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Streszczenie
Cyrkonian tytanian oáowiu i lantanu jest klasycznym materiaáem ferro- i piezoelektrycznym. Wprowadzenie do jego struktury niewielkich iloĞci Īelaza(III) w miejsce jonów lantanu powoduje pojawienie siĊ efektu sprzĊĪenia magnetoelektrycznego, którego wielkoĞü wynika z odpowiednio dobranych proporcji wprowadzonej domieszki. Metodą bezpoĞredniej reakcji w ciele staáym uzyskano proszki, a nastĊpnie spieki materiaáów o skáadach Pb0,91La0,09(Zr0,65Ti0,35)0,9775O3 (PLZT) oraz Pb0,91(La0,5Fe0,5)0,09(Zr0,65Ti0,35)0,9775O3 (PLFZT). OkreĞlono skáady
fazowe, mikrostrukturĊ, przenikalnoĞü elektryczną i straty dielektryczne obydwu materiaáów. Z materiaáu PLFZT skonstruowano transformator piezoelektryczny, na którym okreĞlono wielkoĞü sprzĊĪenia magnetoelektrycznego oraz parametry przetwarzania wejĞciowego sygnaáu napiĊciowego funkcji natĊĪenia zewnĊtrznego pola magnetycznego. Stwierdzono, Īe pomimo stosunkowo niewielkiej wartoĞci sprzĊĪenia uzyskano istotne wartoĞci przesuniĊcia czĊstotliwoĞciowego oraz spadek amplitudy napiĊcia wyjĞciowego w polu magnetycznym.
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PIEZOELECTRIC TRANSFORMER WITH MAGNETIC FEEDBACK
Dense lead lantanium zirconate titanate (PLZT) ceramics is typically used for the fabrication of high power piezoelectric devices. The
replacement of a small amount of lanthanium ions with iron(III) ones into the PLZT structure (PLFZT) leads to a multiferroic material with
both piezoelectric and magnetic properties. Powders of Pb0.91La0.09(Zr0.65Ti0.35)0.9775O3 and Pb0.91(La0.5Fe0.5)0.09(Zr0.65Ti0.35)0.9775O3 were prepared by direct solid state reaction, and the phase composition, microstructure, dielectric permittivity and dielectric loss were determined
for the sintered materials. The PLFZT material was used to construct a piezoelectric transformer with magnetic feedback, which converted an electrical a.c. input voltage into ultrasonic vibrations, and reconverted them back to an output as a.c. voltage proportionally to the
magnetic ¿eld intensity. In despite of relatively low electromagnetic feedback, a substantial shift of voltage frequency and a voltage drop
were observed in the magnetic ¿eld.
Keywords: Multiferroic materials, Magnetoelectric effect, Piezoelectric transformer

1. Wprowadzenie
Cyrkonian tytanian oáowiu domieszkowany lantanem i Īelazem (PLFZT) jest materiaáem, który posiada wiele interesujących wáaĞciwoĞci związanych ze zjawiskiem multiferroicznoĞci i oddziaáywaniem pola magnetycznego na parametry
piezoelektryczne [1, 2]. Związki tego typu mogą siĊ charakteryzowaü wysoką magnetostrykcją, czyli znaczną zmianą wymiarów liniowych materiaáu związanych ze zmianą magnetyzacji. W materiaáach magnetostrykcyjnych zewnĊtrzne pole
magnetyczne odwraca domeny magnetyczne, opisywane
w takim przypadku jako elipsy poprzeczne do kierunku pola
magnetycznego, w kierunku zgodnym z kierunkiem pola, powodując tym samym obrócenie tych elips i wydáuĪenie materiaáu. W najbardziej znanych materiaáach ferromagnetycznych takich jak Īelazo, nikiel czy kobalt zmiana ich dáugoĞci
jest rzĊdu 10. czĊĞci na milion (ppm). Tym niemniej, istnieje

grupa związków miĊdzymetalicznych bĊdących roztworami
staáymi DyFe2 z innymi pierwiastkami ziem rzadkich, z reguáy terbem (Terfenol-D), w których wystĊpuje gigantyczny
efekt magnetostrykcyjny o wielkoĞci co najmniej kilku tysiĊcy ppm. Interesującym faktem jest to, Īe Terfenol-D przetwarza do 50% zgromadzonej w nim energii, podczas gdy
najlepszy materiaá piezoelektryczny typu PZT tylko 35%. Ta
15-procentowa róĪnica powoduje czĊstsze stosowanie tego
materiaáu w aplikacjach związanych z czujnikami i przetwornikami (aktuatorami).
Mimo bardzo dobrych parametrów przetwarzania energii materiaáów kompozytowych bazujących na Terfenolu-D
przy projektowaniu takich konstrukcji naleĪy pamiĊtaü równieĪ o jego mankamentach m.in. takich jak znaczny spadek
wartoĞci moduáu Younga pod wpáywem pola magnetycznego (z wartoĞci 76 do 10 GPa przy natĊĪeniu pola magnetycznego H = 1 T), maáa trwaáoĞü mechaniczna czy teĪ bar-
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Rys. 1. Schemat ukáadu pomiarowego do wyznaczania wpáywu pola magnetycznego na parametry przetwarzania transformatora piezoelektrycznego.
Fig. 1. Scheme of gain dependence on magnetic ¿eld intensity measurements setup.

dzo duĪe straty przy wyĪszych czĊstotliwoĞciach pracy. Wad
tego typu pozbawione są jednofazowe materiaáy multiferroiczne, wykazujące jednoczesne uporządkowanie ferromagnetyczne i ferroelektryczne, i cechujące siĊ znacznym
sprzĊĪeniem magneto-elektrycznym. Do materiaáów tej grupy naleĪy równieĪ PLFZT [3, 4], bĊdący przedmiotem niniejszej pracy. Multiferroiczne materiaáy jednofazowe wykazują
w pewnych przypadkach szereg zalet w porównaniu z kompozytowymi materiaáami tego samego typu. MoĪna wĞród
nich wyróĪniü: lepszą anizotropiĊ wáaĞciwoĞci, maáe straty
dielektryczne oraz wiĊkszą wytrzymaáoĞü, wynikającą zazwyczaj z nieobecnoĞci sáabej, polimerowej fazy áączącej.
Celem niniejszej pracy byáo okreĞlenie wpáywu dodatku Īelaza na wáaĞciwoĞci dielektryczne cyrkonianu tytanianu oáowiu domieszkowanego lantanem ze szczególnym
uwzglĊdnieniem parametrów przetwarzania energii pola magnetycznego na elektryczną. Dodatkowym celem byáo uĪycie
otrzymanego materiaá do konstrukcji transformatora piezoelektrycznego i pomiar jego charakterystyk napiĊciowych [5].

2. Eksperyment
Materiaáami wyjĞciowymi byáy cyrkonian tytanian oáowiu
domieszkowany lantanem o formalnym skáadzie chemicznym Pb0,91La0,09(Zr0,65Ti0,35)0,9775O3 (PLZT) oraz podobny związek domieszkowany jonami Īelaza(III) w miejsce jonów lantanu zgodnie z formuáą Pb0,91(La0,5Fe0,5)0,09(Zr0,65Ti0,35)0,9775O3
(PLFZT). Proszki obydwu związków otrzymano metodą
bezpoĞredniej syntezy w fazie staáej, wychodząc z mieszanin odpowiednich tlenków: PbO, La2O3, ZrO2, TiO2 i Fe2O3.
Wszystkie tlenki posiadaáy czystoĞü klasy cz.d.a. (POCh).
Odpowiednie nawaĪki tlenków mielono w planetarnym máynie kulowym (RETCH PM400) przez 24 h, a uzyskaną mieszaninĊ praĪono przez 3h w 925°C. Proszki po syntezie mielono w planetarnym máynie kulowym w przez 24 h, po czym
prasowano je jednoosiowo pod ciĞnieniem 200 MPa i spiekano przez 3 h w 1250°C.
Spieki obu materiaáów w ksztaácie páaskich dysków zostaáy poddane procesom ukierunkowania domen ferroelektrycznych i ferromagnetycznych, czyli polaryzacji i namagnesowaniu wzdáuĪ osi symetrii dysku (Rys. 1). Polaryzacja zostaáa przeprowadzona w temperaturze 150°C przez 15 minut w polu elektrycznym o natĊĪeniu 3 kV·mm1, a nama-
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gnesowanie w temperaturze pokojowej w polu magnetycznym o natĊĪeniu 1 T. W nastĊpnej kolejnoĞci, przez odpowiednie naniesienie elektrod metalicznych, zostaáa wytworzona struktura dyskowego transformatora piezoelektrycznego o radialnym kierunku rozchodzenia siĊ drgaĔ w jego
materiale. Dolna powierzchnia dysku zostaáa w peáni pokryta
warstwą pasty srebrnej, natomiast obszar górnej powierzchni
zostaá podzielony na dwie czĊĞci: na Ğrodkowy okrąg o Ğrednicy 6 mm i zewnĊtrzny pierĞcieĔ o Ğrednicach odpowiednio 7 mm i 10 mm. Do Ğrodkowej, wejĞciowej czĊĞci zostaá
doprowadzony sygnaá napiĊciowy z generatora Hameg HM
8131 i wzmacniacza HS2011, natomiast napiĊcie wyjĞciowe zostaáo zmierzone przy pomocy woltomierza cyfrowego
Agilent HP34401A. WartoĞü amplitudy napiĊcia z generatora i wzmacniacza byáa równa 1 V, a zakres czĊstotliwoĞci
pomiarowych zostaá wybrany w pobliĪu czĊstotliwoĞci drgaĔ
wáasnych transformatora. Transformator zostaá umieszczony w staáym polu magnetycznym wytworzonym przez elektromagnesy o natĊĪeniu 600 Oe i jednoczeĞnie w zmiennym polu magnetycznym generowanym przez ukáad cewek
Helmholza o natĊĪeniu 100 Oe i czĊstotliwoĞci 1kHz. Schemat ukáadu pomiarowego zostaá zamieszczony na Rys. 1.
Mikrostruktury spieków obserwowano na przeáamach za
pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI
S-4700. IloĞciową analizĊ fazową wykonano metodą Rietvelda na podstawie dyfraktogramów uzyskanych przy uĪyciu dyfraktometru X’Pert Pro (Panalytical), stosując ¿ltrowane promieniowanie CuKĮ. Pomiary dielektryczne przeprowadzono
w ukáadzie z precyjnym mostkiem LCR typu QuadTech 1920
w zakresie czĊstotliwoĞci od 20 Hz do 1 MHz.

3. Wyniki i dyskusja
WartoĞci gĊstoĞci pozornej spieków okreĞlone metodą
waĪenia hydrostatycznego wynosiáy odpowiednio 7,32 g·cm3
w przypadku PLZT i 7,26 g·cm3 w przypadku PLFZT. Mikrostruktury powierzchni przeáamów obu materiaáów prezentuje
Rys. 2. ĝredni rozmiar ziaren w tworzywie PLZT jest równy
3,3 m (Rys. 1a), podczas gdy w PLFZT wartoĞü ta jest nieco wiĊksza i wynosi 4,2 m (Rys. 1b). W obu przypadkach
mikrostruktury są jednorodne, o stosunkowo maáym rozrzucie wielkoĞci ziaren, posiadających izometryczne ksztaáty.
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Rys. 2. Obrazy SEM przeáamów próbek: a) PLZT i b) PLFZT.
Fig. 2. SEM images of fracture surfaces: a) PLZT and b) PLFZT.
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Temperaturowe zmiany wartoĞci przenikalnoĞci dielektrycznej (İ) i wielkoĞci strat dielektrycznych (tgį) obu materiaáów zostaáy przedstawione odpowiednio na Rys. 3. Strzaákami na wykresach zostaáy zaznaczone maksima przenikalnoĞci elektrycznej odpowiadające temperaturom Curie, TC,
przejĞcia fazowego z fazy ferro- do fazy paraelektrycznej.
Obserwujemy znaczny wzrost TC związany z czĊĞciowym
zastąpieniem jonów lantanu jonami Īelazem; temperatura
przejĞcia fazowego dla PLZT jest równa ok. 140°C, natomiast dla PLFZT ok. 260°C. WartoĞci maksymalne przenikalnoĞci elektrycznej takĪe róĪnią siĊ istotnie i tak dla PLZT
İosiąga ok. 1500, podczas gdy dla PLFZT - 3600. Zmienia
siĊ takĪe sam charakter przejĞcia fazowego, w przypadku
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Analiza dyfrakcyjna wykazaáa, Īe PLZT po procesie spiekania skáada siĊ wyáącznie z fazy o strukturze typu perowskitu, opisywanej symetrią romboedryczną i grupą przestrzenną R 3c. Wprowadzenie jonów Īelaza do ukáadu spowodowaáo zmianĊ symetrii struktury perowskitowej. PLFZT skáada siĊ w 88,2% wag. z fazy tetragonalnej, opisywanej grupą
przestrzenną P 4mm; pozostaáoĞcią jest faza romboedryczna oraz Ğladowe, poniĪej 2% wag., iloĞci fazy o strukturze
pirochloru i nieustalonej stechiometrii. Fakt zmiany skáadu
chemicznego tworzących siĊ roztworów staáych potwierdzają
zmiany odpowiednich staáych sieciowych. W przypadku PLZT
parametr sieciowy a = 5,7406 Å, zaĞ c = 14,1018 Å, a w przypadku PLFZT odpowiednio a = 5,7610 Å i c = 14,1670 Å.
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Rys. 3. Temperaturowe zaleĪnoĞci przenikalnoĞci dielektrycznej (İ) i wielkoĞci strat dielektrycznych (tgį) dla PLZT (a) oraz PLFZT (b).
Fig. 3. Temperature dependences of dielectric permittivity and dielectric loss tangent for PLZT (a) and PLFZT (b) samples.
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Rys. 4. PrzesuniĊcie czĊstotliwoĞciowe oraz spadek amplitudy
napiĊcia wyjĞciowego spowodowane polem magnetycznym
o wartoĞci 100 Oe w transformatorze piezoelektrycznym wykonanym z PLFZT.
Fig. 4. Amplitude drop and frequency shift under 100 Oe of magnetic
¿eld intensity in piezoelectric transformer made of PLFZT.

PLZT wykazuje on sáabą dyspersjĊ czĊstotliwoĞciową, czyli przesuniĊcia temperatur Curie wraz ze zmianą czĊstotliwoĞci pola pomiarowego co Ğwiadczy o rozmytym charakterze przejĞcia fazowego. Ta sama wielkoĞü dla PLFZT osiąga wartoĞü maksymalną równą dla wszystkich czĊstotliwoĞci i nie wykazuje cech rozmycia.
Materiaá zawierający Īelazo w porównaniu do czystego
PLZT wykazuje równieĪ duĪy wzrost wielkoĞci strat dielektrycznych, w temperaturze pokojowej wynosi on od 0,027
(PLZT) do 0,038 (PLFZT). Związany jest z tym wzrost przewodnoĞci materiaáu, jednak jego poziom nie jest na tyle duĪy
Īeby uniemoĪliwiaá proces polaryzowania w silnym polu elektrycznym dla ukierunkowania domen ferroelektrycznych. Interesujący jest takĪe fakt, Īe na charakterystyce temperaturowej kąta strat dielektrycznych dla PLFZT (Rys. 3b) obserwujemy dwa maksima związane z temperaturami przejĞü
fazowych, podczas gdy brak jest takich anomalii na charakterystyce przenikalnoĞci elektrycznej. MoĪe to Ğwiadczyü o wystĊpowaniu zróĪnicowania chemicznego faz romboedrycznej i tetragonalnej, obecnych w PLFZT - jedna z nich moĪe
byü wyraĨnie bogatsza w Īelazo niĪ druga.
Materiaá PLZT nie wykazywaá zmian w parametrach przetwarzania energii związanych z wpáywem pola magnetycznego, natomiast domieszkowany Īelazem PLFZT zmienia
wyraĨnie zarówno amplitudĊ, jak i czĊstotliwoĞü sygnaáu
wyjĞciowego (Rys. 4). Jak wynika z wykresu, pod wpáywem
pola magnetycznego o natĊĪeniu 100 Oe uzyskano przesuniĊcie czĊstotliwoĞciowe o ok. 50 Hz oraz spadek amplitudy
napiĊcia wyjĞciowego o ok. 0,2 V.
Efekt ten jest wynikiem efektu magnetoelektrycznego
(ME), którego napiĊciowy wspóáczynnik sprzĊĪenia dla badanego ukáadu dochodzi do 11,5 mV·(cm·Oe)1 w przypadku
czĊstotliwoĞci pola magnetycznego równej 1 kHz (Rys. 5).
Ta stosunkowo niska wartoĞü wspóáczynnika okazaáa siĊ wystarczająca do wytworzenia sprzĊĪenia magnetycznego oddziaáującego na parametry przetwarzania energii transformatora piezoelektrycznego.
WyjaĞnienie nadspodziewanie duĪego sprzĊĪenia magnetycznego wynika ze specy¿ki transformatora piezoelektrycznego pracującego w warunkach rezonansu elektrome-
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Rys. 5. ZaleĪnoĞü napiĊciowego wspóáczynnika elektromagnetycznego od natĊĪenia pola magnetycznego.
Fig. 5. Dependence of magnetoelectric coef¿cient on magnetic
¿eld intensity.

chanicznego. Jedną z konsekwencji powstania tego typu rezonansu w konstrukcjach dyskowych jest silne wzmocnienie
napiĊciowe, zazwyczaj na poziomie 100 razy, które w opisywanym przypadku powoduje wzmocnienie efektu magnetoelektrycznego. Dodatkowo, wysoki wspóáczynnik dobroci mechanicznej w materiaáach typu PZT pociąga za sobą
niezwykle wąski i stromy ksztaát charakterystyki amplitudowo-czĊstotliwoĞciowej (Rys. 4). Dlatego teĪ nawet bardzo
niewielkie zmiany wspóáczynników piezoelektrycznych i staáych sprĊĪystoĞci, związanych z przeorientowaniem domen
ferromagnetycznych przez pole magnetyczne, silnie wpáywają na mierzone parametry i są w tego typu urządzeniach
áatwe do detekcji. Z tego teĪ wzglĊdu transformator piezoelektryczny moĪe byü z powodzeniem stosowany jako czujnik
pola magnetycznego. Ponadto, pomiar zmian pola magnetycznego jest moĪliwy przy uĪyciu konwencjonalnych multimetrów bez uĪycia zaawansowanych technik pomiarowych,
poniewaĪ wzmocnienie nawet sáabego sygnaáu jest realizowane wewnĊtrznie przez transformator piezoelektryczny.

4. Podsumowanie i wnioski
Przedstawiona praca prezentuje nowy sposób detekcji pola magnetycznego przy uĪyciu transformatora piezoelektrycznego wykonanego z jednofazowego materiaáu multiferroicznego. Zastosowany materiaá o skáadzie
Pb0,91(La0,5Fe0,5)0,09(Zr0,65Ti0,35)0,9775O3 zapewnia wystarczająco wysoką wielkoĞü napiĊciowego wspóáczynnika magnetoelektrycznego potrzebną do konstrukcji transformatora
piezoelektrycznego ze sprzĊĪeniem magnetycznym. Przedstawiona konstrukcja moĪe posáuĪyü jako modelowe rozwiązanie tanich i niezawodnych urządzeĔ do detekcji pola magnetycznego, zastĊpując maáo trwaáe kompozyty warstwowe, zawierające materiaá magnetostrykcyjny taki jak Terfenol
-D. NajwaĪniejszą zaletą w tym wypadku bĊdzie moĪliwoĞü
stosowania do pomiaru natĊĪenia pola magnetycznego konwencjonalnych multimetrów, zamiast stosowanej tradycyjnie
kosztownej techniki pomiarowej typu lock-in.
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