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PROBLEMU

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Dynamiczny rozwój technologii XXI wieku jest niezmiennie 

zwi¹zany z trendem miniaturyzacji ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ 

elektronicznych. Czujniki pola magnetycznego przetwarzaj¹ 

sygna³ proporcjonalny do natê¿enia pola magnetycznego na 

sygna³ elektryczny, a najkorzystniej – napiêciowy, dlatego 

zastosowanie transformatora jako czujnika pola magnetycznego 

jest niezwykle funkcjonalnym rozwi¹zaniem. Miniaturyzacja tego 

typu urz¹dzeñ w tradycyjnych transformatorach jest utrudniona ze 

wzglêdu na du¿e straty wystêpuj¹ce wraz ze zmniejszaniem 

przekroju uzwojeñ. Zjawisko to wymusi³o koniecznoœæ 

poszukiwania nowych rozwi¹zañ w zakresie przekszta³cania 

energii. Jednym z takich rozwi¹zañ jest transformator 

piezoelektryczny pozbawiony uzwojeñ – co zdecydowanie u³atwia 

jego miniaturyzacjê. 

Znane transformatory piezoelektryczne zapewniaj¹ proces 

przekszta³cania energii elektrycznej, wykorzystuj¹c sprzê¿enie 

elektromechaniczne pomiêdzy przetwornikam

i piezoelektrycznymi: wejœciowym i wyjœciowym. Transformator 

piezoelektryczno-magnetyczny jako czujnik natê¿enia pola 

m a g n e t y c z n e g o  ³ u g  w y n a l a z k u  t o  r o z w i ¹ z a n i e  

w postaciinteligentnego transformatora wykorzystuj¹cego 

przetworniki piezoelektryczne i magnetoelektryczne, a przez to 

umo¿liwiaj¹cego podwójn¹ transformacjê energii w aplikacjach 

pomiarowych zwi¹zanych z oddzia³ywaniem z zewnêtrznym polem 

magnetycznym. Dodatkowo zaprojektowany czujnik magnetyczny 

odznacza siê wysok¹ efektywnoœci¹, ma³ymi rozmiarami 

ijednoczeœnie jest tani w produkcji.

Wynalazek, dziêki du¿emu zasiêgowi detekcji mo¿e znaleŸæ 

zastosowanie m.in. jako miniaturowy czujnik w jezdni, maj¹cy na 

celu monitorowanie natê¿enia ruchu. Drugim obszarem 

zastosowania mo¿e byæ aplikacja wynalazku jako czujnika pola 

magnetycznego. Dodatkowo mo¿e funkcjonowaæ jak Ÿród³o 

energi i  odnawialnej ,  przetwarzaj¹ce energiê pola 

elektromagnetycznego na u¿yteczny sygna³ napiêciowy.
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ZALETY ROZWI¥ZANIA:

czujnik piezoelektryczno-magnetyczny rozbudowany 

o poœrednicz¹cy obwód magnetyczny wykonany 

z materia³ów wykazuj¹cych efekt magnetoelektryczny 

umo¿liwia pomiar natê¿enia du¿ych pól magnetycznych 

oraz detekcjê elementów ferromagnetycznych na 

odleg³oœæ;

czujnik transformatorowy pozwala na zmianê 

parametrów przetwarzania energii w zale¿noœci od 

natê¿enia zewnêtrznego pola magnetycznego bez 

u¿ycia du¿ych gabarytowo uzwojeñ 

elektromagnetycznych, dziêki wykorzystaniu materia³ów 

magnetoelektrycznych w podwójnej funkcji: do 

wytworzenia pola magnetycznego w sekcji wejœciowej, 

zamiast zespo³u elektromagnesów, a jednoczeœnie 

tak¿e do jego detekcji w sekcji wyjœciowej;

detekcja pól magnetycznych na odleg³oœæ co najmniej 

kilku metrów umo¿liwia wykonywanie zdalnych 

pomiarów natê¿enia pola magnetycznego.
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