внутрiшнiй та
зовнiшнiй радiуси вiдповiдно; h – товщина осердя.
Особливiстю конструкцiї котушки є те, що осердя
не стиснуте витками котушки, щоб не перешкоджа-
ти виникненню в осердi пружних механiчних коли-
вань. На дослiджувану котушку подають постiйний
струм I0, який створює в об’ємi осердя котушки Lк
колове постiйне поле пiдмагнiчування з напруженi-
стю H0

ϑ = NI0/R0, ϑ – колова координата (полярний
кут) цилiндричної системи координат (ρ, θ, z), поча-
ток координат якої знаходиться в центрi осердя ко-
тушки; R0 = (R1 +R2)/2 – середнiй радiус осердя.
Одночасно на котушку подають змiнний струм I∗,
при цьому I0 � I∗, що еквiвалентно умовi H0�H∗,
де H0 i H∗ – вектори напруженостi постiйного i змiн-
ного магнiтних полiв.

Якщо напруженiсть постiйного поля пiдмагнiчува-
ння вибрано таким чином, що кiльцеве осердя нама-
гнiчується не до насичення, то спiльна дiя постiйно-
го i змiнного магнiтних полiв, вектори напруженостi
яких мають лише один коловий компонент, форму-
ють у кiльцевому ФМ зразку радiальнi (вздовж ра-
дiуса ρ) коливання матерiальних частинок. У проце-
сi деформування осердя виникає додаткове магнiтне
поле, яке доповнює поле зовнiшнього джерела. По-
яснити появу додаткового магнiтного поля в осердi
котушки можна на основi ефекту Вiлларi, завдяки
якому при змiнi механiчних напружень в осердi вiдбу-

вається змiна намагнiченостi зразка та змiна iндукцiї
магнiтного поля. Початкова фаза коливань цього по-
ля залежить вiд спiввiдношення частоти зовнiшнього
джерела та резонансної частоти механiчної коливаль-
ної системи. При цьому енергiя джерела зовнiшнього
магнiтного поля майже повнiстю передається в об’єм
осердя, що деформується. Змiна енергоємностi зраз-
ка приводить до змiни iндуктивностi котушки. Дiй-
сно, iндуктивнiсть котушки можна визначити через
магнiтну енергiю поля, локалiзованого в об’ємi осер-
дя котушки iндуктивностi [9], а саме:

Lк =
1

(I∗)2

∫
V

B∗ ·H∗dV, (1)

де I∗; B∗; H∗ – амплiтуди електричного струму, ма-
гнiтної iндукцiї та напруженостi магнiтного поля, вiд-
повiдно, якi гармонiчно змiнюються в часi; V i dV –
об’єм i елемент об’єму осердя.

Амплiтуднi значення компонентiв вектора змiще-
ння матерiальних частинок у будь-якiй точцi осердя
котушки в будь-який момент часу визначаються спiв-
вiдношенням трьох сил: сили пружностi, сили iнерцiї
та магнiтнопружної сили. Цi сили пропорцiйнi добу-
тку напруженостi постiйного та змiнного магнiтних
полiв, тобто пропорцiйнi ступеню орiєнтацiї магнi-
тних доменiв i величинi впливу на них змiнного магнi-
тного поля. На деякiй частотi fp, яку будемо назива-
ти частотою магнiтомеханiчного резонансу, сили пру-
жностi й сили iнерцiї взаємно компенсують одна одну,
i в об’ємi зразка виникають великi радiальнi змiщен-
ня матерiальних частинок. Це супроводжується дода-
тковою орiєнтацiєю доменiв, у результатi чого магнi-
тна iндукцiя в об’ємi зразка досягає значень магнiтної
iндукцiї насичення.

Таким чином, на частотi fp магнiтна енергiя коту-
шки й осердя, тобто iндуктивностi Lк, має досягати
максимального значення. Коли частота змiнного ма-
гнiтного поля трохи перевищує частоту резонансу fp,
але змiщення матерiальних частинок феромагнетика
ще досить велике, магнiтна iндукцiя поля, зумовлена
пружними зсувами матерiальних частинок, стає про-
тифазною по вiдношенню до iндукцiї магнiтного поля
струму I∗, i результуюча магнiтна iндукцiя в об’ємi
осердя котушки Lк зменшується. Цю частоту умовно
будемо називати частотою магнiтомеханiчного анти-
резонансу fa, яка трохи бiльша, нiж частота fp.

Слiд зазначити, що як зростання коефiцiєнта са-
моiндукцiї Lк на частотi fp, так i його зменшення на
частотi fa демпфується втратами енергiї в матерiа-
лi осердя i в точках механiчного контакту осердя з
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обоймою, на якiй розташована обмотка. Тому змiни
iндуктивностi на частотах fp та fa матимуть обме-
жений розмах. За подальшого зростання частоти ω
величина зсувiв матерiальних частинок рiзко змен-
шується, i внесок деформованого стану в динамiчну
намагнiченiсть осердя стає малопомiтним.

Числовi значення частот резонансу i антирезонан-
су визначаються розмiрами та фiзико-механiчними
параметрами матерiалу осердя. Звiдси випливає мо-
жливiсть вирiшення зворотної задачi – за значеннями
експериментально визначених частот fp i fa можна
розрахунковим шляхом знайти матерiальнi констан-
ти ФМ матерiалу.

Для формулювання алгоритму перерахунку число-
вих значень частот резонансу i антирезонансу в чи-
словi значення матерiальних констант феромагнети-
ка, необхiдно виконати розрахунок коефiцiєнта само-
iндукцiї Lк котушки з ФМ осердям, яке коливається.

Iз загального визначення (1) iндуктивностi Lк для
випадку рiвномiрного розташування виткiв на кiль-
цевому осердi одержуємо розрахункову формулу

Lк =
2π

(I∗)2

R2∫
R1

h/2∫
−h/2

ρB∗
ϑ ·H∗

ϑdρdz, (2)

де ρ – поточне значення радiальної координати в ци-
лiндричнiй системi.

З рiвнянь фiзичного стану ФМ, для окремого ви-
падку, коли I0 � I∗, що еквiвалентно умовi

∣∣H0
∣∣ �

|H∗|, де H0 i H∗ – вектори напруженостi постiйного
i змiнного магнiтних полiв, можна отримати спiввiд-
ношення:

σ∗ij = cHijklε
∗
kl −mpqijH

0
pH

∗
q , (3)

B∗
s = mrsnmH

0
r ε
∗
nm + µεslH

∗
l , (4)

де σ∗ij – амплiтудне значення компоненти тензора ре-
зультуючих механiчних напружень, що гармонiйно
змiнюється в часi; cHijkl – компонента тензора моду-
лiв пружностi розмагнiченого феромагнетика; ε∗kl –
амплiтудне значення компонента тензора деформа-
цiй феромагнiтного осердя; mpqij – компонента тен-
зора магнiтострикцiйних констант; B∗

s – компонента
вектора результуючої магнiтної iндукцiї; µεsl – ком-
понента тензора магнiтної проникностi, яка вимiрює-
ться в режимi сталостi деформацiї.

У межах розв’язуваної задачi компоненти векторiв
напруженостi постiйного i змiнного магнiтних полiв
визначаються за законом повного струму названих

вище полiв, а пружнi деформацiї – з другого закону
Ньютона:

σ∗ij,j + ρ0ω
2u∗i = 0∀xk ∈ V, (5)

де ρ0 – густина ФМ, u∗i – амплiтуда i-го компонен-
та вектора змiщення матерiальних частинок ФМ. Ко-
ма мiж iндексами позначає операцiю диференцiюва-
ння виразу, записаного до коми, по координатi, iн-
декс якої проставлений пiсля коми. Оскiльки вектори
напруженостi магнiтних полiв та намагнiченостi при
розв’язуваннi даної задачi мають лише один коловий
компонент, то однозначнiсть розв’язку системи дифе-
ренцiальних рiвнянь (5) забезпечується граничними
умовами

njσ
∗
ij = 0∀xk ∈ S, (6)

де nj – компонента зовнiшньої нормалi до поверхнi S,
яка обмежує об’єм V феромагнiтного осердя.

Оскiльки усi фiзичнi поля в кiльцевому осердi хара-
ктеризуються осьовою симетрiєю, то гранична задача
(5), (6) у цилiндричнiй системi координат має вигляд
[10]:

σ∗ρρ,ρ + σ∗ρz,z +
(
σ∗ρρ − σ∗ϑϑ

)
/ρ+ ρ0ω

2u∗ρ = 0∀ (ρ, z) ∈ V,
(7)

σ∗zρ,ρ + σ∗zz,z + σ∗zρ/ρ+ ρ0ω
2u∗z = 0∀ (ρ, z) ∈ V, (8)

σ∗ρρ
∣∣
ρ=R1,R2

= 0, σ∗ρz
∣∣
ρ=R1,R2

= 0, (9)

σ∗zρ
∣∣
z=±h/2 = 0, σ∗zz|z=±h/2 = 0. (10)

Результуючi механiчнi напруження визначаються з
рiвняння стану (3) таким чином:

σ∗ρρ = cH11ε
∗
ρρ + cH12ε

∗
ϑϑ + cH13ε

∗
zz −m0

211H
∗
ϑ,

σ∗ϑϑ = cH21ε
∗
ρρ + cH22ε

∗
ϑϑ + cH23ε

∗
zz −m0

222H
∗
ϑ,

σ∗zz = cH31ε
∗
ρρ+cH32ε

∗
ϑϑ+cH33ε

∗
zz−m0

233H
∗
ϑ, σ∗ρz = cH55ε

∗
ρz,

(11)

де m0
kij = mpkijH

0
p – п’єзомагнiтнi константи.

Вектор змiщення матерiальних частинок вiд поло-
ження рiвноваги має лише одну вiдмiнну вiд нуля ра-
дiальну компоненту uρ, при цьому компоненти тензо-
ра деформацiї ερρ ≡ ερ = uρ,ρ i εϑϑ ≡ εϑ = uρ/ρ. Слiд
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зазначити, що у розмагнiченому станi полiкристалi-
чний ФМ є iзотропним за пружними i МС власти-
востями, тобто матерiальнi константи cHijkl i mpqij є
компонентами iзотропних тензорiв четвертого рангу
i визначаються за допомогою двох констант:

cHijkl = λδijδkl +G(δikδjl + δilδjk),

mpqij = m2δpqδij +
m1 −m2

2
(δpiδqj + δpjδqi), (12)

де λ i G – константи Ламе, або модулi пружностi
(G – модуль зсуву); δij – символ Кронекера; m1 i
m2 – константи, що визначаються експериментально.
З визначень матерiальних констант (12) випливає, що
cH11 = cH22 = cH33 = λ + 2G, cH12 = cH13 = cH21 = cH23 = λ,
cH55 = G, а m21 = m23 = m2 i m22 = m1. Рiвняння (4)
набуває такого вигляду:

B∗
ϑ = m0

211ερρ +m0
222εϑϑ +m0

233εzz + µε2H
∗
ϑ, (13)

де m0
211 = m0

233 = m2H
0
ϑ, m

0
222 = m1H

0
ϑ.

Припустимо, що осердя котушки є тонким кiльцем,
тобто (R2 −R1) /R0 � 1 i h/R0 � 1. У цьому випад-
ку σ∗ρρ = σ∗zz = 0, i вектор змiщення матерiальних
частинок осердя котушки практично повнiстю визна-
чається компонентою u∗ρ, яка не змiнює свого значе-
ння в межах площини поперечного перерiзу осердя,
тобто не залежить вiд значень координат ρ i z. У цьо-
му випадку σ∗ρz = 0 за визначенням, i рiвняння (8)
перетворюється в тотожнiсть. Граничнi умови (9) та
(10) виконуються автоматично. З умови рiвностi ну-
лю нормальних напружень σ∗ρρ та σ∗zz можна визначи-
ти деформацiї ε∗ρρ та ε∗zz через вiдносне подовження
середньої лiнiї кiльця, тобто через деформацiю ε∗ϑϑ
таким чином:

ε∗ρρ = ε∗zz = −νε∗ϑϑ +
νm0

211

λ
H∗
ϑ, (14)

де ν – коефiцiєнт Пуассона розмагнiченого (iзотро-
пного) матерiалу осердя; ε∗ϑϑ = u∗ρ/R0 – вiдносна змi-
на довжини кола радiуса R0. Беручи до уваги вiд-
ношення (14), рiвняння фiзичного стану (12) та (13)
матерiалу осердя можна подати в такому виглядi:

σ∗ϑϑ = Y
u∗ρ
R0
−mϑH

∗
ϑ, B∗

ϑ = mϑ

u∗ρ
R0

+ µσ2H
∗
ϑ, (15)

де Y – модуль Юнга розмагнiченого ФМ, mϑ =
m0

222 − 2νm0
211 – п’єзомагнiтна константа в режимi

одноосьової деформацiї (стискання – розтягування)
тонкого кiльця; µσ2 – магнiтна проникнiсть в режи-
мi постiйностi (рiвностi нулю) напружень σ∗ρρ i σ∗zz.

Пiдстановка визначених вище напруг σ∗ρρ, σ∗zz i σ∗ϑϑ
до рiвняння (5) перетворює його в рiвняння вiдносно
шуканого змiщення u∗ρ: − Y

u∗ρ
R2

0
+ mϑ

R0
H∗
ϑ + ρ0ω

2u∗ρ =

0. Звiдки випливає, що u∗ρ = R
m2
ϑH

∗
ϑ

Y [1−(γR0)
2] , B

∗
ϑ ={

µσ2 + m2
ϑ

Y [1−(γR0)
2]

}
H∗
ϑ, де γ = ω/

√
Y/ρ0 – хвильове

число радiальних коливань тонкого iзотропного кiль-
ця.

З визначення (1) коефiцiєнта самоiндукцiї Lк отри-
муємо формулу для розрахунку iндуктивностi коту-
шки, осердя якої здiйснює механiчнi коливання:

Lк =

µσ2 +
m2
ϑ

Y
[
1− (γRs0)

2
]
 N2h (R2 −R1)µσ2

π (R1 +R2)
=

= L0[1 + k0(ω)], (16)

де

L0 =
N2h (R2 −R1)µσ2

π (R1 +R2)
.

Якщо припустити, що МС ефекти в об’ємi осердя
вiдсутнi, тобто m0

21 = m0
22 = 0 i mϑ = 0, то формула

(16) перетворюється на вiдомий вираз для розрахун-
ку iндуктивностi L0 котушки на кiльцевому осердi з
малим (вiдносно радiуса середньої лiнiї) розмiром по-
перечного перетину.

При врахуваннi МС ефектiв проявляється часто-
тна залежнiсть коефiцiєнта самоiндукцiї Lк. На ча-
стотi fp, якiй вiдповiдає значення безрозмiрного хви-
льового числа γρR0 = 1, iндуктивнiсть котушки
Lк резонансно збiльшується, а на частотi fa > fp,
якiй вiдповiдає безрозмiрне хвильове число γaR0 =√

1 +m2
ϑ/Y µ

σ
2 , Lk → 0.

У реальнiй ситуацiї, коли коливальна система, тоб-
то розмiщене в обоймi осердя, має втрати енергiї, то
на частотi резонансу fp i на частотi антирезонансу fa
змiни iндуктивностi котушки мають обмежене значе-
ння.

Зауважимо, що умова γρR0 = 1 приводить нас до
вiдомого виразу для резонансної частоти вiльних ко-
ливань кiльця ω0 = 1/R0

√
Y/ρ0.

3. Результати експериментальних дослiджень
та їх обговорення

Для експериментального дослiдження було виготов-
лено котушку iндуктивностi Lк на основi кiльцевого
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осердя з нiкель-цинкового фериту марки Ф-107 [8].
Котушка мiстила N = 100 виткiв дроту дiаметром
0,2 мм, рiвномiрно розподiлених на обоймi. Осердя
мало такi розмiри: R2 = 12, 5 ·10−3 м; R1 = 10, 5 ·10−3

м; h = 1, 5 · 10−3 м.
Вiд джерела постiйного струму на дослiджувану

котушку подавали постiйний струм I0, який створю-
вав в об’ємi осердя котушки Lк колове постiйне поле
пiдмагнiчування з напруженiстю H0

ϑ ≈ 0,4 кА/м. Ам-
плiтуду змiнного струму I∗ пiдбирали за умови до-
сягнення максимуму амплiтуди змiни iндуктивностi
котушки Lк в момент резонансу. Вимiрювання iнду-
ктивностi котушки Lк проводили шляхом визначення
її реактивного опору за стандартною методикою.

На рис. 2 наведено графiк експериментальної за-
лежностi iндуктивностi Lк вiд частоти змiнного ма-
гнiтного поля. На графiку чiтко спостерiгаються двi
резонанснi частоти fp та fa. Слiд зазначити, що, як
i очiкувалось, зростання коефiцiєнта самоiндукцiї Lк
на частотi fp, так i його зменшення на частотi fa має
обмежене значення за рахунок втрат енергiї в мате-
рiалi осердя та в точках механiчного контакту осердя
з обоймою, на якiй розташована обмотка.

Висока добротнiсть коливальної системи (Q > 100)
забезпечує задовiльне збiгання частот резонансiв, ви-
мiряних за реактивним опором котушки, та дiйсними
значеннями магнiтомеханiчних резонансiв в її осердi.

За експериментально визначеною частотою fp ма-
гнiтомеханiчного резонансу, якому вiдповiдає хвильо-
ве число γρ, причому γρR0 = 1, визначається модуль
Юнга Y = 4π2f2

pR
2
0ρ0. Магнiтна проникнiсть µσ2 ви-

значається з вимiрювань iндуктивностi Lк на часто-
тах f � fp. При цьому Lк = L0. На частотi магнiто-
механiчного антирезонансу fa, виконується умова:

m2
ϑ

µσ2Y

1
[1− 4π2f2

a ρ0R2
0/Y ]

= −1. (17)

За вiдомими ранiше Y i µσ2 iз спiввiдношення (17) зна-
ходиться константа mϑ.

Таким чином, за трьома вимiряними величинами, а
саме fp, fa, та L0 , визначаються три матерiальнi кон-
станти Y , µσ2 i mϑ. Вiдповiдно до результатiв експе-
рименту їх значення становлять Y=121 ГПа; mϑ=316
Т; µσ2 = 28 µ0, де µ0 = 4π ·10−7 Гн/м. Для порiвняння,
у роботi [8] значення константи mϑ становить 350 Т,
при магнiтних полях H0

ϑ = 0, 8 кА/м.

4. Висновки

На прикладi котушки iндуктивностi з кiльцевим осер-
дям з магнiтострикцiйного матерiалу побудовано та

Рис. 2. Експериментальна залежнiсть iндуктивностi котушки
Lк вiд частоти змiнного магнiтного поля

дослiджено математичну модель котушки iндуктив-
ностi з ФМ осердям, яке коливається. Доведено, що
на окремих частотах спостерiгається резонансна змi-
на iндуктивностi котушки. Наведено результати екс-
периментального дослiдження залежностi iндуктив-
ностi котушки вiд частоти, феромагнiтне (магнiто-
стрикцiйне) осердя якої здатне здiйснювати механi-
чнi коливання. Отриманi експериментальнi результа-
ти пiдтверджують результати теоретичних розрахун-
кiв вiдповiдно до запропонованої математичної мо-
делi. Таким чином, за вимiряною iндуктивнiстю на
низьких частотах, та за вимiряними двома частота-
ми резонансiв у змiнi iндуктивностi можна визначити
магнiтну проникнiсть недеформованого (МС) феро-
магнетику, модуль пружностi та п’єзомагнiтну кон-
станту матерiалу, з якого виготовлено осердя коту-
шки iндуктивностi. Запропонований метод вимiру ма-
терiальних констант у рамках фiзичного експеримен-
ту доповнює iснуючi засоби реєстрацiї МС.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ
КОНСТАНТ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ФЕРРОМАГНЕТИКА ПО РЕЗОНАНСНЫМ
ЧАСТОТАМ РАДИАЛЬНЫХ
КОЛЕБАНИЙ КОЛЬЦА

И.В. Линчевский, О.Н. Петрищев, В.А. Трохимец

Р е з ю м е

В работе построена математическая модель радиальных коле-
баний кольца из поликристаллического ферромагнитного (ма-
гнитострикционного) материала. Показано, что на некоторых
частотах возникает резонансное поглощение энергии магнитно-
го поля, которое сопровождается резонансными увеличением

и уменьшением индуктивности тороидальной катушки, серде-
чником которой является кольцо из исследуемого материала.
Предложен алгоритм определения материальных констант по-
ликристаллического ферромагнетика по измеренным значени-
ям частот магнитомеханических резонансов.

DETERMINATION OF MAGNETOSTRICTIVE CONSTANTS
OF A POLYCRYSTALLINE FERROMAGNETIC
BY RESONANCE FREQUENCIES OF RADIAL
VIBRATIONS OF A RING

I.V. Linchevskiy, O.N. Petrischev, V.A. Trohimets

National Technical University “Kyiv. Politekh. Inst.” of Ukraine,
Physico-Mathematical Faculty
(37, Peremogy Prosp., Kyiv 03056, Ukraine;
e-mail: igorvl2009@gmail.com)

S u m m a r y

We constructed a mathematical model of radial vibrations of a

ring made of a polycrystalline ferromagnetic (magnetostrictive)

material. We show the appearance of the resonance absorption

of the energy of a magnetic field source at certain frequencies,

which is accompanied by a resonant increase and decrease in the

inductance of a toroidal coil, whose core is a ring of the material

under study. We propose an algorithm for the determination of

material constants of a polycrystalline ferromagnetic by measured

frequencies of magnetomechanical resonances.
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