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TIIVISTELMÄ

Energiankeräys on menetelmä jossa kerätään ympäristöstä tehoa muiden laittei-
den käytettäväksi. Pietsosähköisen ilmiön avulla voidaan muuttaa mekaanista vä-
rähtyä sähköiseksi energiaksi, joka voidaan ottaa talteen.

Työssä tutkittiin millaisia tehoja ja jännitteitä saadaan Smart Material:n MFC-
tyyppisistä pietsosähköisistä liuskoista mekaanisten värähtelyjen avulla. MFC-
liuskoja käytettiin sellaisenaan sekä päähän lisättyjen lisäpainojen kanssa ja poh-
jaan liimatun teräslevyn kanssa. Mitatuille tilanteille etsittiin resonanssitaajuudet
joilla ne tuottivat suurimman tehon sekä tulosten perusteella mitattiin sopivim-
mista tapauksista saatu teho myös käyttäen herätteenä pelkkää kohinaa. MFC:n
tuottamaa jännitettä mitattiin puhtaan resistanssin yli sekä tutkittiin aika jolla se
lataa passiivisen dioditasasuuntaajan avulla kondensaattoria.

Lisäpainot MFC-liuskassa aiheuttivat sen resonanssitaajuuden madaltumista,
josta seurasi myös sen tuottaman jännitteen madaltuminen. Suurimmat jännit-
teet kahdella alimmalla resonanssitaajuudella saatiin lisäpainottomalla liuskalla.
Kolmas resonanssitaajuus lisäpainojen kanssa ei kuitenkaan ollut enää päästään
vapaan liuskan tapaus vaan massan tuoma hitausmomentti sai liuskan pään vain
kääntymään paikoillaan, eikä heilumaan vapaasti. Tässä tilanteessa 5 gramman
lisäpaino tuotti suurimman jännitteen pistetaajuudella mitattuna, mutta kohinaa
herätteenä käyttävissä mittauksissa lisäpainottomat tapaukset tuottivat parhaan
jännitteen ja lataustehon.

MFC-liuskan pohjaan liimattu teräslevy kuitenkin paransi tilannetta paljaa-
seen liuskaan verrattuna. Teräslevyllisellä, mutta ilman lisäpainoja olevalla MFC-
liuskalla saatiin 100 µm siirtymällä 100 µF kondensaattori latautumaan 1,6 voltin
jännitteeseen 0,853 µW latausteholla, joka voi olla tarpeeksi jollekin hyvin pientä
käyttötehoa vaativalle laitteelle.

Avainsanat: energiankeräys, pietsosähköisyys, MFC
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ABSTRACT

Energy harvesting is a process where energy is collected from surroundings to be
used by other devices. With piezoelectric phenomenon mechanical vibrations can
be converted into electrical energy which can be collected.

In this work it was researched what power and voltage levels that could be ext-
racted from Smart Materials MFC-type piezoelectric strips with mechanic vibra-
tions. The MFC strips were measured received are but also with added mass at
their end and with steel plate glued to their bottom. Resonant frequencies where
they produced the largest power were searched for the different situations and the
generated power was measured the most suitable situations with using noise as the
stimulus. The voltage generated by MFC was measured over pure resistance and
the time in where it charged a capacitor with a passive diode rectifier.

Additional mass on the MFC-strip decreased its resonant frequency which also
caused lower generated voltage. The largest voltages with the two lowest resonant
frequencies were generated with strip without any added mass. Third resonant
frequency wasn’t the case of a free ended beam anymore, but the inertia of the
added mass made the end of the strip only to turn while staying in place instead of
swinging freely. In this situation the added mass of 5 grams produced the largest
voltage when measured at the resonant frequency, but with noise the cases without
any added mass produced the highest voltages and charging powers.

MFC-strip with the steel plate glued to the bottom, however, was better than the
pure strip. Steel plated strip without added mass at its end with 100 µm displace-
ment charged a 100 µF capacitor into 1.6 volts with 0.853 µW charging power,
which can be enough for some device with very small power consumption.

Keywords: energy harvesting, piezoelectricity, MFC
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ALKUSANAT

Työ on tehty Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston Mikroelektroniikan ja materiaali-
fysiikan laboratoriossa ja on osa laboratoriossa tehtävää energiankeräysmenetelmien
tutkimusta.

Esitän kiitokseni työni ohjaajalle TkT Jari Juutille sekä tarkastajana toimineelle
professori Heli Jantuselle. Kiitokset myös muulle laboratorion henkilökunnalle avusta
pienempien kysymysten ja ongelmien kanssa auttamisesta, sekä myös oma-aloitteisesta
neuvomisesta ja vinkkien antamisesta varsinkin työn teoriaosuuden suhteen. Lopuksi
haluan kiittää lähisukulaisiani, ystäviäni sekä erityisesti avopuolisoani Camillaa suuresta
tukemisesta työn tekemisen aikana.

Oulussa 24. huhtikuuta 2013

Lauri Pekkarinen

ps. Myös "kiitokset" PahkiSpeksiä kanssani tekemässä olleelle porukalle, ilman speksiä
olisi työ valmistunut huomattavasti aikaisemmin. Hauskaa kyllä oli.



LYHENTEET JA TERMIT

ζ vaimennussuhde (damping ratio)
C vaimennuskerroin
cc systeemin kriittinen vaimentuminen
E Youngin moduuli
Etot Komposiitin kokonais Youngin moduuli
E energia
fn ominaistaajuus
g maapallon vetovoiman kiihtyvyys
h palkin paksuus
I jäyhyysmomentti
Irms virran tehollisarvo
k jousivakio
m kappaleen paino
mk palkin massa
mkesk palkin keskitetty massa
ml palkin päähän lisätty massa
l palkin pituus
P teho
Q varaus
R resistanssi
Vp−p jännitteen huipusta huippuun -arvo
Vrms jännitteen tehollisarvo
w palkin leveys
MFC macro fiber composite
NASA National Aeronautics and Space Administration
PZT lyijy-zirkonium-titanaatti
RMS root mean square, neliöllinen keskiarvo
SSHI Synchronized Switch Harvesting on Inductor
SECE Synchronous Electric Charge Extraction
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1. JOHDANTO

Pietsosähköisessä ilmiössä mekaaninen energia muuttuu sähköiseksi energiaksi tai päin-
vastoin. Kytkemällä pietsosähköiseen materiaaliin jännitettä sen dimensiot muuttuvat,
eli saadaan aikaan mekaanista liikettä tai voimaa. Tälläisiä pietsosähköisiä sovelluksia
on esimerkiksi aktuaattoreissa ja ultraäänilähettimissä. Käänteisesti toimivat pietsosäh-
köiset elementit muuttavat mekaanista liikettä jännitteeksi. Tälläisiä sovelluksia ovat
esimerkiksi kipinäraolla toimiva kaasunsytytin tai erilaiset paine- tai liikeanturit. Näitä
molempia toimintatapoja yhdistävä sovellus on esimerkeiksi jännitemuuntaja, jossa
pietsorakenteisiin syötettävällä jännitteellä saadaan ne aiheuttamaan painetta toisille
pietsorakenteille, jotka tuottavat ulostuloon suuremman jännitteen. [1]

Tässä työssä tutkittiin miten pietsosähköinen materiaali toimii muuttaessa mekaa-
nista värähtelyä sähkötehoksi jolla voitaisiin käyttää muita elektronisia laitteita. Tätä
sovellusta kutsutaan pietsosähköiseksi energiankeruuksi.

Energiankeruu on nimensä mukaisesti energian keräämistä jostain systeemistä. Ylei-
sin kerättävä energia on sähköenergiaa sen säilytyksen ja käytön helppouden vuoksi.
Suuret sähkövoimalatkin ovat energiankerääjiä, mutta energiankerääjiä on myös hyvin
pienikokoisina. Kevyt ja pienikokoinen energiankeruusysteemi voi olla osa energiaa
käyttävää laitetta itseään, jolloin laite voidaan saada jopa täysin ulkoisesta energiasta
riippumattomaksi. Tälläisten sovellusten vuoksi energiankeruu on intensiivisen tutki-
muksen alaisena.

Tutkittavana pietsoelementtinä käytettiin Smart Material:n valmistamaa Macro fi-
ber composite (MFC) -liuskaa, joka kostuu pitkittäin sijoitetuista pietsosähköisistä
keraamikuiduista joiden päälle on asetettu elektrodit ja jotka on laminoitu kahden poly-
amidikalvon väliin. Yleisin pietsosähköisen komposiitin materiaali on PZT, eli lyijyn,
zirkoniumin ja titaanin oksidien seos. Tämä on myös tutkittavana ollut MFC-liuskan
koostumus.

Mitattava liuska kiinnitettiin mittalaitteistoon jossa sitä voidaan tärisyttää halutulla
pistetaajuudella tai laajakaistaisella kohinalla. MFC-liuskasta saatava jännite voidaan
kytkeä joko pelkkään kuormana toimivaan resistanssiin jolloin nähdään millaista jänni-
tettä saadaan lineaarisella kuormituksella tai yksinkertaiseen passiiviseen diodisillasta
koostuvaan tasasuuntaajaan jolla voidaan ladata kondensaattori ja joka vastaa tilannetta
jossa energiankeräintä käytettäisiin oikeasti.

Eri taajuuksien lisäksi MFC-liuskan päähän lisättiin myös erikokoisia massoja sekä
pohjaan liimattiin teräslevy jotta voitiin tutkia miten nämä vaikuttavat energiankeruun
tehokkuuteen, tuotettuun jännitteeseen ja tehoon.
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2. PIETSOSÄHKÖISYYS

2.1. Pietsosähköinen ilmiö

Tavallisessa kiinteässä aineessa ulkoisen paineen vaikutus aiheuttaa vain mekaanista
jännitystä, mutta pietsosähköisissä materiaaleissa se aiheuttaa myös puristettavan kap-
paleen vastakkaisille pinnoille muodostuvan varauksen. Tämän seurauksena syntynyt
jännite on suoraan verrannollinen puristusvoiman suuruuteen. Pietsosähköinen ilmiö
aiheuttaa myös käänteisen pietsosähköisen vaikutuksen, jossa kappaleeseen kohdistet-
tu sähkökenttä tuottaa siihen mekaanisen venymän. Tämä venymä näkyy kappaleen
laajenemisena tai supistumisena, riippuen sähkökentän polarisaatiosta ja aineen ominai-
suuksista. [2 s. 8]

Pietsosähköisen ilmiön teoria kehitettiin jo 1800-luvun alkupuolella, mutta sen ole-
massaolon varmistivat veljekset Pierre ja Jacques Curie vasta 1800-luvun lopulla. Pietso-
sähköisten aineiden tutkimus eteni nopeasti ja jo 1900-luvun alkupuolella oli sovelluksia
pietsosähköisistä resonaattoreista, lähettimistä ja vastaanottimista. [3 s. 1-10] 1940-
luvulla löydettiin keraameja, joiden dielektrisyysvakio oli huomattavasti aikaisempia
materiaaleja suurempi. Samaan aikaan ymmärrettiin sen johtuvan niiden ferrosähköi-
syydestä. Nämä löydöt aiheuttivat uudenlaisten pietsosähköisten materiaalien käytön ja
lisäsivät huomattavasti pietsosähköisten sovellusten määrää. [2 s. 2-3]

Kaikilla kiteisillä aineilla on jokin tietty järjestys jossa niiden atomit ovat. Tämä
kiderakenne koostuu säännöllisesti toistuvista alkeiskopeista, jotka ovat pienimpiä
rakenteita joista aineen säännöllinen kiderakenne muodostuu. Alkeiskoppi voi koostua
atomeista, ioneista tai molekyyleistä.

Jos alkeiskoppi on epäsymmetrinen, eli sillä ei ole symmetria-akselia, voi sellaisista
koostuvan kiderakenteen omaava aine olla pietsosähköinen. Kappaleen kokiessa me-
kaanista jännitystä, sen kiderakenne kokee pienen siirtymän, joka epäsymmetrisissä
kiderakenteissa voi aiheuttaa ionisiirtymiä ja muutoksia sähköisessä dipolissa.

Pietsosähköisen materiaalin spontaanin polarisaation muodostaminen johtuu sen
kiderakenteen kokemasta muutoksesta mekaanisen jännityksen alla. Polarisaatio johtuu
jännityksen aiheuttamista ionisiirtymistä, joten vain materiaalit joiden kiderakenne on
epäsymmetrinen voivat olla pietsosähköisiä. 32:sta mahdollisesta kiderakenteesta 20
ovat pietsosähköisiä. [4 s. 17-21] Kiteiden elastiset, dielektriset ja pietsosähköiset vakiot
voivat siis olla erilaisia eri suunnissa. [2]

Pietsosähköiset keraamit ovat ferrosähköisiä materiaaleja. Tietyn lämpötilan, jota
kutsutaan Curie-lämpötilaksi, yläpuolella niiden kiderakenteella on symmetriakeskus,
eikä niillä siten ole sähköistä dipolimomenttia. Tämän lämpötilan alapuolella materiaali
kokee faasimuutoksen monimutkaisempaan ja symmetriakeskuksettomaan rakenteeseen.
Tässä muodossa keraamissa on erillisiä domeeneja, eli alueita joiden sisällä sähködipo-
lien suunnat ovat samoja. Luonnollisessa, eli käsittelemättömässä, pietsosähköisessä
materiaalissa domeenit ovat kuitenkin satunnaisesti suuntautuneita, jolloin niiden dipolit
kumoavat toistensa vaikutuksen ja lopputuloksena koko kappaleen nettosähködipoli on
nolla.

Yleensä materiaaleissa täytyy olla kokonaissähködipoli jotta ne olisivat käyttökel-
poisia. Tämän saavuttamiseksi ne täytyy valmistusvaiheessa poolata. Poolauksessa
materiaalia lämmitetään, joskus yli sen Curie-lämpötilan, ja jäähdytetään samalla pitäen
sitä voimakkaassa sähkökentässä. Jäähtyessään kappaleen domeenit suuntautuvat sähkö-
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kentän mukaan jättäen materiaaliin jäännöspolarisaation myös poistettaessa sähkökenttä.
Tällöin kappaleelle on jäänyt kokonaissähködipoli. [5 s. 4 - 5]

Pietsomateriaaleilla on useita käyttökohteita yksinkertaisesta kuluttajaelektroniikas-
ta nanotekniikkaan saakka. Eräs yksinkertaisimmista käyttökohteista on sytytin jossa
pietsoelementti generoi paineen vaikutuksesta kilovolttien suuruisen jännitteen jolla
saadaan aikaan kipinä. Usein pietsotekniikkaa käytetään myös erilaisissa paine- ja
kiihtyvyysantureissa, joissa ne tuottavat jännitettä suhteessa mitattavaan suureeseen.
Tärkeä käyttökohde ovat myös ultraäänilähettimet ja -vastaanottimet sekä akustiset
kaiuttimet ja mikrofonit. Pietsoista voidaan tehdä myös mikrometriskaalassa toimivia
aktuaattoreita, joiden liikettä voidaan hallita hyvin tarkasti. On myös mahdollista yhdis-
tää pietsoelementin jännitteentuotto ja tulevan jännitteen aiheuttama muodonmuutos
muuntajaksi, missä matala jännite muutetaan korkeaksi jännitteeksi. [1]

2.2. Energiankeruu

Erilaiset energiankeruutekniikat ovat alkaneet yleistymään ja ovat jatkuvasti kasvavan
tutkimuksen alla. Energiankeruu käsittää yleisesti kaikki tekniikat joissa kerätään ympä-
ristössä esiintyvää, muuten hukkaan menevää, energiaa ja muutetaan se käytettävään
muotoon, yleensä sähköenergiaksi. Varsinkin autonomisiksi tarkoitetut systeemit, joi-
den paristoja tai akkuja on työlästä ja kallista vaihtaa, hyötyvät huomattavasti siitä, että
ne voisivat tuottaa oman käyttötehonsa. Tämänkaltainen pienimuotoinen, laitteeseen
integroitava energiankeruu kuitenkin tuottaa vain hyvin pieniä tehoja, joten sitä kautta
käyttötehonsa ottavan laitteen täytyy olla tarkkaan suunniteltu toimiakseen. Energian-
keruu on noussut merkittäväksi tutkimuksen kohteeksi viimeaikoina, sillä on täytynyt
odottaa elektroniikan kehittymistä tasolle, jolla pystytään valmistamaan tarpeeksi pie-
nellä teholla toimivia laitteita. [6]

Eri energiankeruumenetelmiä vertaillaan yleensä niiden tehotiheyden suhteen, eli
paljonko ne voivat tuottaa tehoa tilavuusyksikköä kohden. Joissain tapauksissa on
mielekkäämpää verrata eri menetelmien tuottamia tehoja niiden pinta-alojen suhteen,
sillä useat menetelmät toimivat vain ohuina kalvoina ja niiden paksuuden kasvattaminen
ei lisää saatua tehoa.

Tehokkain energiankeruumuoto on suora auringonvalo, jolla saavutetaan tehotiheys
15000 µW/cm3. Tämä on noin kaksi suuruusluokkaa suurempi kuin mikään muu te-
honlähde. Sisätiloissa valoon perustuvilla energiankeräimillä saadaan kuitenkin enää
noin 10-20 µW/cm3:n tehotiheys ja pimeässä tämä luonnollisesti tippuu nollaan. Ilma-
virtauksiin perustuvista pietsosähköisistä energiankeruumuodoista voidaan saada tehoa
kerättyä 360 µW/cm3, mutta tämä riippuu hyvin paljon tilaneesta jossa sitä käytetään.
Mekaanisista värähtelyistä voidaan saada helposti tehotiheys 300 µW/cm3, nykyään jo
yli 1 mW/cm3. Nämä ovatkin tästä syystä houkuttelevimpia vaihtoehtoja energiankeruu-
ratkaisuiksi.

Energiaa voidaan kerätä myös vaihtovirtalaitteiden tuottamista magneettikentistä,
radioaalloista ja akustisista aalloista. Nämä ovat kuitenkin usein hyvin spesifiseen koh-
teeseen soveltuvia ratkaisuja. Magneettikenttä ja akustinen aalto vaimenevat etäisyyden
neliössä, joten energiankeräimen täytyisi olla hyvin lähellä niiden lähdettä kerätäkseen
mahdollisimman paljon tehoa. [6]
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2.3. Pietsosähköinen energiankeruu

Kolme tavallisinta mekaanisen energian keräysmenetelmää ovat sähkömagneettinen,
sähköstaattinen ja pietsosähköinen menetelmä, joista tehokkain on pietsosähköisen
materiaalin käyttö. Pietsosähköinen energiankeruu perustuu laitteen käytön tuottamiin
värähtelyihin, paineeseen tai magneettikenttään jolla voidaan aiheuttaa mekaanista
jännitystä pietsomateriaaliin. Kahteen muuhun menetelmään nähden pietsosähköisillä
materiaaleilla on energiankeruussa suurempi tehotiheys ja niitä on helpompi hyödyntää.
Sähkömagneettiset energiankeruumenetelmät tuottavat yleensä vain hyvin matalia jän-
nitteitä. Siten ne vaativat moniosaisia jälkiprosessointeja, jotta niiden tuottama matala
jännite saadaan nostettua käyttökelpoiselle tasolle. Sähköstaattinen energiankeruume-
netelmä taas tarvitsee jonkinlaisen biasjännitteen tai -varauksen jotta kapasitiiviset
elementit voivat liikkuessaan tuottaa sähköä. Pietsosähköiset menetelmät tuottavat suo-
raan tarpeeksi suurta jännitettä eivätkä ne vaadi mitään ulkoista jännitettä toimiakseen.
Lisäksi pietsosähköisiä materiaaleja voidaan tuottaa mikro- tai makroskaalassa tarpeen
mukaan nykyisillä jo laajasti käytössä olevilla ohut- ja paksukalvo valmistustekniikoilla.

Yleisimmin käytössä olevat pietsosähköiset energiankerääjät perustuvat joko yhdestä
tai useammasta pietsokeraamikerroksesta toteutettuihin toisesta päästä kiinnitettyihin
palkkeihin tai muunlaisiin ulokkeisiin. Värähdellessään palkki venyy ja puristuu ka-
saan ja tuottaa elektrodien välille vaihtojännitettä. [7] Toinen vaihtoehto on monesta
pietsosähköisestä kerroksesta koostuva elementti joka kerää energiaa pitkittäisistä vä-
rähtelyistä. Yleensä ne ovat kiinnitettyinä laitteen pintaan kiinteästi jolloin värähtelyt
johtuvat niihin niiden pohjan kautta. [6]

Käytännössä tämä jännite on usein hetkittäistä, mutta tasaistenkin värähtelyjen ta-
pauksessa kerätty teho on pientä ja vaihtelevaa. Käytännössä siis pietsosähköisissä
energiankeräimissä täytyy olla vähintään tasasuuntaaja, suodatuskondensaattori ja pieni
akku tai varastokondensaattori jonne tehoa varastoidaan käyttöä varten. [6] Monimut-
kaisemmilla tasasuuntaimen korvaavilla sovituspiireillä saadaan parannettua tehoa jopa
yhdeksän- tai kymmenenkertaiseksi yksinkertaisimpiin passiivisiin menetelmiin nähden.
[8]

Yksinkertaisin tasasuuntaaja on diodisilta. Diodi on yksinkertaistettuna komponentti
joka päästää lävitseen virtaa vain toiseen suuntaan jättäen kuitenkin ylitseen tietyn
kynnysjännitteeksi kutsutun jännitteen. Tälläisen diodisillan ja sen perässä olevan varas-
tokondensaattorin kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 1. Tämä kynnysjännite riippuu
diodin tyypistä, diodin läpi kulkevasta virrasta ja lämpötilasta. Yleensä diodi yksinker-
taistetaan niin, että sen kynnysjännite on esimerkiksi tavallisen piidiodin tapauksessa
vakio 0,6 volttia tilanteesta riippumatta. Joissain lähteissä tämän kynnysjännitteen
sanotaan olevan 0,7 volttia. Tämä ero ei välttämättä ole merkitsevä esimerkiksi verkko-
jännitteellä toimivissa laitteissa, mutta energiankeruulaitteissa joista saadaan jännitettä
vain muutamia voltteja, tämä voi vaikuttaa hyötysuhteeseen jo huomattavasti.

Diodin kynnysjännite muuttuu lämpötilan mukaan noin −2 mV/◦C. Tämä ei huo-
neenlämmössä tunnu merkitsevältä, mutta jos esimerkiksi 0,2 voltin kynnysjännitteen
schottky-diodeilla tehtyä energiankeräintä käytetään ulkotiloissa, voi lämpötila vaihdel-
la välillä −30 ◦C - 60 ◦C. Tämä tarkoittaisi diodisillan kanssa sitä, että kynnysjännite
vaihtelisi välillä 240 mV - 600 mV lämpötilasta riippuen. [9] Tällöin 2 voltin huipusta
huippuun jännitteen tuottavalla keräimellä tasasuunnatun signaalin huippu olisi parhaim-
millaan 0,76 volttia ja huonoimmillaan 0,4 volttia. RMS-jännitettä tarkastellessa tilanne
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on vielä pahempi, sillä sinimuotoisen signaalin tehosta suurin osa on nollan ympärillä
olevassa osassa, joka juuri leikkaantuu pois kynnysjänniteen vuoksi. RMS-jännitteitä
tarkastellessa parhaimmassa tapauksessa saataisiin 0,51 volttia ja huonoimmassa ta-
pauksessa 0,23 volttia, eli saatu jännite voi tipahtaa 45 %:iin maksimista.

Kuva 1. Passiivinen tasasuuntaaja.

Eräs tasasuuntauksessa käytettävistä aktiivisista tekniikoista on Synchronized Switch
Harvesting on Inductor (SSHI). SSHI:ssä on lisätty tavallisen tasasuuntaavan diodisillan
tulon rinnalle sarjaan kytkin ja kela. Kytkin on lähtötilanteessa avoinna kunnes piet-
soelementin siirtymä on maksimissaan jolloin kytkin suljetaan ja pietsoelementin oma
kapasitanssi muodostaa piirin kelan induktanssin kanssa oskilloivan LC-piirin. Tämän
oskilloinnin yhden puolijakson jälkeen kytkin avataan, jolloin pietsoelementin jännite
on oskilloinnin seurauksena vaihtanut etumerkkiään. Näin tasasuuntaimen perässä oleva
kuorma kokee vain samanmerkkistä jännitettä.

Kuva 2. SSHI-tasasuuntaaja.

Toinen pietsosähköisessä energiankeruussa usein käytetty tasasuuntain Synchronous
Electric Charge Extraction (SECE) on tekniikka jossa tasasuuntaavan diodisillan ja
kuorman väliin on kytkettu DC-DC-muuntaja joka koostuu kytkimestä ja kelasta. Piet-
soelementin siirtymän ollessa huipussa tai minimissä avoin kytkin suljetaan ja pietsoele-
mentin omaan kapasitanssiin kertynyt varaus pääsee kulkemaan kelan läpi muodostaen
suuren virran jonka yhteydessä energia siirtyy kelan induktanssiin. Kun koko varaus on
siirtynyt pietsoelementistä kelaan ja jännite pietsoelementin yli on nolla, kytkin avataan
ja pietsoelementti alkaa tuottamaan varausta nähdessään taas avoimen piirin. Kelaan
kertynyt energia siirtyy kuormassa olevaan kondensaattoriin tällä aikaa.
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SSHI on yli kolme kertaa tehokkaampi menetelmä kuin SECE, tuottaen jopa kym-
menenkertaisen tehon passiiviseen tasasuuntaajaan nähden kun SECE tuottaa vain
kolminkertaisen. Tästä huolimatta SECE on käyttökelpoinen, sillä SSHI vaatii tunnetun
herätetaajuuden ja kuormaresistanssin, kun SECE puolestaan toimii millä tahansa taa-
juudella ja kuormaresistanssilla ilman erillistä säätöä. Toinen SECE:n hyvä puoli on sen
toimivuus myös satunnaisen herätteen kanssa toisin kuin SSHI. Satunnaisherätteen kans-
sa SECE:n tehokkuuskerroin kuitenkin tippuu kolminkertaisesta kaksinkertaiseksi.[6 s.
209-265] [10]

Kuva 3. SECE-tasasuuntaaja.

2.3.1. Erikoismenetelmät

Mekaanisilla energiankeräimillä on yleensä tiettyjä resonanssitaajuuksia joilla ne kerää-
vät värähtelyjen energiaa talteen parhaiten. Kerättävät värähtelyt harvoin pysyvät vain
tietyillä taajuuksilla, joten olisi hyödyllistä pystyä säätämään energiankeräimen reso-
nanssitaajuutta. Yksinkertaisin tapa on muuttaa energiankeräimen kuormaimpedanssia,
jolloin sen resonanssitaajuus muuttuu myös. Tämän toteuttaminen kuitenkin on huo-
mattavan monimutkaista, sillä se vaatii ohjelmoitavan mikrokontrollerin, joka muuttaa
kuormana olevien kapasitiivisten elementtien kytkentöjä ja sitä kautta kuormaimpe-
danssia. Toinen vaihtoehto on käyttää mikrokontrolleria kytkemään energiankeruu-
elementtejä sarjaan tai rinnan resotanssitaajuuden muuttamiseksi. Molempien tapojen
hyötysuhde on kuitenkin huono, sillä energiankeräimen koko kasvaa huomattavasti ja
mikrokontolleri säätösysteemeineen vie paljon tehoa. [6 s. 24-25]

Pietsosähköisen elementin resonanssitaajuutta voidaan säätää myös käyttämällä hy-
väksi sen epälineaarisuutta. Pietsosähköiseen materiaaliin johdettu jännite muuttaa sen
jäykkyyttä, joka puolestaan vaikuttaa suoraan sen resonanssitaajuuteen. Kytkemällä
pietsoelementtiin biasjännite voidaan säätää sen resonanssitaajuutta. Tätä kontrolloi-
va systeemi on huomattavasti yksinkertaisempi kuin aiemmin mainitut. Jäykkyyden
muutokseen vaikuttaa huomattavasti pietsomateriaalin ominaisuudet, sillä pehmeissä
PZT-materiaaleissa resonanssitaajuuden muutokseen liittyvä kerroin on jopa 40 kertaa
suurempi kuin kovemmissa PZT-yhdisteissä. [6 s. 31-32]

Taajuudet joilla useimmat koneet ja laitteet tärisevät sijoittuvat välille 5 - 100 Hz,
mutta löytyy myös laitteita joilla voi olla tätä matalampia tai korkeampia taajuuksia.
Pietsosähköisten elementtien resonanssitaajuudet ovat yleensä korkeampia kuin muuta-
mia hertsejä. Hieman korkeammilla taajuuksilla pietsoista saadaan myös paremmat hyö-
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tysuhteet energiankeruussa. Pietsoelementin kokemien värähtelyjen taajuutta voidaan
kuitenkin kasvattaa kiinnittämällä se mekaaniseen systeemiin joka nostaa värähtelyn
taajuutta. Yksinkertaisia tapoja tähän ovat erilaiset jousiin ja hammasrattaisiin perustu-
vat järjestelmät jotka moninkertaistavat kokemansa värähtelyn taajuuden ja pystyvät
siirtämään sen energiankeruuelementtiin. [6 s. 32]
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3. TUTKITTAVAT MATERIAALIT

3.1. MFC

NASA kehitti vuonna 1996 Macro Fiber Composite nimitetyn rakenteen pääasiallisesti
värähtelyjen tuottamista ja vastaanottamista sekä energiankeruuta varten. Se koostuu
pietsosähköisistä keraamikuiduistaa jotka on laminoitu elektrodien ja polyimidikal-
vojen väliin. Elektrodit ovat kiinni kalvossa lomitetulla sormikuviolla pietsotankojen
molemmin puolin suoraan kiinni pietsossa, jolloin ne voivat johtaa jännitettä suoraan
pietsotankoihin ja niistä pois. Tangot voivat olla aseteltuina mihin tahansa suuntaan,
jolloin MFC:tä voidaan käyttää halutulla tavalla, esimerkiksi vinosti asetetuilla tangoilla
saadaan MFC kiertymään pituusakselinsa ympäri, kun suoraan asetetuilla tangoilla
MFC vain taipuu yhteen suuntaan.

MFC:t ovat erittäin taipuisia, jolloin ne voidaan kiinnittää kaareviin ja taipuviin
pintoihin ilman särkymisen vaaraa. Tässä suhteessa ne ovat paljon käyttökelpoisempia
kuin perinteiset yhtä kiinteää materiaalia olevat pietsokeraamit. MFC:t toimivat hyvin
antureina esimerkiksi venymän tai värähtelyn mittaamisessa tai jos niihin kytketään
jännite, esimerkiksi aktuaattoreina tai ultraäänilähteinä.

Pietsosähköiset materiaalit ovat anisotrooppisia, joten materiaaleihin liittyvät vakiot
ovat erilaisia eri suunnissa. Nämä suunnat määrätään antamalla ulottuvuuksille x, y ja z
numerot 1, 2 ja 3 ja määrittämällä ominaisuudet erikseen eri suunnissa.

Smart Materials tekee pääosin 33- tai 31-moodissa toimivia MFC-rakenteita. 33-
moodissa MFC:n suuntaama voima ja sen generoiman jännitteen suunnat ovat samat,
kun taas 31-moodissa voima on pitkittäiseen suuntaan ja jännite syötetään pystysuorassa
suunnassa. 33-moodissa varaus kerätään samasta suunnasta kuin mihin siihen tuleva
voima vaikuttaa ja 31-moodissa voimaan nähden kohtisuorasta suunnasta. 33-moodissa
MFC:stä saadaan ulos suurempi jännite kuin monoliittisista keraameista, joten se on
selkeä valinta energiankeruusysteemeihin. Tässä työssä mitatut MFC:t ovat myös 31-
moodissa toimivia. 33-moodia käytetään kuitenkin myös energiankeruussa pinotuista
pietsolevyistä koostuvissa elementeissä. [11] [12] [6]

Kuva 4. Erilaiset MFC rakenteet.

Yleisin pietsosähköinen keraami on PZT, eli lyijyn (Pb), zirkoniumin (Zr) ja titaanin
(Ti) oksidien sekoitus, jota on tässäkin tapauksessa käytetty. Smart Material Corporation
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ei kuitenkaan kerro tarkasti heidän materiaaleissaan olevan zirkoniumin ja titaanin
suhdetta. Mittauksissa käytettiin MFC mallia M4010-P1, jonka aktiivinen alue, eli
alue jolla pietsotangot ovat, on 40x10 mm2 ja paksuus mitattuna 250 µm (valmistajan
tietojen mukaan paksuus on noin 300 µm).

Kuvassa 5 on periaatekuva MFC:stä. Harmaalla piirretyt elektrodit ovat lomittain
pitkittäin olevien PZT-kuitujen päällä.

Kuva 5. Periaatekuva MFC:stä.

3.2. Värähtelevän palkin teoriaa

Värähtelevät passiiviset systeemit voidaan redusoida keskitetyksi jousi-massa-systeemiksi
jonka hallitseva liikeyhtälö voidaan kirjoittaa:

mkeskz̈ + cż + kz = −Mÿ (1)

missä z = x − y on massan kokonaissiirtymä, mkesk on keskitetty massa, k on jousivakio
ja c on vaimennuskerroin. Yhtälö 1 voidaan kirjoittaa myös vaimenemiskertoimen ja
ominaistaajuuden avulla. Vaimennussuhde ζ on dimensioton suure joka määritellään
systeemin vaimentumisen (c) suhteesta kriittiseen vaimennukseen (cc):

ζ =
c
cc

=
c

2
√

mkeskk
(2)

Jousi-massa-systeemin ominaistaajuus määritellään kaavalla 3.

fn =
1

2π

√
k

mkesk
(3)
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Palkille voidaan määritellä jousivakio k, jolloin voidaan laskea eri tilanteissa sen omi-
naistaajuus. [7]

MFC:tä käsitellään laskuissa toisesta päästään kiinnitettynä palkkina jonka toinen
pää on vapaasti liikkuva. Tällä tavalla voidaan laskea MFC-liuskan ja sen päässä
olevan painon muodostaman systeemin ominaisvärähtelytaajuus. Tämä on taajuus, jolla
systeemi on resonanssissa herätteenä toimivan värähtelyn kanssa. Resonanssitaajuudella
systeemi värähtelee huomattavasti suuremmalla amplitudilla kuin sen ulkopuolella, joten
energiankeruussa sen määrittely on erittäin tärkeää, jotta saadaan mitoitettua värähtelyjä
keräävä systeemi halutuille taajuuksille.

Systeemeillä on aina myös muita resonanssitaajuuksia jotka ovat ominaisvärähtely-
taajuuden kerrannaisia. Näitä sanotaan harmonisiksi kerrannaisiksi ja lähteestä riippuen
joko ominaisvärähtelytaajuutta tai sen ensimmäistä kerrannaista sanotaan ensimmäi-
seksi harmoniseksi taajuudeksi. Tässä tapauksessa ominaisvärähtelytaajuutta kutsutaan
ensimmäiseksi harmoniseksi taajuudeksi ja sen ensimmäistä kerrannaista toiseksi har-
moniseksi taajuudeksi.

Harmoniset kerrannaistaajuudet riippuvat kappaleen edellä mainituista ominaisuuk-
sista ja siitä miten värähtelevä systeemi on ympäristöönsä kiinnitetty. Palkin tapauksessa
sen päät voivat olla kiinni kiinteästi, täysin vapaina tai saranoidusti, jolloin palkin pää
pääsee taipumaan värähtelyn mukana. Yksinkertaisin tapaus on molemmista päistään
saranoitu palkki, eli esimerkiksi jonkin soittimen kieli, jonka harmoniset kerrannaiset
ovat sen perustaajuus kokonaisluvuilla kerrottuina. Toisesta päästään kiinteästi kiinni-
tetty palkki jonka toinen pää on vapaa on huomattavasti tätä monimutkaisempi, eikä
tulosta voida saada kuin numeerisesti laskemalla.

Kaavoissa on useimmiten yksinkertaistettu tilanne niin, että kappaleen massa on
keskitetty sen keskelle yhteen pisteeseen. Tämä toimii tasaisissa tilanteissa kohtuullisen
hyvin, mutta on lähes käyttökelvoton kun herätteenä toimii nopea transientti. Tässä työs-
sä käytetyt värähtelyt ovat tasaisia ja jatkuvia, joten voidaan käyttää yksinkertaistettuja
kaavoja. [13]

Sijoittamalla kaavaan 3 palkille laskettu jäykkyys k = 3EI/l3 saadaan toisesta pääs-
tään kiinnitetyn ja toisesta päästä vapaasti värähtelevän palkin ominaistaajuuskaava 4
[7].

fn =
1

2π

√
3EI
m · l3 (4)

, missä
E = materiaalin Youngin moduuli
I = jäyhyysmomentti
l = kappaleen pituus
m = kappaleen paino
k = kappaleen jousivakio

Jos halutaan laskea myös palkin muut harmoniset taajuudet tai tilanne jossa palkin
toinen pää on saranoitu käytetään kaavaa 5, johon sijoitettava kerroin k voidaan laskea
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[7] tai poimia kirjassa Mechanical Vibrations olevasta taulukosta [14 s. 379]. Nämä
lasketut kertoimet ovat esitetty taulukossa 1.

fn =
1

2π
k

√
EI

m · l3 (5)

Taulukko 1. Lasketut ominaistaajuuksien kertoimet.

Harmoninen 1. 2. 3.
Kiinteä-vapaa: k = 3,16 k = 22,05 k = 61,70
Kiinteä-vapaa lask.: k = 3,52 k = 22,04 k = 61,70
Kiinteä-saranoitu: k = 15,36 k = 49,95 k = 104,24

Annetut vakiokertoimet on laskettu numeerisesti ja eri lähteiden perusteella ne eroavat
hieman toisistaan. Laskemalla ratkaisut yhtälöstä 1 + cosλcoshλ = 0 (jossa λ =

√
k)

saadaan mahdollisesti tarkemmat arvot kiinteä-vapaa reunaehtojen tilanteelle.
Tilanne jossa palkin päähän on lisätty massa on monimutkaisempi kuin yksinker-

taistettu tapaus jossa otetaan huomioon vain palkin oma massa. Palkin päässä olevan
massan ollessa huomattavasti suurempi kuin palkin oma massa, tilanne lähestyy yleistä
harmonista värähtelijää. Tässä tapauksessa palkin massan sijalle sijoitetaan sen päähän
lisätty massa, tarkemmissa approksimaatioissa tähän lisätään vielä noin kolmannes
palkin omasta massasta. [15][16]

Uudemmassa kirjassa Energy Harvesting Technologies [6] sanotaan, että lisätyn pai-
non tapauksessa ominaistaajuus voidaan saada kaavalla 6.

f =
1

2π

√
3EI

( 33
140mk + ml) · l3

(6)

mk = palkin oma massa
ml = palkin päähän lisätty massa

Muiden harmonisten tapauksissa laskeminen lisätyn painon kanssa ei ole enää järke-
vää. Lisäksi taajuuteen vaikuttaa voimakkaasti palkin pään liikkeen laajuus, josta voi
seurata jopa 35 % virhe tuloksessa.

Palkin päähän lisätyn massan kasvaessa palkki jonka toinen pää on kiinteästi kiin-
nitetty ja toinen pää vapaasti liikkuva alkaa muistuttamaan tilannetta jossa vapaasti
liikkuva pää onkin saranoitu. Tämä on luonnollinen seuraus lisätyn massan aiheuttamas-
ta kasvavasta hitausmomentista, eli massa ei yksinkertaisesti ehdi liikkumaan syötteen
mukana ja pystyy vain kallistumaan palkin pään mukana. Tämän tapahtuessa palkin
päähän lisätty paino ei enää vaikuta taajuuksiin, ainoastaan siihen millä taajuudella tämä
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käyttäytyminen alkaa hallitsemaan, eli mille taajuuksille ominaistaajuudet sijoittuvat,
vapaa-kiinnitetty palkin tapauksen sijaan. [6] [16]

3.3. MFC:n resonanssitaajuuden arviointi

MFC-liuskojen sisältämän pietsomateriaalin ominaisuuksien arvot ovat saatavilla Smart
Materials:n julkaisemasta datalehdestä, mutta elektrodien, liiman ja polyimidikalvojen
arvoja ei ole ilmoitettu tarkasti. Niitä on kuitenkin pietsokuitujen tilavuuteen nähden
hyvin vähän jolloin niiden arvot eivät vaikuta kovin merkittävästi tuloksiin. Tästä joh-
tuen laskut suoritettiin käyttäen pelkästään pietsomateriaalin arvoja. Koska pietsokuidut
ovat pyöreitä, niiden peittämä alue ei ole homogeeninen. Laskemiseen käytetyt kaavat
olettavat palkin olevan yhtä kiinteää materiaalia, joten laskut ovat tässä tapauksessa
vain approksimaatioita. Approksimaatiosta saadaan kuitenkin riittävän tarkka tieto siitä
millä taajuusalueella ominaistaajuus suunnilleen on.

Pietsomateriaalin arvot:
Youngin moduuli pituussuunnassa E = 15,857 GPa
Paino M = 0,476 g = 0,000476 kg
Pituus l = 3,5 cm = 0,035 m
Paksuus h = 0,25 mm = 0,00025 m
Leveys w = 1 cm = 0,01 m
Jäyhyysmomentti I = wh3

12 = 0,01 · 0,000253

12 = 1,302 · 10−14 m4

, joista Youngin moduuli on saatu datalehdestä, muut arvot ovat itse mitattuja.

Sijoittamalla nämä ja k taulukosta 1 kaavaan (5) saadaan mittaussysteemiin kiinni-
tetyn MFC-liuskan ominaistaajuudeksi

f1 =
1

2π
· 3,159

√
15,857 GPa · 1,302 · 10−14 m4

0,000476 kg · (0,035 m)3 = 50,57 Hz

Sijoittamalla jousivakio k:n paikalle arvot k = 22,05 ja k = 61,70 saadaan taajuu-
det palkin toiselle ja kolmannelle harmoniselle taajuudelle. Toinen harmoninen f2 =

352,97 Hz ja kolmas harmoninen f3 = 987,68 Hz
Sijoittamalla k = 15,36 ja k = 49,95 saadaan taajuudet kiinnitetty-saranoitu -tilanteelle:
f1 = 235,71 Hz ja f2 = 766,50 Hz.

Mittauksia tehtiin myös lisäämällä MFC-palkin päähän lisäpainoja. Nämä tilanteet
voidaan laskea kaavalla (6), jolloin saadaan niiden ominaistaajuudet. Tässä tapaukses-
sa palkin pituudeksi kaavaan laitetaan 3,6 cm, sillä painot kiinnitettiin palkin päässä
olevan millimetrin mittaisen "ylimääräisen"polyimidin päälle. Aktiivinen alue oli siis
entisellään, sillä lisäpainot ovat sen jatkeena.

Taulukossa 2 on esitetty ensimmäiset resonanssitaajuudet eri lisäpainojen kanssa.
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Taulukko 2. Lasketut ominaistaajuudet lisäpainon kanssa.

massa (g) taajuus (Hz)
0,5 23,443
1,0 17,391
2,0 12,619
3,0 10,395
5,0 8,111

Teräslevyn kanssa liuskan ominaisuudet muuttuvat niin, ettei niiden laskeminen ole
suoraviivaista. Yhdistelmäpalkin Youngin moduulia täytyy approksimoida eri materiaa-
lien paksuuksien suhteessa [17]. Jos venymä on pituussuuntaista, niin Youngin moduuli
approksimoidaan kaavalla:

Etot = h1 · E1 + h2 · E2 (7)

Jos venymä on paksuussuuntaista, niin Youngin moduuli lasketaan keskiarvon sijasta
painotetulla keskiarvolla, joten kaavaksi tulee:

Etot = (
h1

E1
+

h2

E2
)−1 (8)

Taipuvan palkin venymän ollessa suurimmaksi osaksi pituussuuntaista, käytettiin tässä
Youngin moduulin approksimointiin kaavaa 7.

Etot =
0, 25 mm
0, 3 mm

· 15, 857 GPa +
0, 05mm
0, 3mm

· 190 GPa ≈ 44, 9 GPa (9)

Jäyhyysmomentin laskeminen osoittautuu huomattavasti monimutkaisemmaksi. Ho-
mogeenisen aineen neutraali lävistäjä, eli kappaleen sisällä oleva taso, joka kappaleen
taipuessa ei veny eikä puristu kasaan, on täsmälleen kappaleen keskellä. Kappaleella,
joka koostuu erilaisista päällekkäin olevista materiaaleista tämä neutraali lävistäjä ei si-
jaitse enää kappaleen keskellä, vaan se riippuu eri materiaalien paksuuksista ja Youngin
moduuleista. [18]
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Teräksen Youngin moduuli Eteräs = 190 GPa
MFC:n Youngin moduuli EMFC = 15, 857 GPa
Näiden suhde n ≈ 12

Jotta saadaan jäyhyysmomentin laskemista varten palkin teräksen ekvivalentti leveys
suhteessa MFC:hen, se täytyy kertoa Youngin moduulien suhteella n.

wteräs_ekv = 12 · 10 mm

Tälläisen palkin poikkileikkauksen geometrisen keskipisteen läpi menevä vaakasuuntai-
nen neutraali akseli lasketaan kaavalla 10.

Y =

a∑
l=1

blAl

a∑
l=1

Al

(10)

Tämän jälkeen voidaan laskea palkin jäyhyysmomentti I kaavalla 11.

I =

a∑
l=1

(
blh3

l

12
+ Al(dl − Y)2) (11)

Joissa:
Al = palkin poikkileikkauksen pinta-ala
bl = skaalattu leveys
hl = palkin tiettyä materiaalia olevan osan korkeus
dl = tiettyä materiaalia olevan osan puolivälin kohta palkin pohjasta mitattuna
Y = laminoidun palkin neutraali lävistäjä

Palkin läpileikkaus on siis oikeasti tämän näköinen:

Kuva 6. Palkin läpileikkaus
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Laskemista varten skaalattu teräslevyn leveys bteräs = n · 10 mm = 12 · 10 mm =

120 mm, jolloin tilanne näyttäisi tältä:

Kuva 7. Palkin skaalattu läpileikkaus

Tämän palkin pystysuuntaisen poikkileikkauksen geometrinen keskipiste on:

Y = 10 · 0,25 · 0,175+120 · 0,05 · 0,025
10 · 0,25+120 · 0,05 mm = 0, 06912 mm

Ja uusi jäyhyysmomentti:

I = [10 · 0,253

12 + 10 · 0, 25 · (0, 175 − 0, 06912)2] + [120 · 0,053

12 + 120 · 0, 05 · (0, 025 −
0, 06912)2] = 0, 054 mm4

Sijoittamalla nämä kaavaan (5) saadaan teräslevyllisen MFC-liuskan ominaistaajuudek-
si

f1 =
1

2π
· 3,159

√
44, 9GPa · 5, 4 · 10−14m4

(0, 000476 kg + 0,0000138 kg) · (0,036 m)3 = 163, 8 Hz

Kuuden gramman lisäpainon kanssa käytetään kaavaa (6) ja saadaan ominaistaajuudeksi

f6g_1 =
1

2π

√
3 · 44, 9 GPa · 5, 4 · 10−14 m4

(0, 236 · (0,000476 kg + 0, 0000138 kg) + 0,006 kg) · (0,036 m)3 = 25, 41 Hz
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4. MITTAUSJÄRJESTELYT

4.1. Värähtelyjen mittaus

MFC-liuskoja mitattiin kiinnittämällä se Brüel & Kjær Mini-Shaker 4810 sähkömag-
neettiseen täryttimeen. Herätteenä käytettiin signaaligeneraattorista TGA 1244 lähetet-
tyä ja audiovahvistimella vahvistettua siniaaltoa. Täryttimen rajoitusten takia voitiin
MFC:tä liikuttaa 20 - 1000 Hz kaistalla maksimissaan 10 µm siirtymällä. Kuitenkin
alle 500 Hz taajuuksilla voitiin kasvattaa liikkeen huipusta huippuun siirtymää 100
µm laajuiseksi mitatessa MFC:stä saatavaa jännitettä eri kuormilla. Siirtymä mitat-
tiin laservibrometrillä Polytec OFV-5000 Vibrometer Controller ja OFV-552 Fiber
Vibrometer.

5 cm pituinen MFC-liuska kiinnitettiin pidikkeeseen niin, että vapaasti heiluva osa
oli 3,6 cm, josta 3,5 cm oli pietsotankoja. Siirtymä mitattiin pidikkeestä, joten liuskan
pää voi heilua huomattavasti suuremmalla amplitudilla. Koska liuskan pää taipuu
heiluessaan on tämän liikematkan mittaaminen laser-siirtymämittauksessa vaikeaa ja
suurimmilla liikkeillä mahdotonta, sillä lasersäde ei enää heijastu takaisin anturiin.

Sähköiseksi kuormaksi valittiin 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 90 kΩ, 0,5 MΩ ja 1 MΩ

resistanssi tai pelkkä sovituspiiri.

Kuva 8. Kuva MFC:n mittausjärjestelystä.
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Mittauksissa värähtelijän siirtymä pidettiin vakiona eri taajuuksilla, joten taajuuden
kasvaessa MFC:n kokema kiihtyvyys kasvaa kaavan a = x · (2π · f )2) mukaisesti. Kiih-
tyvyys eri taajuuksilla 10 µm siirtymällä, on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Täryttimeen kiinnitetyn liuskan 10 µm siirtymällä eri taajuuksilla kokemat
kiihtyvyydet m/s2:na ja suhteessa maapallon vetovoiman kiihtyvyyteen g.

taajuus kiihtyvyys suhde vetovoimaan
10 Hz a = 0, 03948 m/s2 ≈ 0, 004 g
100 Hz a = 3, 948 m/s2 ≈ 0, 4 g
1000 Hz a = 394, 8 m/s2 ≈ 40 g

Korkeammilla taajuuksilla kiihtyvyys on siis jo 40-kertainen maapallon painovoi-
man kiihtyvyyteen nähden. Tämä on huomattavasti suurempi kuin mitä useimmissa
mittauksissa on käytetty, kuten esimerkiksi 0,05 g julkaisun [19] tapauksessa. Suuret
kiihtyvyydet saattavat tuntua epärealistisilta tilanteilta, mutta siirtymän ollessa vain 10
µm, tälläiset ovat hyvin mahdollisia systeemeissä joista tehoa halutaan kerätä. MFC-
liuskan oma, maksimissaan muutaman gramman suuruinen massa, ei myöskään vaikuta
merkittävästi jos laite johon se kiinnitetään on huomattavasti painavampi.

4.2. Eri mittaustilanteet

MFC mitattiin ensin ilman päähän kiinnitettyä painoa ja sen jälkeen painoilla 0,5 g,
1,0 g, 2,0 g, 3,0 g ja 5,0 g. Tämän jälkeen liuskan alle liimattiin epoksiliimalla 50 µm
paksu teräslevy. Tällä teräslevyllisellä MFC:llä tehtiin mittaukset ilman lisäpainoa ja
sen päässä olevan 6 g painon kanssa.

Pelkällä sinimuotoisella herätteellä tehdyt mittaukset eivät ole kovin hyvin reaali-
maailman tilanteita kuvaavia, sillä todellisten laitteiden värähtelyt ovat huomattavasti
laajemmalla alueella kuin yhdellä pistetaajuudella. Tästä johtuen parhaimmaksi havai-
tulla liuskalla tehtiin mittaus jossa herätteenä toimi välillä 10-200 Hz oleva valkoinen
kohina. Koska täryttimen ominaisuudet muuttuvat taajuuden suhteen, mittausten perus-
teella suodatettiin kohina sellaiseksi, että sen aiheuttama liikkeen amplitudi oli vakio
eri taajuuksilla.

4.3. Sovituspiiri

Mittauksissa käytettiin sovituspiirinä yksinkertaisinta schottky-diodeista tehtyä pas-
siivista diodisiltaa kokoaaltotasasuuntaajana ja sen jälkeen tulevaa suodatuskonden-
saattoria, joiden kaavio on esitetty jo aiemmin kuvassa 1. Dioditasasuuntaaja vie aina
jännitteestä kahden diodin kynnysjännitteen verran, mutta tätä voidaan vähentää käyttä-
mällä tavallisten diodien sijaan schottky-diodeja, joiden kynnysjännite on huomattavasti
pienempi kuin piidiodeissa. Tässä tapauksessa käytettiin BAT 46 -mallisia diodeja
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joiden kynnysjännite on milliampeeria pienemmillä virroilla alle 0,2 volttia, eli jännite-
häviö diodisillassa on maksimissaan 0,4 volttia, joka on vielä hyvin siedettävä, koska
pietsoelementit tuottavat yleensä suhteellisen korkeita jännitteitä. [20]

Tasasuuntaajan jälkeen olevan kondensaattorin kapasitanssin tarkalla arvolla ei ole
tässä tapauksessa suurta merkitystä. Riittää, että sen ja kuormavastuksen muodostama
aikavakio on tarpeeksi suuri pitämään jännitteen rippeli niin pienenä, ettei sitä tarvitse
ottaa huomioon. Koska pietsogeneraattorista ei muutenkaan saada suuria tehoja ulos,
eli kuormavastus täytyy pitää suurehkona, ja koska käytettävät herätetaajuudet eivät
ylitä yhtä kilohertsiä, riittää tässä tapauksessa suodatuskondensaattoriksi 100 µF:n
elektrolyyttikondensaattori. [6 s. 84-89]

Käytännön energiankeruusysteemeissä olisi kondensaattorin jälkeen vielä akku jonne
saatu energia varastoidaan, mutta mittauksissa sovituspiirin kuormana käytetään vain
vastusta, jolloin mittaus on yksinkertaisempaa, mutta tulokset ovat silti vertailukelpoisia.



25

5. MITTAUSTULOKSET

5.1. MFC:n tulokset

5.1.1. Mittaus ilman lisäpainoja

Ensimmäisenä mitattiin MFC-liuskaa ilman lisäpainoja taajuusvälillä 20 - 1000 Hz 10
µm siirtymällä. Kuormana toimi 1 MΩ resistanssi jonka yli muodostuneen vaihtojännit-
teen huipusta huppuun arvot mitattiin ja koostettiin kuvaan 9.

Kuva 9. Huipusta huippuun jännitteet ilman lisäpainoa 1 MΩ:n kuormaan.

Kuvasta 9 nähdään selvästi kolme piikkiä taajuuksilla 58 Hz, 383 Hz ja 720 Hz.
Laskennallisesti saatu ensimmäinen resonanssitaajuus on 50,57 Hz on suhtellisen lä-
hellä mitattua arvoa 58 Hz. Vain aktiivisen alueen ja pietsomateriaalin ominaisuuksien
huomioonottaminen toi siis mittausten suunnittelua ajatellen kohtuullisen tarkan arvion
taajuudesta.

Toinen harmoninen taajuus on mitattuna 383 Hz ja laskennallisena 352,97 Hz. En-
simmäisen harmonisen tapauksessa virhe oli noin 15 % ja toisen tapauksessa noin 8 %,
eli laskut ovat tarkempia toisen harmonisen tapauksessa. Kolmas harmoninen taajuus
on mitattuna 721 Hz ja laskennallisesti 987,68 Hz, joten tässä ero on jo erittäin suuri.
Mielenkiintoista on, että ensimmäisen ja toisen harmonisen tapauksessa mitattu taajuus
on korkeampi kuin laskettu, mutta kolmannen tapauksessa mitattu taajuus on huomatta-
vasti laskettua matalampi. Muissa julkaisuissa on huomattu myös tämä korkeampien
harmonisten taajuuksien teoreettisten ja kokeellisten taajuuksien ero. Esimerkiksi Yang
et al. on tutkimuksessaan huomannut toisen harmonisen olevan mitattauksissa alempana
kuin Finite element modeling -mallinnuksessa [21]. Tämä on siis päinvastoin kuin tässä
lasketuissa tapauksissa, joissa on oletettu MFC:n käyttäytyvän kuin yksinkertainen
palkki.

Taulukossa 4 on kerätty MFC:n resonanssitaajuudet ja niistä saadut jännitteet, virrat
ja tehot pelkkään 1 MΩ resistiiviseen kuormaan.
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Taulukko 4. Lisäpainottoman MFC:n resonanssitaajuuksien jännitteet, virrat ja tehot.

Taajuus Vp−p Vrms Irms Prms

58 Hz 144 mV 50,4 mV 50,4 nA 2,54 nW
383 Hz 3040 mV 1060 mV 1,06 uA 1,12 uW
721 Hz 2440 mV 860 mV 860 nA 74 nW

, jossa
Vp−p = huipusta huippuun -jännite
Vrms = jännitteen tehollisarvo
Irms = virran tehollisarvo
Prms = tehon tehollisarvo

5.1.2. Mittaus lisäpainojen kanssa

MFC:n kärkeen liimattiin tämän jälkeen erikokoisia massoja ja tehtiin samat mittaukset.
Massat olivat 0,25 gramman painoisia messinkitankoja ja niitä lisäämällä pystyttiin
kasvattamaan saman liuskan päässä olevaa painoa vähitellen. Koska kyseessä oli jatku-
vasti sama liuska joka oli koko mittausten ajan kiinnitettynä telineeseensä, minimoitiin
liuskan kiinnityksen vaihtelusta johtuva epävarmuus.

1 MΩ kuormalla tehtyjen mittausten huipusta huippuun -jännitteet on esitetty tau-
lukossa 5. Mittauksissa MFC:n siirtymä pidettiin vakiona taajuudesta riippumatta, jo-
ten sen kokema maksimikiihtyvyys kasvoi taajuuden kasvaessa. Tämän seurauksena
MFC:hen kohdistuva voima ja sen tuottama jännite kasvaa taajuuden funktiona. MFC:n
tuottamaan energiaan vaikuttaa myös montako sykliä se kokee saman aikayksikön
aikana.

Koska mittauksissa pidettiin MFC:n siirtymä vakiona taajuudesta riippumatta, vertail-
laan tuloksia myös suhteessa kiihtyvyyteen. Suurempi kiihtyvyys tarkoittaa suurempaa
heräte-energiaa, ja jotta voidaan vertailla eri taajuuksilla olevia tuloksia, ne ilmaistaan
jännitteen suhteessa kiihtyvyyteen.

Taulukosta nähdään selvästi miten taajuudet laskevat lisätyn painon mukana ja mi-
ten eri tapaukset generoivat tehoa. Paras hyötysuhde eri painojen kanssa saadaan eri
harmonisilla.

Kuvassa 10 on havainnollistettu miten eri harmonisten piikkien taajuudet ja herkkyy-
det, eli montako joulea energiaa per sykli saadaan, muuttuvat lisätyn painon mukaan
sijoittamalla nämä samaan kuvaajaan. Tästä kuvasta ja taulukosta 5 nähdään, että yhden
syklin tuottama energia on pienillä, alle 400 Hz taajuuksilla, parhaimmillaan ilman
lisäpainoja, mutta korkeammilla taajuuksilla paranee lisäpainojen kasvaessa.
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Taulukko 5. Mitatut jännitteet, tehot ja energia eri lisäpainoilla 1 MΩ resistanssiin.

1. harmoninen
paino taajuus kiihtyvyys p2p-jännite RMS-teho J/sykl mV/sykl
0 g 58 Hz 1,33 m/s2 144 mV 2,54 nW 43,7 pJ 2,48
0,5 g 27 Hz 0,288 m/s2 50,4 mV 0,306 nW 11,3 pJ 1,87
1 g 17 Hz 0,114 m/s2 23,8 mV 0,0712 nW 4,19 pJ 1,40
2 g 12 Hz 0,0568 m/s2 9,84 mV 0,0118 nW 0,983 pJ 0,82
3 g 10 Hz 0,0395 m/s2 1,84 mV 0,000423 nW 0,0423 pJ 0,184

2. harmoninen
paino taajuus kiihtyvyys p2p-jännite teho J/sykl mV/sykl
0 g 383 Hz 57,9 m/s2 3040 mV 1120 nW 2920 pJ 7,94
0,5 g 266 Hz 27,9 m/s2 2280 mV 659 nW 2480 pJ 8,57
1 g 230 Hz 20,9 m/s2 2080 mV 526 nW 2290 pJ 9,04
2 g 200 Hz 15,8 m/s2 1820 mV 402 nW 2010 pJ 9,10
3 g 166 Hz 10,9 m/s2 1330 mV 218 nW 1310 pJ 8,01

3. harmoninen
paino taajuus kiihtyvyys p2p-jännite teho J/sykl mV/sykl
0 g 724 Hz 207 m/s2 2480 mV 750 nW 1040 pJ 3,43
0,5 g 752 Hz 223 m/s2 4200 mV 2020 nW 2690 pJ 5,86
1 g 754 Hz 224 m/s2 4360 mV 2280 nW 3020 pJ 2,92
2 g 723 Hz 206 m/s2 8800 mV 9610 nW 13290 pJ 12,17
3 g 716 Hz 202 m/s2 12900 mV 20500 nW 28630 pJ 18,02

Kaikki mitatut huipusta-huippuun jännitteet 1 MΩ kuormalla on koostettu yhteen
kuvaan 11. Kuvaajasta nähdään miten saatu jännite nousee 400 Hz asti kasvaen taajuu-
den mukana, joten paino vaikuttaa lähinnä taajuuteen jossa piikki on, ja saatu jännite
suhteessa taajuuteen riippuu MFC:n muista ominaisuuksista.

Jännite kasvaa alimmilla taajuuksilla exponentiaalisesti, mutta tasaantuu pian lineaari-
seksi, kunnes toisen harmonisen jälkeen muuttuu vain painosta riippuvaksi. Kiihtyvyys
kasvaa toisessa potenssissa, joten on selvää, että paras hyötysuhde saadaan joko jollain
matalista taajuuksista tai suunnilleen samoilla korkeilla taajuuksilla olevista eri painoilla
saaduista tuloksista.

Mittaustuloksista havaitaan, että kaikissa tapauksissa näyttäisi olevan resonanssipiik-
ki 700 Hz:n lähettyvillä. Tapauksessa, jossa MFC:n päässä ei ollut lisäpainoa, tämä
voisi vielä olla laskemalla saatujen tulosten suhteen väärässä paikassa oleva kolmas
harmoninen, mutta esimerkiksi 3 gramman lisäpainon kanssa taajuuden pitäisi olla noin
230 Hz, joka on jo liian kaukana mitatusta. Laskuissa oletuksena oli, että MFC käyt-
täytyy toisesta päästään kiinteästi kiinnitettynä ja toisesta päästään vapaana palkkina.
Näin onkin alimmalla resonanssitaajuudella, mutta korkeammilla taajuuksilla tilanne
muuttuu. Tutkimalla eri tilanteita, voidaan todeta, että päässä olevien painojen kanssa
MFC käyttäytyy muutamien satojen hertsien taajuuksista alkaen palkkina jonka toinen
pää on kiinteästi kiinnitetty ja toinen pää saranoitu. Näistä reunaehdoista laskettiin
toinen harmoninen:
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Kuva 10. Eri tilanteiden harmonisten taajuuksien eri lisäpainoilla tuottama energia yhtä
sykliä kohden.

Kuva 11. Huipusta huippuun jännitteet 1 MΩ kuormaan eri lisäpainoilla.
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f2 =
1

2π
· 7,0686

√
3EI
m · l3 = 756 Hz

, jossa

E = materiaalin Youngin moduuli
I = jäyhyysmomentti
l = kappaleen pituus
m = kappaleen paino

Saatu tulos 756 Hz on kohtuullisen lähellä mitattua taajuutta 716 Hz. Mittaamalla
MFC:n liike 3,5 mm välein olevista kohdista saatiin vielä varmistettua palkin värähtely-
muoto. Ensin tällä tavalla mitattiin lisäpainottoman MFC:n liike kolmannella harmoni-
sella, josta piirrettiin kuva 12. Kuvassa näkyy palkin edestakainen siirtymä eri kohdissa
pituusakselia. Palkin jonkin kohdan ollessa vastakkaisessa vaiheessa se näkyy kuvassa
negatiivisena liikkeenä, sillä jotkin kohdat palkista ovat täysin liikkumattomia vaikka
palkin kiinnityspiste liikkuu.

Kuva 12. MFC:n siirtymä eri kohdissa kolmannessa harmonisessa taajuudessa ilman
lisäpainoa.

Seuraavaksi sama mittaus tehtiin 3 gramman lisäpainon kanssa kolmannella harmoni-
sella taajuudella ja mittauksista piirrettiin kuva 13 samalla tavalla kuin lisäpainottoman
liuskan kanssa. Kuvasta näkyy selvästi miten liuskan vapaa pää ei enää heilu vapaasti,
vaan pyörii saranan tavoin momentin mukana lisätyn massan tuoman hitauden vuoksi.

Muutos kiinnitetty-vapaa ja kiinnitetty-saranoitu -tapausten välillä tapahtuu jo ensim-
mäisen resonanssitaajuuden jälkeen, joka vaikuttaa kaikissa mitatuissa tapauksissa jo
toisen harmonisen taajuuden sijaintiin, joka ei ole laskettavissa erikseen kummankaan
tapauksen kaavoilla.
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Kuva 13. MFC:n siirtymä eri kohdissa kolmannessa harmonisessa taajuudessa 3 gram-
man lisäpainon kanssa.

5.2. Kuormaresistanssin vaikutus ja mitattu teho

Mittaukset tehtiin myös erilaisilla kuormaresistansseilla jolloin saatiin laskettua MFC:stä
saatava teho. Teho laskettiin rms-jännitteestä kaavalla Prms =

V2
rms
R , jossa

Prms = teho
Vrms = rms-jännite
R = resistanssi

Kuvasta 14 nähdään kuinka korkeammilla taajuuksilla olevien piikkien tason lisäksi
myös niiden sijainti siirtyy kuormaresistanssin muuttuessa. Kuvasta kuitenkin nähdään,
että saatava teho on alimman piikin tapauksessa parhaimmillaan yli 100 kΩ kuormilla
mutta korkeammilla taajuuksilla ei ole suurta eroa kuormien 90 kΩ ja 1 MΩ välillä.

5.2.1. Teho lisäpainojen kanssa

Ensimmäisenä tehdyistä mittauksista koostettiin kuva 15 jossa on tehot 1 MΩ kuormaan
ilman tasasuuntaajaa eri lisäpainojen kanssa.

Kuvassa on nyt myös taajuusakseli logaritmisena, joten käyrät eroavat hieman verrat-
tuna kuvassa 11 olevista 1 MΩ kuormalla mitatuista jännitteistä. Molempien akselien
ollessa logaritmisia näyttää eri piikeistä saatu teho kasvavan lähes lineaarisesti kunnes
kiinteä-saranoitu -moodi alkaa hallita.

Kuvasta nähdään myös millä taajuudella MFC värähtelee niin, että siitä saadaan
merkittäviä tehoja. Kahden gramman lisäpainolla alin huippu on 12 Hz kohdalla ja
kolmen gramman lisäpainolla 10 Hz kohdalla. 10 Hz:llä saadaan kaksi dekadia pienempi
teho kuin 12 Hz:llä, joten MFC liikkuu tätä alemmilla taajuuksilla värähtelyjen mukana
taipumatta merkitsevästi. Tähän vaikuttaa MFC:n jäykkyys, mutta sitä on vaikeaa
pienentää ulkoisilla lisäyksillä. Pidentämällä MFC:tä tämä raja todennäköisesti laskisi.
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Kuva 14. Mitatut tehot eri taajuuksilla ilman lisäpainoa eri kuormaresistansseilla.

Kuva 15. Eri mittauksilla saadut tehot 1 MΩ kuormaan.

Tähän rajaan vaikuttaa myös herätteenä toimivan värähtelyn nousuaika. Tässä on
käytetty herätteenä puhdasta siniaaltoa, joka on loivin mahdollinen liikkeen muutos.
Kanttiaallossa on huomattavasti jyrkempi muutos sisältäen muun muassa alimman
taajuuden kerrannaiset jotka voivat toimia omina herätteinään. Käytetyissä laitteissa,
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varsinkin vahvistimessa, on jo rakenteen puolesta ylipäästösuotimia signaalitiellä. Tästä
johtuu, että matalilla taajuuksilla kanttiaalto muuttuisi kahdeksi eri suuntaan olevaksi
piikiksi. Lisäksi täryttimen massa aiheuttaa hitautta, joka on käytännössä alipäästö-
suodin, joten nämä piikit pyöristyisivät vielä lisää. Parempi tapa tehdä nopeammalla
nousuajalla olevia mittauksia on korvata siniaalto samalla taajuudella tulevilla kapeil-
la, 10 % aallonpituudesta pulsseilla, jotka laitteiston rajoituksista huolimatta pysyvät
sopivan muotoisina. Tämä on myöskin käytännöllisiä tilanteita nähden realistisempi,
sillä yleensä värähteleviä systeemejä pyritään vaimentamaan, jolloin värähtelyn terävät
kulmat pyöristyvät.

Sinimuotoisella herätteellä mitatusta tilanteesta saadaan vielä parempi kuva (kuva 16)
ottamalla vain piikkien huiput ja piirtämällä niistä kuvaaja jossa taajuus- ja tehoakseli
ovat lineaarisia. Tässä taajuusalue loppuu 400 Hz:in aiemmin mainitun värähtelymoodin
muutoksen vuoksi.

Kuva 16. Eri lisäpainoilla tehtyjen mittausten resonanssitaajuuksien huipputehoista
koostettu kuvaaja.

Muuttamalla kuormaresistanssi 90 kΩ:in (Kuva 17) nähdään, etteivät saadut tehot
korkeammilla taajuuksilla muutu radikaalisti. Matalilla taajuuksilla saatu teho sitävas-
toin laskee jonkin verran eikä useista eri painoilla tehdyistä mittauksista saatu ollenkaan
tuloksia alimmista harmonisista. Tämä johtui kohinan määrästä ja alle muutaman milli-
voltin tasolle jääneestä jännitteestä jota mittauksessa käytetty oskilloskooppi ei enää
luotettavasti pystynyt mittaamaan. Tästä huomataan myös, että sellaisenaan matalille
taajuuksille viritetty MFC ei ole käyttökelpoinen energiankeruuseen. Vaikka virtaa saa-
taisiinkin pienempiinkin kuormaresistansseihin, pitäisi jännitteen olla vähintään satoja
millivoltteja jotta se ylittää tasasuuntaajapiirin kynnysjännitteen.
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Kuva 17. Tehot eri lisäpainoilla 90 kΩ kuormaresistanssiin.

5.2.2. Matalan taajuuden pulssijonot herätteenä

MFC:hen kiinnitettiin kolmen gramman lisäpaino ja herätteenä käytettiin kuvan 18
muotoista signaalia, jossa on jono pulsseja joiden leveys on 10 % taajuuden jakson
pituudesta.

Kuva 18. Audioeditorissa näkyvä 10 Hz pulsseja sisältävä aaltoääni.

Mittaukset tehtiin taajuuksilla 10-19 Hz ja siirtymä oli 10 µm ja 100 µm. Ensimmäi-
senä huomiona oli MFC:n lyhyt, noin 0,1 sekunnin mittainen värähtely jokaisen pulssin
jälkeen. Kuvasta 19 laskettiin tämän värähtelyn taajuus, joka oli välillä 220-270 Hz.
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Tällä välillä ei kuitenkaan ole aiemmin mainittuja resonanssitaajuuksia. Kiinnitetty-
saranoitu -tilanteen perustaajuus on laskettuna noin 235 Hz, joten värähtely voi olla
pääosin sitä, mutta todennäköisesti se on yhdistelmä useammasta eri moodista.

Eri taajuuksilla ei näkynyt suurta eroa saaduissa huipusta-huippuun jännitteissä,
suurin ero oli pulssien ja niitä seuranneen korkeamman värähtelyn lisäksi mukana ole-
va matalaajuinen värähtely, jonka taajuutta ei pystytty mittaaman luotettavasti. Sen
määrä ei kuitenkaan liittynyt taajuuksiin joilla saatiin suurimmat jännitteet. Saadun
huipusta-huippuun jännitteen suuruuteen vaikutti suurimmaksi osaksi se, sattuiko seu-
raava pulssi alkamaan edellisen pulssin aiheuttaman korkeamman värähtelyn vaiheen
kanssa sopivasti.

Kasvattamalla taajuutta yli 20 Hz alkaisivat pulssien aiheuttamat vaimenevat vä-
rähtelelyt interferoimaan herätteen kanssa ja näin tuottamaan suurempaa jännitettä.
Käytetyllä kalustolla tämän mittaaminen olisi ollut kuitenkin epäluotettavaa, johtuen
mittauksissa käytetyn värähtelijän hitaudesta jolloin pulssit korkeammilla taajuuksil-
la eivät olisi enää tarpeeksi kapeita ja koko mittaus alkaisi lähestymään siniaallolla
tehtyjä mittauksia. Mitatut huipusta huippuun jännitteet 10 µm siirtymällä koostettiin
taulukkoon 6.

Taulukko 6. Huipusta huippuun -jännitteet matalataajuisilla pulssijonoilla 10 µm liik-
keellä.

f [Hz] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
U [mv] 6,80 8,64 7,1 5,12 5,6 6,5 8,8 10 7,2 8,00

Ero 10 µm ja 100 µm siirtymien välillä oli saadun jännitteen kymmenkertaistuminen.
Tämä pitää paikkansa kaikissa mitatuissa tapauksissa kaikilla herätteillä siirryttäessä 10
µm siirtymästä 100 µm siirtymään. Siirtymän kasvaessa tästä suuremmaksi jännite ei
enää kasva samassa suhteessa, mutta tätä ei mittalaitteiston rajoituksen vuoksi pystytty
kunnolla mittaamaan.

Kuva 19. 16 Hz pulssien tuottama jännite lisäpainottomalla teräslevyllisellä MFC:llä 10
µm siirtymällä.
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5.2.3. Mittaus teräslevyn kanssa

Näissä mittauksissa MFC:n pohjaan liimattiin epoksiliimalla 50 µm paksuinen teräslevy
ja tehtiin mittaukset samoin kuin aiemmin. Välitön huomio oli systeemin jäykkyyden
huomattava kasvu, joka näkyi samalla resonanssitaajuuden ja ulos saatavien jännitteiden
kasvuna. Yllättävää kyllä, painon lisääminen teräslevyllisen palkin päähän ei parantanut
tuloksia samassa suhteessa kuin teräslevyttömän palkin kanssa.

Mittausten alussa huomattiin, että teräslevyllisen MFC:n ominaisuudet muuttuivat
tasaisesti ajan kuluessa. Resonanssitaajuudet siirtyivät vähitellen matalemmille taajuuk-
sille ja niistä saatavat jännitteet pienenivät. Muutaman tunnin värähtelyn jälkeen reso-
nanssitaajuuksien muuttuminen kuitenkin hidastui ja lopulta pysähtyi, jolloin mittauksia
pystyttiin suorittamaan luotettavasti. Tarkastellessa tätä mitattua MFC:tä huomattiin sen
olevan taipuisampi kuin toinen samanlainen liuska jossa oli myös teräslevy pohjassa,
mutta jota ei oltu käytetty vielä mittauksiin. Tätä mittaamatonta liuskaa käsitellessä
se taipui jonkin verran ja siitä murtui jotain keskeltä. Ulospäin ei ollut havaittavissa
murtuman jälkiä ja MFC itsessään kestää kyseessä olleen taivutuksen joten murtuman
oletettiin olevan MFC:n ja teräslevyn välissä olevassa epoksiliimassa. Tämä varmistui
taivuttaessa liuskaa useammasta kohdasta jolloin loputkin epoksiliimasta murtui ja lo-
pulta mittaamaton liuska oli yhtä taipuisa kuin mittauksissa käytetty.

Kuva 20. Teräslevyllisen MFC:n huipusta-huippuun jännitteet eri kuormaresistansseihin
ilman lisäpainoa 10 µm siirtymällä.
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Kuvasta 20 nähdään, että teräslevyllisen MFC:n resonanssitaajuudet ovat 158 Hz,
736 Hz ja 1000 Hz. Jännitteet näillä ovat 15,6 V, 18,6 V ja 53,6 V 1 MΩ:n kuormare-
sistanssilla. Vaihdettaessa kuormaresistanssiksi lähimpänä optimaalista oleva, eli 90
kΩ, nähdään ulostulevien tehojen olevan 9,24 µW, 90 µW ja 940 µW. Laskettaessa
resonanssitaajuudet kiinnitetty-vapaa -tapauksessa saadaan harmonisiksi 163 Hz ja 1021
Hz ja tapauksessa kiinnitetty-saranoitu saadaan ensimmäiseksi harmoniseksi 712 Hz.

Toistettaessa mittaukset MFC:n päässä olevan 6 gramman painon kanssa, saatiin
kuvassa 21 näkyvä kuvaaja. Tästä nähdään resonanssitaajuuksien olevan 24 Hz, 284 Hz,
668 Hz ja 950 Hz. Laskemalla saadaan kiinnitetty-vapaa -tapauksen ominaistaajuudeksi
23 Hz. Kiinnitetty-saranoitu -tapaus on edelleen sama kuin ilman lisäpainoa.

Lasketut ominaistaajuudet olivat ilman lisäpainoa 163,7 Hz ja lisäpainon kanssa 23
Hz, eli lasketut taajuudet ovat hyvin lähellä mitattuja. Kiinnitetty-saranoitu -moodi
alkaa näkyä lisäpainon kanssa taajuudella 668 Hz olevana ylimääräisenä piikkinä.

Kuva 21. Teräslevyllisen MFC:n jännitteet eri kuormaresistansseihin 6 gramman lisä-
painon kanssa 10 µm siirtymällä.

Jännitteiden lisäksi nähdään kuvista 22 ja 23 millaisia tehoja teräslevyllisestä MFC:stä
saatiin ilman lisäpainoa ja lisäpainon kanssa. Alemmilla harmonisilla taajuuksilla suu-
rempi teho saadaan 1 MΩ kuormaan, mutta kilohertsin lähellä olevalla piikillä suurin
teho saadaan 90 kΩ kuormaan.
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Kuva 22. Teräslevyllisen MFC:n tehot ilman lisäpainoa.

Kuva 23. Teräslevyllisen MFC:n tehot 6 gramman lisäpainolla.
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5.3. Kohinamittaus

Kohinamittaukseen valittiin MFC jonka pohjaan oli liimattu teräslevy ilman mitään
painoa päässä, sillä se vaikutti tehokkaimmalta ja sen resonanssitaajuus sopivalta.
Kohina oli välillä 10-200 Hz, joka vastaa useita oikeita täriseviä systeemejä. Kohina on
taajuuskorjattu niin, että tärisyttimen ja vahvistimen taajuusvaste kompensoitiin, jolloin
MFC:n liikkeen taajuusvaste oli tasainen.

Kohinalla testattiin MFC:t ilman lisäpainoja, 1 g ja 3 g lisäpainoin ja pohjaan liima-
tun teräslevyn kanssa. Taulukossa 7 on näillä mittauksilla saadut huipusta huippuun
-jännitteet 10 µm ja 100 µm siirtymän kanssa 1 MΩ resistanssiin. Aiemmista mittauksis-
ta poiketen kohinamittauksissa siirtymäksi valittiin myös 100 µm, koska pienemmällä
siirtymällä jännitteet olisivat useimmissa mittauksissa liian pieniä ylittääkseen tasasuun-
taimen kynnysjännitteen.

Taulukko 7. Huipusta huippuun -jännitteet ja tehot 1 MΩ kuormaan kohinan toimiessa
herätteenä 10 µm ja 100 µm siirtymillä.

10 µm 100 µm
0 g 35 mV 0,0012 µW 320 mV 0,10 µW
1 g 300 mV 0,0800 µW 2800 mV 7,80 µW
3 g 160 mV 0,0260 µW 1300 mV 1,70 µW
teräs 2000 mV 4,0 µW 13000 mV 170 µW

5.4. Tasasuuntausmittaukset

Tasasuuntausmittauksissa kuormana olleen resistanssin tilalle laitettiin dioditasasuun-
taaja jonka ulostulossa oli joko 1 MΩ, 100 kΩ tai 10 kΩ resistanssi tai 100 µF konden-
saattori. Mittaukset suoritettiin kahdella alimmalla harmonisella taajuudella ja 10-200
Hz kohinalla 10 µm ja 100 µm siirtymillä. 8

Tuloksista näkyy selvästi dioditasasuuntaajan kynnysjännitteen vaikutus, eli joissain
tapauksissa jännitettä ei saada tasasuuntaajan yli. Vain kohinan taajuusalueella, eli alle
200 Hz:ssä sijaitsevien harmonisten taajuuksien tuottamat jännitteet mitattiin. Tämän
seurauksena mitattiin lisäpainolliset liuskat ensimmäisellä ja toisella harmonisella
taajuudella ja teräslevyllisen liuska vain ensimmäisellä harmonisella taajuudellaan.
Kaikilla lisäpainollisilla liuskoilla saatiin toisella harmonisella taajuudella suurempi
jännite kuin ensimmäisellä. Lisäksi kohinan tuottama jännite oli suuruudeltaan pelkällä
ensimmäisellä harmonisella taajuudella ja toisella harmonisella taajuudella saatujen
jännitteiden välissä.

Teräslevyllinen MFC tuotti kohinalla selvästi suurimman jännitteen. 3 gramman
lisäpainolla liuskassa näkyi kohinamittauksessa selvä resonanssi jonka taajuudeksi mi-
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Taulukko 8. Tasasuuntaimen kanssa 10 µm ja 100 µm siirtymillä saadut jännitteet ja
tehot eri kuormaresistansseihin eri taajuuksilla ja lisäpainoilla.

paino heräte 10 µm 100 µm 10 µm 100 µm 10 µm 100 µm
Vp−p 1 MΩ [mV] Vrms 100 kΩ [mV] Vrms 10 kΩ [mV]

0 g 1. harm - - - - - -
0 g 2. harm 2160 9200 192 1160 25,6 144
0 g kohina 35 320 - 2 - -
1 g 1. harm - - - - - -
1 g 2. harm 1500 6400 54,3 318 6,6 39,2
1 g kohina 300 2800 - 59 - 9
3 g 1. harm 47,2 222 - 2 - -
3 g 2. harm 736 3480 21,4 320 2,6 25
3 g kohina 160 1300 - 22,3 - 3,7
teräs 1. harm 5360 23200 198 1000 23 122
teräs kohina 2000 13000 52 449 4,2 36,2

Teho 100 kΩ Teho 10 kΩ

0 g 1. harm - - - -
0 g 2. harm 369 nW 13456 nW 65,5 nW 2075 nW
0 g kohina - 0,040 nW - -
1 g 1. harm - - - -
1 g 2. harm 29,485 nW 1011 nW 4,36 nW 153,7 nW
1 g kohina - 34,8 nW - 8,1 nW
3 g 1. harm - 0,040 nW - -
3 g 2. harm 4,58 nW 1,024 uW 0,68 nW 63 nW
3 g kohina - 4,973 nW - 1,37 nW
teräs 1. harm 392 nW 10000 nW 53 nW 1488 nW
teräs kohina 27 nW 2016 nW 1,76 nW 131 nW

tattiin sama kuin mitä kyseisen liuskan toinen harmoninen taajuus on. Muilla mitatuilla
liuskoilla ei havaittu vastaavaa käyttäytymistä.

Toista mittausta varten tasasuuntaajan perään laitettiin vastuksen sijasta 100 µF
kondensaattori jota ladattiin MFC:n tuottamalla virralla.Oskilloskoopista tallennettiin
kondensaattoriin latautuvan jännitteen käyrä 200 sekunnin ajalta ja tästä arvioitiin
milloin kondensaattori latautui 90 %:iin maksimijännitteestään. Maksimijännitettä ei
voitu tietää varmasti joten kondensaattorin mitattua latauskäyrää verrattiin ideaaliseen
latauskäyrään johon oli merkitty 90 %:n kohta ja katsottiin tästä kulunut aika ja jännite.

Taulukossa 9 on esitetty mitatuissa tilanteissa kondensaattoriin tuotettu 90 % lautauk-
sen jännite, lataukseen kulunut aika, ladattu energia, ladattu varaus ja teho jolla lataus
suoritettiin. Tästä nähdään, että selvästi paras latausteho saavutetiin MFC-liuskalla
jonka pohjaan oli liimattu teräslevy. Siirtymän vaikutus saatavaan tehoon on suuri, sillä
sen kymmenkertaistuessa saatu teho lähes 300-kertaistuu. Toinen huomio on se, että
siinä missä 10 µm siirtymän kohinalla saatu teho on alle sadasosa ensimmäisellä har-
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monisella taajuudella saadusta tehosta, 100 µm siirtymällä se on kasvanut hieman alle
kymmenesosaan.

Taulukko 9. Kondensaattorin lataus eri tilanteissa.

paino heräte jännite aika E Q P
10 µm

0 g 2. harm 476 mV 112 s 11,3 µJ 47,6 nC 100 nW
1 g 2. harm 254 mV 141 s 3,2 µJ 25,4 nC 22,7 nW
teräs 1. harm 1128 mV 148 s 63,6 µJ 112,8 nC 430 nW
teräs kohina 94,4 mV 140 s 0,44 µJ 9,4 nC 3,14 nW

100 µm
0 g 2. harm 2300 mV 97 s 264,3 µJ 230 nC 2720 nW
1 g 2. harm 1560 mV 155 s 122 µJ 156 nC 787 nW
1 g kohina 186 mV 144 s 1,73 µJ 18,6 nC 12,2 nW
3 g 2. harm 704 mV 131 s 24,8 µJ 70,4 nC 189 nW
3 g kohina 78,4 mV 125 s 3,04 µJ 7,84 nC 24,3 nW
teräs 1. harm 5720 mV 155 s 1640 µJ 572 nC 10600 nW
teräs kohina 1600 mV 150 s 128 µJ 160 nC 853 nW
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6. POHDINTA

6.1. MFC sellaisenaan

MFC-liuskan käyttö yksinään ei ole tehokkain tapa energiankeruuseen. Teräslevyn
liimaaminen sen pohjaan kasvatti saatavaa jännitettä ja sitä kautta tehoa huomattavasti
paljaaseen MFC-liuskaan tai pelkkien sen päässä olevien lisäpainojen käyttöön nähden.
Tuloksista päätellen MFC-liuskan päähän lisättävien lisäpainojen ainoa vaikutus oli
resonanssitaajuuksien madaltuminen. Tämä sama tulos voitaisiin saavuttaa pidentämällä
tai leventämällä MFC:tä, joskin nämä vaikuttaisivat myös saatavaan jännitteeseen ja
tehoon.

Resonanssitaajuuden madaltuminen tarkoittaa myös samalla, että rakenteesta saatu
teho laskee, koska sekunnissa tulevien syklien määrä laskee ja niiden kesto kasvaa,
jolloin niiden aiheuttama kiihtyvyys on myös pienempi. Jos ympäristö josta värähte-
lyjä halutaan kerätä värähtelee pääosin tietyillä taajuuksilla, voidaan MFC optimoida
tilanteeseen lisäämällä sen päähän sopiva paino.

Eri MFC yksilöiden suorituskykyjen välillä oli vaihtelua. Niiden resonanssitaajuudet
poikkesivat toisistaan ja eräästä saatiin mittaustilanteesta riippuen vain noin yksi kol-
masosa tai puolet siitä jännitteestä mitä muista yksilöistä. Suurempien MFC-määrien
tutkiminen oli kuitenkin tämän työn ulkopuolella.

6.2. MFC kohinan kanssa

Kohinan käyttäminen herätteenä vastaa huomattavasti enemmän tilannetta jossa MFC
on keräämässä energiaa ympäristöstä joka ei värähtele millään tarkasti määrätyllä taa-
juudella. Tämä näkyy heti MFC:n tuottamassa jännitteessä ja tehossa, jotka pienentyvät
voimakkaasti. Tutkimalla 1 ja 3 gramman lisäpainojen kanssa olevia tapauksia saadaan
kohinalla 1 MΩ kuormaan jännite joka on noin 20 % toisella harmonisella pistetaajuu-
della saadusta jännitteestä 10 µm siirtymällä ja 40 % 100 µm siirtymällä. Tutkittaessa
teräslevyllisen MFC:n tuottamaa jännitettä ensimmäisellä harmonisella taajuudella ja
kohinalla nähdään kohinalla tulevan jännitteen olevan 10 µm siirtymällä noin 40 % ja
100 µm siirtymällä noin 55 % jännitteestä joka saatiin pelkän ensimmäisen harmonisen
taajuuden tapauksessa.

Kun tutkitaan eri kuormiin tuotettuja jännitteitä kohinan ja ensimmäisen harmonisen
taajuuden välillä, niin huomataan tämän suhteen vaihtelevan noin 10 %:n ja 50 %:n
välillä ja kasvavan jännitteen mukana. Kohinan toimiessa herätteenä tasasuuntaimen
kanssa saatu jännite ei siis kasva lineaarisesti kuormaresistanssin mukana, vaan sitä
nopeammin. Tämä selittyy ainakin osittain tasasuuntaimessa olevien diodien kynnys-
jännitteen avulla. Mitä suurempaa jännitettä tasasuunnataan, sitä pienempi suhteellinen
osa siitä menee hukkaan kynnysjännitteiden vuoksi. Tehoa mitattaessa nämä erot ovat
vielä suurempia, sillä teho on suoraan verrannollinen jännitteen neliöön ja sen vuoksi
jännitesuhteen ollessa esimerkiksi 20 %, on tehosuhde vain 4 %, kun kaksinkertaisella,
eli 40 %, jännitesuhteella se olisi 16 %, eli nelinkertainen.
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6.3. Mittaustavat

MFC-liuskaa tärisytettiin vain pystyakselin suunnassa. Tämä on yleisin käytetty mittaus-
tapa ja koska sen siirtymä ja kiihtyvyys tiedettiin, ovat mittaustulokset vertailukelpoisia
muiden tutkimusten kanssa. Näin ei kuitenkaan ole useissa aikaisemmissa julkaisuissa,
esim. [22], joissa ei kerrota selvästi kuinka suurta kiihtyvyyttä MFC-liuska koki. Tässä
työssä vain liuskan kiinnityskohdan kokema siirtymä mitattiin, sillä suuremmilla väräh-
telyillä liuskan vapaan pään siirtymän mittaaminen oli mahdotonta mittauksen käytetyn
laserin heijastuessa liuskan taipumisen vuoksi pois mittalaitteesta. Liuskan siirtymän
mittaaminen useammista pisteistä tuo myös lisäinformaatiota sen värähtelymoodeista.
Tämä suoritettiin vain kahdella eri tapauksella mittauksen hankaluuden vuoksi jotta
voitiin selvittää miksi liuskan resonanssitaajuudet poikkeavat lasketuista taajuuksista.

Enemmän reaalimaailman tilanteita vastaisi systeemi, jossa mitattavaa energian-
keräintä voitaisiin liikuttaa jokaiseen suuntaan sekä kääntää pituusakselinsa ympäri.
Näiden seurauksena mitattavassa liuskassa saattaisi näkyä voimakkaammin myös muita
värähtelymoodeja nyt mitatun pisimmän akselin taipumisen lisäksi.
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7. YHTEENVETO

Työssä tutkittiin Smart Materialsin Macro Fiber Composite -pietsosähköisten liuskojen
käyttöä energiankeruulaitteistossa. Tuotettua tehoa mitattiin puhtaasti resistiivistes-
tä kuormasta sekä diodisillasta koostuvan tasasuuntaimen avulla joko resistiiviseen
kuormaan tai kondensaattoriin kerättynä.

Käsittelemällä MFC-liuskaa toisesta päästään kiinnitettynä ja toisesta päästä vapaana
palkkina voidaan laskea sen resonanssitaajuudet, joilla saadaan suurin teho. Näistä
kuitenkin vain kaksi alinta harmonista taajuutta pitävät paikkansa, varsinkin tapauksissa
joissa liuskan päähän on lisätty lisäpainoa. Sen sijaan, että näiden yläpuolella oleva
resonanssitaajuus olisi kolmas harmoninen taajuus tapauksesta jossa palkin pää on
täysin vapaasti liikkuva, se onkin toinen harmoninen taajuus tapauksesta jossa palkin
toinen pää on saranoitu. Kun palkin päähän lisätään massaa, sen hitaus kasvaa niin
paljon, ettei se korkeammilla taajuuksilla enää liiku vapaasti, vaan kääntyy paikoillaan
kuin saranoituna.

Kun MFC-liuskan kuorma on väliltä 90 k - 1 MΩ, saatu teho on vakio, mutta kuorma-
resistanssin pienentyessä tästä pienemmäksi pienenee MFC:n tuottama jännite nopeam-
min ja saatu teho alkaa siten laskemaan. Kuormana olevan resistanssin pienentyminen
aiheuttaa samalla MFC:n resonanssitaajuuksien laskemista matalammille taajuuksille.
Tämä vaikutus on kuitenkin pieni ja voi vaikuttaa vain, jos MFC:n halutaan keräävän
energiaa vain hyvin tarkasti vakiona pysyvältä värähtelytaajuudelta. Lisättäessä liuskan
päähän eri painoisia lisäpainoja, siirtyvät resonanssitaajuudet alaspäin lisäpainon mas-
san kasvaessa. MFC:stä saatava teho ei kasva lisäpainojen ansiosta, mutta lisäpainoilla
voidaan virittää liuskan resonanssitaajuus halutulle taajuudelle. Liuskaan kiinnitettiin
maksimissaan viiden gramman lisäpaino, sillä tätä suuremmat massat taivuttivat lius-
kaa jo liikaa ja jo viiden gramman lisäpainon kanssa alin resonanssitaajuus painui
niin matalalle, ettei siitä enää saatu mitattua jännitettä luotettavasti. Alle kymmenen
hertsin taajuudella tapahtuvat värähtelyt tuottivat niin pientä jännitettä, että se hukkui
pohjakohinaan oskilloskoopin keskiarvoistamisesta huolimatta.

Energiankeruussa ongelmana on dioditasasuuntaajan kynnysjännite, joka on huo-
neenlämmössä noin 0,4 volttia. Energiankerääjän jännitteen täytyy siis ylittää tämä
kynnysjännite jotta mitään tehoa saataisiin kerättyä. Pieni ylitys ei riitä, sillä kynnys-
jännite syö tuotetusta signaalista juuri nollan ympärillä olevan suurimman tehon osan,
joten tuotetun jännitteen täytyy olla huomattavasti kynnysjännitettä suurempi jotta tehoa
saadaan kerättyä tehokkaasti.

Käyttämällä herätteenä tasaisen sinimuotoisen värähtelyn sijaan 10 % duty cyclel-
lä olevaa matalataajuista kanttiaaltoa, nähtiin miten MFC-liuska reagoi yksittäisiin
impulssimaisiin herätteisiin. 10 µm laajuisella siirtymällä välillä 10 - 19 Hz saatiin
MFC-liuskasta ulos 5 - 10 mV jännite. Herätteen siirtymän kymmenenkertaistami-
nen 100 µm:iin kymmenkertaisti myös saadun jännitteen. Tästä huolimatta jännite ei
ollut tarpeeksi suurta jotta se olisi voitu tasasuunnata passiivisella diodipiirillä. Jokai-
nen pulssi sai liuskan värähtelemään 0,1 sekunnin ajan taajuudella 220-270 Hz, mutta
värähtelystä ei saatu varmuutta mistä eri resonansseista se koostui.

MFC-liuskaa mitattiin myös liimaamalla sen pohjaan 50 µm paksuinen teräslevy jol-
loin sitä mitattiin sellaisenaan ja 6 gramman lisäpainon kanssa. Teräslevyllisen liuskan
alin resonanssitaajuus nousi 158 Hz ja siitä saatavat jännitteet eri resonanssitaajuuk-
silla nousivat moninkertaisiksi. Alimmalla resonanssitaajuudella siitä saatiin 10 µm
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siirtymällä ulos 15,6 volttia ja kolmannella, eli 1000 Hz resonanssitaajuudella jo yli 50
volttia.

Kohinan käyttäminen herätteenä on lähempänä reaalimaailman tilanteita kuin puhdas
yhtä pistetaajuutta oleva siniaalto, joten MFC:tä tärisytettiin tasaisella 10-200 Hz välillä
olevalla valkoisella kohinalla.

MFC:n tuottamalla energialla ladattiin 100 µF kondensaattoria ja mitattiin millä
jännitteellä ja missä ajassa kondensaattori latautui. Näin saatiin selville MFC:n tuottama
latausteho. 10 µm siirtymällä ei saatu useista eri tilanteista mitään mitattavaa tehoa ulos.
Parhaimmat tulokset tulivat lisäpainottoman MFC-liuskan 2. harmonisella taajuudella
jolloin latausteho oli 0,1 µW ja lisäpainottoman teräslevyllisen liuskan 1. harmonisella
taajuudella jolloin latausteho oli 0,43 µW. Kohinalla mitattaessa saatiin mittaustulos
vain teräslevyllisetä liuskasta, jonka tuottama teho oli 3,14 nW. Kasvattamalla siirymää
kymmenkertaiseksi 100 µm:iin saatiin jo useampia tuloksia. Lisäpainottoman liuskan
2. harmonisen tuottama teho nousi lähes 30-kertaiseksi 2,72 µW:iin, mutta siltikään
lisäpainottomasta tapauksesta ei saatu kohinan kanssa mitattua mitään tehoa. Suurin
teho saatiin edelleen teräslevyllisestä liuskasta jonka 1. harmoninen taajuus tuotti 10,6
µW tehoa ja kondensaattorin jännite nousi 5,72 volttiin. Lähimpänä käytännön tapausta
oleva tilanne, eli teräslevyllinen liuska kohinan kanssa tuotti 0,853 µW lataustehon
ja jännite nousi 1,6 volttiin, joka voi olla jo riittävä moniin vähän tehoa vaativiin
sovelluksiin.
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