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TRANSFORMATOROWE GENERATORY ENERGII DO 
BEZPRZEWODOWYCH SIECI SAMOZASILAJĄCYCH SIĘ 
CZUJNIKÓW W BUDYNKACH INTELIGENTNYCH

STRESZCZENIE

W nowoczesnych budynkach bezprzewodowe sensory są stosowane nie tylko do wykrywania dymu, detekcji 
ruchu i kontroli dostępu ale również do systemów monitorowania bezpieczeństwa strukturalnego budynku 
w zakresie bezstykowego pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych oraz drgań ich konstrukcji. Ten 
niezwykle ważny obszar zastosowań wymusza poszukiwania nowych lepszych technologii pozwalających 
na ich miniaturyzację, co związane jest z eliminacją tradycyjnego bateryjnego zasilania tych urządzeń. Ten 
aspekt jest w szczególności istotny do monitorowania wibracji zabetonowanych elementów konstrukcyjnych 
w warunkach środowiskowych uniemożliwiających wymianę zużytych baterii. Polimerowy kompozyt tworzący 
strukturę transformatora magnetoelektrycznego (ME) składający się z mieszaniny ceramiki piezoelektrycznej 
i magnetostrykcyjnej w osnowie z materiału polimerowego (Poliamid) został wytworzony z przeznaczeniem d 
o tego typu aplikacji. Na wskutek oddziaływania pola magnetycznego następuje zmiana ukierunkowania 
domen ferromagnetycznych w materiale magnetostrykcyjnym powiązana z wytworzeniem naprężeń 
mechanicznych. Powstałe naprężenia zostają przeniesione przez poliamidową osnowę na materiał 
piezoelektryczny, gdzie na zasadzie efektu piezoelektrycznego następuje generacja napięcia oraz zmiana 
jego parametrów elektrycznych. Pomiary współczynników transformacji energii pola magnetycznego na 
elektryczną przeprowadzano metodą mostkową na podstawie analizy fazowej i amplitudowej impedancji. 
Wykazano, że praktycznym zastosowaniem otrzymanego transformatora magnetoelektrycznego mogą być 
generatory energii elektrycznej wykorzystujące w swej zasadzie działania konwersję energii drgań i pola 
magnetycznego na elektryczną w opisywanym materiale kompozytowym.
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WPROWADZENIE

 Monitorowanie stanu strukturalnego ang. Structural health monitoring (SHM) infrastruktury 
cywilnej za pomocą bezprzewodowej sieci czujników inteligentnych (WSSNs) wzbudza  
w ostatnich latach znaczną uwagę opinii publicznej. Korzyści z WSSNs to przede wszystkim 
fakt, że są tanie, łatwe w montażu i zapewniają skuteczne zarządzanie danymi pomiarowymi za 
pomocą obliczeń przeprowadzanych przy pomocy mikroprocesorów wchodzących w ich skład. 
Przykładem efektywnego zastosowania takich struktur monitorujących jest Jindo Bridge, most 
wiszący w Korei Południowej z przęsłem głównym o 344 m rozpiętości i dwóch przęseł bocznych 
po 70 m [1,2]. Centralne elementy WSSN zostały wytworzone z wykorzystaniem platformy 
inteligentnych czujników Imote2. Do monitorowania stanu konstrukcji zastosowano łącznie 
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70 węzłów pomiarowych z wykorzystaniem czujników drgań i dwie niezależne stacje bazowe, 
które zostały zamontowane w celu monitorowania stanu mostu i wszczęcia alarmu w przypadku 
nadmiernych wibracji. Wdrożenie to demonstruje jak silny jest potencjał WSSNs przy zastosowaniu 
monitorowania infrastruktury cywilnej na dużą skalę. Dominującym zastosowaniem czujników 
bezprzewodowych w automatyce budynkowej jest ich wykorzystywanie do pomiaru temperatury, 
wilgotności oraz w systemach bezpieczeństwa włamaniowego i kontroli dostępu [1]. Systemy 
bezpieczeństwa strukturalnego to znacznie mniejszy obszar zastosowań tego typu sensorów, gdzie 
realizowany jest bezstykowy pomiar wibracji z sygnalizacją przekroczenia progowych poziomów 
amplitudy drgań w celu monitorowania konstrukcji budynkowych. Niezależnie jednak od rodzaju 
aplikacji, główną niedogodnością stosowania bezprzewodowych czujników pomiarowych jest 
konieczność użycia baterii i/lub obwodu zasilającego, co znacząco zwiększa gabaryty urządzenia 
i obniża i konkurencyjność w stosunku do miniaturowych czujników z samo zasilaniem. Warto 
też nadmienić, że bezprzewodowe czujniki w praktyce zdominowały odczyt i zapis informacji 
w strefach zagrożenia zdrowia np. w strefach podwyższonej radioaktywności w pobliżu reaktorów 
elektrowni atomowych [2,3].  Rozwiązaniem tego problemu jest technologia zbierania energii 
z drgań, światła oraz pola magnetycznego i transformacji jej na użyteczny sygnał napięciowy 
noszący nazwę „Energy Harvesting”. W prezentowanym artykule opisano eksperyment polegający 
na zaimplementowaniu do konstrukcji miniaturowych zasilaczy kompozytowego materiału 
wielofunkcyjnego pozwalającego na transformację energii drgań i pola magnetycznego np. od 
przewodów z prądem jednocześnie. W najnowszych aplikacjach czujnikowych jak i w urządzeniach 
mobilnych i nawigacyjnych wykorzystywane mogą być właśnie takie zminiaturyzowane 
monolityczne zasilacze z materiałów i kompozytów multiferroicznych [4]. Ze względu na niski 
poziom efektu magnetoelektrycznego (ME), charakteryzującego efektywność transformacji 
energii pola magnetycznego na elektryczne, multiferroiczne materiały jednofazowe nie znajdują 
praktycznego zastosowania. Natomiast magnetoelektryczne materiały kompozytowe, składające 
się z fazy piezoelektrycznej i magnetostrykcyjnej, charakteryzują się o kilka rzędów wielkości 
większymi parametrami transformacji energii, z których kompozyty polimerowo -ceramiczne 
ze względu na dużą elastyczność wydają się najbardziej atrakcyjne do zastosowań w obszarze 
dużych naprężeń oraz w trudnych warunkach środowiskowych [5].
 Największą zaletą materiałów kompozytowych jest to, że ich właściwości można kształtować 
przez odpowiedni dobór materiału osnowy, zbrojenia oraz ich udziałów objętościowych. 
Właściwości kompozytów nie są sumą właściwości poszczególnych składników, ale stanowią 
wynik ich synergicznego oddziaływania [6]. Możliwość projektowania kompozytów daje olbrzymie 
możliwości w dziedzinie tworzenia materiałów o nowych niespotykanych dotąd własnościach. 
Kompozyty polimerowe wzmacniane cząstkami proszków ceramicznych są efektem poszukiwań 
nowych materiałów konstrukcyjnych.
 Zastosowanie polimerów jako osnowy nadaje takim kompozytom wiele korzystnych cech, 
takich jak mała gęstość, odporność na korozję, zdolność tłumienia drgań, dobra izolacyjność 
elektryczna i cieplna oraz wysoka  wytrzymałość na przebicie dielektryczne. Ponadto osnowa 
polimerowa jest łatwa do wytworzenia . Natomiast cząstki elektroceramiki stosowane jako 
zbrojenie charakteryzują się  wysoką wartość przenikalności dielektrycznej i niską wytrzymałością 
na przebicie dielektryczne.
 Poprzez połączenie tych dwóch faz powstaje kompozyt charakteryzujący się wysoką 
przenikalnością dielektryczną i dużą wytrzymałością na przebicie. Tego typu kompozyty posiadają 
dużą zdolność magazynowania energii [7,8]. 
 Struktury tego typu kompozytów mogą być formowane przez osadzanie ceramiki 
piezoelektrycznej w matrycy polimerowej. Występują dwa rodzaje  wytwarzania tego typu 
kompozytów jest to metoda topnienia i metoda zwijania, których schemat przedstawiono na 
rysunku 1. Metoda topienia polega na mieszaniu proszków ceramiki w rozpuszczonym polimerze, 
natomiast metoda zwijania polega na użyciu aparatu z gorącymi wałkami do rozmieszczenia 
proszków w matrycy polimerowej.
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Rys. 1. Proces wytwarzania kompozytu polimerowo- ceramicznego.
Fig.1. Process of fabricating of polymer composite material.

 Podsumowując należy stwierdzić, że kompozyty polimerowo-ceramiczne są materiałami 
niezwykle interesującymi ze względu na szerokie możliwości kształtowania ich właściwości  
i odporność na trudne warunki środowiskowe. 
 W ramach eksperymentu opisywanego w artykule wytworzono kompozyt  polimerowy 
zawierający materiał piezoelektryczny PZT i magnetostrykcyjny Terfenol-D i zmierzono jego 
współczynniki transformacji energii oraz scharakteryzowano jego parametry elektryczne.

2. Badania własne
2.1 Materiał do badań

 Badaniom poddano kompozyt polimerowy o osnowie z poliamidu 6 zbrojony cząstkami 
ceramicznymi PZT oraz Terfenonu- D. Poliamid 6 (PA6) jest jedynym produkowanym w Polsce 
tworzywem z grypy poliamidów i jest produkowany metodą polimeryzacji hydrolitycznej zachodzącej 
w środowisku wodnym. Testowany w eksperymencie kompozyt wytworzono w wytłaczarce dwu 
ślimakowej z zastosowaniem Poliamidu 6 i przygotowanych proszków materiałów ceramicznych, 
piezoelektrycznego PZT i magnetostrykcyjnego Terfenol-D, przy zawartości napełniacza równej 
50%. W dalszej kolejności z wytworzonego kompozytu uformowano próbkę testowa w kształcie 
płytki o wymiarach 10 x 10 x 1 mm a następnie poddano procesowi polaryzacji napięciowej 
w polu elektrycznym (30 kV/ mm) oraz namagnesowaniu w stałym polu magnetycznym  
o natężeniu 1000 Oe. Procesy te są nieodzowne w celu ukierunkowania domen ferroelektrycznych 
i ferromagnetycznych dla aktywacji efektu piezoelektrycznego i magnetostrykcyjnego.
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2.2. Pomiary

 Pomiar zmiany parametrów napięciowych przeprowadzono przy sinusoidalnej zmianie 
natężenia pola magnetycznego od 0 do 500 Oe. Magnetoelektryczne oddziaływanie jest 
określane na podstawie wzrostu kąta fazowego oraz amplitudy napięciowej odpowiedzi 
elektrycznej po zmianie wartości pola magnetycznego. Pomiary takie zostały przeprowadzone 
po procesach polaryzacji elektrycznej i magnetycznej opisanych w fazie eksperymentalnej czyli 
procesie ukierunkowania domen elektrycznych i magnetycznych. Układ pomiarowy składający 
się z precyzyjnego generatora funkcyjnego Hameg 8131, cyfrowego oscyloskopu Hameg 2008  
i miernika natężenia pola magnetycznego przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Układ do pomiaru współczynnika transformacji energii pola magnetycznego na użyteczny sygnał 
napięciowy. 
Fig. 2. System for measurement of transformation coefficient of the magnetic field energy to a usable voltage 
signal.

 Materiały - magnetostrykcyjny (Terfenol-D) i piezoelektryczny (PZT) zmieszany z Poliamidem 6, 
tworzące strukturę przetwornika i wykonane w formie opisanej powyżej płytki zostały umieszczony 
wewnątrz cewki powietrznej o 1000 zwojach . Ze względu na oddziaływanie pola magnetycznego 
domeny ferromagnetyczne zmieniają swój kierunek orientacji (przemieszczają się) przekazując 
naprężenia poprzez poliamid na materiał piezoelektryczny. To wygenerowane naprężenie 
mechaniczne powoduje ściskanie lub rozszerzanie obszarów materiału piezoelektrycznego 
a w konsekwencji reorientację domen ferroelektrycznych w tym materiale. Tutaj na podstawie 
zmiany ich przestrzennego uporządkowania a w konsekwencji ładunku generowane jest napięcie 
związane z efektem piezoelektrycznym. Tak więc finalnie, odpowiedź napięciowa pokrytego 
metalicznymi elektrodami materiału w formie sygnału elektrycznego o zmiennej amplitudzie 
pojawia się na zaciskach oscyloskopu gdy umieszczamy przetwornik w zmiennym polu 
magnetycznym.
Charakterystykę napięciową porównującą stosunek napięcia wejściowego doprowadzonego 
do zacisków cewki powietrznej do wyjściowego na elektrodach przetwornika przedstawiono 
na rysunku 3. Zaobserwowano największą wartość napięcia wyjściowego równą Uwy=300 
V dla częstotliwości zmiennego pola elektrycznego w zakresie podstawowego rezonansu 
mechanicznego przetwornika w postaci płytki o drganiach wzdłużnych. Wymiary przetwornika 
to szerokość a =10 mm, długość b = 10 mm, grubość h= 1 mm, a zmierzona eksperymentalnie 
częstotliwość rezonansu jest równa 101 kHz.
 Z warunku wystąpienia rezonansu można wyliczyć prędkość generowanej w kompozycie fali 
akustycznej na podstawie zależności: 
     2d=N*l                                                                            (1)

gdzie l jest długością fali akustycznej w materiale rezonatora, N jest numerem rezonansu {N=1, 
2, 3 …} a d to długość płytki przetwornika. Ponieważ częstotliwość rezonansową można określić  
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z zależności f=c/l dla fali stojącej więc można wyliczyć prędkość c:

     c=(2d*f )/N                                                                     (2)

Gdzie, c jest prędkością fali akustycznej w materiale rezonatora.

W naszym przypadku obliczona prędkość fali akustycznej w materiale rezonatora wynosi 2020 
m/s.

Rys. 3. Zmiany kąta fazowego dla dysku z kompozytu magnetostrykcyjno piezoelektrycznego w zakresie 
częstotliwości rezonansu mechanicznego.
Fig. 3. Changes of the phase angle for the drive of a piezoelectric magnetostrictive composite in the 
mechanical resonance frequency range.
 
 Z przedstawionych na rysunku przebiegów napięć można odczytać, że największe zmiany 
zależne od częstotliwości zasilania uzyskano dla wysokich kątów fazowych przesunięcia 
między napięciami zasilającym i wyjściowym. Zmiany te są rejestrowane przy kątach z zakresu 
88-89 stopni (rys. 3) co wynika z dużej wartości składowej indukcyjnej pomiarowego obwodu 
magnetycznego impedancji.
 Finalnie zaproponowano układ aplikacyjny przedstawianego generatora energii zbierającego 
energię drgań budynku składający się z magnesu neodymowego umieszczonego na elastycznym 
ramieniu przymocowanym do konstrukcji budynku, który przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Schemat proponowanego układu do generacji energii z drgań budynku dla płytki z kompozytu 
magnetostrykcyjno piezoelektrycznego 
Fig. 4. Diagram of the proposed system for energy generation from the vibration of a building for a piezoelectric 
magnetorestrictive composite plate.
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 W przedstawionym układzie drgania budynku zostają zamienione na oscylacyjne 
przemieszczenia magnesu trwałego generujące napięci wyjściowe na elektrodach testowanego 
przetwornika proporcjonalne na amplitudy drgań budynku.  W wersji rozwojowej do układu można 
dołączyć komparator progowego napięcia wzbudzający sygnał alarmu po przekroczeniu pewnej 
progowej wartości napięcia odpowiadającej niebezpiecznej amplitudzie drgań monitorowanej 
konstrukcji.

Podsumowanie

 Monitorowanie stanu strukturalnego budynków za pomocą bezprzewodowej sieci czujników 
inteligentnych jest coraz bardziej rozpowszechnione w technice, a w najbliższych latach można 
przewidywać dalszy wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami, co pozwoli wyeliminować 
tradycyjne zasilanie bateryjne systemów monitorowania. 
 Z myślą o tego typu aplikacjach w pracy wytworzono kompozyt o osnowie z poliamidu 6 
zbrojony cząstki ceramicznymi piezoelektrycznej PZT i magnetostrykcyjnej Terfenol D o bardzo 
obiecujących właściwościach generujących. Pomiary współczynników transformacji energii 
pola magnetycznego na elektryczną przeprowadzano metodą mostkową na podstawie analizy 
fazowej i amplitudowej impedancji. Dowiedziono eksperymentalnie, że wytworzony kompozyt 
magnetostrykcyjno - piezoelektryczny, pozwala bezpośrednio realizować transformację 
energii drgań budynku na użyteczny sygnał elektryczny przy wykorzystaniu prostej konstrukcji 
mechanicznej z magnesem neodymowym. Tego typu zasilacze z materiałów kompozytowych 
mogą być stosowane do monitorowania stanu strukturalnego budynków. Finalnie nadmienić 
należy, że ten sam układ transformujący energię z drgań budynku bez żadnych dodatkowych 
modyfikacji również pozwala na transfer energii z pola magnetycznego od przewodów z prądem 
czy też wszechobecnego smogu elektromagnetycznego generowanego przez nadajniki radiowe, 
telefony komórkowe i rutery wi fi.
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TRANSFORMER POWER GENERATORS FOR WIRELESS 
NETWORKS OF SELF-POWERED SENSORS IN INTELLIGENT 
BUILDINGS

ABSTRACT

In modern smart building wireless sensors applications are used not only for direct smoke and 
intruder detection but mainly for structural safety of buildings in non-contact measurement of 
linear and angular displacement as well as construction vibrations. This very important area 
of applications enforces the search for new and better technologies to their miniaturization, 
in a first place with elimination of batteries. This aspect is extremely significant in harsh 
environmental conditions for vibration monitoring of concreted structure. Polymer composite 
material for magnetoelectric (ME) transformer consisting of a mixture of piezoelectric and the 
magnetostrictive material in a polyamide matrix (polymer with amid bond) was manufactured 
for this application and has been tested in an AC magnetic field. The mechanical tensions created 
from reoriented ferromagnetic domains generate a voltage at the electrodes surfaces due to 
the piezoelectric effect via tensions transmitted by polyamide matrix. Measurements of these 
transformation coefficients is carried out by a bridge technique on the basis of the amplitude and 
phase impedance characteristics. Finally it was demonstrated that the practical application of 
the created composite can be ME Transformer for voltage generations in wireless sensor network 
systems.
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smart building, wireles sensors, polimer composite material


