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INTRODUCERE 
În ultimii ani, a existat un interes enorm în captarea eficientă a energiei prin utilizarea 

dispozitivelor de recoltare a energiei care transformă energia mecanică în electricitate. În 
acest sens, una dintre cele mai eficiente metode s-a dovedit a fi utilizarea piezoelectricității 
nano-feroelectrice (în special, feroelectricile perovskite de tip ABO3, utilizate în multe 
aplicații tehnologice). 

Piezoelectricitatea este energia electrică generata ca răspuns la stresul mecanic aplicat. 
Energia electrică se acumulează în materiale solide, cum ar fi ceramică, cristale și materii 
biologice, cum ar fi ADN, proteine și os. Efectul piezoelectric este un procedeu reversibil în 
care materialul ce prezintă efect piezoelectric direct, adică separarea încărcăturii datorată 
stresului, prezintă, de asemenea, efectul piezoelectric invers, adică apariția stresului și a 
solicitării atunci când se aplică câmpul electric. 
 Captarea energiei piezoelectrice este procesul care transformă energia mecanică în 
energie electrică, în funcție de tensiunea aplicată la deformarea sau comprimarea materialului, 
tipul și modul de deformare a cristalului din material și frecvența sau viteza vibrațiilor sau 
compresia materialului. 
 Aplicatiile gamei largi de materiale piezoelectrice include focalizarea ultrafină a 
ansamblurilor optice, pentru a conduce o duză cu ultrasunete, microbalanțe, generarea de 
frecvențe electronice, generarea de tensiuni înalte, producția și detectarea sunetului. Diferitele 
materiale piezoelectrice utilizate pentru a genera electricitate dintr-un stres mecanic includ, 
printre altele, cuarț, fluorură de poliviniliden, nitrură de aluminiu, oxid de zinc, titanat de 
zirconat de plumb, titanat de bariu, turmalină, ortofosfat de galiu și berlinit. 

Pe baza domeniilor de aplicare, piața pentru captare a energiei piezoelectrice poate fi 
segmentată in aerospațială, electronică de consum, încuietori electronice, asistență medicală, 
întrerupătoare industriale, brichete și alte echipamente electrice, militare, trotuare, drumuri și 
căi ferate, senzori industriali cu butoane, telecomenzi, jucării și gadget-uri, și nu in ultimul 
rand senzori pentru vehicule.  

Principalii factori ce pot determina creșterea pieței de captare a energiei piezoelectrice 
includ fiabilitatea mare a componentelor piezoelectrice, eficiența și puterea produsă de 
dimensiunile și costurile oferite de dispozitivele de captare a energiei piezoelectrice față de 
tehnologiile alternative de captare a energiei. 

Potențialul de generare a energiei electrice de la captoarele de energie piezoelectrică 
este mai mare decât cel al tehnologiilor alternative de captare a energiei, cum ar fi energia 
electromagnetică sau termoelectrică, componentele dispozitivului fiind capabile să livreze 
peste 65% din încărcătura lor. În plus, avantajul cheie oferit de materialul piezoelectric, ce 
poate fi optimizat în funcție de aplicație și de capacitatea de a fi fabricat în orice formă sau 
dimensiune, precum și aplicarea pe scară largă a tehnologiei este de așteptat să mărească piața 
de captare a energiei piezoelectrice. Se așteaptă ca piața aplicațiilor industriale de captare a 
energiei piezoelectrice să crească semnificativ datorită aplicării sale în creștere în medii 
industriale, cum ar fi producția de petrol și gaze. Captarea de energie piezoelectrică este de 
așteptat să crească semnificativ în producția de petrol și gaze, deoarece este o alternativă 
eficientă la costurile infrastructurii cu cablu care sunt costisitoare. 

Cu toate acestea, provocarea de a transforma energia de la frecvențe din bandă îngustă 
și de a utiliza un număr diferit de surse de vibrații, la variația largă a frecvențelor pentru a 
produce o cantitate consecventă a încărcăturii electrice, poate împiedica creșterea pieței de 
energie piezoelectrică în viitorul apropiat.  
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Teza este structurată pe 8 capitole, precedate de o Introducere şi la final un capitol cu 
Concluzii finale şi contribuții personale.  

În Capitolul 1 se prezintă definirea cerințelor tehnice ale materialelor feroelectrice 
pentru realizarea senzorilor piezolectrici. S-a avut ca obiectiv efectuarea calculelor ab-initio 
ale proprietăților piezoelectrice/electromecanice ale soluțiilor solide de perovskiti (cum ar fi 
(Ba, Sr)TiO3), utilizând programul CRYSTAL, ver. 14 (program ab-initio de chimie 
cuantică). S-a reușit astfel o demonstrare preliminară a obţinerii filmelor tip PMN-35PT cu o 
grosime de ~ 60 μm pe substraturi ceramice. Aceste filme expun coeficient piezoelectric d33 la 
120 pC/N. S-au observat domeniile relaxor feroelectric-lamelare în filmele PMN-35PT pe 
substrat. Domeniul de comutare a fost confirmat la nivel local, prin microscopie de forță 
piezorăspuns. 

Capitolul 2, Tehnologie de realizare a filmelor ceramice și caracterizarea acestora 
din punct de vedere fizic, chimic și mecanic, prezintă prepararea particulelor Bi4Ti3O12 cu 
două morfologii diferite și transformarea lor topochimică în SrTiO3 în condiții hidrotermale, 
investigându-se influența diferitelor condiții de reacție precum: timpul, raportul molar Bi:Ti, 
respectiv NaCl: KCI: Bi4Ti3O12 și pașii de răcire, în vederea identificării celor mai adecvate 
condiții de creștere a plăcilor de ordin µm cu distribuție uniformă a mărimii. 

În Capitolul 3, Conversia topochimică ca o cale de preparare a plăcilor de tip 
perovskit și auto-asamblarea plăcilor de dimensiuni µm, am demonstrat că plăcile Bi4Ti3O12 
obținute în condițiile de creștere: raport molar Bi:Ti = 1.33 (stoichiometric), raport molar de 
NaCl: KCI: Bi4Ti3O12 = 25:25:1 și timp de reacție la 800 °C = 2 ore, au fost șablon adecvat 
pentru prepararea plăcilor SrTiO3 orientate în plăci (h100) prin conversie topochimică în 
condiții hidrotermale. 

În Capitolul 4, Studiu privind dezvoltarea dispozitivelor nano-piezo-electrice și a 
aplicațiilor acestora pentru acumularea de energie, au fost investigate proprietățile 
electromecanice/ piezoelectrice ale soluției solide tetragonale Ba(1-x)SrxTiO3 (BSTO). S-au 
calculat constantele elastice și piezoelectrice, care au arătat că dacă este dopat cu Sr, BaTiO3 
(BTO) își îmbunătățește proprietățile electromecanice. Astfel s-a constatat că nu există o fază 
de tranziție în BSTO într-un interval mare de temperatură în jurul temperaturii camerei, ceea 
ce duce la o proprietate piezoelectrică de temperatură stabilă, importantă pentru aplicații 
practice. 

Capitolul 5, Studiu privind design-ul și caracterizarea dispozitivelor nano-piezo-
electrice, dezvoltă conceptul de design pentru energy-harvester, implementat în 
Matlab/Simulink, pornind de la modelul mecanic al consolei bimorfe, cu o contragreutate de 
masă variabilă, consolă formată din două straturi de material piezoelectric bazat pe BaTiO3, 
modificat cu Sr și Ca, depuse pe un suport de siliciu. S-a studiat modul în care variațiile 
frecvențelor rezonante ale structurii, care afectează energia electrică piezoelectrică, sunt 
afectate de lungimea, lățimea și grosimea consolei. Modelul poate fi personalizat într-un mod 
versatil în funcție de: parametrii materialului piezoelectric și disponibilitatea dimensională, 
urmând a se programa, prin ajustarea arhitecturii structurii piezo, frecvența de rezonanță 
dorită, și a se calcula ulterior tensiunea la ieșire, în funcție de care se proiectează circuitul AC 
și convertorul AC/DC. 

În Capitolul 6, Concept și Model experimental de dispozitiv nano-piezo-electric 
pentru captarea energiei electromecanice, se prezintă un model experimental bazat pe 
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modelul matematic al unei mase atașată la capătul liber al unei console încastrate bimorfe, 
conținând 2 straturi piezoelectrice și un strat intermediar de cuplaj (din PET, Si sau sticlă, de 
grosimi de maxim 500 micrometri), care este acționată pe principii vibratorii. La partea 
exterioară, probele piezoelectrice au fost metalizate cu cerneluri conductoare pe bază de cupru 
și platină, pentru a recolta sarcinile electrice produse pe baza fenomenului piezoelectric și a le 
îndrepta către un circuit electric specializat care să asigure atât consumul pentru sarcină, cât și 
un circuit energetic optim de stocare – consum, prin utilizarea în paralel a unei baterii sau 
supercapacitor, respectiv conținând elemente de analiză și management de consum.  

În Capitolul 7 s-a prezentat Modul de realizare a senzorului piezoelectric cu acumulare 
de energie, tehnologia de prototipare constând în realizarea de depuneri de tip screen-printing 
a compozitelor de tip: 30% BT (pulberi cu bază BaTiO3) -70% PDMS (poli-dimetil-siloxan); 
apoi realizarea de depuneri în vid tip metalizare de contact pentru operația de încapsulare și 
conectare; prototipare pe circuit imprimat cu conectare externă și încapsulare. Testarea s-a 
efectuat prin intermediul unui stand conținând o masă vibrantă constituită dintr-o parte fixă cu 
o înfășurare de curent continuu și o parte mobilă cu o înfășurare de curent alternativ, legate 
prin intermediul unei suspensii mecanice elastice. Pe partea mobilă au fost plasați doi senzori: 
un senzor de vibrație electromagnetic, folosit ca referință, și senzorul piezoelectric de test. 
Ieșirile celor doi senzori se aplică la două canale ale unui osciloscop, ieșirea senzorului 
piezoelectric de test fiind în prealabil procesată de un modul electronic. 

În Capitolul 8, Integrare software a senzorului piezoelectric cu acumulare de energie, s-
au definit soluții IT pentru transferul optim al energiei folosind un instrument virtual care 
pentru tipul de semnal selectat ce va fi aplicat senzorului, să efectueze analiza semnalului și să 
afișeze răspunsul. Practic a fost analizată utilizarea senzorului piezoelectric cu acumulare de 
energie, în două variante de montaj (fără și cu rezistență conectată în paralel cu senzorul), cu 
mediul de programare grafic LabVIEW și placa de achiziție NI USB-6210 respectiv în mediul 
de programare ARDUINO și placa MEGA 2560. 
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1. Introducere privind definirea cerinţelor tehnice ale materialelor 
feroelectrice pentru realizarea de senzori piezoelectrici 
 

În cadrul proiectului de cercetare în colaborare cu partenerul industrial, SC Intelectro 
Iasi SRL, am avut ca obiectiv efectuarea calculelor ab-initio ale proprietăților 
piezoelectrice/electromecanice ale soluțiilor solide de perovskiti (cum ar fi (Ba, Sr)TiO3), atât 
pentru cristale 3D, cât și pentru geometrii reduse, cum ar fi plăci (2D) și nano-cuburi și nano-
fire (1D, 0D). Trebuie să se analizeze proprietățile de bază ale filmelor subțiri și ale 
nanoparticulelor din (Ba, Sr)TiO3 în funcție de compoziție (raportul Ba/Sr). Ca rezultat, 
trebuie să se găsească sisteme cu proprietăți piezo- și feroelectrice mult mai bune decât 
materialele tradiționale brute. 

În sprijinul acestei activităţi, partenerul industrial a utilizat programul CRYSTAL 
(program ab-initio de chimie cuantică), conceput pentru calcularea proprietăților atomice, 
electronice, magnetice ale materialelor avansate în diferite dimensiuni. Procedura complet 
automatizată de calcul al piezoelectricității directe și converse a fost pusă în aplicare în ultima 
versiune a acestui program (CRYSTAL14) [1]. 

La început, s-a încercat calcularea în CRYSTAL a constantelor elastice și 
piezoelectrice pentru cristalele brute de BTO și STO. A fost necesară "calibrarea" schemei de 
calcul asumate în ceea ce privește precizia și durata calculelor. S-a comparat rezultatele 
obţinute atât cu datele experimentale disponibile, cât și cu rezultatele calculelor ab initio pe 
BTO [2, 4] și STO [3], obținute de același program CRYSTAL. 
Cristal BTO brut. S-au calculat tensorii elastici pentru toate cele 4 faze ale BaTiO3 și tensorii 
piezoelectrici (direct și convers) pentru 3 faze feroelectrice. S-au comparat rezultatele 
obţinute cu datele teoretice și experimentale din literatura de specialitate. Este o concordanţă 
bună cu rezultatele teoretice ale altor autori și asigură premisele de succes pentru activitatea 
ulterioara. Cele mai multe dintre constantele elastice și piezo (care sunt posibile a fi 
comparate) pentru toate fazele sunt în concordanță cu calculele din literatură.  
Cristal STO brut. Calculele pentru SrTiO3 nu sunt atât relevante ca cele obţinute pentru 
BTO. Nu s-au identificat probleme evidente pentru cele două faze paraelectrice - valorile 
constantelor elastice arată o destul de bună coincidență cu datele din [3]. Dar au fost probleme 
(la fel ca în [3]) cu faza tetragonală feroelectrică (SG 108). Constantele elastice sunt în 
concordanţă rezonabilă cu valorile din [3], dar tensorii piezoelectrici (direcți și converși) 
rezultă diferiți.  
Supercelula piezoelectrică. Pentru a lua în considerare sistemul (Ba, Sr)TiO3 brut, unde unii 
atomi de Ba sunt înlocuiți cu atomi de Sr, se va folosi modelul supercelulă. S-au creat 
supercelule de 40 de atomi (în loc de 5 în celula unitate BTO), unde noi vectori tip grilă sunt 
de 2 ori mai mari decât pentru celula unitatea originală.  

Comparând rezultatele calculelor pentru un cristal BTO perfect ("Brut" și "Supercelulă 
0"), se ajunge la concluzia că toate constantele elastice arată o coincidență bună (pentru 
ambele precizii - "normă" și "implicit"). Constantele piezoelectrice e31, e33 (efect direct), și 
d31 și d33 (efect convers) arată o coincidență foarte bună. Dar, e15 și e15 nu coincid în mod 
relevant. Mai mult decât atât, calculele cu precizie diferită pentru "Supercelula 0" dă valori 
semnificativ diferite pentru aceste constante, în timp ce toate celelalte constante (elastice și 
piezoelectrice) sunt mai mult sau mai puțin aceleași. Unele rezultate ale calculelor 



10 
 

constantelor piezoelectrice (directe și converse) pentru "Supercelula 1" nu pot fi integral 
folosite şi necesită noi ipoteze de calcul.  

Partenerul industrial a investigat în această etapă metoda de tipărire serigrafică, care 
este tehnica de depunere în strat gros. Materialul folosit în studiu este un relaxor feroelectric 
0.65Pb (MG1/3Nb2/3)O3-0.35PbTiO3 (PMN-35PT) cu compoziția de delimitare a fazei 
morfotropică. Au fost studiate tehnologia și caracterizarea de filme groase PMN-35PT și s-au 
comparat proprietățile lor structurale, microstructurale și piezoelectrice cu cele din literatură 
[20, 21].Microfotografia suprafeței acestor filme este prezentată în Fig. 1.3(a). Structura 
prezintă granulele de PMN 35PT cu dimensiuni submicronice. Microfotografia suprafețelor 
filmului PMN 35PT pe substratul ceramic după ardere este prezentat în Fig. 1.3(b).  

Imaginile topografiei și ale amplitudinii PFM sunt prezentate în Fig. 1.4.  

 
Fig. 1.3. Microfotografia suprafeței unui film gros PMN 35PT (a) imprimate prin serigrafie, uscat și încălzit la 
500°C timp de 1 oră și (b) sinterizat la 850°C timp de 2 ore pe substrat ceramic. (c) Modelul XRD al filmului 

gros PMN 35PT pe substrat ceramic. În paranteze sunt prezentate vârfurile indexate ale fazei perovskitice 
pseudo cub (JCPDS 81-0861). Inserție: 2θ regiune mărită de la 27 la 32°. Vârful corespunzător al PbO (JCPDS 

78-1664) este marcat. 
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Fig. 1.4. (a) Topografie și imagine corespondentă a amplitudinii PFM în afara planului (b). (c) Topografie și 

imagine corespondentă, de amplitudine PFM în plan(d). (e) Amplitudine PFM (sus) și buclele de histerezis faza 
(jos) obținute în zona marcată prin întrepătrundere. 

 
Studiile realizate: “Studiul privind definirea cerinţelor tehnice ale materialelor 

feroelectrice” şi “Studiul privind definirea cerinţelor tehnologice ale materialelor 
feroelectrice”, au fost relevante pentru cercetarea efectuata, conducând la desfăşurarea cu 
succes a stagiului de doctorat atât în ceea ce priveste modul de simulare la nivel de 
nano/microscala cât şi la realizarea preliminară de structuri piezo în straturi groase pe bază de 
nanoparticule dezvoltate. 

S-a reușit astfel o demonstrare preliminară a obţinerii filmelor tip PMN-35PT cu o 
grosime de ~ 60 μm pe substraturi ceramice. Aceste filme expun coeficient piezoelectric d33 la 
120 pC/N. S-au observat domeniile relaxor feroelectric-lamelare în filmele PMN-35PT pe 
substrat. Domeniul de comutare a fost confirmat la nivel local, prin microscopie de forță 
piezorăspuns. 
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2. Tehnologie de realizare a filmelor ceramice si caracterizarea 
acestora din punct de vedere fizic, chimic si mecanic 
 

În cadrul acestei activităţi s-a realizat prepararea particulelor Bi4Ti3O12 cu două 
morfologii diferite și transformarea lor topochimică în SrTiO3 în condiții hidrotermale. 

Plăcile Bi4Ti3O12 s-au sintetizat prin metoda sării topite. Au fost investigate 
morfologia și structura cristalină pentru Bi4Ti3O12 obținute în condiții de reacție diferite, în 
vederea stabilirii celor mai bune condiții de reacție pentru prepararea unor particule de 
Bi4Ti3O12 cu distribuție redusă a dimensiunilor. De asemenea, a fost investigată influența 
diferitelor condiții de reacție precum: timpul (20 minute, respectiv 2 ore), raportul molar Bi:Ti 
(1.33, 2.0, respectiv 2.67), raport molar NaCl: KCI: Bi4Ti3O12 (50:50:1 sau 25:25:1) și pașii 
de răcire (5 °/min, 10 °/min, respectiv răcirea naturală).  
 Ulterior, plăcile șablon Bi4Ti3O12 au fost testate pentru conversia topochimică în 
SrTiO3 în condiții hidrotermale. Pentru această reacție, s-a adăugat SrCl2x6H20 la Bi4Ti3O12 
în raport molar Sr: Ti = 3. Reacția s-a efectuat în condiții hidrotermale în 4M NaOH cu 
agitare la 200 °C timp de 12 ore. Produsul a fost răcit în mod natural și spălat cu H20, 1 M 
HNO3 și încă o dată cu H20. Produsul a fost liofilizat. 

A fost examinată și comparată morfologia particulelor Bi4Ti3O12 obținute după diferite 
perioade de sinteză (figura 2.1).  

 
Figura 2.1: Imaginile SEM ale plăcilor Bi4Ti3O12, care au fost sintetizate la 800 °C timp de 20 min (A-BIT2) și 
timp de 2 ore (B-BIT8) 
 Temperatura de reacție a fost stabilită la 800 °C, iar timpul de reacție a fost de 2 ore în 
primul experiment (BIT1) și 20 minute în cel de-al doilea experiment (BIT2) (Tabelul 2.1).  
 
Tabelul 2.1: Condiții de reacție pentru BIT1-BIT11 pentru investigarea influenței parametrilor de reacție 
asupra morfologiei și structurii cristaline a Bi4Ti3O12 

 

 În ambele cazuri, reacția a fost efectuată cu exces de Bi2O3 (Bi: Ti = 2.67, 
stoichiometric Bi: Ti = 1.33). În cazul timpului de sinteză mai scurt (20 minute), plăcile 

Proba TiO2 Bi:Ti NaCl:KCl:Bi4Ti3O12 T(°C) Timp Încălzire Răcire 

BIT2 P25 2.67 50:50:1 800 20 min 10 °/min 10 °/min 

BIT8 P25 1.33 25:25:1 800 2 h 10 °/min naturală 
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Bi4Ti3O12 prezintă o lungime medie laterală, respectiv grosime mai mică. Cu toate acestea, ele 
sunt caracterizate printr-o distribuție mai mare a dimensiunii particulelor comparativ cu 
plăcile obținute după un timp de sinteză mai lung (2 ore), când particulele au avut mai mult 
timp disponibil pentru creșterea Ostwald. Acest lucru a avut ca rezultat și o distribuție 
uniformă a dimensiunilor. Imaginile SEM și modelele XRD pentru aceste produse sunt 
prezentate în Figurile 2.1 și respectiv 2.2. Gradul crescut de agregare a BIT2 comparativ cu 
proba BIT8 este evident atât din imaginile SEM, cât și din modelele XRD ale particulelor 
Bi4Ti3O12 depuse pe cristal unic Si (Figura 2.2, modele XRD C și D).  

 
Figura 2.2: Modele XRD ale plăcilor Bi4Ti3O12, preparate la 800 °C timp de 20 de minute (modelele A și C 
pentru BIT2) și timp de 2 ore (modelele B și D pentru BIT8). Modelele A și B reprezintă modelele XRD ale 
pulberilor Bi4Ti3O12, spălate numai cu apă pentru a determina posibile faze secundare. Modelele XRD C (pentru 
BIT2) și D (pentru BIT8) au fost obținute din plăci Bi4Ti3O12, care au fost turnate pe cristalul Si-Single. Plăcile 
Bi4Ti3O12 pregătite pentru examinarea orientării lor preferențiale medii în aceste două modele au fost spălate cu 2 
M HN03 pentru a asigura un produs cu o fază. În modelul XRD A, ♦ și * denotă fazele Bi4Ti3O12 și Bi12TiO20. 
 

 Datorită unităților pseudoperovskit, plăcile Bi4Ti3O12 sunt considerate ca șablon 
adecvat pentru prepararea plăcilor de perovskit MTiO3 prin conversie topochimică. În cadrul 
acestei activităţi am încercat mai întâi să examinăm dacă în aceste condiții plăcile Bi4Ti3O12 
sunt șablonul adecvat pentru prepararea plăcilor SrTiO3 și în al doilea rând am dorit să 
verificăm modul în care plăcile de șablon Bi4Ti3O12 cu dimensiuni diferite (dimensiuni mai 
mici și mai mari de ordinal µm) sunt influenţate de morfologia particulelor SrTiO3. Din acest 
motiv, am decis să studiem formarea SrTiO3 din două tipuri de Bi4Ti3O12:placă din Bi4Ti3O12 

de dimensiuni reduse sub-µm cu distribuție largă a dimensiunilor particulelor (BIT2) și cu 
plăci mari Bi4Ti3O12 (BIT8) de 1-2 μm bine definite. Examinarea XRD a produşilor pulbere 
de reacție în ambele cazuri a confirmat formarea SrTiO3 pe plăci Bi4Ti3O12 în condiții 
hidrotermale alcaline (NaOH 4M) la 200 °C timp de 12 ore (figura 2.3, model XRD A).  
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Figura 2.3: Modele XRD ale pulberii SrTiO3 preparate din plăci BIT8 (modelul A) și SrTiO3 depus pe cristalul 
unic Si (modelul B). Modelul XRD al plăcilor SrTiO3 depuse pe cristalul unic Si a arătat că orientarea lor 
preferențială a fost (100). 

Examinarea morfologiei particulelor de SrTiO3 preparate din diferite plăci șablon 
Bi4Ti3O12 a arătat cum completitudinea plăcilor SrTiO3 depinde atât de calitatea plăcilor 
șablon Bi4Ti3O12, cât și de condițiile de reacție. De exemplu, cea mai slabă conservare a 
formei inițiale a şablonului Bi4Ti3O12 în timpul conversiei în SrTiO3 a fost observată pentru 
plăcile Bi4Ti3O12, care au fost preparate din particule de anatază TiO2 mari de dimensiune µm.  
 Având în vedere rezultatele obţinute putem concluziona că particulele de tip Bi-
TiTiO12 de dimensiune µm, cu distribuție destul de uniformă a dimensiunii particulelor (adică 
BIT8), pot fi utilizate ca șablon pentru transformarea topochimică în particule SrTiO3 de tip 
placă cu orientare preferențială (h00). 

 
Figura 2.4: Imaginile SEM ale particulelor SrTiO3 obținute prin conversia topochimică a diferitelor particule de 
tip Bi4Ti3O12 în aceleași condiții de reacție hidrotermică (raport molar Sr:Ti 3:1, 4M NaOH, 200 °C timp de 12 
ore). Particulele A din SrTiO3 s-au preparat din șablonul BIT2 și particulele B din SrTiO3 au fost preparate din 
șablonul BIT8.  

3. Conversia topochimică ca și o cale de preparare a plăcilor de tip 
perovskit și auto-asamblarea plăcilor de dimensiuni µm 
 S-a analizat influența substituției Sr asupra transformării topochimice din Bi4Ti3O12 în 
Ba1-xSrxTiO3 în sarea topită.  
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Figura 3.1 : Ilustrarea schematică a sintezei Ba1-xSrxTiO3 în sare topită 

 
Reacția generală a transformării este:  

• Bi4Ti3O12 + 3(1-x)BaCO3 +3xSrCO3 → 3Ba1-xSrxTiO3 + 2Bi2O3 + 3CO2 

 
Figura 3.5. Analiza comparativa pentru morfologia  Ba1-xSrxTiO3  si SrTiO3  

 
Bi4Ti3O12 + 3SrCO3 → 3SrTiO3 + 2Bi2O3 + 3CO2 

SrTiO3 format⇒forma nu este păstrată 

 
Figura 3.7. Concept tehnologic pentru obtinerea plăcilor experimentale Ba1-xSrxTiO3 cu continut ridicat de Ba 
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Figura 3.9. Concept tehnologic pentru obtinerea plăcilor experimentale Ba1-xSrxTiO3 cu continut ridicat de Sr 

 

 
 

 
 

Figura 3.10. Influența substituției Sr asupra conversiei topochimice din Bi4Ti3O12 la Ba1-xSrxTiO3 în sarea topită 
  
Raportul Ba/Sr din amestecul de reacție este mai mare decât în compoziția plăcii Ba1-
xSrxTiO3. Acest raport include mai mult Sr decât Ba. 
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Figura 3.11. Analiza conversiei topochimice cu obtinerea de Ba1-xSrxTiO3  

 
Figura 3.14. Concluzie privind obtinerea de Ba1-xSrxTiO3 

In concluzie, pentru x in domeniul 0-0.2 s-a obtinut cu prioritate o structura tetragonala, iar 
pentru x>0.2 se obtine in mod cert o structura cristalina cubica 

 

 
Figura 3.15. Proprietățile piezoelectrice ale BaTiO3 analiza caracteristicilor de histerezis obtinute 
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 Pentru BaTiO3 preparat prin această metodă cu ajutorul microscopului de răspuns 
piezoforic s-a observat că aceste particule asemănătoare cubului prezintă caracteristici 
feroelectrice și piezoelectrice, ceea ce este echivalent din imaginea de amplitudine a planei și 
din buclelor de histerezis locale (amplitudinea și faza). 
 Convertirea topochimică din Bi4Ti3O12 în CaTiO3 în condiții hidrotermale 
 

 
 

 
Figura 3.16. Analiza particulelor de CaTiO3 

 
 În prima parte a etapei a fost studiată influența condițiilor de sinteză a sării topite 
asupra morfologiei particulelor de tip Bi4Ti3O12. Cele mai adecvate condiții de creștere a 
plăcilor Bi4Ti3O12 de ordinul µm cu distribuție uniformă a mărimii s-au dovedit a fi: ▪ raport 
molar Bi:Ti = 1.33 (stoichiometric), ▪ raport molar de NaCl: KCI: Bi4Ti3O12 = 25:25:1 și ▪ 
timp de reacție la 800 °C = 2 ore. 
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 Ulterior am demonstrat că plăcile Bi4Ti3O12 astfel pregătite au fost șablon adecvat 
pentru prepararea plăcilor SrTiO3 orientate în plăci (h100) prin conversie topochimică în 
condiții hidrotermale. De asemenea, s-a confirmat faptul că tipul de precursor de TiO2 (P25 
sau anataza folosit pentru sinteza Bi4Ti3O12) a avut o mare influență asupra morfologiei 
particulelor sub formă de placă de Bi4Ti3O12 formate, care, când s-au transformat în SrTiO3 în 
condiții hidrotermale, au dus la morfologii și mai diverse. 
 Investigațiile efectuate au arătat că forma plăcii de CaTiO3 ar putea fi obținută prin 
conversia topochimică a Bi4Ti3O12, de asemenea, particulele de CaTiO3 în formă de placă 
mențin forma plăcile șablon de Bi4Ti3O12. Deoarece conservarea formei nu este perfectă, este 
nevoie de optimizarea sintezei. Plăcile de CaTiO3 au prezentat, de asemenea, o orientare 
preferențială ridicată (0k0). 

4. Studiu privind dezvoltarea dispozitivelor nano-piezo-electrice și a 
aplicațiilor acestora pentru acumularea de energie 

 

 
Fig. 4.1. Conceptul conversiei topochimice 

 
 Conversia topochimică directă din Bi4Ti3O12 în SrTiO3 nu permite menținerea formei 
șablonului inițial (Bi4Ti3O12). Spre deosebire de BaTiO3, particulele de SrTiO3 care au fost 
preparate în condiții similare cu BaTiO3 nu au menținut forma șablonului. 
 

 
Fig. 4.2. Conceptul transformarii topochimice din Bi4Ti3O12 în MTiO3 

 În cadrul acestei activități s-a dorit să se investigheze dacă o astfel de conversie 
topochimică se poate produce în condiții hidrotermale. Obiectivul principal a fost conservarea 
formei șablonului (Bi4Ti3O12), mai ales, având în vedere că, aparent, o astfel de conversie în 
condiții hidrotermale nu a mai fost raportată în literatura de specialitate. 
 SrTiO3 nestrecurat nu prezintă caracteristici feroelectrice la temperatura camerei ⇒ 
nici un efect piezoelectric. Plăcile SrTiO3 pot fi însă, un bun substrat pentru creșterea 
epitaxială a altor plăci de tip perovskit MTiO3 (adică BaTiO3)  (figura 4.3). 
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Fig. 4.3.  Conceptul cresterii epitaxiale 

 
De exemplu, în cazul compozitului BaTiO3/SrTiO3 era de așteptat ca SrTiO3 să influențeze 
direcția polarizării stratului de BaTiO3 crescând pe SrTiO3 și astfel, datorită structurii 
tensiunii, compozitul să prezinte proprietăți piezoelectrice îmbunătățite.Pe baza asemănării 
dintre structura stratului de tip pseudoperovskit și SrTiO3, era previzibil ca creșterea epitaxială 
a SrTiO3 să se producă numai pe stratul de tip pseudoperovskit (Bi2Ti3O10)2-și nu pe stratul 
(Bi2O2)2+. Din acest motiv stratul (Bi2O2)2+ a fost  îndepărtat pentru a facilita creșterea SrTiO3 
pe șablon, operațiune care s-a realizat prin spălarea plăcilor cu acid HNO3. 
 

- 
Fig. 4.6. Analiza structurala a compusilor tip pseudoperovskit 

 
În condiții hidrotermale alcaline stratul (Bi2O2)2+ se dizolvă, dar procesul nu este cel mai 
uniform posibil pentru toate plăcile, ceea ce determină un grad diferit de conversie și, în 
consecință, o concentrație mai mare a defectelor structurale. 
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Fig. 4.7. Analiza procesului de conversie din Bi4Ti3O12 în SrTiO3 

 
 În figura 4.7 se arată că conversia din Bi4Ti3O12 în SrTiO3 este întârziată în cazul 
plăcilor șablon (Bi4Ti3O12) spălate numai cu apă, din cauza prezenței stratului (Bi2O2)2+. 
Având în vedere ca stratul (Bi2O2)2+ trebuie să se dizolve înainte de creșterea epitaxială a 
SrTiO3 pe stratul pseudoperovskit, conversia nu a fost terminată în 12 ore la 180°C la 6M 
NaOH (CBi4Ti3O12 = 1 mmol/l). 
 În cazul plăcilor de Bi4Ti3O12 spălate cu 2M HN03, conversia în aceeași stare a fost 
(aproape) completă. Astfel datorită terminării cu stratul pseudoperovskit, s-a observat că 
SrTiO3 poate crește imediat pe șablon. 
 
 Reacţii: 

• Bi4Ti3O12+6OH-+6H2O↔3[Ti(OH)6]2-+2Bi2O3 ⇒ Dizolvarea Bi4Ti3O12 (este 
înceată și incompletă) 

• [Ti(OH)6]2- + Sr2+ →SrTiO3 + 3H2O ⇒ Cristalizarea SrTiO3 (creșterea pe plăci 
șablon nedizolvate de Bi4Ti3O12) 

 Reacția generală poate fi descrisă ca Sr(OH)2 + Bi4Ti3O12 → SrTiO3 + Bi2O3 + H2O. 
 În timpul acestui proces Bi2O3 se formează ca produs secundar, lucru confirmat și de 
analiza XRD a produsului spălat cu apă. În plus față de Bi2O3, SrCO3 a fost de asemenea 
observat în acest model XRD. SrCO3 este rezultatul reacției a excesului de Sr(OH)2 cu Co2. 
Ambele produse secundare au fost îndepărtate prin spălare cu soluție de HNO3. 
 

 
Fig. 4.9.  Imaginea XRD a produselor rezultate din sinteză 



22 
 

Conversia din Bi4Ti3O12 la SrTiO3 în condiții hidrotermale a fost investigată pentru plăcile 
Bi4Ti3O12 de dimensiune µm datorită monitorizării mai ușoare a creșterii, informațiile fiind 
valoroase pentru transformarea nanoplăcilor mai mici. 
 Au fost observate două morfologii diferite ale particulelor de SrTiO3, sub formă de 
cadre și plăci cu dimensiuni similare cu plăcile inițiale de șablon (figura 4.11). 
Prevalența unui anumit tip de morfologie depinde de condițiile de sinteză. 

 
Fig. 4.11. Imagini SEM a particulelor de SrTiO3, sub formă de cadre, respectiv plăci 

Tipul creșterii este determinat de: 
- Lipsa de eroare între substrat (Bi4Ti3O12) și filmul adsorbant (SrTiO3) 
- Potențialul chimic al primelor straturi depuse 
S-a observat că particulele SrTiO3 în formă de cadru s-au format când concentrația de 
Bi4Ti3O12 a fost mai mare de 1,4 mmol/l. Această morfologie s-a regăsit și atunci când 
concentrația de NaOH a fost prea mică sau prea înaltă. La 200ºC concentrația optimă de 
NaOH este de 4M, dar la 180°C concentrația de NaOH trebuie să fie mai mare (6M). 
Monitorizarea creșterii SrTiO3 la debutul transformării a arătat că SrTi03 a început să crească 
la marginea plăcii Bi4Ti3O12. În etapa ulterioară, partea interioară este separată de cadru. 
Morfologia asemănătoare cadrului a fost de asemenea observată atunci când reacția a fost 
efectuată fără amestecare. "Concurența" dintre Frank-van der Merwe (strat-cu-strat) și 
Stranski-Krastanov (strat-plus-insulă) a crescut mecanismul pe întreaga suprafață a plăcii, 
când forma plăcilor de SrTiO3 devine aproape aceeași cu cea a plăcilor de Bi4Ti3O12. 
S-a constatat că SrTiO3 format a păstrat bine forma șablonului inițial de Bi4Ti3O12 dar numai 
în anumite condiții experimentale: amestecare, concentrație scăzută de CBi4Ti3O12 ≤1,4 
mmol/l, exces de Sr (Sr / Ti = 3) concentrație apropiată de NaOH 4M la 200°C, 6M 180°C. 

 
Fig. 4.15. Dependența orientală dintre plăcile de Bi4Ti3O12 și SrTiO3 
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 Examinarea dependenței orientale dintre plăcile de Bi4Ti3O12 și SrTiO3 (figura 4.15) a 
evidențiat faptul că plăcile de Bi4Ti3O12 orientate (00l) au fost transformate în plăci de SrTiO3 
orientate spre (h00). În același timp imaginile SAED (figura 16) au arătat că plăcile de SrTiO3 
sunt monocristaline și orientate 100. Din cauza creșterii predominante tip Stranski-Krastanov, 
grosimea lor nu este omogenă, existând și plăci din care lipseau unele părți mici. Nu lipsesc 
nici unele defecte structurale. 
 Condițiile care minimizează concentrația defectelor (grosime neuniformă, găuri, 
defecte structurale) pot fi soluțiile diluate și distribuția omogenă a dimensiunilor plăcilor 
șablon. 

 
Fig. 4.16. Imagini SAED ale plăcilor de SrTiO3 

 
 S-a încercat dacă este posibilă o conversie topochimică similară și pentru 
transformarea din Bi4Ti3O12 în BaTiO3. Diferența dintre razele ionice ale lui Bi3+ (1,17 Å) și 
Ba2+ (1,6 Å) este mai mare decât cea dintre Sr2+ (1,44 Å) și Bi3+ (1,17 Å). Din acest motiv era 
de așteptat ca creșterea BaTiO3 pe placa șablon Bi4Ti3O12 să apară prin mecanism diferit,  
comparativ cu creșterea SrTiO3. Încercarea de a sintetiza BaTiO3 din Bi4Ti3O12 în condiții 
fără amestecare a condus la o reacție incompletă, unde pătrate ca insule de BaTiO3 au crescut 
pe plăcile șablon de Bi4Ti3O12. 
 

 
Se apreciaza ca placa orientată de BaTiO3 are o performanță mai bună (modul d33) 
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Datorită progresului rapid al metodelor computaționale și al performanței paralele a 
arhitecturilor computerizate moderne se pot calcula proprietățile elastice și piezoelectrice ale 
perovskitelor bazate pe o adordare ab initio foarte precisă. Perovskit-urile fără plumb tip 
BaTiO3 (BTO) și SrTiO3 sunt printre cele mai studiate din această clasă de materiale. 

 În cadrul cercetării, atenția a fost îndreptată asupra fazei feroelectrice tetragonale a 
BTO (temperatura camerei), care este cea mai interesantă pentru aplicațiile tehnologice. 
Conform literaturii, îmbunătățirea proprietăților piezoelectrice, feroelectrice și dielectrice ale 
perovskitelor poate fi realizată prin producerea unei tensiuni de rețele. Înlocuirea parțială a 
atomilor este una dintre modalitățile eficiente de a produce tensiunea de rețea. Soluțiile solide 
în apropierea unei limite de fază morfotropică, care separă două simetrii cristaline, prezintă 
răspunsuri piezoelectrice și dielectrice anormal de mari. Astfel pentru a îmbunătăți 
proprietățile dielectrice și electromecanice BTO este dopat cu diferiți atomi impuri. O serie de 
lucrări experimentale au fost dedicate soluțiilor solide de Ba(1-x)SrxTiO3 (BSTO) cu structură 
de tip perovskit cu focalizare asupra proprietăților dielectrice.  
 Au fost investigate proprietăților electromecanice/ piezoelectrice ale soluției solide 
tetragonale BSTO. S-au calculat constantele elastice și piezoelectrice, care au arătat că dacă 
este dopat cu Sr, BTO își îmbunătățește proprietățile electromecanice. Avantajul soluției 
solide Ba(1-x)SrxTiO3, spre deosebire de BTO, este că tranziția de fază structurală, care are loc 
în BTO la 5ºC, se schimbă la temperaturi mai scăzute dacă x crește. Ca rezultat, s-a constatat 
că nu există o fază de tranziție în BSTO într-un interval mare de temperatură în jurul 
temperaturii camerei, ceea ce duce la o proprietate piezoelectrică de temperatură stabilă, 
importantă pentru aplicații practice. 
 În ultima parte a etapei au fost efectuate calcule pentru soluțiile solide de 
(Ba,Sr)TiO3și (Ba,Ca)TiO3. Creșterea semnificativă a proprietăților piezoelectrice a fost 
prevăzută odată cu creșterea concentrației de Sr (sau Ca) de la 0 la 25%. 
 A fost studiată tulburarea de configurație a soluției solide BSTO. Rezultatele 
demonstrează că un astfel de efect are un efect minim asupra proprietăților medii ale 
sistemului (<4%). 
 Au fost efectuate calcule pentru soluțiile solide de Ba (Ti,Zr)O3 și filmele subțiri de 
BTO. Calculele prezic în mod clar că perovskitul de BaTiO3 devine mecanic mai greu când 
atomii de Ba sunt substituiți progresiv cu atomi de Sr. Interesant este faptul că o îmbunătățire 
semnificativă și aproape liniară a proprietăților piezoelectrice ale BaTiO3 este prezisă la 
substituția lui Ba cu atomi de Sr. Într-adevăr, se constată că constanta piezoelectrică directă 
e33 crește cu ~ 30% pentru x = 0.25. Calculele au arătat că relaxarea nucleară contribuie în 
principal la piezoelectricitatea BTO și BSTO. Pe de altă parte, tulburarea de configurare 
afectează marginal proprietățile mecanice și piezoelectrice calculate ale soluției solide de 
BSTO. 

5. Studiu privind design-ul si caracterizarea dispozitivelor nano-piezo-
electrice 

Conceptul de design pentru energy-harvester pornește de la un model mecanic simplu, 
de ex. grinzi multistrat prinse în consolă care suferă mecanisme de îndoire pre-definite. Un 
strat este în general în extensie, iar celălalt strat este în comprimare. Acestea sunt denumite în 
mod obișnuit consolă unimorfă sau bimorfă, în funcție de numărul de straturi din elementul 
multistrat. Generatorul piezoelectric cu consolă bimorfă conține două straturi piezoelectrice 
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lipite la mijloc pe un material non-piezoelectric, perechea de cristale piezoelectrice 
funcționează într-un mod care este foarte similar cu acțiunea unui arc bimetalic. Două 
plachete din material piezoelectric sunt metalizate și cuplate în modul de extindere a grosimii. 
Acestea sunt apoi asamblate într-o structura tip + - + și lipite mecanic. În unele cazuri, între 
cele două plachete se plasează o membrană subțire. Electrozii exteriori sunt conectați 
împreună și se aplică un câmp între electrozii interiori și exteriori. Rezultatul este că, pentru o 
placă de câmp, câmpul se regăsește în aceeași direcție cu tensiunea de polarizare, în timp ce 
pentru cealaltă, acesta este opus direcției de polizare, ceea ce înseamnă că o plăcuță crește în 
grosime și scade în lungime, în timp ce cealaltă placă se micșorează în grosime și crescând în 
lungime, rezultând un moment de încovoiere. Configurația multistrat piezo și modurile de 
îndoire piezo sunt prezentate în Figura 5.1 și Figura 5.2 

 
Figura 5.1: Configurația multistrat  

 
Figura 5.2: Ansambluri piezoelectrice de bază 

 Obiectivele design-ului optim sunt acelea de a dezvolta un model analitic al 
generatorului care să faciliteze estimarea cantității de energie care poate fi recoltată la un 
anumit nivel de vibrație. În cele din urmă, ar trebui să ofere designerilor o modalitate explicită 
de a îmbunătăți performanțele ansamblurilor piezoelectrice. În plus, modelul poate fi folosit 
pentru studiile parametrice ale dispozitivului, condiționate în fabricare și proiectare și de 
efectele de mediu, cum ar fi temperatura. 
 Un fascicul de consolă (bimorf) cu o pereche de cristale în două straturi, cu o 
contragreutate de masă variabilă, așa cum se arată în Figura 5.3, stă la baza dispozitivului de 
recoltare a energiei. Pentru o forță dată, configurația consolei are ca rezultat o solicitare 
medie, iar puterea este strâns legată de tensiunea medie dezvoltată în perechea de cristale. 

 
Figura 5.3: Două straturi piezoelectrice montate in consolă, cu contragreutate  

Obiectivul principal al optimizarii este acela de a găsi un model mai precis și predictiv 
de recoltare a energiei. Generatorul piezo este modelat folosind doua tehnici diferite pentru a 
evalua tensiunea și puterea produsă de energia vibrațională. În această etapa de cercetare, 
modelele dezvoltate au fost extinse la o perechea de cristale piezo bimorfe pentru generarea 
de energie, iar design-ul s-a implementat în Matlab/Simulink. Aceste modele de design sunt 
apoi comparate cu rezultatele experimentale pentru a evalua precizia diferitelor modele. 
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Figura 5.4: Diagrama schematică a parametrilor de consolă  

 
Figura 5.5: Reprezentarea circuitului echivalent al unei console piezo 

 S-au realizat plăcuțe piezoelectrice prin inserarea nanoparticulelor de BaTiO3 activat 
cu Sr și Ca – structura tetragonală, în matrice de polimeri tip Polydimethylsiloxane și 
Polyvinylidene difluoride, în proporție de cca. 70% material piezo și 30% polimer, 
termoformat în presă la 200°C și decupat ca pastile, după cum se observă în tabel. 

Tipul mostrei 

BaTiO3/Sr + 
Polydimethylsiloxane (PDMS) 

  BaTiO3/Ca + 
Polyvinylidenedifluoride (PVDF) 

     
Diametru / 
Grosime 

20 mm / 1.25 mm 20 mm / 1.8 mm 

În continuare se analizează evoluţia părţii reale şi imaginare a permitivităţii, pierderile 
dielectrice și respectiv conductivitatea, la variaţia frecvenţei, Fig. 5.2 – 5.5. 

 
Figura 5.2. Partea reală a permitivităţii în cazul mostrelor de BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane (verde) si   

BaTiO3/Ca + Polyvinylidenedifluoride (roșu) 
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Pe ansamblu, se constată valori mai ridicate ale permitivității mostrei de BaTiO3/Ca + 
Polyvinylidenedifluoride (roșu), în schimb se constată existența unor pierderi dielectrice mai 
mari la proba de BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane (verde). 

Pierderile dielectrice ale celor două mostre reprezentate prin Tan(Delta) sunt date în 
figura 5.4. Pierderi mai mari se înregistrează pentru mostra de BaTiO3/Sr + 
Polydimethylsiloxane (verde), în timp ce la mostra de BaTiO3/Ca + Polyvinylidenedifluoride 
(roșu) acestea tind să prezinte un platou în intervalul de frecvență de 100Hz – 10kHz. 

 
Figura 5.3. Partea imaginară a permitivităţii în cazul mostrelor de BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane (verde) și   

BaTiO3/Ca + Polyvinylidenedifluoride (roșu) 

 
Figura 5.4. Pierderile dielectrice în cazul mostrelor de BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane (verde) și BaTiO3/Ca 

+ Polyvinylidenedifluoride (roșu) 

Analizând partea reală a conductivităţii, se observă ca aceasta creşte odată cu creșterea 
frecvenței, iar mostra de BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane (verde) prezintă valori mai mari 
la frecvențe mai joase, ceea ce explică și fenomenul mai accentuat al pierderilor dielectrice. 
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În final s-a analizat evoluția caracteristicilor de permitivitate reală și imaginară la 
variația temperaturii. În cazul mostrei de BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane, la variația 
temperaturii de la 30ºC la 150ºC, se observă o creșterea a valorii permitivității cu temperatura, 
până la 120ºC în mod lent, iar după această temperatură brusc până la 140 ºC. Din analiza 
variației părţii imaginare a permitivității, se vede o creștere a acesteia cu temperatura mai ales 
la frecvențe joase, și o ușoară diminuare la frecvențele din domeniul kHz, domeniul la care se 
propune utilizarea acestor materiale piezoelectrice. În cazul mostrei de BaTiO3/Ca + 
Polyvinylidenedifluoride, la variația temperaturii de la 30ºC la 150ºC, se observă o creșterea a 
valorii permitivității cu temperatura, până la 130ºC în mod lent, iar după această temperatură 
brusc până la 150ºC. Din analiza variației părţii imaginare a permitivității, se vede o creștere a 
acesteia cu temperatura mai ales la frecvențe joase, și o ușoară diminuare la frecvențele din 
domeniul kHz, domeniul la care se propune utilizarea acestor materiale piezoelectrice.  

Din curbele de histeresis ridicate se observă faptul că în cazul ambelor mostre de 
BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane și BaTiO3/Ca + Polyvinylidenedifluoride se obțin curbe 
clare de histerezis, cvasi-omogene, dar nesaturate, Figura 5.9. Pierderi mai mari (o 
caracteristică de histeresis mai pronunțată) s-au obținut pentru BaTiO3/Ca + 
Polyvinylidenedifluoride, cu cca. 25% mai mari dacat la BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane, 
cu mențiunea ca și tensiunea aplicată la BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane a fost cu 30% mai 
mică, de aici și ne-atingerea fenomenului de saturație. În cazul analizei evoluției 
caracteristicilor de histeresis cu temperatura, se observă faptul că la temperaturi de peste 50ºC 
caracteristicile piezoelectrice se pierd, acest aspect fiind pus pe seama faptului că înmuierea 
compozitului afectează aranjamentul cristalelor și implicit proprietățile acestora ca ansamblu 

 
Figura 5.9. Curbe de histerezis la BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane și BaTiO3/Ca + Polyvinylidenedifluoride, 

la 3 temperaturi diferite 

 Generatorul piezoelectric produce un curent alternativ, al cărui amplitudine variază în 
funcție de amplitudinea și frecvența vibrațiilor. Pe de altă parte, sarcinile electronice conectate 
la ieșire necesită o tensiune DC cu amplitudine relativ scăzută. Astfel, dispozitivele integrate 
cu procesare de semnal necesită două etape de conversie a puterii. Redresorul AC/DC din 
prima treaptă (partea I) convertește tensiunea de ieșire variabilă AC livrată de generatorul 
piezoelectric într-o ieșire DC. Convertorul DC/DC din cea de-a doua treaptă (partea a II-a) 
servește la conversia tensiunii primare de curent continuu la o tensiune de curent continuu de 
ieșire solicitată de către sarcină. Principiul conversiei puterii este prezentat în figura. 
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 O schemă de principiu de circuit tip redresor simplu constând din diode într-o 
configurație de punte este prezentată în figura 5.11. Deoarece avem nevoie de extras puterea 
maximă de la piezoelement, redresorul simplu este preferat față de cele comandate. Mărimea 
și frecvența tensiunii de intrare pentru redresor variază într-o gamă largă, în funcție de 
accelerație, frecvența vibrației și tipul de material piezoelectric folosit. Pe de altă parte, 
tensiunea DC a utilizatorului poate avea în general valori care pot depăși valoarea tensiunii de 
intrare AC. O soluție ar putea fi  un condensator conectat în paralel cu sarcina. Cu toate 
acestea, tensiunea pe condensator poate depăși limita impusă de tensiunea de intrare a 
următorului convertor DC/DC. Ca o măsură de siguranță, folosirea unei diode suplimentare 
Zener poate să limiteze supratensiunea la intrarea convertorului DC/DC. 
 Având în vedere valoarea de tensiune a dispozitivului piezo și cerința profilului de 
sarcină, ideal ar fi ca tensiunea de ieșire să fie de 3.3 V, de ex. cu un convertor de tip Buck. În 
general, raportul dintre tensiunea dintre intrare și ieșire este mai mic de 3, deci selectarea 
corectă a topologiei ar trebui luată în considerare pentru o proiectare optimă a circuitului 
convertor DC/DC. În plus, eficiența transferului de putere este unul dintre criteriile 
importante. Dacă eficiența este scăzută, puterea poate fi consumată doar prin acționarea 
circuitului DC/DC și o putere minimă mai poate fi transferată către sarcina reală. 

O alegere posibilă pentru convertorul DC/DC este de ex. circuitul MAX640 produs de 
Maxim Integrated Products. Conform fișei de date furnizate de producător, randamentul poate 
ajunge până la 95%. Un circuit electric cu două etape de conversie a energiei poate fi 
implementat cu două circuite integrate. Repartitorul tip punte BGX50 convertește energia AC 
generată de generatorul piezo în curent continuu, iar apoi MAX640 convertește tensiunea DC 
într-o valoare de tensiune DC necesară sarcinii. Diagrama schematică a circuitului este 
prezentată în figura 5.13. 

 
Figura 5.13: Schema circuitului electric 

Pentru a ne asigura că circuitul de conversie a puterii poate funcționa la puterea reală 
de alimentare a sarcinii, un tester de sarcină poate fi proiectat pentru a simula comportamentul 
de sarcină. Testerul se bazează pe un CI timer 555 care produce un impuls scurt într-un 
interval de timp specificat și un MOSFET canal N care pornește o sarcină. Deoarece 
randamentul de sarcină al CI 555 trebuie să fie mai mare de 50%, un invertor logic 
suplimentar este conectat la ieșirea timerului 555.  Testerul de sarcină trebuie conectat la 
circuitul de conversie a energiei ca sarcină de simulare, așa cum se arată în figura 5.15. Ieșirea 
generatorului de funcții este setată la o valoare de tensiune sinusoidală de 16V (vârf-vârf) la o 
frecvență de 100Hz. 

 
Figura 5.15: Circuitul de conversie a puterii cu tester de sarcină 
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 Piezogeneratorul, pentru aplicații intersectoriale considerat, este o structură vibrantă 
simplă, care poate fi, fie un rezonator conceput pentru a fi excitat de vibrația structurii gazdă 
(cum ar fi recoltarea indirectă a energiei – vibrații ale podurilor, căilor ferate etc.), fie există o 
structura echipată cu un piezoelement de recoltare directă, cum ar fi de ex. cuplarea pe un 
motor electric. În ambele cazuri, piezogeneratorul este excitat de o forță de excitație 
sinusoidală monomodală Fm(t) cu o frecvență apropiată de frecvența sa naturală. Pentru 
vibrația cu amplitudine scăzută, pentru care se presupune că mișcarea este liniară și apropiată 
de modul de rezonanță considerat, comportamentul structurilor poate fi modelat în mod fiabil 
și simplu după sistemul de amortizare cu arc și masă de contrabalansare.  
 În cadrul proiectului de cercetare, în colaborare cu partenerul industrial, s-a convenit 
dezvoltarea unui model experimental bazat pe următoarele considerente: 
-frecvența rezonantă, f, să fie în intervalul de frecvență comun pentru vibrațiile de mediu între 
60 Hz și 200 Hz  
-modelul mecanic să fie acel al consolei bimorfe, formata  din două straturi de material 
piezoelectric bazat pe BaTiO3 modificat cu Sr și Ca, depuse pe un suport de siliciu, Fig. 5.25. 
 

 
Figura 5.25: Consola bimorfă convențională. 

Ecuațiile de bază ale funcționării structurii piezoelectrice sunt cele descrise de 1-4 
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Modulul Young al materialului piezoelectric și modulul Young al substratului - Ep și Es, 
respectiv lm - lungimea probei și m - masa de material piezoelectric se definesc conform 
tabelului 5.2. Grosimea materialului piezoelectric și grosimea substratului suport sunt egale. 
Densitatea materialului piezoelectric și densitatea materialului substratului - ρp și ρs, respectiv 
lungimea l a fasciculului piezoelectric și lățimea consolei - w se definesc conform tabelului 
5.3.  zn = 1.875. 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖         (5) 
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𝐷𝐷𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑖𝑖              (6) 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝐷𝐷 + 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖             (7) 

𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑖𝑖          (8) 

unde i, j, k, l au valorile 1-3 și notațiile: s - constanta elastică (m2/N), S - componenta 
tensiune, T - componenta de solicitare (N/m2), d - constanta piezoelectrică (m/V sau c/N), E - 
câmp electric constant (V/m), D - deplasarea, g - constanta piezoelectrică (Vm/N sau m2/C), ε 
este constanta dielectrică a dispozitivului piezoelectric (m/F). 

Dezvoltarea modelului experimental s-a realizat utilizând software-ul COMSOL 
Multiphhysics, în care -au utilizat instrumentele de desen specifice pentru a crea o micro-
consolă tridimensională cu o lungime de 0.01 m, o lățime de 0.003 m și o grosime de 0.0001 
m, Figura 5.27.  

 
Figura 5.27: Proiectarea modelului de micro-consola în COMSOL 

 Modelul de recoltare a energiei piezoelectrice din mișcarea de vibrație este simulat în 
functie de suprafață. Acesta asigură o deplasare diferită a fasciculului care corespunde 
frecvenței de rezonanță și tensiunii electrice corespunzătoare lungimii și grosimii fasciculului.  
S-a studiat, de asemenea, modul în care variațiile frecvențelor rezonante ale structurii, care 
afecteaza energia electrică piezoelectrică, sunt afectate de lungimea, lățimea și grosimea 
consolei. Rezultatele diferitelor simulări sunt reprezentate grafic în figura 5.30 (a), (b), (c). 
Figura 5.30 (a) prezintă faptul ca frecvența de rezonanță scade cu lungimea fasciculului atunci 
când lățimea și grosimea sunt constante. Figura 5.30 (b) prezintă faptul ca grosimea 
fasciculului are un efect pozitiv important asupra frecvenței de rezonanță. Figura 5.30 (c) 
prezintă modul cum lățimea fasciculului duce la creșterea frecvenței de rezonanță. Se observa 
faptul ca toate elementele geometrice influențează frecvența de rezonanță, care este maximă la 
o lungime minimă și la grosimi și lățimi mai mari ale modelului experimental. 

 
Fig 5.30 (a): Variația frecvenței cu lungimea modelului 5.30 (b): Variația frecvenței cu grosimea modelului 
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Figura 5.30 (c): Variația frecvenței cu lățimea modelului 

În mod similar se arată faptul că tensiunea de ieșire depinde de dimensiunile 
geometrice, figura 5.31 (a) și figura 5.31 (b). Figura 5.31 (a) prezintă variația tensiunii de 
ieșire cu lungimea modelului, care variază de la 1 cm la 10 cm. Tensiunea maximă de ieșire 
este obținută când lungimea este maximă. În mod similar, figura 5.31 (b) prezintă variația 
tensiunii de ieșire în cazul în care grosimea modelului variază de la 0 cm la 0.7 cm. Tensiunea 
maximă de ieșire este obținută când grosimea este de 0.1 cm.  

 
Fig. 5.31 (a):Variație tensiunii cu lungimea modelului Fig. 5.31 (b): Variația tensiunii cu grosimea modelului 

6. Concept si Model experimental de dispozitiv nano-piezo-electric 
pentru captarea energiei electromecanice 

Dezvoltarea practică a dispozitivelor integrate nano-piezo se bazează pe proprietățile 
electromagnetice preliminare determinate de compoziție și arhitectură, și se poate realiza în 
principal prin software-ul Comsol Multiphysics, trebuind să țină cont de diferitele tipuri de 
materiale (inclusiv să permită implementarea facilă a structurilor multi-strat și 
multimateriale), să permită adăugarea pierderilor de cuplare electromecanică, respectiv a 
pierderilor dielectrice (datorate polarizării), și să includă pierderile suplimentare (Time-
Harmonic), respectiv pierderi de energie din cauza rezistenței electrice prin vibrații. 

Pe baza datelor introduse, se pot dezvolta mai multe forme de dispozitive 
piezoelectrice, adaptabile tipului de utilizare, pentru care se analizează frecvențele de 
rezonanță și răspunsul elastic, un exemplu fiind redat în Figura 6.3. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.3. Exemple  de dispozitive piezoelectrice, adaptabile tipului de utilizare 
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În continuare, dezvoltarea dispozitivelor piezoelectrice se bazeaza pe modelarea și 
simularea procesului electro-mecanic-termic, în special prin software-ul CST Studio, 
dezvoltare care trebuie să fie asociata cu efectele piezoelectrice specifice la diferite frecvențe, 
conform cărora structurile adaptate să fie optim utilizate. În Figura 6.4 se prezintă o astfel de 
simulare, la care este analizat transferul de energie, încălzirea dispozitivului și răspunsul 
suprafeței accestuia la unde plane de frecvență 10690Hz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 6.4. Simularea procesului electro-mecanic-termic în dispozitivele piezoelectrice 

Dezvoltarea se încheie în momentul în care avem o imagine clară a infuenței tipului de 
material și al arhitecturii dispozitivului asupra proprietăților piezoelectrice. În cadrul cercetării 
s-a putut observa faptul că există diferențe minime la dispozitivele nano-piezo-electrice 
(obținute ca 5 straturi de tip disc/inel depuse succesiv cu diametrul exterior de 15 mm și 
interior de 5 mm și grosimea de 1 mm) privind comportarea în domeniul de frecvență 1-10 
kHz, în sensul că pierderea de energie [%] depinde  minimal la 4 diferite grade de substituție a 
Sr în BaTiO3 dacă este păstrată structura tetragonală. În schimb există diferențe majore în 
ceea ce privește comportarea în domeniul de frecvență 1-10kHz, în sensul că pierderea de 
energie [%] depinde  în mod evident de tipul și arhitectura dispozitivului piezoelectric luând 
în  considerate formele de depunere:  placa dreptunghiulară de 20x20mm2– strat cu grosimea 
de 1 mm; cilindru de diametr de 15 mm și grosimea de 1 mm; 5 straturi de tip disc/inel depuse 
succesiv cu diametrul exterior de 15 mm și interior de 5 mm și grosimea de 1 mm. Pierderea 
este minimă pentru placă, dar crește cu creșterea frecvenței, comportare similara având și 
forma de cilindru, chiar dacă pierderea este ușor mai mare la frecvențe de peste 3 kHz. În 
cazul structurii tip inel, se observă o comportare similară cu cea de cilindru, doar că există un 
domeniu de frecvență de 4.5 kHz la care se înregistrează o pierdere mare, explicată pe baza 
vibrației independente a celor 5 straturi successive, care dau pierderi suplimentare de cuplaj 
mecanic. 

Cea mai cunoscută aplicație tehnică a efectului piezoelectric este 
traductorul/generatorul piezoelectric care stă la baza tehnicilor de captare a energiei 
electromecanice. În majoritatea aplicațiilor de acest tip dispozitivele piezoelectrice au un 
comportament liniar, descris de ecuațiile 1-3.  
 Structura rigidă: 

𝐾𝐾 = ∫ 𝐵𝐵𝑢𝑢𝑇𝑇𝑐𝑐𝐵𝐵𝑢𝑢𝑑𝑑𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡        (1) 

 Conductivitate electrică: 

𝐾𝐾𝑑𝑑 = −∫ 𝐵𝐵𝑉𝑉𝑇𝑇𝜀𝜀𝐵𝐵𝑉𝑉𝑑𝑑𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡     (2) 
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 Matricea de cuplare piezoelectrică: 

𝐾𝐾𝑧𝑧 = ∫ 𝐵𝐵𝑢𝑢𝑇𝑇𝑒𝑒𝐵𝐵𝑉𝑉𝑑𝑑𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡       (3)  

Vectorul de sarcină structural, F, este un vector al forțelor aplicate corpului. Vectorul 
de sarcină electrică, L, este un vector al încărcăturii de sarcina electrică de suprafață și de 
volum. 

Pornind de la ecuațiile electroelastice cuplate (Ostergaard & Pawlak, 1986) sunt 
posibile patru tipuri de soluții tehnice de captare a energiei electromecanice prin: analiza 
statică (efectele inerțiale și de amortizare sunt ignorate cu excepția efectelor de accelerare 
statică, cum ar fi gravitația, deplasările și/sau potențiale, pe baza cărora sunt obținute sarcinile 
electrice); analiza modului de comportare in frecvență (analiza frecvențelor naturale); analiza 
armonică (investigarea unei structuri piezoelectrice sub influența forțelor și a caracteristicilor 
electrice care se obțin ca răspuns al sistemului la sarcini armonice); analiza tranzitorie 
(investigarea răspunsului tranzitoriu al sistemului).  

Structura schematică a polarizarii și definirea unui captor piezoelectric de energie 
mecanică este prezentată în figura 6.1 și figura 6.2, unde o masă (Mend) este atașată la capătul 
liber al consolei bimorfe care este acționată pe principii vibratorii. Atât consola cât și Mend 
sunt considerate a fi corpuri rigide și nu au cuplaj elastic. Structura poate fi modelată cu un 
sistem unic de libertate care constă doar dintr-o masă de probă M, un arc cu rigiditate K, un 
amortizor cu coeficient de amortizare C și o bază de acționare vibratorie. Modelul echivalent 
rezultat este prezentat în figura 6.2.  

 
Figura 6.2: Structura senzorului și modelul SDOF echivalent 

 Se poate formula un model general pentru conversia energiei cinetice a unei mase 
vibrante în tensiune electrică pe baza teoriei sistemelor liniare, fără a se specifica mecanismul 
prin care are loc conversia. Pentru descrierea captorului piezoelectric de energie mecanică se 
folosește un model ca în Figura 6.3. Modelul electric concentrat pentru captorul piezoelectric 
de energie mecanică este prezentat în Figura 6.4. 
 

 

Figura 6.3: Model mecanic pentru generatorul piezoelectric 
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Figura 6.4: Model electric pentru captorul piezoelectric de energie mecanică 

 În acest mod, funcționarea unui captor piezoelectric de energie mecanică este complet 
definită, atât ca parametrii, dar și ca posibilități tehnice de captare a energiei electromecanice 
pentru cele doua tipuri importante de aplicații:  alimentarea unei sarcini sau încărcarea unei 
baterii/supercondensator. 
 

Cu sprijinul partenerului industrial s-a realizat un studiu privind aplicațiile integrate de 
tehnologie de fabricare a dispozitivelor nano-piezo-electrice pe baza depunerii succesive de 
straturi prin ink-jet printing, acesta având în dotare cea mai moderna imprimantă integrată de 
tip ink-jet de pe piața de profil, pentru realizarea de componente microelectronice, care 
permite depunerea integrata a minim 3 straturi diferite de materiale, sau de straturi succesive, 
cu uscare în ultraviolet și/sau infrarosu etc. 

Prin tehnologia de printare 3D a fost realizate cu precizie mostre de straturi  subțiri de 
BaTiO3 cu grosimea de peste 100μm cu orientarea aleatorie a particulelor, pe mai multe tipuri 
de substrat, de ex. PET, Si și sticlă, cu grosimea de ordinul 150-400 micrometri. Filmele s-au 
realizat pe baza de cerneluri personalizate dezvoltate de către companie pe baza pulberilor 
nano-piezo-electrice. Detaliile privind pulberile depuse sunt descrise în tabel. 
BaTiO3 (001) de forme regulate, orientate în mod preferențial, dimensiune de 2-5 µm, tetragonale 

BaTiO3 de formă neregulate, neorientate, (dimensiune < 1 µm), tetragonale 
 

Imaginile SEM tipice ale cernelurilor bazate pe BaTiO3 sunt redate în Figurile 6.8 și 6.9, iar 
analiza XRD a straturilor piezoelectrice depuse este redată în Figura 6.10 pentru suporturile 
de siliciu și sticlă (a se vedea orientarea preferențială). 

  
Figura 6.8. Imaginile SEM ale cernelurilor bazate pe BaTiO3 dimensiune de 2-5 µm 
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Figura 6.9. Imaginile SEM ale cernelurilor bazate pe BaTiO3 dimensiune < 1 µm 

 

 

 
Figura 6.10.  Analiza XRD a straturilor piezoelectrice depuse  
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În continuare s-a făcut analiza micro-fabricației straturilor pezoelectrice depuse, respectiv 
încadrarea în parametrii de precizie ai grosimii și lățimii straturilor, Figurile 6.11 și 6.12. 

 
Figura 6.11. Analiza micro-fabricației straturilor pezoelectrice depuse - grosimea 

    

  
Figura 6.12. Analiza micro-fabricației straturilor pezoelectrice depuse – lățimea 
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În final, probele cu dimensiuni și arhitectură optimă, Figura 6.13, au fost pregătite pentru a fi 
supuse la teste dielectrice și piezoelectrice, respectiv pentru a fi integrate în sisteme de tip 
energy-harvester. 

  
Figura 6.13. Mostre finale de depuneri prin ink-jet printing pregatite pentru analize piezoelectrice 

 Modelul experimental pentru captarea energiei electromecanice este redat în Figura 
6.14, și se bazeaza pe modelul matematic al unei mase atașată la capătul liber al unei console 
bimorfe încastrate, care este acționată pe principii vibratorii. Atât consola cât și masa sunt 
considerate a fi corpuri rigide și nu au cuplaj elastic între ele. Structura consolei este 
multistrat, conținând 2 straturi piezoelectrice și un strat de separație între ele. La partea 
exterioară, straturile piezoelectrice sunt metalizate, pentru a permite recoltarea sarcinilor 
electrice produse pe baza fenomenului piezoelectric, și prin intermediul unor electrozi aceste 
sarcini sunt îndreptate către un circuit electric specializat. 

 
Figura 6.14. Schema modelului experimental pentru captarea energiei electromecanice 

Simularea electrică s-a făcut prin utilizarea software-ul Simulink, cu caseta de 
instrumente SimPower System, considerând consola electromecanică ca o sursă de tensiune 
tip Thevenin dar atașând circuitul electronic de interfață ca un circuit echivalent Norton, și 
definind astfel modelul experimental optim de piezo-harvester. 
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La acest model se poate face o prelucrare de semnal, pe baza unor circuite specializate, de ex. 
LTC3588 sau MAX1795, Figura 6.19, care permite încărcarea optimă a unei baterii sau 
supercapacitor la o tensiune de ex. de 3.3 V. 

 

 
 

 
Figura 6.19.  CI suport specializate pentru încărcarea optimă a unei baterii sau supercapacitor 

În final modelul experimental trebuie armonizat din punct de vedere al aplicației și 
optimizat din punct de vedere al transferului de energie, luându-se în considerare toate 
pierderile posibile: prin cuplaj mecanic, pierderi dielectrice, consum propriu al circuitelor de 
procesare de semnal etc. În acest context trebuie pentru fiecare model experimental definiți o 
serie de indicatori de performanță de ieșire, corelați cu cei posibil de obținut la intrare (a se 
vedea Figura 6.20). 

 
 

Figura 6.20.  Schema de definire a indicatorilor de performanță 

Echipamentul de testare electromecanică a modelului experimental de dispozitiv nano-
piezo-electric, care are la bază, ca material piezoelectric, compozite de tip BaTiO3/Sr + 
Polydimethylsiloxane (PDMS), este prezentat în Figura 6.23, și cuprinde: un sistem de 
vibrație al dispozitivului nano-piezo-electric bazat pe o celula de vibrație specifică, acționată 
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de către un amplificator și un generator de semnale, respectiv un sistem de captare a sarcinilor 
electrice rezultate în urma vibraților, care sunt analizate și cuantificate prin intermediul unui 
analizor de impedanță, ale cărui semnale sunt transferate la un sistem de calcul. Testele  au 
fost efectuate în intervalul de frecvențe 1 - 500.000 Hz. 

 

 
Figura 6.23.  Ansamblu experimental: 1 - analizor de impedanţă, 2 -  amplificator,  

3 - sistem de vibrație cu proba de analizat, 4 – generator de semnal 
S-au testat două variante de compozite, cu concentrații de 30 și 70% de BaTiO3 .Probele 
piezoelectrice au fost metalizate cu cerneluri conductoare pe bază de cupru si platina, și  s-au 
realizat ansambluri de tip consola bimorfă, cu diferite straturi intermediare de cuplaj,  
respectiv PET, Si și sticlă de grosimi de maxim 500 micrometri.  

 
a) Compozit 30% BaTiO3  cu strat intermediar de Siliciu 

 

kp(310um)=0.36 
kp(100um=0.36 
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b) Compozit 30% BaTiO3  cu strat intermediar de PET 

 

 
c) Compozit 30% BaTiO3  cu strat intermediar de sticla 

Figura 6.24. Caracteristicile piezoelectrice la compozit cu 30% BaTiO3  cu straturi  intermediare diferite. 
  

 
a) Compozit 70% BaTiO3  cu strat intermediar de Siliciu 
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b) Compozit 70% BaTiO3  cu strat intermediar de PET 

Figura 6.25. Caracteristicile piezoelectrice la compozit cu 70% BaTiO3  cu straturi  intermediare diferite. 
Astfel s-a constatat că probele au caracteristici piezoelectrice diferite in functie de 

concentratia de BaTiO3, de tipul si grosimea stratului intermediar. După măsurarea probelor s-
a constatat că în cazul probelor de 30% BT-70% PDMS, impedanta electrica este cu circa 
30% mai mica decat in cazul probelor 70% BT-30% PDMS. Grosimea probelor are o 
influență majora în deplasarea frecvenței de rezonanță și antirezonanță fara a determina o 
scadere semnificativa a impedantei electrice, in sensul ca ea conduce la deplasarea către 
dreapta în sensul creșterii frecvenței de rezonanță/antirezonanță. Pe de alta parte se observa 
faptul ca tipul de material din care este realizat stratul intermediar are o influenta 
semnificativa asupra valorii impedantei electrice, sticla dovedindu-se mai buna decat PET, 
respectiv siliciu. Datele experimentale obtinute sunt in linie cu modelarile realizate in Comsol 
pentru console dimorfe cu diferite tipuri de material. 

7. Modul de realizare a senzorului piezoelectric cu acumulare de 
energie 
Modul de realizare a senzorului piezoelectric experimental, pe baza compozitului 30% BT 
(pulberi cu baza BaTiO3) -70% PDMS (poli-dimetil-siloxan) este prezentat in continuare. 

  
Fig. 7.1. Conceptul de prototipare si rezultatul obtinut - Senzorului piezoelectric  

Schema de colaborare, între parteneri, în cadrul proiectului de cercetare privind realizarea 
prototipului a fost următoarea: 
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- Realizarea pulberilor active pe baza de BaTiO3   
- Activarea suplimentara a pulberilor si realizarea compozitelor de tip: 30% BT (pulberi 
cu baza BaTiO3) -70% PDMS (poli-dimetil-siloxan)  
-  Depunerea compozitului pe diferite substraturi cu diferite grosimi  
-  Testarea piezoelectrica preliminara a depunerilor  
- Decizii tehnologice finale. 
Tehnologia finala de prototipare: 
- Realizarea de depuneri de tip screen-printing a compozitelor de tip: 30% BT (pulberi cu 
baza BaTiO3) -70% PDMS (poli-dimetil-siloxan) pentru operatia de incapsulare si 
conectare   
- Realizarea de depuneri in vid tip metalizare de contact pentru operatia de incapsulare si 
conectare  
- Prototipare pe circuit imprimat cu conectare externa si incapsulare  
-  Testare prototip  

 
Fig. 7.2. Compozitul 30% BT (pulberi cu baza BaTiO3) -70% PDMS (poli-dimetil-siloxan) depus pe substrat de 

Pt/Si si sticla ITO 
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30%BT-70%PDMS substrat Pt/Si 310um 
Aria [mm2] 507 
Intensitatea electrica [uA]: 1 
Frecventa [Hz]: 0.1 
Tensiunea electrica [V]: 180 
Vc+ [V]: 338.653 
Pr+ [uC/cm2]: 0.000472076 
Pmax [uC/cm2]: 0.00392282 
Wloss [uJ/cm2]: 2.91856 

30%BT-70%PDMS substrat Pt/Si 100um 
Aria [mm2] 558 
Intensitatea electrica [nA]: 100 
Frecventa [Hz]: 0.1 
Tensiunea electrica [V]: 180 
Vc+ [V]: 343.157 
Pr+ [uC/cm2]: 0.000810109 
Pmax [uC/cm2]: 0.00388204 
Wloss [uJ/cm2]: 3.58983 

 
30%BT-70%PDMS substrat glass 270um 
(for freestanding film) 
Aria[mm2]: 800 
Intensitatea electrica [nA]: 100 
Frecventa [Hz]: 0.1 
Tensiunea electrica [V]: 250 
Vc+ [V]: 307.416 
Pr+ [uC/cm2]: 0.000335157 
Pmax [uC/cm2]: 0.00289493 
Wloss [uJ/cm2]: 2.81265 

30%BT-70%PDMS substrat glass 270um 
(for freestanding film) 
Aria[mm2]: 672 
Intensitatea electrica [uA]: 1 
Frecventa [Hz]: 0.1 
Tensiunea electrica [V]: 250 
Vc+ [V]: 305.589 
Pr+ [uC/cm2]: 0.000437322 
Pmax [uC/cm2]: 0.00361861 
Wloss [uJ/cm2]: 3.42454 

Fig. 7.3.  Testarea piezoelectrica preliminara a depunerilor. 
Se observa ca cele mai bune rezultate se obtin pentru grosimea de 100 micro-m la 

depunerea pe Pt/Si, motiv pentru care aceasta varianta s-a folosit pentru incapsularea finala. 
Pentru generarea de vibratii si testarea senzorului prototip a fost conceput un stand a carui 
structura este prezentata in figura 7.8. 
 

 
Fig. 7.8. Schema de principiu a standului pentru testarea senzorului piezoelectric. 
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Fig. 7.9. Imaginea standului de test ( 1-masa vibranta, 2-senzori, 3-sursa de cc, 4-AT, 5—osciloscop, 6-modulul 

de procesare electronic). 
Vibratiile verticale sunt generate de o masa vibranta constituita dintro parte fixa si o 

parte mobila, partea mobila este legata de cea fixa prin intermediul unei suspensii mecanice 
elastice. Masa vibranta mai contine si doua infasurari electrice: una de curent continuu 
solidara cu partea fixa si una de curent alternativ solidara cu partea mobila. Infasurarea de cc 
este alimentata cu  curenttul Icc de la o sursa de cc iar infasurarea de ca este alimentata cu 
curentul Ica de la reteua de 220V/50Hz prin intermediul autotransformatorului AT. Cei doi 
curenti sunt de ordinul 2÷10A si sunt masurati de ampermetrele A. Intre infasurari apare o 
forta electrodinamica Fdin proportionala cu produsul curentilor (Fdin=kIccIca) care pune in 
vibratie partea mobila. Frecventa vibratiilor va fi de 50Hz iar amplitudinea acestora va fi 
proportionala cu Fdin. Modificarea amplitudinilor vibratiilor va fi facuta prin mentinerea 
constanta a cutentului Icc si modificarea curentului Ica cu ajutorul autotransformatorului.  

Pe partea mobila sunt plasati doi senzori: un senzor de vibratie electromagnetic care va 
fi folosit ca referinta si senzorul piezoelectric de test. Iesirile celor doi senzori se aplica la 
doua canale ale unui osciloscop, iesirea senzorului piezoelectric de test este in prealabil 
procesata de un modul electronic. Imaginea standului de test este data in figura 7.9. 

Avand in vedere ca frecventa vibratiilor de test generate vor fi de 50 Hz, pentru a obtine o 
energie maxima de la senzorul piezoelectric, frecventa de rezonanta (frecventa naturala) a 
acestuia trebuie sa fie egala tot cu 50 Hz. Frecventa de rezonanta a senzorilor piezoelectrici se 
situeaza in gama 20Hz ÷ 500Hz, modificarea acesteia se realizeaza prin schimbarea locului de 
prindere (clamping) si/sau adaugarea de mase suplimentare. Frecventa de rezonanta scade o 
data cu cresterea lungimii senzorului si adaugarea de mase suplimentare. Relatiile de calcul a 
masei suplimentare ce trebuie adaugata pentru a obtine o anumita frecventa de rezonanta sunt: 

1
 

2
 

3
 

5
 

4
 

6
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𝑓𝑓 =
� 𝑘𝑘
𝑚𝑚+𝑚𝑚𝑡𝑡
2𝜋𝜋

 , 𝑚𝑚𝑡𝑡 = 𝑖𝑖
(2𝜋𝜋)2

− 𝑚𝑚 (1) 
In aceste relatii f(Hz) este frecventa de rezonanta dorita, mt(kg) este masa suplimentara ce 
trebuie adaugata iar m(kg) – masa efectiva si k(N/m) – rigiditatea efectiva (effective stiffness) 
sunt doi parametrii ai senzorului ce depind de pozitia de prindere si sunt date in foile de 
catalog. De exemplu pentru senzorul analizat avem parametrii din tabelul 7.1. 

Tabelul 7.1. Parametrii senzorului piezoelectric 
Parametru Senzor piezoelectric 

Rigiditatea efectiva 
(N/m) 

769,74 

Masa efectiva (g) 1,077 
In acest caz, pentru f=50Hz luam de ex. o masa suplimentara ce trebuie adaugata de mt=6,7g. 
Pentru determinarea frecventei de rezonanta a senzorului s-a procedat astfel:  

-a fost realizat un sistem de prindere ce permite modificarea pozitiei de prindere a 
senzorului si a fost aleasa prinderea Clamp-0; 

-la generarea unui soc mecanic in apropierea sistemului in senzor apar oscilatii amortizate 
pe frecventa de rezonanta a senzorului; 

-se apreciaza frecventa de rezonanta a senzorului prin analiza oscilatiilor cu ajutorul unui 
osciloscop; 

-se adauga mase suplimentare pana la obtinerea frecventei de rezonanta dorite, in cazul de 
fata 50Hz. 
In figura 7.10 este prezentat sistemul prindere a senzorului, iar in figura 7.11 este ilustrata 
oscilatia amortizata aparuta in urma socului mecanic iar in figura 7.12 este prezentata masa 
suplimentara adaugata. Pentru frecventa de rezonanta de 50 Hz masa suplimentara adaugata a 
fost de 9.2g. 
 

  
Fig. 7.10. Sistemul de pridere a senzorului 

 

 
Fig. 7.11. Oscilatia amortizata aparuta in senzor in urma generarii socului mecanic. 
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Fig. 7.12. Evidentierea masei suplimentare adaugate pentru obtinerea frecventei de rezonanta de 50 Hz. 

Pentru masurarea puterii generate de senzor se poate utiliza o metoda foarte simpla: se 
supune senzorul la vibratii mecanice, la iesirea senzorului se conecteaza o sarcina de 
rezistenta R, se masoara valoarea efectiva U  a tensiunii oscilatiilor generate de senzor, se 
determina puterea cu relatia P=U2/R. In cazul nostru pentru colectarea energiei oscilatiilor 
generate de senzor a fost utilizat modulul electronic de procesare prezentat in figura 7.13. 

 

 
Fig. 7.13. Modulul de procesare pentru acumularea energiei. 

 
Iesirea de la senzorul piezoelectric X1 se aplica unei punti redresoare BR1 deoarece 

oscilatiile generate sunt bipolare. Puntea redesoare a fost realizata cu 4 diode Shottky de tip 
1N5818 fabricate de firma Diotec [73]. A fost aleasa solutia cu diode Shottky datorita caderii 
directe de tensiune  reduse ale acestor diode (VF=0.55 V@ID=1 A). Pentru protectia 
sistemului a fost utilizata o dioda Zenner cu tensiunea de deschidere de 20 V. Tensiunea 
redresata este acumulata de condensatorul CH de diverse valori: 1 µF, 10 µF, 47 µF si 100 µF. 
Diferentele ce apar in selectia valorii condensatoarelor se refera la timpul de incarcare a 
condensatorului si energia acumulata. Variatia in timp a tensiunii u(t) de pe condensatorul CH 
este data de relatia 2, unde: U este tensiunea aplicata condensatorului iar R este rezistenta 
echivalenta de incarcare a condensatorului. Constanta de timp τ=RCH este direct proportionala 
cu capacitatea CH. De exemplu pentru R=10 kΩ si CH=1 µF rezulta τ=0.01 s iar pentru R=10 
kΩ si CH=100 µF rezulta τ=1 s. 

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝑈𝑈(1 − 𝑒𝑒−
𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐶𝐶𝐻𝐻) (2) 

BR1

D1
CH R1

D2
LED

X1
PL20Z

4x1N5818

K 
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Energia maxima E acumulata in condensatorul CH la care se aplica tensiunea U este 
data de relatia 3. De exemplu pentru U=5 V si CH=1 µF rezulta E=12.5 µJ iar pentru pentru 
U=5 V si CH=100 µF rezulta E=1250 µJ. 

𝐸𝐸 = 𝐶𝐶𝐻𝐻𝑈𝑈2

2
   (3) 

Pentru verificarea rapida a acumularii de energie pe condensatorul CH modulul este 
prevazut cu un LED si o rezistenta de limitare a curentului. La apasarea butonului K pentru un 
timp scurt si dependent de valoarea CH aleasa, LED-ul va lumina. Imaginea modulului de 
procesare este data in figura 7.14. 

 
Fig. 7.14. Imaginea modului de procesare pentru acumularea energiei. 

Cu ajutorul standului de test prezentat in figura 7.9 si cu senzorul piezoelectric montat pe 
masa vibranta cu sistemul de prindere pe pozitia Clamp-0 si cu masa de 9.2 g atasata s-au 
facut mai multe masuratori. Pe masa vibranta este montat si senzorul de vibratie 
electromagnetic si care va fi utilizat ca referinta. Rezultatele experimentale sunt date in 
figurile 7.15 si 7.16.. 

 

Fig. 7.15 a) tensiunea generata de senzorul piezoelectric aprox. 35Vvv - trasa galbena(sensib. 5V/div), 
tensiunea generata de senzorul de referinta 4 Vvv – trasa albastra (sensib. 2V/div); b)- tensiunea generata de 
senzorul piezoelectric redresata de aprox. 17 Vvv - trasa galbena (sensib. 5V/div). 

 

a) b) 
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Fig. 7.16. Tensiunea de pe condensatorul CH – aproximativ 18 V – trasa galbena (sensib. 5V/div). 

Prin adaugarea sau scoaterea de mase suplimentare fata de cea corespunzatoare 
rezonantei de 50 Hz (adica 9.2 g) se observa o scadere a amplitudinii oscilatiilor de la 
senzorul piezoelectric in situatia in care se pastreaza amplitudinea vibratiilor generate de masa 
vibranta (aceasta se verifica prin pastrarea la acelasi nivel a raspunsului senzorului de vibratie 
de referinta). Aceasta este o verificare ca frecventa de rezonanta a senzorului piezoelectric a 
fost stabilita corect. In figura 7.17 este dat un exemplu pentru masa aditionala de 6.2g. Se 
observa ca amplitudinea oscilatiilor a scazut la 14Vvv. 

 

 
Fig. 7.17. Tensiunea generata de senzorul piezoelectric aprox. 14Vvv - trasa galbena (sensib. 2V/div), tensiunea 

generata de senzorul de referinta 4 Vvv – trasa albastra (sensib. 2V/div). 
Pentru schemele electronice care necesita tensiuni de alimentare stabilizate se 

utilizeaza componente de mare eficienta care au rolul de acumulare de energie (energy 
harversting) si de stabilizator de tensiune. O astfel de componenta este circuitul LTC3588-1 
realizat de firma Linear Technology [74]. Schema de utilizare a circuitului este data in figura 
7.18 iar modul de incapsulare este dat in figura 7.19. 
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Fig. 7.18. Schema de utilizare a circuitului LTC3588-1. 

 
Fig. 7.19. Conexiunile externe ale circuitului LTC3588-1. 

Circuitul LTC3588-1 este foarte flexibil si nu este destinat utilizarii numai cu senzorii 
piezoelectrici ci poate fi folosit si pentru inmagazinarea energiei provenita de la celule 
fotovoltaice, senzori RF etc. Senzorul utilizat se conecteaza la intrarile PZ1 si PZ2, in cazul 
nostru va fi utilizat senzorul piezoelectric X1. Intern, dupa conexiunile PZ1 si PZ2 urmeaza o 
punte redresoare dubla alternanta cu cadere mica de tensiune. Tensiunea de iesire din punte 
apare intre conexiunile VIN si masa (GND). Intre aceste conexiuni se conecteaza 
condensatorul de acumulare de sarcina CIN. Valoarea acestuia depinde de marimea sarcinii 
sau energiei care se doreste a fi acumulata si este cuprinsa intre 10 µF si 22 µF. Cand sarcina 
acumulata pe CIN depaseste o anumita valoare aceasta esta transferata unui stabilizator de 
tensiune de mare eficienta (buck converter). Valoarea capacitatii de iesire Cout depinde de 
pulsul de energie ce se doreste a fi transferat sarcinii sau a consumatorului si este cuprinsa 
intre 47 µF si 100 µF. Celelalte componente utilizate sunt: un condensator de 1 µF conectat 
intre VIN si CAP, un condensator de 4.7 µF conectat intre VIN2 si GND si un soc de inductanta 
cuprins intre  10 µH si 22 µH conectat intre SW si VOUT. Circuitul LTC3588-1 genereaza la 
iesirea VOUT patru tensiuni selectabile: 1.8V, 2.5V, 3.3V si 3.6V. Selectia tensiunilor se face 
cu conexiunile D0 si D1 conectate la 0 logic (GND) sau 1 logic (referinta pentru nivelele 
logice o constituit tensiunea de la pinul VIN2 care reprezinta 1 logic), tabelul 7.2. In figura 
7.18 este dat cazul generarii tensiunii de 3.3V. 

D1 D0 VOUT 

0 0 1.8V 
0 1 2.5V 
1 0 3.3V 
1 1 3.6V 

Tabelul 7.2. Selectia tensiunilor generate de LTC3588-1 (0->GNd, 1->VIN2) 
 Circuitul este prevazut si cu iesirea PGOOD care devine 1 logic cand tensiunea VOUT 
depaseste 92% din valoarea finala. In figura 18 este dat cazul alimentarii unui microcontroler, 
iesirea PGOOD se aplica la un pin I/O de uz general (GPIO) dar mai frecvent la o intrare de 
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intrerupere INT. Microcontrolerul va executa programul pentru care este destinat numai dupa 
ce tensiunea de alimentare este corecta (PGOOD=1). 
 Pentru testarea initiala a stabilizatorului se poate folosi o tensiune alternativa aplicata 
intre pinii PZ1 si PZ2 sau o tensiune continua aplicata intre una dintre conexiuni PZ1 sau PZ2 
si GND (in orice caz conexiunile PZ1 si PZ2 nu trebuie scurtcircuitate). Pentru testare initiala 
a fost folosita o sursa de tensiune continua, prin realizarea tuturor combinatiilor conexiunilor 
D1 si D0, au fost obtinute toate cele patru tensiuni 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V si 3.6 V. A fost 
remarcat faptul ca pentru obtinerea tensiunilor de 1.8 V si 2.5 V, tensiunea continua de intrare 
trebuie sa fie mai mare de 4.4 V iar pentru obtinerea tensiunilor de 3.3 V si 3.6 V, tensiunea 
continua de intrare trebuie sa fie mai mare de 5.4 V. Imaginea modulului realizat conform 
schemei din figura 7.18 este data in figura 7.20 iar imaginea sistemului initial de testare este 
dat in figura 7.21. 
 In final a fost folosit standul de test din figura 7.9, modulul de procesare fiind cel din 
figura 7.20. De data aceasta la modul a fost cuplat senzorul piezoelectric cu sistemul de 
prindere montat tot pe pozitia Clamp-0 si cu sarcina aditionala de 9.2g. S-au generat vibratii 
de acelasi nivel ca si in cazul testarii acumularii de energie din paragraful anterior. Prin 
modificarea conexiunilor D1 si D0 s-au putut genera toate cele patru tensiuni. In figura 7.22 
sunt exemple de testare cu standul de test. 

 
Fig. 7.20. Imaginea modulului de acumulare si stabilizare de tensiune bazat pe circuitul LTC3588-1.  

 

 
a) 
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Fig. 7.21. Imaginea sistemului initial de testare. Pe ecranul osciloscopului sunt vizualizate tensiunea VOUT si 

semnalul PGOOD. a)- obtinerea tensiunii VOUT  de 1.8V; b)- obtinerea tensiunii VOUT de 3.3V. 
 

Fig. 7.22. Testarea modulului de acumulare si stabilizare de tensiune cu standul de test. a)- obtinerea tensiunii 

VOUT de 3.6V (tensiunea VOUT trasa galbena, sensib. 1V/div, nivelul vibratiilor 4Vvv - trasa albastra, sensib. 
2V/div) b); obtinerea tensiunii VOUT de 3.3V. 

8. Integrare software a senzorului piezoelectric cu acumulare de 
energie  

Utilizând senzorul fără rezistență conectată în paralel cu senzorul apare la bornele 
senzorului o tensiune ce va fi preluată de placa de achiziție și va fi o tensiune flotantă. 
Dezavantajul acestui mod de utilizare îl reprezintă timpul mare de stabilizare a semnalului, 
după care se poate folosi senzorul, în figura 8.2, imaginea din stânga sus unde este reprezentat 
semnalul de la ieșirea senzorului mult mărit. Se pot vedea variațiile semnalului de ieșire a 
senzorului. 

În imaginea din stânga jos a figurii 8.2, se poate vedea un istoric a variației tensiunii de la 
ieșirea senzorului. Se poate vedea ca tensiunea flotanta de la senzor nu este foarte stabilă. În 
momentul în care se apasă senzorul dacă presiunea depășește un prag impus se va aprinde un 

b) 

a) b) 
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LED, ca in figura 8.3. Tot în figura 8.3 se poate vedea în imaginea din stânga sus și din 
imaginea din stânga jos momentul în care se apasă senzorul și forța care apasă asupra 
senzorului. Se poate vedea cu cât forța aplicată senzorului este mai mare cu atât valoarea 
semnalului scade. Se poate vede de asemenea că semnalul de la ieșirea senzorului are mici 
variații și când este apăsat.  

În figura 8.4 este prezentat montajul pentru conectarea senzorului la placa de achiziție, 
fără rezistența conectată în paralel cu senzorul piezoelectric. 

   
Fig. 8.2. Variația semnalului de ieșire              Fig. 8.3. Tensiunea flotanta data de senzor 

 
Fig. 8.4. Conectarea senzorului la placa de achiziție, fără rezistență în paralel. 

 
Utilizând senzorul cu rezistență conectată în paralel cu senzorul apare la bornele 

senzorului o tensiune ce va fi preluată de placa de achiziție și va fi o tensiune mult mai stabilă, 
având valoarea 0 atunci când senzorul nu este apăsat.  

În figura 8.5 în imaginea din stânga sus se poate vedea imaginea mărită a semnalului de la 
ieșirea senzorului, care este mai stabil. In imaginea din stânga jos din figura 8.5, se poate 
vedea istoricul variației semnalului senzorului. In momentul capturii figurii 8.5 senzorul nu 
era acționat (tensiunea este 0), iar LED-ul este stins.  În figura 8.6 se poate vedea că LED-ul 
se aprinde in momentul în care se apasă pe senzor și va rămâne aprins atât timp cât se menține 
apăsat. În figura 8.6 în imaginile din stânga sus și stânga jos se poate vedea că în momentul 
apăsării tensiunea este mai mare decât 0 (care este valoarea tensiunii când senzorul nu este 
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acționat). Se poate vede din figurile 8.5 și 8.6 că valoarea tensiunii de la ieșirea senzorului 
variază cu forța de apăsare. Cu cat forța este mai mare cu atât valoarea semnalului crește. 

 
                       Fig. 8.5.                                                                 Fig. 8.6. 

 
Fig. 8.7. Montajul cu rezistența conectată în paralel cu senzorul. 

Se poate observa din figurile 8.2, 8.3, 8.5 și 8.6 că după incetarea aplicării forței 
asupra senzorului semnalul nu revine brusc la o forma stabilă, el având cateva oscilații pană 
ajunge în regim permanent. De aceea acești senzori nu se pot folosi în aplicații în care timpul 
de raspuns trebuie să fie foarte mic. 

Pentru ambele variante ale montajului (fără / cu rezistență) software-ul realizat in 
mediul de programare grafic LabVIEW este același. 

 
Dacă se aplică un stimul sinusoidal mono alternanță (semialternanța pozitivă ca in 

figura 8.8), durata pulsului stabilită la 50 ms, urmând ca în intervalul 50 ms până la 100 ms, 
pulsul aplicat senzorului să fie 0 se urmărește răspunsul senzorului în domeniul audio, 
frecvențe cuprinse intre 0.01Hz și 20.000Hz. 

Răspunsul senzorului este dat în figura 8.9. Începând cu frecventa minimă stabilită 
pentru analiză (0.01Hz) pană la frecvența de 10Hz răspunsul senzorului are o pantă 
crescătoare. La frecvența de 10 Hz există o supracreștere. Se poate observa din figura 8.9 că 
începând cu frecvența de 100Hz răspunsul este constant.  
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Fig. 8.8. Stimul sinusoidal mono alternanță                Fig. 8.9. Răspunsul senzorului functie de frecventa. 
Se aplică senzorului un impuls dreptunghiular cu factor de umplere de 50%. Timpul în care 
semnalul are valoarea 1 Logic este de 50 ms, urmând ca în următoarele 50 ms semnalul digital 
sa fie în 0 Logic, ca în figura 8.10. Răspunsul senzorului este dat în figura 8.11. Ca și în cazul 
stimulului sinusoidal, creșterea amplitudinii răspunsului se oprește la frecvența de 10 Hz când 
răspunsul este constant. În jurul frecvenței de 10000 Hz apar mici oscilații ale răspunsului ce 
se traduc prin vibrații ale celor două suprafețe. 

 
         Fig. 8.10.                                                                    Fig. 8.11. 

Se aplică senzorului un semnal de tip dinte de fierăstrău. Semnalul are panta crescătoare de la 
0 ms pană la 50 ms, urmând ca la 50 ms semnalul să ia valoarea 0, ca în figura 8.12. Ca 
urmare a acestui impuls aplicat, senzorul piezoelectric va avea un răspuns de forma celui din 
figura 8.13. Se poate vedea că n jurul frecvenței de 10 Hz apare o supracreștere a amplitudinii 
semnalului de ieșire, însă spre deosebire de semnalul din fig. 8.9 supracreșterea este mai mică 
ca amplitudine. De asemenea regimul tranzitoriu este mult mai scurt față de cazul în care se 
aplică semnal sinusoidal mono alternanță. 

 
                 Fig. 8.12                                                                            .Fig. 8.13. 
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Pentru definirea solutiilor IT pentru transferul optim al energiei s-a folosit 
instrumentul virtual având diagrama bloc din figura 8.14, în care se selectează tipul de semnal 
ce va fi aplicat senzorului, urmând ca partea a doua a instrumentului virtual să efectueze 
analiza semnalului și să afișeze răspunsul. 

 
Fig. 8.14. Diagrama bloc a instrumentului virtual. 

 
Pentru a putea rula în mod continuu tot programul se dezvoltă într-o buclă While, la care se se 
pune condiția adevărat. În figura 8.16 se prezintă partea de configurare a plăcii de achiziție.  
 

 
 

Fig. 8.16. Configurarea plăcii de achiziție. 
 

În structura 1 din figura 8.16 s-a folosit o structura CASE, în care prima data se 
verifică daca este prima rulare a programului. Dacă este prima rulare este cazul TRUE și se 
deschide un “task” cu ajutorul instrumentului “DAQmx Create Task”. Dacă nu este la prima 
rulare va trece in cazul FALSE și se va prelucra sesiunea deschisă prima dată. 

Condiția TRUE pentru 
rularea continuă a 

programului 1 

2 

3 

4 
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In structura 2 s-a folosit o structura CASE, în cazul TRUE, se selectează placa de 
achiziție ce urmează a fi utilizată (dacă sunt mai multe), de asemenea se va selecta canalul 
analogic pe care se va face achiziția semnalului. Cazul FALSE apare după prima rulare, caz în 
care s-au stabilit placa și canalul de achiziție. 

În structura 3 s-a folosit o alta structură CASE pentru a putea modifica mărimea ce 
trebuie aplicată intrarea plăcii de achiziție. Deoarece modulul piezoelectric la ieșire furnizează 
o tensiune s-a selectat “Voltage”, apoi se va configura modul RSE. Un alt mod de lucru al 
plăcii este diferențial dar în această configurație semnalul nu este diferențial. În cazul in care 
structura CASE este in configurația “FALSE”, instrumental de configurare va dispărea din 
diagramă, ceea ce înseamnă că nu a fost detectată nicio placă de achiziție.  

În zona 4 din figura 8.16 sunt evidențiați parametrii de configurare pentru intrarea 
analogica. Fiind o intrare de tip RSE s-au stabilit limitele tensiunii de intrare de tip “flotant” 
cu valori “-10 V” si „10 V” 

În figura 8.17, zona 5 este prezentată diagrama pentru configurarea numărului de 
eșantioane achiziționate într-o unitate de timp. De asemenea s-a setat frecvența de 
eșantionare.  

După aceasta se execută următoarea bucla CASE, notata cu 6 în figura 8.17. În această 
etapă programul deschide un “task” prin care  preia se pregătește achiziția semnalului. De 
asemenea dacă pe lângă achiziția semnalului se dorește și generarea de semnale de diverse 
forme și frecvențe tot acest “task” se va ocupa de acest lucru. 

În zona 7 din figura 8.17 se achiziționează valorile instantanee ale semnalului în 
funcție de frecvența de eșantionare. Rezultatele vor fi prezentate sub forma unui vector cu 
dimensiunea 1D. Apoi datele din vectorul de dimensiune 1D sunt convertite în “date de tip 
dinamice” (DDT). 

În zona 8 din figura 8.17 structura CASE se ocupă cu închiderea sesiunii de lucru în 
momentul în care se apasă butonul “STOP” din bucla principală sau când apare o eroare în 
execuția programului și se activează o condiție de “STOP”. 

Programul pentru conceptul de captor inteligent, cu utilizarea senzorului piezoelectric 
cu acumulare de energie, fără rezistență conectată în paralel cu senzorul, și placa MEGA 2560 
a fost scris în mediul de programare ARDUINO. Schema utilizată este prezentată în figura 
8.19. Microcontrolerul are integrat un convertor analog digital pe 10 biți. S-a folosit intrarea 
analogica A0 pentru măsurarea tensiunii analogice ce apare la ieșirea senzorului. Prin 
software s-a stabilit un prag pentru evitarea semnalelor eronate ce pot apărea. Semnalul care 
trece peste acest prag este considerat semnal “Adevărat” și este prelucrat. La apariția acestui 
semnal se va aprinde un LED pe ieșirea digitală a plăcii de achiziție (pinul digital 53). 
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Fig. 8.17. Configurarea plăcii de achiziție. 
 

 
Fig. 8.19. Utilizarea senzorului fără rezistență conectată în paralel cu senzorul. 

 

6 7 8 

5 
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Fig. 8.20. Semnal generat de senzor. 

Senzorul fiind fără rezistență în paralel va genera un semnal flotant ce va avea un nivel 
ridicat (figura 8.20), ceea ce va duce la aprinderea LEDului. În momentul in care se apasă pe 
senzorul (figura 8.21) piezoelectric nivelul tensiunii de la ieșirea senzorului va scădea. Cu cât 
forța de apăsare este mai mare se vede că valoarea tensiunii va scădea și va sta în valoarea 
scăzută până se ridică degetul de pe senzor. De aceea în figura 8.20 variația tensiunii de la 
ieșirea senzorului este neuniforma. 

În figura 8.21 se prezintă cazul în care se apasă pe senzor și tensiunea de la ieșirea lui 
scade sub valoarea de prag stabilită și atunci LED-ul se stinge. 

 
Fig. 8.21. Cazul senzorului apasat. 
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Fig. 8.22. Cazul de conectare a senzorului cu rezistrenta in paralel. 

După cum se vede în figura 8.22 în paralel cu senzorul este montată o rezistență. Avantajul 
acestui mod de utilizare a senzorului este că tensiunea nu mai este flotantă, ea va avea 
valoarea zero și mult mai stabilă față de utilizarea senzorului fără rezistență. Această tensiune 
de valoare zero face ca LED-ul să fie stins. În figura 8.24 se poate vedea ca prin apăsarea 
senzorului, valoarea tensiunii la ieșirea senzorului crește, această tensiune fiind mai mare 
decât pragul impus este considerată ca fiind semnal ADEVĂRAT va fi achiziționată și 
prelucrată de convertorul din interiorul microcontrolerului și atunci se va activa ieșirea 
digitală, astfel se va aprinde LED-ul. 
 În figura 8.23 se prezinta evoluția valorii tensiunii de ieșire a senzorului când senzorul 
nu este apăsat și când senzorul este apăsat. În funcție de forța de apăsare valoarea tensiunii la 
ieșirea senzorului variază, cu cât forța este mai mare cu atât tensiunea este mai mare. De 

asemenea cu cât timpul de apăsare este mai mare cu atât mai lat va fi impulsul semnalului de 
ieșire. 

 
Fig. 8.24. Cazul senzorului apasat.  

Senzorul nu 
este apăsat 

Senzorul 
este apăsat 
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Concluzii și contribuții personale 
 
 
 

Studiile realizate: “Studiul privind definirea cerinţelor tehnice ale materialelor 
feroelectrice” şi “Studiul privind definirea cerinţelor tehnologice ale materialelor 
feroelectrice”, au fost relevante pentru cercetarea efectuată, conducând la desfăşurarea cu 
succes a stagiului de doctorat atât în ceea ce priveste modul de simulare la nivel de 
nano/microscală cât şi la realizarea preliminară de structuri piezo în straturi groase pe bază de 
nanoparticule dezvoltate. 

S-a reușit astfel o demonstrare preliminară a obţinerii filmelor tip PMN-35PT cu o 
grosime de ~ 60 μm pe substraturi ceramice. Aceste filme expun coeficient piezoelectric d33 la 
120 pC/N. S-au observat domeniile relaxor feroelectric-lamelare în filmele PMN-35PT pe 
substrat. Domeniul de comutare a fost confirmat la nivel local, prin microscopie de forță 
piezorăspuns. 
 
 Din punct de vedere al trendului tehnologic actual, de miniaturizare a dispozitivelor 

electronice, există un interes deosebit pentru particulele mai mici. Totuși creșterea SrTiO3 este 

mai ușor de monitorizat pe plăcile mai mari Bi4Ti3O12. Din acest motiv, am decis să studiem 

formarea SrTiO3 din două tipuri de Bi4Ti3O12:placă din Bi4Ti3O12 de dimensiuni reduse sub-

µm cu distribuție largă a dimensiunilor particulelor (BIT2) și cu plăci mari Bi4Ti3O12 (BIT8) 

de 1-2 μm bine definite. Examinarea XRD a produşilor pulbere de reacție în ambele cazuri a 

confirmat formarea SrTiO3 pe plăci Bi4Ti3O12 în condiții hidrotermale alcaline (NaOH 4M) la 

200 °C timp de 12 ore. Având în vedere rezultatele obţinute putem concluziona că particulele 

de tip Bi-TiTiO12 de dimensiune µm, cu distribuție destul de uniformă a dimensiunii 

particulelor (adică BIT8), pot fi utilizate ca șablon pentru transformarea topochimică în 

particule SrTiO3 de tip placă cu orientare preferențială (h00). Cele mai adecvate condiții de 

creștere a plăcilor Bi4Ti3O12 de ordinul µm cu distribuție uniformă a mărimii s-au dovedit a fi: 

▪ raport molar Bi:Ti = 1.33 (stoichiometric), ▪ raport molar de NaCl: KCI: Bi4Ti3O12 = 

25:25:1 și ▪ timp de reacție la 800 °C = 2 ore. Am demonstrat că plăcile Bi4Ti3O12 astfel 

pregătite au fost șablon adecvat pentru prepararea plăcilor SrTiO3 orientate în plăci (h100) 

prin conversie topochimică în condiții hidrotermale. De asemenea, s-a confirmat faptul că 

tipul de precursor de TiO2 (P25 sau anataza folosit pentru sinteza Bi4Ti3O12) a avut o mare 

influență asupra morfologiei particulelor sub formă de placă de Bi4Ti3O12 formate, care, când 

s-au transformat în SrTiO3 în condiții hidrotermale, au dus la morfologii și mai diverse. 

 Investigațiile efectuate au arătat că forma plăcii de CaTiO3 ar putea fi obținută prin 

conversia topochimică a Bi4Ti3O12, că particulele de CaTiO3 în formă de placă, mențin forma 

plăcile șablon de Bi4Ti3O12, prezentând o orientare preferențială ridicată (0k0). 
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În cadrul cercetării au fost investigate proprietățile electromecanice/ piezoelectrice ale 

soluției solide tetragonale Ba(1-x)SrxTiO3 (BSTO). S-au calculat constantele elastice și 

piezoelectrice, care au arătat că dacă este dopat cu Sr, BaTiO3 (BTO) își îmbunătățește 

proprietățile electromecanice. S-a constatat că nu există o fază de tranziție în BSTO într-un 

interval mare de temperatură în jurul temperaturii camerei, ceea ce duce la o proprietate 

piezoelectrică de temperatură stabilă, importantă pentru aplicații practice. 

 Au fost efectuate calcule pentru soluțiile solide de (Ba,Sr)TiO3și (Ba,Ca)TiO3. 

Creșterea semnificativă a proprietăților piezoelectrice a fost prevăzută odată cu creșterea 

concentrației de Sr (sau Ca) de la 0 la 25%. 

 A fost studiată tulburarea de configurație a soluției solide BSTO. Rezultatele 

demonstrează că un astfel de efect are un efect minim asupra proprietăților medii ale 

sistemului (<4%). 

 Au fost efectuate calculele pentru soluțiile solide de Ba (Ti,Zr)O3 și filmele subțiri de 

BTO. Calculele prezic în mod clar că perovskitul de BaTiO3 devine mecanic mai greu când 

atomii de Ba sunt substituiți progresiv cu atomi de Sr. S-a constatat că e33, constanta 

piezoelectrică directă, crește cu ~ 30% pentru x = 0.25.  

În cadrul proiectului de cercetare am dezvoltat un model experimental de dispozitiv 

nano-piezo-electric bazat pe modelul mecanic al unei consolei bimorfe, formată din două 

straturi de material piezoelectric, BaTiO3 modificat cu Sr și Ca, depuse pe un suport de siliciu 

cu frecvența rezonantă în intervalul de frecvență comun pentru vibrațiile de mediu (între 60 

Hz și 200 Hz). Acest model a fost în prealabil modelat în Matlab/Simulink în scopul 

dezvoltării unui model analitic al generatorului piezo care să faciliteze estimarea cantității de 

energie care poate fi recoltată la un anumit nivel de vibrație iar dezvoltarea modelului 

experimental s-a realizat utilizând software-ul COMSOL Multiphhysics. S-a studiat modul în 

care variațiile frecvențelor rezonante ale structurii, care afectează energia electrică 

piezoelectrică, sunt afectate de lungimea, lățimea și grosimea consolei. Rezultatele diferitelor 

simulări prezintă faptul ca frecvența de rezonanță scade cu lungimea fasciculului atunci când 

lățimea și grosimea sunt constante, grosimea fasciculului are un efect pozitiv important asupra 

frecvenței de rezonanță iar lățimea fasciculului duce la creșterea frecvenței de rezonanță. 

Astfel frecvența de rezonanță este maximă la o lungime minimă și la grosimi și lățimi mai 

mari ale modelului experimental. 

Testarea electromecanică a modelului experimental de dispozitiv nano-piezo-electric 

are la bază, ca material piezoelectric, compozite de tip BaTiO3/Sr + Polydimethylsiloxane 

(PDMS). S-au testat două variante de compozite, cu concentrații de 30 și 70% de BaTiO3 . 
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Probele piezoelectrice au fost metalizate cu cerneluri conductoare pe bază de cupru si platina, 

și  s-au realizat ansambluri de tip consola bimorfă, cu diferite straturi intermediare de cuplaj,  

respectiv PET, Si și sticlă de grosimi de maxim 500 micrometri. S-a constatat că probele au 

caracteristici piezoelectrice diferite in functie de concentrația de BaTiO3, de tipul si grosimea 

stratului intermediar. După măsurarea probelor s-a constatat că în cazul probelor de 30% BT-

70% PDMS, impedanta electrica este cu circa 30% mai mica decat in cazul probelor 70% BT-

30% PDMS. Grosimea probelor are o influență majora în deplasarea frecvenței de rezonanță 

și antirezonanță fără a determina o scădere semnificativă a impedanței electrice, în sensul că 

ea conduce la deplasarea către dreapta în sensul creșterii frecvenței de 

rezonanță/antirezonanță. Pe de altă parte se observă faptul că tipul de material din care este 

realizat stratul intermediar are o influență semnificativă asupra valorii impedanței electrice, 

sticla dovedindu-se mai bună decat PET, respectiv siliciu. Datele experimentale obținute sunt 

în linie cu modelările realizate în Comsol pentru console dimorfe cu diferite tipuri de material. 

În parteneriat în cadrul proiectului de cercetare s-a realizat tehnologia de prototipare a 

senzorului piezoelectric cu acumulare de energie constând în realizarea de depuneri de tip 

screen-printing a compozitelor de tip: 30% BT (pulberi cu bază BaTiO3) -70% PDMS (poli-

dimetil-siloxan); apoi realizarea de depuneri în vid tip metalizare de contact pentru operația de 

încapsulare și conectare; prototipare pe circuit imprimat cu conectare externă și încapsulare. 

Testarea s-a efectuat prin intermediul unui stand conținând o masă vibrantă constituită dintr-o 

parte fixă cu o înfășurare de curent continuu și o parte mobilă cu o înfășurare de curent 

alternativ, legate prin intermediul unei suspensii mecanice elastice. Pe partea mobilă au fost 

plasați doi senzori: un senzor de vibrație electromagnetic, folosit ca referință, și senzorul 

piezoelectric de test. Ieșirile celor doi senzori se aplică la două canale ale unui osciloscop, 

ieșirea senzorului piezoelectric de test fiind în prealabil procesată de un modul electronic. 
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