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1 WPROWADZENIE 

Zjawisko piezoelektryczne, znane od ponad wieku, początkowo znalazło 

zastosowania w elektromechanicznych przetwornikach sygnałów, a od ponad ćwierć wieku 

znajduje zastosowania w elektromechanicznych przetwornikach energii [18], [19], [23]. 

Wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego do budowy piezoelektrycznych 

przetworników energii umożliwia uzyskanie stosunkowo dużych gęstości mocy. Ponadto, 

przetworniki piezoelektryczne są stosunkowo proste do zastosowania w praktyce. Jednym z 

najlepszych przykładów ich zastosowania w praktyce jest rezonansowy czujnik 

piezoelektryczny. 

Rezonansowy czujnik piezoelektryczny jest urządzeniem z elementem pracującym w 

stanie rezonansu, które zmienia swoją częstotliwość wyjściową, tj. częstotliwość rezonansu 

mechanicznego w funkcji mierzonego parametru fizycznego. Takie rozwiązanie okazuje się 

mieć wiele zalet w stosunku do innych przetworników elektromechanicznych. Rezonansowe 

czujniki piezoelektryczne, w których zastosowano różne metody wzbudzania i detekcji drgań, 

opisano w pracy [32]. Materiały inteligentne, w szczególności należące do tej grupy materiały 

piezoelektryczne, stosowane w tych czujnikach, mają szereg zalet. Charakteryzują się: 

stosunkowo dużą gęstością mocy i generowanej siły, niskim napięciem aktywacji, wysoką 

sprawnością energetyczną, liniowymi charakterystykami, wysokimi parametrami 

akustycznymi, możliwością pracy w zakresie wysokich częstotliwości. W projektowaniu 

rezonansowych czujników piezoelektrycznych jednoczesne stosowanie czujników/aktuatorów 

do budowy struktury czujników piezoelektrycznych jest często spotykane, zapewniając ich 

stabilną pracę [11]. 

Obecnie można zaobserwować wzrost zainteresowania metodami do dynamicznego 

pomiaru właściwości tkanek miękkich z wykorzystaniem czujników piezoelektrycznych. 

Zastosowaniem takich metod zainteresowany jest przemysł farmaceutyczny i biomedyczny 

(np. firma L'Oreal we Francji). Czujniki/aktuatory piezoelektryczne, dzięki swoim 

specyficznym właściwościom, mają szansę zastąpić szereg obecnie wykorzystywanych 

rozwiązań w zakresie pomiarów wielkości mechanicznych, charakteryzujących tkanki 

miękkie, w celu wykrywania stanów chorobowych oraz określenia procesu starzenia się skóry 

ludzkiej [34]. 
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1.1 Geneza pracy 

Badania przedstawione w rozprawie doktorskiej częściowo sfinansowano z funduszy 

UE w ramach Programu ERASMUS [2], oraz Projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych 

(Advanced PhD)" - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice 

Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” [1].  

Prace badawcze zrealizowano w ramach współpracy między uczelnią INP – 

ENSEEIHT – LAPLACE w Tuluzie, Francja [13] oraz Politechniką Gdańską (Wydział 

Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych) [28].  

Laboratorium LAPLACE jest międzyuczelnianą jednostką badawczą, która bierze 

udział w zaawansowanych programach badawczych w następujących dziedzinach: badania 

plazmy i jej zastosowań, rozwój nowych materiałów oraz ich zastosowania w systemach 

elektromechanicznych, projektowanie i optymalizacja układów energoelektronicznych. Jedną 

z grup badawczych w Laboratorium LAPLACE jest grupa GREM3, która jest wiodącą 

jednostką badawczą na świecie w dziedzinie zagadnień piezoelektryczności i stopów z 

pamięcią kształtu. 

Pierwszy staż badawczy (12 miesięcy) w Laboratorium LAPLACE miał miejsce w 

2011 r. Pierwsza część stażu obejmowała studia, w ramach specjalności "Transformation de 

l'Energie et Mécatronique Avancée", w zakresie energoelektroniki, automatyki i systemów 

mechatronicznych. W ramach drugiej części stażu realizowano projekt badawczy pt. 

„Actionneur/Capteur destiné à la mesure du vieillissement de la peau”, który był podstawą  do 

uzyskania dyplomu „Master International”, uprawniającego do podjęcia studiów 

doktoranckich we Francji. Przeprowadzone badania dotyczyły pomiarów przetwornika 

rezonansowego o ruchu zginającym. 

Dalsze prace badawcze kontynuowano w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn 

Elektrycznych oraz  w Laboratorium LAPLACE w ramach programu  Advanced PhD (od 

grudnia 2013r. do kwietnia 2014 r.). Temat realizowanych w Laboratorium LAPLACE prac 

badawczych sformułowano następująco: „Analysis and measurement of resonant piezoelectric 

sensor/actuator structure”. Realizowane prace obejmowały: badania analityczne, symulacyjne 

i doświadczalne struktur rezonansowych przetworników piezoelektrycznych, oraz 

opracowanie koncepcji, projektu i budowę nowego prototypu rezonansowego przetwornika 

piezoelektrycznego typu unimorph. 

Należy podkreślić, że prace badawcze w dziedzinie technologii piezoelektrycznej nie 

są prowadzone w Polsce na szeroką skalę. Badania zrealizowane w ramach rozprawy 

doktorskiej mogą być uważane za pionierskie w Polsce. Koncentrują się na zastosowaniu 

przetworników piezoelektrycznych do pomiaru właściwości mechanicznych tkanek miękkich. 
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1.2 Cele rozprawy 

W rozprawie doktorskiej wykorzystano metodę dynamicznego wgłębienia (ang. 

dynamic indentation method) do pomiaru właściwości mechanicznych, charakteryzujących 

tkanki miękkie. Metoda jest oparta na pomiarze składowej normalnej siły przyłożonej do 

powierzchni materiału, jako funkcji przemieszczenia wymuszonego przez wgłębnik. Oprócz 

siły statycznej, na powierzchnię badanej próbki przykładane są siły dynamiczne (powodujące 

drgania). W ramach tej metody zastosowano system piezoelektryczny w celu wykorzystania 

metody modelowania impedancyjnego rezonansowych przetworników piezoelektrycznych 

[11], [29]. 

Kluczowy aspekt rozprawy doktorskiej polegał na zwiększeniu poziomu dokładności 

dynamicznej metody wgłębienia, stosując rezonansowy sensor/aktuator piezoelektryczny jako 

wgłębnik (ang. indentation device). Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać szereg 

atrakcyjnych właściwości elektromechanicznych przetworników piezoelektrycznych. W 

szczególności ich wysoki poziom czułości, możliwość generacji wibracji w szerokim zakresie 

częstotliwości, kontrolę (sterowanie) warunków pomiaru przez zmianę trybu pracy 

przetwornika, możliwość modelowania układu pomiarowego metodą impedancji 

elektromechanicznej, prostą budowę oraz kompaktowe wymiary.  

Teza rozprawy: 

Najważniejsze właściwości mechaniczne ośrodka lepko-sprężystego 

przypominającego ludzką skórę, takie jak: sztywność, lepkość, mogą być 

określone przez pomiar zmian impedancji elektromechanicznej przetwornika 

piezoelektrycznego będącego w kontakcie z badanym (testowanym) ośrodkiem. 

W celu zweryfikowania postawionej tezy w rozprawie doktorskiej przeprowadzono 

pełny cykl badawczy, obejmujący: studium stanu zagadnienia w dostępnej literaturze 

przedmiotu, badania analityczne, badania symulacyjne (zastosowanie metody MES), 

opracowanie koncepcji i budowę prototypu oraz weryfikację doświadczalną rozważanych 

struktur czujników/aktuatorów piezoelektrycznych. 
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1.3 Struktura rozprawy 

Celem udowodnienia postawionej tezy, rozprawa doktorska ma następującą strukturę.  

W rozdziale 1 sformułowano tezę, opisano genezę i cele pracy doktorskiej.  

Rozdział 2 przedstawia opis zjawiska piezoelektrycznego, materiałów 

piezoelektrycznych i ich zastosowania w dziedzinie medycyny i bioinżynierii.  

W rozdziale 3 sformułowano wymagania stawiane rozważanemu przetwornikowi, 

przedstawiono typy piezoelektrycznych przetworników zginających, uzasadniono wybór 

przetwornika typu unimorph i opisano dwa prototypy przetworników unimorph.  

W rozdziale 4 przedstawiono model analityczny przetwornika unimorph, 

uwzględniający statyczne obliczenia odkształceń, schemat zastępczy przetwornika oraz opis 

warunków kontaktu pomiędzy przetwornikiem a badanymi materiałami.  

Rozdział 5 zawiera analizę numeryczną przetwornika unimorph z wykorzystaniem 

opracowanego modelu wirtualnego i metod polowych (MES). 

Rozdział 6 opisuje realizację weryfikacji eksperymentalnej opracowanych modeli 

przetwornika unimorph, a w szczególności pomiarów zbudowanych prototypów przetwornika 

unimorph. 

Ostatni rozdział zawiera ogólne wnioski i osiągnięcia rozprawy, sformułowane na 

podstawie przeprowadzonych rozważań i wyników badań, a także wskazanie kierunku 

przyszłych prac badawczych.  

Do rozprawy dołączono pięć załączników. 
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2 PIEZOELEKTRYCZNOŚĆ: MATERIAŁY I 

ZASTOSOWANIE 

Efekt piezoelektryczny występuje w materiałach, gdzie przyłożone zewnętrzne 

naprężenia elastyczne powodują zmianę polaryzacji elektrycznej, która powoduje pojawienie 

się ładunku na powierzchni materiału. Odwrotny efekt piezoelektryczny cechuję się 

pojawieniem się naprężeń elastycznych wywołanych zmianą polaryzacji elektrycznej w 

wyniku działania zewnętrznego pola elektrycznego. Aby kryształ wykazywał cechy 

piezoelektryczności, jego struktura krystalograficzna nie może posiadać centrum symetrii. Oba 

zjawiska są poglądowo przedstawione na Rys. 2.1: 

 

Rys. 2.1 Ilustracja efektów piezoelektrycznych: efekt prosty a), b), c), i efekt odwrotny d), e), f)  

2.1 Materiały 

Materiały, które wykazują przydatny efekt piezoelektryczny dzielą się na trzy główne 

grupy: kryształy naturalne i syntetyczne, ceramikę piezoelektryczną wymagającą polaryzacji 

oraz polimery piezoelektryczne. 

Naturalnymi materiałami piezoelektrycznymi są kryształy takie jak kwarc (SiO4), sól 

Rochelle, minerały grupy Turmalinu, Topaz, cukier trzcinowy, i niektóre substancje 

organiczne jak jedwab, drewno. Wśród ceramiki ferroelektrycznej wykazującej właściwości 

piezoelektryczne ceramiki polikrystaliczne takie jak tytanian baru (BaTiO3) i cyrkonian 

tytanian ołowiu (PZT) są najbardziej popularnymi, w szczególności ze względu na niskie 

koszty produkcji i niemal dowolne możliwości kształtowania w stosunku do pojedynczego 

kryształu piezoelektrycznego. Ponadto charakteryzują się znakomitymi właściwościami 

piezoelektrycznymi i dielektrycznymi, które czynią je szczególnie przydatnymi jako materiał 

aktywny siłowników [35]. Ceramika piezoelektryczna nie wykazuje makroskopowego efektu 

piezoelektrycznego, chociaż indywidualne kryształy posiadają właściwości piezoelektryczne. 

Spontaniczna polaryzacja może być zdefiniowana przy pomocy zewnętrznego pola 
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elektrycznego. Ceramika ferroelektryczna może być sztucznie spolaryzowana przez silne pole 

elektryczne, przy jednoczesnym ogrzewaniu powyżej punktu Curie, a następnie powolnym 

ochładzaniu przy ciągłej obecności zewnętrznego pola elektrycznego [26]. Najnowszą grupą 

materiałów piezoelektrycznych są folie PVDF (Polifluorek winylidenu). PVDF może przybrać 

dwie formy: piezo-polimeru, w którym materiał piezoelektryczny jest zanurzony w 

elektrycznie biernej matrycy (na przykład PZT w matrycy epoksydowej) i kompozytu 

piezoelektrycznego, wykonanego z dwóch różnych materiałów ceramicznych (na przykład 

włókien BaTiO3 wzmacniających macierz PZT) [6]. 

2.2 Opis zjawiska piezoelektrycznego  

Równania konstytutywne materiału piezoelektrycznego powinny uwzględniać 

zmiany odkształcenia i indukcji elektrycznej w trzech prostopadłych kierunkach spowodowane 

wzajemnym sprzężeniem zależnym od przyłożonego naprężenia mechanicznego i 

elektrycznego. Symetria kryształu i odpowiedni wybór osi odniesienia zmniejsza liczbę 

niezależnych składników tensorów wykorzystanych w równaniach. Powszechnie stosowany 

układ odniesienia pokazano na Rys. 2.2. 

 

Rys. 2.2 Opis osi układu odniesienia 

Wykorzystując powyższy układ można skorzystać z zapisu macierzowego równań 

konstytutywnych: 

 {𝑆} = [𝑠]{𝑇} + [𝑑]{𝐸} (2.1) 

 {𝐷} = [𝑑]𝑇{𝑇} + [휀]{𝐸} (2.2) 

gdzie: 

S – macierz odkształceń o wymiarze 6x1 [m]; D – macierz indukcji elektrycznej o 

wymiarze 3x1 [C/m2]; T – macierz naprężeń o wymiarze 6x1 [N/m2]; E – macierz pola 

elektrycznego o wymiarze 3x1 [V/m]; s – macierz współczynników podatności o rozmiarze 

6x6 [m/N]; d – macierz współczynników piezoelektrycznych o wymiarze 6x3 [m/V] lub [C/N]; 

ε – macierz przenikalności elektrycznej o wymiarze 3x3 [F/m]. 
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Jedyne niezerowe elementy macierzy d dla materiałów ceramicznych to: d33, d31 

(równe d32) i d15 (równe d24). W związku z tym, można wyróżnić trzy podstawowe tryby pracy 

ze względu na kierunek działania sprzężenia elektro-elastycznego: tryb podłużny ("33"), tryb 

poprzeczny ( "31") i tryb ścinający ( "15"). 

Tryb podłużny („33”): wydłużenie 

wzdłuż osi ox3; d33>0; S3 i E3 tego 

samego znaku; powierzchnia elektrody 

reprezentowana przez kolor szary 

 

Tryb poprzeczny („31”): wydłużenie 

wzdłuż osi ox1;  

d31<0; S1 i E3 z przeciwnym znakiem 

 

Tryb ścinający („15”): 

Ścinanie wokół osi ox2;  

d15> 0; S5 i E1 ten sam znak 

 
 

Innym istotnym parametrem opisującym materiał piezoelektryczny jest 

elektromechaniczny współczynnik sprzężenia k. Jest to liczba bezwymiarowa związana z 

przetwarzaniem energii mechanicznej na elektryczną, i na odwrót, w ciągu wyidealizowanego 

cyklu roboczego. Jest ona wyrażona jako: 

 
𝑘2 =

Przetworzona Energia Mechaniczna

Wejściowa Energia Elektryczna
 (2.3) 

lub: 

 
𝑘2 =

Przetworzona Energia Elektryczna

Wejściowa Energia Mechaniczna
 (2.4) 
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2.3 Wybrane zastosowania z dziedziny bioinżynierii 

W tej części rozprawy skupiono się na aplikacjach materiałów piezoelektrycznych 

stosowanych w dziedzinach medycyny i bio-inżynierii, co jest zbieżne z przeznaczeniem 

rezonansowego przetwornika piezoelektrycznego opisanego w niniejszej pracy. 

Charakterystyki przetwarzania energii, zdolność do generowania i wykrywania częstotliwości 

ultradźwiękowych oraz wysoki potencjał materiałów piezoelektrycznych w inteligentnych 

systemach uczyniły je dobrze nadającymi się do terapii i diagnostyki medycznej. Tabela 2.1 

przedstawia niektóre z urządzeń wykorzystujących efekty piezoelektryczne, będących w 

użyciu lub na etapie badań i rozwoju. 

Tabela 2.1 Zastosowania materiałów piezoelektrycznych w medycynie 

Typ przetwornika Zastosowanie  

Czujnik dotyku [30] 

 Skalpel  w minimalnie inwazyjnej 

chirurgii 

Czujnik wibracji [27] 

 Pomiary związane z chorobą 

Parkinsona 

 Kontrola rozrusznika serca  

Czujnik ciśnienia [18]  Monitorowanie ciśnienia krwi 

Czujnik dźwięku  Monitoring pracy serca  

Mikro pompa/ zawór [8] 

 Pompa insuliny 

 Mikro zawory 

Generacja ultrasoniczna [4], [10], [21] 

 Precyzyjne dozowanie leków 

 Niszczenie komórek rakowych 

 Chirurgia oka 

 Wspomaganie leczenia kości 

Wykrywanie ultrasoniczne [17], [18] 

 Obrazowanie medyczne (sonografia) 

 Pomiar gęstości kości 
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Przetworniki piezoelektryczne znalazły również zastosowanie w pomiarze 

właściwości mechanicznych tkanek miękkich. W większości przypadków przetwornik 

pracował w trybie rezonansu w układzie sprzężenia zwrotnego. Właściwości mechaniczne 

określano w oparciu o zmianę częstotliwości systemu w kontakcie z badanym materiałem 

(Rys. 2.3) [5],[23],[31]. 

 

Rys. 2.3 Schemat czujnika rezonansowego pracującego w pętli sprzężenia zwrotnego 

W przypadku przetwornika opisanego w rozprawie doktorskiej zdecydowano się na 

inne podejście w porównaniu do urządzeń wymienionych powyżej. Wymagania stawiane 

przetwornikowi opracowano w oparciu o podstawowe właściwości ludzkiej skóry – 

środowiska bardzo złożonego, wielowarstwowego i niejednorodnego. Zadaniem badanego 

przetwornika jest wstępna ocena właściwości mechanicznych tkanek miękkich. Poniżej 

przedstawiono dwa zrealizowane w laboratorium LAPLACE w Tuluzie prototypy oparte na 

przetworniku Langevin’a (Rys. 2.4a, b) oraz przetworniku zginającym (Rys. 2.4c, d) [3].  

 

Rys. 2.4 Dotychczas wykonane przetworniki piezoelektryczne wykorzystane do pomiaru właściwości 

mechanicznych materiałów: przetwornik Lanegin’a - a) budowa b)prototyp; Przetwornik zginający - c)budowa d) prototyp
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3 KONCEPCJA REZONANSOWEGO 

PRZETWORNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO 

W tym rozdziale przedstawiono opracowaną koncepcję przetwornika do pomiaru 

właściwości mechanicznych tkanek miękkich. Piezoelektryczny, rezonansowy przetwornik 

zginający, zwany dalej: "przetwornikiem unimorph", został wybrany z uwzględnieniem 

różnych układów piezoelektrycznych na podstawie stopnia spełnienia sformułowanych 

wymagań. 

3.1 Wymagania 

Wymagania techniczne dla opracowanego przetwornika zostały sprecyzowane na 

podstawie właściwości ludzkiej skóry oraz istniejących metod pomiaru jej właściwości [24], 

[25], [16]. Siły wywierane na powierzchnię tkanki nie powinny przekraczać 1 N, natomiast 

głębokość penetracji powinna zawierać się w zakresie 1-1000 µm.  Czułość ludzkiej skóry na 

wibracje odpowiada zmianom nacisku w zakresie częstotliwości 30-1500 Hz.  

Jako technikę pomiarową wybrano dynamiczną metodę wcięcia (ang. dynamic 

indentation method). To odpowiednia metoda dla określenia elastyczności i lepkości badanej 

tkanki [25]. Decyzja o wykorzystaniu piezoelektrycznego przetwornika rezonansowego 

została podjęta z uwagi na fakt, że taki przetwornik spełnia większość wymagań dotyczących 

pomiaru charakterystyk ludzkiej skóry. Przetworniki tego typu są małe, wytrzymałe i nie 

powodują zakłóceń elektromagnetycznych. Ta sama struktura może działać jako czujnik lub 

aktuator, prowadząc do wyższego poziomu integracji [20], [11], [29]. Biorąc pod uwagę 

metodę wcięcia dla stosunkowo miękkich tkanek, przetworniki działające w trybie zginania są 

często najlepszym wyborem - dzięki ich stosunkowo dużej czułości. 

3.2 Przetwornik typu unimorph 

Podstawowym rodzajem zginającego przetwornika piezoelektrycznego jest 

przetwornik unimorph (czasami nazywany także monomorph). Unimorph zbudowany jest z 

warstwy aktywnej i warstwy pasywnej (elastycznej) spojonych ze sobą. Warstwa aktywna jest 

wykonana z użyciem materiałów ceramicznych lub polimerów (PZT lub PVDF), a elektrody 

umieszczone są na dwóch przeciwległych powierzchniach. Ceramika PZT zazwyczaj pracuje 

w trybie poprzecznym (d31), rzadziej w trybie podłużnym (d33). Warstwa pasywna jest 

wykonana z materiału nie wykazującego właściwości piezoelektrycznych, najczęściej: stali, 

aluminium, mosiądzu lub różnych typów polimerów. Gdy przyłożymy napięcie do elektrod 

warstwy aktywnej pojawiają się odkształcenia wzdłużne i poprzeczne. Warstwa pasywna 

przeciwstawia się odkształceniom poprzecznym, a asymetria całej struktury prowadzi do 

odkształcenia zginającego. Zasada działania przetwornika unimorph jest pokazana na Rys. 3.1. 
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Rys. 3.1 Zasada działania przetwornika typu unimorph 

W ramach rozprawy doktorskiej przedstawiono dwa prototypy przetwornika 

zginającego typu unimorph. Prototyp I widoczny na Rys. 3.2a posiada warstwę aktywną z 

ceramiki P1-89 oraz przyklejoną do niej mosiężną warstwę pasywną. Metoda wcięcia 

realizowana jest za pomocą półkolistego wgłębnika (Rys. 3.2b), wykonanego ze stali 100C6. 

Wymiary geometryczne są następujące: długość - l1 = 0,1 m, szerokość - l2 = 0,012 m, 

wysokość warstwy aktywnej - ha = 0,002 m i pasywnej hs = 0,003 m i promień wgłębnika – r 

= 0,005 m. Prototyp II posiada warstwę pasywną zintegrowaną z wgłębnikiem i podstawą (Rys. 

3.2c). Całość jest wykonana z jednego bloku aluminium techniką CNC. Aktywna warstwa 

została wykonana z ceramiki piezoelektrycznej Noliac NCE-40 (Rys. 3.2d). Wymiary są o 

40% mniejsze w porównaniu z pierwszym prototypem. Grubość warstwy czynnej została 

zmniejszona do ha = 0,0005 m, warstwy pasywnej - hs = 0,001 m. Z drugiej strony promień 

wgłębnika został zwiększony do r = 0,008 m. 

. 

 

Rys. 3.2 Prototypy przetworników unimorph wykonane i zbadane w ramach rozprawy doktorskiej: a) prototyp I, 

b) półkulisty wgłębnik naklejony na swobodny koniec prototypu I, c) warstwa pasywna zintegrowana z wgłębnikiem 

prototypu II, d) warstwa aktywna prototypu II, e) prototyp II  



 

12 

 

4 OBLICZENIA ANALITYCZNE PRZETWORNIKA 

UNIMORPH 

W poniższym rozdziale przedstawiono opis analityczny przetwornika unimorph. 

Analiza przetwornika zawiera następujące etapy: obliczenia statyczne odkształceń, opis 

zachowania dynamicznego przetwornika za pomocą obwodów zastępczych, i ocenę warunków 

kontaktu wgłębnika oraz testowanego materiału w oparciu o teorię H. Hertza. 

4.1 Analiza statyczna 

Rozpatrzono ogólny przypadek wielowarstwowego przetwornika zginającego (ang. 

multimorph) z n+1 warstw pasywnych i n warstw aktywnych. Wykorzystując metodykę 

opisaną w [7] wyprowadzono układ równań opisujący zależności właściwości elastycznych 

oraz piezoelektrycznych dla przypadku dwuwymiarowego. 

 
휀𝑥 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
, 휀𝑧 =

𝜕𝑤

𝜕𝑧
, 𝛾𝑥𝑧 =

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 (4.1) 

 
𝐸𝑥 = −

𝜕𝜑

𝜕𝑥
, 𝐸𝑧 = −

𝜕𝜑

𝜕𝑧
 

(4.2) 

 𝜕2휀𝑥

𝜕𝑧2
+

𝜕2휀𝑧

𝜕𝑥2
=

𝜕2𝛾𝑥𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑧
,

𝜕𝐸𝑥

𝜕𝑧
−

𝜕𝐸𝑧

𝜕𝑥
= 0 

(4.3) 

Gdzie: εi – składowe wektora odkształceń, u,w – składowe wektora przemieszczenia, Ei – 

składowe wektora pola elektrycznego, φ – potencjał elektryczny 

Do rozwiązania powyższego układu wykorzystano funkcję naprężeń Airy’ego. 

Oznaczając funkcję naprężeń jako �̃� oraz funkcję indukcji jako 𝜓, składowe naprężenia i 

indukcji są  zapisane w następujący sposób: 

 
𝜎𝑥 =

𝜕2�̃�

𝜕𝑧2
, 𝜎𝑧 =

𝜕2�̃�

𝜕𝑥2
, 𝜏𝑥𝑧 = −

𝜕2�̃�

𝜕𝑥𝜕𝑧
 

𝐷𝑥 =
𝜕𝜓

𝜕𝑧
, 𝐷𝑧 = −

𝜕𝜓

𝜕𝑥
 

(4.4) 

Funkcje naprężeń �̃�𝐸𝑘, �̃�𝑃𝑘 i funkcje indukcji 𝜓𝑘 odpowiednio dla, warstwy elastycznej i 

piezoelektrycznej k są zapisane jako: 

 �̃�𝐸𝑘 = −𝑎𝐸𝑘𝑧3 + 𝑏𝐸𝑘𝑧2 

�̃�𝑃𝑘 = −𝑎𝑃𝑘𝑧3 + 𝑏𝑃𝑘𝑧2,    𝜓𝑘 = 𝑙𝑘𝑥 
(4.5) 

gdzie: aEk, bEk, aPk, bPk i lk to parametry do wyznaczenia. 
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Powyższe rozważania są następnie zredukowane do przypadku przetwornika 

unimorph, składającego się z jednej warstwy elastycznej, jednej piezoelektrycznej i jednej 

elektrody – n=1 (górna powierzchnia warstwy elastycznej, jest traktowana jako dolna 

elektroda). Analizowany model przedstawiono na Rys. 4.1. 

 

Rys. 4.1 Geometryczny model 2D przetwornika unimorph 

Wyniki obliczeń wykorzystano do analizy wpływu parametrów geometrycznych 

(długości warstwy aktywnej l1, grubości warstw elastycznej i piezo, odpowiednio: hp, ha) na 

odkształcenia swobodnego końca przetwornika unimorph. Wymiar hp odpowiada wysokości 

h1, a ha jest równa h2 – h1. Grubość elektrody jest równa h3 – h2 – h1 = 0,001 mm. Warstwa 

elastyczna składa się z mosiądzu, elektroda jest wykonana z aluminium, a warstwa aktywna z 

ceramiki P1-89 lub PZT-401. Przetwornik jest zasilany napięciem V0 = 200 V. Wpływ masy 

półkulistego wgłębnika jest uwzględniony jako dodatkowy moment zginający M0 działający 

na swobodny koniec przetwornika. Wartość M0 jest obliczana na podstawie siły ciężkości 

generowanej przez masę półkuli. Przykładowe wyniki obliczeń przedstawiono na Rys. 4.2 oraz 

Rys. 4.3. 

 

Rys. 4.2 Odkształcenie niezamocowanego końca przetwornika unimorph w funkcji długości warstwy aktywnej l1 
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Rys. 4.3 Odkształcenie niezamocowanego końca przetwornika unimorph w funkcji grubości warstwy elastycznej 

hp dla różnych grubości warstwy aktywnej ha 

4.2 Obwód zastępczy 

Dynamika przetwornika unimorph została opisana za pomocą analogii między 

wielkościami elektrycznymi i mechanicznymi w ramach teorii obwodów zastępczych, 

począwszy od klasycznego obwodu Mason’a [15], [33]. Takie działanie umożliwiło opis płytki 

piezoelektrycznej obciążonej z dwóch stron impedancjami akustycznymi. Wrota elektryczne 

były związane z mechanicznymi za pomocą idealnego transformatora. Przypadek ogólny 

obwodu Mason’a uproszczono do obwodu RLC poprawnego dla przetwornika pracującego w 

warunkach rezonansu, co ma miejsce w przypadku przetwornika unimorph. Układ taki 

umożliwia analizę dynamiki urządzenia dla każdego z rozpatrywanych trybów 

rezonansowych. Gałąź dynamiczna obwodu RLC, odzwierciedla właściwości sprężysto-

dynamiczne medium. Prąd płynący po stronie wtórnej jest analogiem prędkości, wibrująca 

masa jest odpowiednikiem indukcyjności L1, pojemność C1 modeluje elastyczność a 

rezystancja R1 - straty lepkie. W obwodzie występują dwa rezonanse: szeregowy i równoległy. 

Odpowiadające pulsacje szeregowe ωs i równoległe ωp są zdefiniowane jako: 

 𝜔𝑠 = 1/√𝐿1𝐶1 (4.6) 

 𝜔𝑝 = 1/√𝐿1(𝐶1𝐶0)/(𝐶1 + 𝐶0) (4.7) 

Dalsza modyfikacja powyższego układu (Rys. 4.4) umożliwiła opis właściwości 

kontaktu przetwornika z badanym materiałem dzięki elementom pasywnym dodanym 

szeregowo do poprzedniego układu. Poprzez badania porównawcze obwodów zastępczych dla 

przetwornika nieobciążonego (wgłębnik nie styka się z materiałem) i obciążonego (wgłębnik 

styka się z materiałem), możliwa jest ocena właściwości mechanicznych kontaktu, takich jak: 

sztywność / podatność i lepkość. 
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Rys. 4.4 Uproszczony obwód zastępczy dla rezonansowego przetwornika piezoelektrycznego będącego w 

kontakcie z badanym materiałem (obwód jest właściwy jedynie w pobliżu rozpatrywanej częstotliwości rezonansowej) 

4.3 Analiza warunków kontaktu 

Dla dwóch geometrii przetwornika unimorph rozważanych w rozprawie doktorskiej, 

wgłębnik był półkulą o różnych promieniach. Biorąc pod uwagę, że próbka badanego 

materiału to sześcian o wymiarach wystarczająco dużych w porównaniu z odkształceniem 

generowanym przez przetwornik, warunki kontaktu można opisać za pomocą klasycznej teorii 

mechaniki opracowanej przez H. Hertz’a [9]. Rozpatrzono przypadek obciążenia siłą normalną 

do powierzchni materiału (Rys. 4.5), wraz z opisem powierzchni styku i rozkładu ciśnienia. 

 

𝑝 = 𝑝0√1 − (
𝑟

𝑎
)

2

 (4.8) 

gdzie: p0 - ciśnienie maksymalne [Pa], a - promień powierzchni styku [m],  

r - odległość od środka powierzchni styku [m] 

 

Rys. 4.5 Sztywna kula odziaływująca na elastyczną powierzchnię: FN – siła działająca na kulę, R – promień kuli, 

a – promień powierzchni styku, δ – głębokość penetracji 
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Porównano 

charakterystyki penetracji δ w 

funkcji siły normalnej FN 

otrzymane na podstawie 

obliczeń analitycznych jak i 

analizy eksperymentalnej dla 

próbek sześciu polimerów 

(Rys. 4.7 i Rys. 4.6).  

Rozważania 

zakończono opisem quasi-

statycznego współczynnika 

tarcia oraz określeniem 

obszarów kontaktu, gdzie 

można zaobserwować 

zjawisko „stick and slip” 

(przyczepność i poślizg). Warto 

podkreślić fakt, że przetworniki 

piezoelektryczne, 

wytwarzające przemieszczenia 

(odkształcenia) w zakresie 

mikrometrów, znajdują się w 

liniowej części charakterystyki 

FT(δ) przedstawionej na Rys. 

4.8, tj. obszarze zerowego lub 

częściowego poślizgu między 

stykającymi się obiektami. 

 

Rys. 4.8 Obszary poślizgu w funkcji  względnego przemieszczenia 

Rys. 4.7 Głębokości penetracji tkanki w funkcji działającej na 

tkankę siły FN – charakterystyka teoretyczna 

Rys. 4.6 Charakterystyki głębokości penetracji w funkcji 

przyłożonej siły FN dla próbek 6 polimerów 
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5 ANALIZA NUMERYCZNA (MES) 

Głównym celem analizy numerycznej była ocena wybranej struktury przetwornika 

piezoelektrycznego unimorph, przy użyciu metody elementów skończonych (ANSYS 

Mechanical i oraz Workbench). Kluczowe aspekty analizy były następujące: obliczenia 

maksymalnych odkształceń na swobodnym końcu przetworników dla różnych materiałów i 

różnych parametrów geometrycznych oraz określanie częstotliwości rezonansowych oraz 

odpowiadających im trybów pracy. 

Parametryczny model numeryczny wykorzystany w analizie MES wykonano w 

języku skryptowym APDL. Model 3D przetwornika został zbudowany w środowisku Inventor 

połączonym z Ansys Workbench. Taki interfejs pozwolił na stosunkowo łatwą zmianę 

geometrii i parametrów analizy MES. Właściwości materiałów przedstawione w Tabela 5.1 

zostały przydzielone do odpowiednich obszarów modelu. Wszystkie z wykorzystanych 

ceramik piezoelektrycznych należały do grupy tzw. ceramik twardych. Modele dla dwóch 

rozważanych prototypów zostały następnie podzielone na elementy skończone. Gęstość siatki 

została zwiększona dla warstw aktywnej i pasywnej (obszary te są kluczowe dla dokładności 

wyników symulacji). Części nie związane z przetwarzaniem energii (np. podstawa, przekładki) 

zostały podzielone za pomocą automatycznego generatora siatki elementów skończonych 

(Rys. 5.1). 

Tabela 5.1 Właściwości materiałów piezoelektrycznych użytych w analizie numerycznej: CE – sztywność, εS - przenikalność 

względna, d – współczynnik piezoelektryczny, tan(δ) – współczynnik strat dielektrycznych, ρ - gęstość 

Właściwość P1-89 NCE-40 PZT-401 

𝑪𝟏𝟏
𝑬 [𝟏𝟎𝟏𝟎 ∙ 𝑵 𝒎𝟐]⁄  15,37 11,7 11,7 

𝑪𝟏𝟐
𝑬  [𝟏𝟎𝟏𝟎 ∙ 𝑵 𝒎𝟐]⁄  8,23 5,83 5,67 

𝑪𝟑𝟑
𝑬  [𝟏𝟎𝟏𝟎 ∙ 𝑵 𝒎𝟐]⁄  13,04 9,25 9,74 

𝜺𝟏𝟏
𝑺 𝜺𝟎⁄  1550 1550 1550 

𝜺𝟑𝟑
𝑺 𝜺𝟎⁄  1150 1250 1395 

 

𝒅𝒊𝒋 [𝟏𝟎−𝟏𝟎 ∙ 𝒎 𝑽]⁄  

d33 = 2,40 

d31 = -1,08 

d15 = 2,80 

d33 = 3,20 

d31 = - 1,40 

d15 = 5,00 

d33 = 3,15 

d31 = - 1,32 

d15 = 5,11 

𝒕𝒂𝒏(𝜹) [𝟏𝟎−𝟒] 30 25 20 

𝝆 [𝒌𝒈 𝒎𝟑]⁄  7650 7750 7600 
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Rys. 5.1 Modele przetwornika unimorph podzielone na element skończone: a) prototyp “I”, b) prototyp “II” 

5.1 Analiza statyczna 

Analiza statyczna wykazała wpływ różnych parametrów geometrycznych na 

odkształcenia przetworników. Ponadto, zbadano wpływ różnych materiałów 

piezoelektrycznych w warstwie aktywnej na wartość odkształcenia przetwornika. Nie 

dostępną, ceramikę P1-89 porównano z nowoczesną ceramiką PZT-401, a także NCE-40. Dla 

obu geometrii przetwornika warstwy aktywne zostały połączone ze źródłem napięcia stałego 

200 V. Podstawa przetworników została zamocowana (Δx=0, Δy=0, Δz=0) w sposób 

uniemożliwiający przemieszczenia dolnej jej powierzchni. Poniżej przedstawiono wyniki 

analizy statycznej dla prototypu "I" - porównanie z wynikami obliczeń analitycznych (Rys. 

5.2), a dla prototypu "II" - porównanie wpływu różnych materiałów aktywnych na 

odkształcenia przetwornika (polaryzacja płytki piezoelektrycznej jest odwrotna w porównaniu 

do prototypu „I” - Rys. 5.3). 
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Rys. 5.2 Porównanie wyników obliczeń analitycznych i MES dla statycznego odkształcenia w funkcji długości 

aktywnej l1 dla prototypu “I” (warstwa aktywna – ceramika PZT-401) 

 

Rys. 5.3 Odkształcenie swobodnego końca przetwornika w funkcji długości aktywnej l1 dla prototypu “II” 
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5.2 Analiza modalna 

Wymagania konstrukcyjne uwzględniające częstotliwości pracy przetwornika 

unimorph zweryfikowano za pomocą analizy modalnej. W celu ustalenia wartości 

częstotliwości rezonansowych Fr i anty-rezonansowych Fa dla każdego z przetworników, 

należało odpowiednio zdefiniować warunki brzegowe modelu: 

 rezonans - impedancja elektromechaniczna jest minimalna, Z → 0, napięcie 

na obu elektrodach jest ustawione na 0  V (zwarcie); 

 anty-rezonans - impedancja elektromechaniczna jest maksymalna, Z → ∞, 

napięcie nie jest zdefiniowane (obwód otwarty) [12]. 

Częstotliwości rezonansu i anty-rezonansu (Tabela 5.2) uzyskano dla prototypu "I" o 

następujących parametrach: l1 = 100 mm, l2 = 12 mm, ha = 2 mm, hp = 3 mm, a r = 5 mm, 

natomiast wymiary prototypu "II" były następujące: l1 = 45 mm, l2 = 10 mm, ha = 0,5 mm,  

hp = 1 mm, r = 8 mm. Jako materiał warstwy elastycznej użyto mosiądzu w przypadku 

prototypu “I” i aluminium w przypadku prototypu “II”. Do warstwy aktywnej prototypu „I” 

przyporządkowano ceramikę P1-89, a do prototypu ”II” ceramikę NCE-40.  

Tabela 5.2 Wyniki analizy modalnej – częstotliwości rezonansowe Fr oraz anty-rezonansowe Fa dla prototypów 

“I” i “II” 

Prototyp Numer trybu Fr [Hz] Fa [Hz] 

I 

1 261 268 

2 613 625 

3 1667 1710 

II 

1 162 165 

2 863 869 

3 1329 1430 

 

Pierwsze trzy częstotliwości rezonansowe były szczególnie interesujące ze względu 

na charakter ruchu półkulistego wgłębnika zamocowanego na wolnym końcu przetwornika 

(odpowiadające im odkształcenia przetwornika to trzy pierwsze, licząc od góry, tryby pracy 

przedstawione na Rys. 5.4). Współczynnik tarcia pomiędzy półkulą a powierzchnią materiału 

mógł zmieniać się w zależności od rozpatrywanego trybu pracy (Rys. 4.8). Ta właściwość 

może służyć jako metoda dostrojenia odkształceń przetwornika, aby spełniały specyficzne 

wymagania pomiaru właściwości mechanicznych materiałów. Podsumowując, najbardziej 

odpowiedni tryb pracy dla rozpatrywanego zastosowania był związany z pierwszą 

częstotliwością rezonansową - ze względu na normalne (w stosunku do powierzchni 

testowanego materiału) odkształcenia o największej amplitudzie.  
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Praca przy wyższych częstotliwościach drgań przetwornika unimorph została zweryfikowana 

doświadczalnie, ze względu na interesujący wpływ na warunki pomiaru. 

 

Rys. 5.4 Wyniki analizy modalnej: tryby pracy odpowiadające częstotliwościom rezonansowym – prototyp „I” 

(strzałki na prawo od każdego z trybów pokazują kierunek siły przyłożonej do powierzchni testowanego materiału)



 

22 

 

6 ANALIZA EKSPERYMENTALNA 

Ostatni etap pracy doktorskiej dotyczył weryfikacji doświadczalnej prototypów 

przetwornika unimorph. Wyniki objęły pomiar maksymalnego odkształcenia na swobodnym 

końcu nieobciążonego przetwornika pracującego w pierwszej częstotliwości rezonansowej. 

Wartości te zostały porównane z wynikami obliczeń analitycznych i numerycznych z 

wystarczającą dokładnością. Dalsza część analizy doświadczalnej obejmowała pomiar 

charakterystyk impedancji elektro-mechanicznej oraz parametrów schematów zastępczych 

obu prototypów. 

6.1 Stanowisko pomiarowe 

Badania eksperymentalne dotyczyły dwóch prototypów przetwornika unimorph. 

Prototyp I widoczny na Rys. 3.2 posiadał warstwę aktywną z ceramiki P1-89 oraz przyklejoną 

do niej mosiężną warstwę pasywną. Półkulisty wgłębnik został wykonany ze stali 100C6. 

Wymiary geometryczne są następujące: długość - l1 = 0,1 m, szerokość - l2 = 0,012 m, 

wysokość warstwy aktywnej - ha = 0,002 m i pasywnej hp = 0,003 m i promień wgłębnika – r 

= 0,005 m. Prototyp II posiadał warstwę pasywną zintegrowaną z wgłębnikiem i podstawą. 

Całość wykonano z jednego bloku aluminium techniką CNC. Aktywna warstwa została 

wykonana z ceramiki piezoelektrycznej Noliac NCE-40. Wymiary są o 40% mniejsze w 

porównaniu z pierwszym prototypem. Grubość warstwy czynnej została zmniejszona do ha = 

0,0005 m, warstwy pasywnej – hp = 0,001 m. Z drugiej strony promień wgłębnika zwiększono 

do r = 0,008 m. 

Do badań eksperymentalnych wykorzystano dwie grupy próbek materiałowych. Były 

to polimery o właściwościach mechanicznych porównywalnych z właściwościami skóry 

ludzkiej (Rys. 6.1). Próbki oraz dane materiałowe ( sztywność, lepkość, moduł Younga) 

zostały dostarczone przez Laboratorium Trybologii w Lyonie (LTDS).Oba prototypy zostały 

zamontowane na regulowanej w trzech osiach podstawie, aby umożliwić kontrolowane 

warunki kontaktu między wgłębnikiem przetwornika i badanym materiałem. Testowane 

próbki zostały umieszczone na wadze elektronicznej w celu pomiaru siły działającej w 

kierunku normalnym do ich powierzchni. Schematyczny szkic stanowiska przedstawiono na 

Rys. 6.2. 

 

Rys. 6.1 Widok próbek polimerów wykorzystanych w analizie eksperymentalnej 
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Rys. 6.2 Stanowisko pomiarowe: 1) pomiar odkształceń 2) pomiar impedancji 3) podstawa przetwornika i próbki 

polimerów 

6.2 Pomiar odkształceń 

Pierwszy etap pomiaru obejmował pomiar częstotliwości rezonansowych prototypu I 

i odpowiadających im maksymalnych odkształceń na swobodnym (nie zamocowanym) końcu 

przetwornika. Etap ten przeprowadzono dla przetwornika nieobciążonego, co oznacza brak 

kontaktu pomiędzy wgłębnikiem i badanym materiałem. Odkształcenia (wibracje) mierzono 

za pomocą laserowego wibrometru Polytec CLV. Generator funkcyjny Tektronix AFG320 

stanowił źródło sinusoidalnego sygnału napięciowego, który był następnie wzmocniony przez 

wysokonapięciowy wzmacniacz PI E-472. Warstwę aktywną przetwornika zasilano napięciem 

o amplitudzie 200 V i regulowanej częstotliwości. Częstotliwość drgań rejestrowanych przez 

wibrometr była demodulowana do napięcia U proporcjonalnego do prędkości drgań ν, więc 

wartość przemieszczenia można było obliczyć z zależności: 

 
𝐴 =

𝑈 ∙ 𝐶𝑎𝑙

2𝜋𝐹
 (6.1) 

gdzie: U - napięcie proporcjonalne do prędkości drgań, zmierzone na oscyloskopie [V], Cal - 

poziom kalibracji [mm/s/V], f - częstotliwość pracy [Hz]. 

Zarejestrowane drgania, odpowiadające maksymalnym wychyleniom prototypu „I” 

(na jego swobodnym końcu) dla jego pierwszej częstotliwości rezonansowej, przedstawiono 

na Rys. 6.3. Warunki rezonansu osiągnięto (dla podstawowego trybu przetwornika - ruch 

zginający) dla częstotliwości 236 Hz. Maksymalne odkształcenia dla tej częstotliwości 

wyniosły δ0 = 0,472 mm. 
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Rys. 6.3 Odkształcenia maksymalne prototypu I dla częstotliwości rezonansowej 

Kolejnym etapem badań eksperymentalnych był pomiar przesunięcia częstotliwości 

rezonansowej przetwornika w wyniku zetknięcia się wgłębnika z powierzchnią materiału. 

Wartość siły FN działającej na materiał obliczono wprowadzając masę struktury rejestrowaną 

na wadze elektronicznej. Dla każdego materiału i siły, została zarejestrowana nowa 

częstotliwość rezonansowa. Charakterystyki częstotliwości i odkształceń otrzymane dla każdej 

badanej próbki porównane zostały z wynikami nieobciążonego przetwornika unimorph. 

Porównanie to, wykorzystano do rozróżniania właściwości mechanicznych badanych 

materiałów. Charakterystyki przesunięć częstotliwości mierzono dla prototypu I. Wgłębnik 

umieszczono w kontakcie z sześcioma próbkami polimerów. Siłę normalną FN utrzymywano 

w zakresie od < 0,1; 1 > N.  

Uzyskano podobne zmiany częstotliwości dla każdej z próbek polimerów, co mogło 

być wynikiem warunków styku półkolistego wgłębnika z próbką. Wytłumaczenie można 

znaleźć również w obwodzie zastępczym przetwornika piezoelektrycznego zaproponowanym 

pierwotnie przez W.P. Mason’a [33]. Częstotliwość rezonansu i anty-rezonansu są zależne od 

parametrów tego obwodu (od pojemności C1 i indukcyjności L1). Jeśli stosunek tych wielkości 

pozostaje stały, częstotliwości rezonansu nie zmienią się [14]. 

Oprócz zmian częstotliwości w tym pomiarze możliwa jest obserwacja względnych 

wartości odkształceń przetwornika (w porównaniu z odkształceniami nieobciążonego 

przetwornika δ0 = 0,472 mm). Na Rys. 6.4 przedstawiono względne odkształcenia prototypu I, 

w zależności od siły FN i zastosowanej próbki polimeru. Różnice nie są duże, jednak możliwe 

jest rozróżnienie od siebie badanych materiałów, szczególnie dla FN = 0,1 N i 0,6 N. 
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Rys. 6.4 Względne odkształcenia prototypu I w funkcji siły normalnej FN dla 6 próbek polimerów 

6.3 Pomiar impedancji 

Ostatnią część analizy eksperymentalnej stanowił pomiar impedancji 

elektromechanicznej obu prototypów przetwornika unimorph. Szczególnie interesujące były 

zmiany impedancji między nieobciążonym a obciążonym (w kontakcie z próbką materiału) 

stanem przetwornika. Zmiany te są funkcją fizycznych właściwości kontaktu: 

 sztywności kontaktu, zależnej od zastosowanej siły i badanego materiału, 

 siły tarcia na styku wgłębnika i materiału (warunki kontaktu: kula / płaszczyzna). 

Do pomiaru charakterystyk wykorzystano analizator impedancji Agilent 4294A. 

Zarejestrowane wyniki wykorzystano do obliczenia parametrów opisujących 

elektromechaniczny obwód zastępczy przetwornika w kontakcie z materiałem. Odpowiedź 

przetwornika została zarejestrowana dla każdej z próbek testowych i  działających na nie sił 

normalnych. 

Pomiar impedancji prototypów I i II rozpoczęto analizą trybów pracy w pożądanym 

paśmie częstotliwości. Wyniki te posłużyły do ustalenia najodpowiedniejszych częstotliwości 

rezonansowych przetworników dla opisu próbek polimerów. Na Rys. 6.5 przedstawiono 

charakterystyki impedancji (admitancji) oraz charakterystyki fazowe dla częstotliwości w 

pobliżu pierwszego rezonansu obu prototypów. Biorąc pod uwagę zastosowaną metodę był to 

główny tryb pracy przetwornika. Swobodny koniec prototypów poruszał się w sposób quasi-

normalny w odniesieniu do powierzchni badanego materiału. Ponadto, amplituda drgań dla 

pierwszej częstotliwości rezonansowej była najwyższa w porównaniu z trybami pracy 

wyższych rzędów (dla wyższych częstotliwości rezonansowych). 
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Rys. 6.5 Charakterystyka Bodego dla przetworników unimorph: a) prototypu I, b) prototypu II 

Parametry badanych materiałów otrzymano przez porównanie wyników dla 

nieobciążonego prototypu I i  w kontakcie z próbkami. Dwa z nich były szczególnie 

interesujące: rezystancja RM modelująca straty tarcia wynikające z kontaktu i pojemność CM 

odwzorowująca sztywność kontaktu [22]. Pomiar parametrów obwodu zastępczego RM i CM 

zrealizowano przy dwóch różnych częstotliwościach rezonansowych. Wyznaczanie parametru 

określającego tarcie (opór RM) przeprowadzono dla częstotliwości fR = 236 Hz, natomiast 

sztywność kontaktu odwrotnie proporcjonalną do pojemności CM zmierzono dla  

fR = 24,76 kHz. Na Rys. 6.6 przedstawiono porównanie sztywności dla sześciu próbek 

polimerów wyznaczonych dla siły FN = 0,1 N i częstotliwości FR = 24,76 kHz z wartościami 

danych materiałowych uzyskanych od laboratorium LTDS i sztywnością teoretyczną KTeor, 

obliczaną na podstawie równania: 

 
𝐾𝑇𝑒𝑜𝑟 =

𝐹𝑁

𝛿
 (6.2) 
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Charakterystyki uzyskane z danych materiałowych i na podstawie obliczeń 

analitycznych dostarczają porównywalne wartości sztywności. Z drugiej strony, 

charakterystyka otrzymana przez pomiar impedancji prototypu I pokazuje podobne 

zachowanie i rozwój sztywności polimerów, ale o różnych wartościach bezwzględnych. 

 

Rys. 6.6 Porównanie sztywności otrzymanej z danych materiałowych (kwadrat), obliczeń analitycznych (romb) i 

przetwornika unimorph (koło) 

Na Rys. 6.7 i Rys. 6.8 przedstawione zostały porównania między rezystancją obwodu 

zastępczego prototypu I RM i lepkością polimerów oraz pojemnością obwodu zastępczego CM 

i sztywnością polimerów dla siły FN = 0,05 N i grupy 3 próbek polimerów. 

Główny wniosek dotyczący badań eksperymentalnych piezoelektrycznego 

przetwornika typu unimorph można sformułować w następujący sposób: na tym etapie badań, 

przetwornik może być używany w celu prezentacji zmian właściwości mechanicznych 

badanych materiałów (poddanych różnym warunkom zewnętrznym). Właściwości 

mechaniczne polimerów mogą być wyrażone jakościowo, ale nie ilościowo, chyba że zastosuje 

się próbkę odniesienia. Niemniej, wyniki pomiarów są bardzo obiecujące i mogą stanowić 

podstawę do dalszych badań w przyszłości. W szczególności istotna jest kompletna analiza 

eksperymentalna prototypu „II” przetwornika unimorph 
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Rys. 6.7 Porównanie rezystancji RM  (koło) z lepkością dla 3 polimerów (kwadrat) 

 

 

Rys. 6.8 Porównanie pojemności CM (koło) z sztywnością dla 3 polimerów (kwadrat
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7 PODSUMOWANIE 

Główny cel rozprawy był następujący: opracowanie nowej koncepcji, realizacja i 

analiza piezoelektrycznego czujnika/aktuatora rezonansowego przeznaczonego do pomiaru 

procesu starzenia się skóry ludzkiej. Prace badawcze zostały przeprowadzone w ramach 

współpracy między uczelnią INP – ENSEEIHT – LAPLACE w Tuluzie (Francja) oraz 

Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki, Katedrą Energoelektroniki i 

Maszyn Elektrycznych. 

7.1 Wyniki badań i osiągnięcia rozprawy 

Wyniki rozważań: 

Głównym celem początkowego etapu prac badawczych były badania nad zjawiskiem 

piezoelektrycznym, rozpoznaniem stosowanych podstawowych typów materiałów 

piezoelektrycznych i ich fizycznych struktur. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu 

dokonano przeglądu różnych typów przetworników piezoelektrycznych stosowanych w 

dziedzinie medycyny i bioinżynierii. Opisano podstawowe właściwości ludzkiej skóry. 

Wreszcie, przedstawiono metody pomiaru właściwości mechanicznych skóry. 

Opracowano koncepcję przetwornika do pomiaru właściwości mechanicznych tkanek 

miękkich. Piezoelektryczny przetwornik rezonansowy zginający, określany jako "przetwornik 

unimorph" został wybrany z uwzględnieniem różnych topologii przetworników 

piezoelektrycznych w aspekcie spełnienia następująco sformułowanych założeń i wymagań: 

wystarczającej głębokości penetracji tkanki, pracy w odpowiednim zakresie częstotliwości, 

generowania siły poniżej 1 N, kompaktowych wymiarów oraz stosunkowo prostej konstrukcji 

elektromechanicznej. Innowacyjność zaproponowanej koncepcji polega na zastosowaniu 

metody dynamicznego wgłębienia i przetwornika unimorph pracującego jako wgłębnik do 

badania właściwości mechanicznych tkanek miękkich. 

Wybrana konstrukcja przetwornika unimorph została opisana za pomocą podejścia 

analitycznego. Wykonana analiza zawiera obliczenia statyczne odkształceń, opis dynamiczny 

w postaci obwodów zastępczych (z wykorzystaniem zmodyfikowanego obwodu Mason’a) i 

wreszcie ocenę warunków kontaktu w oparciu o teorię H. Hertz’a. 

Stosując teorię sprężystości i funkcje naprężeń Airy’ego, wyprowadzono równania i 

warunki brzegowe opisujące statyczny dwuwymiarowy problem wielowarstwowego 

przetwornika zginającego. Następnie rozważania uproszczono do odkształceń swobodnego 

końca przetwornika unimorph. Porównane wyników obliczeń analitycznych z wynikami 

uzyskanymi za pomocą analizy MES potwierdziły wystarczającą zgodność. 

Charakterystyki dynamiczne rozważanego przetwornika unimorph opisano za 

pomocą obwodów zastępczych. Przedstawiono klasyczny obwód zastępczy Mason’a, który 

następnie uproszczono do obwodu RLC adekwatnego dla przetwornika pracującego w 

warunkach rezonansu. Obwód RLC opisuje dynamikę przetwornika unimorph dla każdego z 
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rozważanych trybów rezonansowych. Kolejne modyfikacje obwodu RLC dały możliwość 

określania parametrów kontaktu przetwornika z badanym materiałem (badania porównawcze 

obwodów zastępczych dla przetwornika obciążonego i nieobciążonego). 

Ostatnia część opisu analitycznego objęła modelowanie kontaktu pomiędzy 

przetwornikiem unimorph a badanym materiałem, na podstawie klasycznej teorii mechaniki 

opracowanej przez H. Hertz’a. Rozpatrzono przypadek obciążenia siłą normalną, wraz z 

opisem powierzchni styku i rozkładem ciśnienia. Otrzymano podobne profile głębokości 

wgłębienia w funkcji siły normalnej porównując obliczenia analityczne i charakterystykę 

doświadczalną dla próbek sześciu polimerów. Ponadto, opisano współczynnik tarcia quasi-

statycznego, co doprowadziło do określenia obszarów kontaktowych, w których można 

zaobserwować zjawisko „stick and slip” (przyczepność i poślizg). Rozważania zakończono 

podkreśleniem faktu, że urządzenia piezoelektryczne, generujące przemieszczenia w zakresie 

µm, znajdują się w liniowej części zależności FT(δ), przy zerowym lub częściowym poślizgu. 

Kolejnym etapem rozprawy doktorskiej była analiza numeryczna (MES) 

parametrycznego modelu 3D przetwornika opracowanego w środowisku Inventor 

powiązanym z pakietem ANSYS Workbench. Podczas analizy statycznej badano wpływ 

różnych parametrów geometrycznych na odkształcenia przetwornika. Ponadto, testowano 

różne materiały ceramiczne warstwy aktywnej. Wymagania konstrukcyjne związane z 

częstotliwościami pracy przetwornika unimorph zweryfikowano stosując analizę modalną. 

Pierwsze trzy częstotliwości rezonansowe były szczególnie interesujące, ze względu na 

charakter ruchu półkuli (wgłębnika) na swobodnym końcu przetwornika. Dla geometrii "I", 

częstotliwość trzeciego rezonansu fRIII była powyżej założonego progu 1500 Hz (1667 Hz), 

natomiast fRIII dla geometrii "II", spełniała założenie, przy 1329 Hz. 

Końcowym etapem pracy doktorskiej była weryfikacja doświadczalna opracowanych 

modeli analitycznych i numerycznych oraz prototypów przetwornika unimorph. Wyniki 

pomiarów obejmują pomiar maksymalnego odkształcenia na swobodnym końcu 

nieobciążonego przetwornika pracującego w warunkach pierwszej częstotliwości 

rezonansowej. Porównane z wynikami obliczeń analitycznych oraz z wynikami uzyskanymi 

za pomocą analizy MES potwierdziły wystarczającą dokładność. Dla pierwszego prototypu 

uzyskano następujące wyniki: δ0 = 0,472 mm i fR = 236 Hz. 

Ostatnia część analizy doświadczalnej dotyczyła pomiaru charakterystyk impedancji 

elektromechanicznej obu rozważanych prototypów. Po wstępnej kontroli głównych trybów 

rezonansowych, zweryfikowano zmiany impedancji między stanem nieobciążonym i stanem 

obciążonym (w kontakcie z materiałem) przetwornika unimorph pod względem oceny 

warunków kontaktu, a docelowo właściwości mechanicznych badanych próbek polimerów. 

Zmiany wartości impedancji mierzono rejestrując parametry obwodu zastępczego 

przetwornika, dla dwóch głównych częstotliwości rezonansowych: 
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 fR = 236 Hz, - z powodu wysokiej amplitudy odkształceń i generacji siły 

normalnej do płaszczyzny materiału; wartości mierzone rezystancji RM 

porównano z danymi materiałowymi lepkości zastosowanych polimerów; 

 fR = 24,76 kHz - tryb ultra soniczny -  ze względu na wysoką czułość na zmiany 

pojemności CM (CM została porównana z sztywnością polimerów otrzymaną z  

danych materiałowych). 

Główne osiągnięcia pracy doktorskiej: 

 opracowanie wymagań dla przetwornika piezoelektrycznego przeznaczonego do 

pomiaru właściwości mechanicznych tkanek miękkich; 

 opracowanie koncepcji przetwornika unimorph z zintegrowanym wgłębnikiem; 

 opis statycznego zachowania przetwornika unimorph wykorzystujący dwuwymiarowe 

podejście analityczne (analiza odkształceń w funkcji geometrii i właściwości 

fizycznych przetwornika);  

 opracowanie modelu wirtualnego przetwornika z wykorzystaniem technik CAD; 

 analiza numeryczna modelu wirtualnego przetwornika unimorph w środowisku 

pakietu ANSYS); 

 wykonanie zmodyfikowanego prototypu przetwornika unimorph z wykorzystaniem 

techniki CNC oraz zaawansowanych materiałów piezoelektrycznych; 

 analiza prototypów przetwornika unimorph za pomocą techniki wibrometrii laserowej 

i pomiarów zmian impedancji elektro-mechanicznej; 

 ustalenie parametrów obwodu zastępczego dla prototypu przetwornika w stanie 

obciążenia – kontakcie z testowanym materiałem. 

7.2 Planowane prace badawcze 

Przyszłe cele badawcze można określić w następujący sposób.  

Wykonanie poszerzonych badań doświadczalnych prototypu "II" przetwornika 

unimorph. W ramach rozprawy doktorskiej zmierzono jedynie podstawową charakterystykę 

impedancji przetwornika nieobciążonego. Wyniki te wydają się obiecujące, w porównaniu do 

wyników uzyskanych dla prototypu "I" (niższe częstotliwości rezonansowe, potencjalnie 

wyższe amplitudy drgań). Najważniejszy zakres pomiarów powinien objąć porównanie  

przetworników w stanach obciążenia i nieobciążenia. 

Pomiar charakterystyk impedancji w warunkach wyższego napięcia zasilania 

przetwornika, w porównaniu do poziomu napięcia wyjściowego analizatora impedancji. 

Projekt i wykonanie dedykowanego stanowiska laboratoryjnego do weryfikacji 

doświadczalnej przetworników piezoelektrycznych zginających. Takie stanowisko powinno 

posiadać następujące elementy: generator sygnału, dedykowany wzmacniacz rezonansowy 

(biorąc pod uwagę szeroki zakres częstotliwości i pojemnościowy charakter przetworników 

piezoelektrycznych) i sondy pomiarowe o wysokiej czułości. Cały układ pomiarowy powinien 

być kontrolowany przez interfejs opracowany w środowisku Matlab lub LabView. 



 

32 

 

8 BIBLIOGRAFIA 

 

[1] Advanced PhD - The Center for Advanced Studies - the development of 

interdisciplinary doctoral studies at the Gdansk University of Technology in the key 

areas of the Europe 2020 Strategy - http://advancedphd.pg.gda.pl/en, 2014 

[2] Erasmus Gdansk University of Technology: http://pg.edu.pl/international/o-

programie, 2014 

[3] Favier: Étude et validation d'un dispositif de caractérisation des tissus mous par 

mesure d'impédance acoustique. Rapport de Stage, LAPLACE, Toulouse, 2010 

[4] Fleury, R. Berriet, L. O. Baron, B. Huguenin: New piezocomposite transducers for 

therapeutic ultrasound. Ultrasound Med Biol, 26(1), 2000, pp. 153-9 

[5] H. Han, J. Kim: Active muscle stiffness sensor based on piezoelectric resonance for 

muscle contraction estimation. Sensors and Actuators A, 194, 2013, pp. 212-219 

[6] H. Kawai: The piezoelectricity of poly(vinylidene fluoride). Japanese Journal of 

Applied Physics, 1969, 8, pp. 975 

[7] H.J. Xiang, Z.F. Shi: Static analysis for multi-layered piezoelectric cantilevers. 

International Journal of Solids and Structures 45, 2008, pp. 113-128 

[8] K. Junwu, Y. Zhigang, P. Taijiang, C. Guangming, W. Boda: Design and test of a 

high-performance piezoelectric micropump for drug delivery. Sensors and 

Actuators, Volume 121, Issue 1, 2005, pp. 156–161 

[9] K. L. Johnson: Contact mechanics, Cambridge University Press, 1985, pp. 84-104 

[10] K. N. Malizos, M. E. Hantes, V. Protopappas, A. Papachristos: Low-intensity pulsed 

ultrasound for bone healing: An overview. Injury, Int. J. Care Injured, 37S, 2006, 

pp. 56-62 

[11] K. Suresh, G. Uma, M. Umapathy: Design of a resonance-based mass sensor using 

a self-sensing piezoelectric actuator. Smart Materials and Structures, 21 (2), 2012, 

025015 

[12] L. Dalessandro, D. Rosato: Finite-element analysis of the frequency response of a 

metallic cantilever coupled with a piezoelectric transducer. IEEE Trans. on 

Instrumentation and  Measurement, vol. 54, no. 5, 2005, pp. 1881-1891 

[13] LAPLACE - Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie: www.laplace.univtlse.fr, 

2014 

[14] M. Budinger:  Contribution  à  la  conception  et  à  la  modélisation  d’actionneurs 

piézoélectriques cylindriques à deux degrés de liberté de type rotation et translation. 

PhD Thesis, INP Toulouse, 2003, s. 27-28. 

[15] M. O'Donnell, L.J. Busse, J.G. Miller: 1. Piezoelectric Transducers, In: Methods in 

Experimental Physics. Academic Press, Volume 19, 1981, Pages 29-65 

[16] M. S. Fleming, W. Luo: The anatomy, function, and development of mammalian Aβ 

low-threshold mechanoreceptors. Frontiers in Biology, Vol. 8, Issue 4, 2013, pp.  

408-420 

[17] M. S. Holi, S. Radhakrishnan, S. Swaranamani, N. A. Jayavelan: Quantitative 

ultrasound technique for the assessment of osteoporosis and prediction of fracture 

risk. J. Pure Appl. Ultrason. 27, 2005, pp. 55-60 

[18] M. S. Vijaya: Piezoelectric Materials and Devices, CRC Press, 2013. 



BIBLIOGRAFIA 

33 

 

[19] M. Tanaka, C. Jiyon, Y. Chiba, Y. Tanahashi, S. Chonan: Development of a tactile 

sensor for monitoring prostate conditions. Japan, 2004, pp.185-188 

[20] M. Wiertlewski, J. Lozada, V. Hayward: The spatial spectrum of tangential skin 

displacement can encode tactual texture. IEEE Transactions on Robotics 27, (3), 

2011, pp. 461–472 

[21] N. B. Smith: Perspectives on transdermal ultrasound mediated drug delivery. 

International Journal of Nanomedicine,Vol. 2, No. 4, 2007, pp. 585–594 

[22] Nogarede:  Moteurs  piézoélectriques. Techniques  l’Ingénieur,  traite  Génie 

électrique, 1996, s. 16-18. 

[23] O. A. Lindahl, S. Omata, K. A. Angquist: A tactile sensor for detection of physical 

properties of human skin in vivo. Journal of Medical Engineering & Technology 

01/1998, 22(4), pp. 147 – 53 

[24] Pailler-Mattei, H. Zahouani: Analysis of adhesive behavior of human skin in vivo 

by an indentation test. Tribology International 39, 2006, p. 12–21 

[25] Pailler-Mattei, S. Bec, H. Zahouani: In vivo measurements of the elastic mechanical 

properties of human skin by indentation tests, Medical Engineering & Physics 30 

(5), 2008, pp. 599–606  

[26] R. G. Ballas: Piezoelectric Multilayer Beam Bending Actuators, Springer, 2007. 

[27] R. Okuno, M. Yokoe, K. Akazawa, K. Abe, S. Sakoda: Finger Taps Movement 

Acceleration Measurement System for Quantitative Diagnosis of Parkinson's 

disease. EMBS 28th Annual International Conference of the IEEE '06, 2006, pp. 

6623 – 6626 

[28] Research  Unit  of Power  Electronics  and  Electrical  Machines,  Gdansk University  

of  Technology,  Faculty  of  Electrical  and  Control  Engineering: 

http://eia.pg.edu.pl/kelime, 2014 

[29] S.-F. Ling, Y. Xie: Detecting mechanical impedance of structures using the sensing 

capability of a piezoceramic inertial actuator. Sensors and Actuators A: Physical 93 

(3), 2001, pp. 243 – 249 

[30] V. Jalkanen, B. M. Andersson, A. Bergh, B. Ljungberg, O. A. Lindahl: Resonance 

sensor measurements of stiffness variations in prostate tissue in vitro—a weighted 

tissue proportion model. Physiological Measurement 27, 2006,  pp. 1373–1386 

[31] V. Jalkanen, B. M. Andersson, A. Bergh, B. Ljungberg, O. A. Lindahl: Prostate 

tissue stiffness as measured with a resonance sensor system: a study on silicone and 

human prostate tissue in vitro. Med Bio Eng Comput 44, 2006, pp. 593–603 

[32] V. Sharapov: Piezoceramic Sensors, Springer, 2011 

[33] W. P. Mason: An Electromechanical Representation of a Piezoelectric Crystal Used 

as a Transducer. Proceedings of the Institute of Radio Engineers, vol.23, no.10, 

1935, pp.1252-1263 

[34] W. Szłabowicz: Contribution au dimensionnement et a la réealisation d’actionneur 

piézoeléctrique a rotation de mode fort coupe pour applications aéronautiques. PhD 

Thesis, INP Toulouse, 2006 

[35] Zhou: Experimental Investigation of Non-linear Constitutive Behaviour of PZT 

Piezoceramics. Forschungszentrum Karlsruhe, Wissenschaftliche Berichte, FZKA 

6869, PhD Thesis, pp. 6-12, 2003. 


