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Implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych – SMART
Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN „TANGO”

Głównym celem fazy K projektu TANGO1/267100/NCBR/2015
jest przyciągnięcie jak największej liczby partnerów przemysłowych w celu realizacji fazy B+R grantu wspólnego
przedsięwzięcia NCN i NCBR dla praktycznego wykorzystania badań podstawowych. Projekt polega na transferze
technologii wytwarzania czujników pola magnetycznego,
generatorów energii i plazmy do zastosowań w branży
elektronicznej, samochodowej i powszechnego użytku. Finalnie ma to umożliwić wdrożenie zaawansowanych technik
wytwarzania „materiałów inteligentnych” do polskiego sektora
przemysłowego w celu podniesienia jakości naszych produktów czyniąc je bardziej konkurencyjnymi na rynku krajowym
i zagranicznym.
Dla realizacji głównych celów projektu został stworzony
portal innowacyjny http://smart.us.edu.pl/.
Głównym celem projektu jest realizacja praktyczna:
1. Czujników natężenia pola magnetycznego. Ograniczeniem w miniaturyzacji czujników półprzewodnikowych (Halla)
i magnetorezystancyjnych jest konieczność użycia obwodu
zasilającego, co zwiększa również straty energii w tych układach. Zastosowanie w tym obszarze aplikacyjnym zminiatu-
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ryzowanych monolitycznych czujników z materiałów multiferroicznych ma podstawową zaletą praktyczną w postaci braku
układów ich zasilania (są to czujniki generacyjne).
2. Generatorów energii elektrycznej (ang. Energy Harvesting EH). Potrzeba badań w tym obszarze związana jest
z niezwykle dynamicznym rozwojem elektronicznych urządzeń mikro mocy a przede wszystkim samo zasilających
się bezprzewodowych systemów czujnikowych. Dodatkowo globalne zainteresowanie koncepcją „zielonej” energii
powoduje, że temat zbioru energii ze źródeł bezpowrotnie
marnotrawionych do tej pory przykuwał wiele uwagi świata
naukowego w ciągu ostatniej dekady.
3. Generowanie zimnej plazmy (ang. Cold Plasma Generation). Potrzeba rozwijania zasilanych bateryjnie lub sieciowo miniaturowych urządzeń do generacji zimnej plazmy
związana jest z szerokim zakresem wykorzystywanych tego
typu aplikacji w medycynie, w wojsku do dezaktywacji broni
biologicznej i generalnie do dezynfekcji. Dodatkowo istnieje
możliwość generowania plazmy w cieczach, co znacznie
rozszerza rynek potencjalnych zastosowań o aplikacje do
uzdatniania wody.

INSTYTUT TECHNOLOGII I MECHATRONIKI

