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A priedas. ANSYS programos bibliotekos trimačio 
modelio (3D) elementai ir medžiagos savybės 
Sudarant pjezokeitiklių baigtinių elementų modelį (BEM), buvo pasirinkti tokie 
baigtinių elementų tipai: SOLID 98, SOLID 5, SOLID 186, SOLID 62 ir SOLID 
95 (ANSYS programos žymėjimas). 

SOLID 98 – tai 10 mazgų tetraedro formos baigtinis elementas, turintis  
6 laisvės laipsnius mazge ir naudojamas jungtinių laukų modeliams sudaryti. 

SOLID 5 – tai 8 mazgų stačiakampio gretasienio formos baigtinis 
elementas, turintis 6 laisvės laipsnius mazge ir naudojamas jungtinių laukų 
modeliams sudaryti. 

SOLID 62 – tai 8 mazgų stačiakampio gretasienio formos formos baigtinis 
elementas, turintis 3 laisvės laipsnius mazge ir naudojamas jungtinių laukų 
modeliams sudaryti. 

SOLID 95, SOLID 186 – tai 20 mazgų stačiakampio gretasienio formos 
struktūrinis elementas su 3 laisvės laipsniais mazge (poslinkiai X, Y, Z 
kryptimis). 

 
A1 pav. Baigtinių elementų tipai: a) Solid 95 ir Solid 186; b) Solid 98; c) Solid 5;  

d) Solid 62 (http://mostreal.sk) 
Fig. A1. Types of finite elements: a) Solid 95 and Solid 186; b) Solid 98; c) Solid 5;  

d) Solid 62 

a) b) 

c) d) 
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SOLID 98, SOLID 5, SOLID 186, SOLID 62 elementai buvo naudojami 
pjezokeraminiams elementams modeliuoti, o SOLID 95 naudojamas 
pagalbinėms detalėms (briaunos, pagrindai, tvirtinimo elementai) diskretizuoti. 
Šie elementai buvo pasirinkti dėl aukšto jų tikslumo lygio. 

Detalios medžiagų savybės, kurios buvo panaudotos modeliavime yra 
pateiktos 1 lentelėje. 
A1 lentelė. Detalios medžiagų savybės (http://www.ferroperm-piezo.com) 
Table A1. The detailed characteristics of the materials 
Medžiagos savybė Pjezokeramika CTS-23 (1) Titanas (2) 
Jungo modulis, N/m2 8,2764×1010 118×109 
Puasono koeficientas 0,33 0,32 
Tankis, kg/m3 7600 4500 
Dielektrinė skvarba, ×10–9 F/m ε11 = 15,937; ε33 = 15,937  
Pjezoelektrinė matrica, C/m2 ε11 = 1,2; ε22 = 1,2; ε33 = 1,1  
Tamprumo matrica, ×1010 N/m2 e13 = –13,6; e23 = –13,6;  

e33 = 27,1; e42 = 37,0;  
e51 = 37,0 

 

Medžiagos savybė Pjezokeramika PZT-8 (3) Varis (4) 
Jungo modulis, N/m2 8,5×1010 117×109 
Puasono koeficientas 0,39 0,33 
Tankis, kg/m3 7600 8900 
Dielektrinė skvarba, ×10–9 F/m ε11 = 15,937; ε33 = 15,937  
Pjezoelektrinė matrica, C/m2 e13 = –3,09; e33 = 16,0; 

e52 = 11,64 
 

Tamprumo matrica, ×1010 N/m2 c11 = 14,68; c12 = 8,108; 
c13 = 8,105; c33 = 13,17; 
c44 = 3,29; c66 = 3,14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


