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Izvleček
V zaključni nalogi se ukvarjam s študijem električno induciranih deformacij kot so
piezeoelektričnost, elektrostrikcija in deformacije, ki nastanejo zaradi faznih prehodov v
feroelektrikih. Obravnavam metode za merjenje teh deformacij in načrtujem sistem za
merjenje s fotonskim senzorjem. Zadnji del zaključne naloge sem namenil testiranju
merilnega sistema na vzorcih volumske keramike ter na referenčnih vzorcih ter oceni napak in
šumov sistema.

Ključne besede: piezoelektričnost, elektrostrikcija, feroelektričnost, piezometer, fotonski
senzor, BNT-BT-KNN
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Abstract
My thesis deals with electrically induced deformations, such as piezoelectricity,
electrostriction, and deformations which occur due to phase transitions in ferroelectric
materials. In this paper, I study the methods for measuring such deformations and plan a
photonic sensor measuring system. In the final part of my thesis, I test the measuring system
on samples of bulk ceramic and reference samples and assess errors and system noise.
Key words: piezoelectricity, electrostriction, ferroelectricity, piezometer, photonic sensor,
BNT-BT-KNN

PACS:
77. Dielectrics, piezoelectrics, and ferroelectrics and their properties
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Uporabljeni simboli in kratice
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1. Uvod
Pod mehansko obremenitvijo se material deformira, kar pomeni, da spremeni svojo obliko. Pri
tem nastale notranje sile so po velikosti enako velike kot zunanje, toda nasprotno usmerjene.
V nekaterih materialih se lahko pod vplivom mehanske napetosti generira električni potencial,
pri tem se na ploskvah kristala inducira naboj. Pojav se imenuje piezoelektričnost. Kako
velika bo nastala napetost med ploskvami kristala, je linearno odvisno od piezoelektričnih
modulov, ki so v splošnem odvisni od vrste in kristalografske zgradbe vzorca, temperature in
drugih parametrov. Poznamo tudi inverzen piezoelektrični efekt, ko se kristal, ki je postavljen
v električno polje, mehansko deformira. Piezoelektrični efekt sta ob koncu 19. stoletja odkrila
brata Curie, od takrat naprej pa se ga s pridom izrablja na mnogih področjih, povezanih z
razvojem sodobnih tehnologij [1].
Zaradi svojih odličnih piezoelektričnih lastnosti so najbolj uporabljeni materiali sestavljeni iz
svinčevega cirkonata titanata (PZT). Problem PZT je visoka vsebnost svinca, kar predstavlja
nevarnost za človeško zdravje in okolje, zato so se v zadnjem desetletju okrepila prizadevanja
za razvoj novih piezoelektričnih materialov brez svinca, a s primerljivimi lastnostmi. Leta
2004 so Y. Saito in njegovi sodelavci v članku poročali o velikem piezoelektričnem odzivu
KNN (kalijev natrijev niobat) keramike, dopirane z Li, Ta in Sb, ki izvira iz feroelektričnih
lastnosti tega materiala [2]. Od takrat naprej so mnoge raziskave usmerjene v dodatno
izboljšanje lastnosti KNN keramike in sorodnih spojin [3]. Vzorce iz te keramike sem
uporabil tudi pri praktičnem delu zaključne naloge.
Sorodna piezoelektričnemu pojavu je elektrostrikcija. Tudi tu nastane mehanska deformacija
kot posledica napetosti na vzorcu, vendar je odziv paraboličen. Elektrostrikcija tudi ni
reverzibilna sprememba, kar pomeni, da pri stiskanju vzorca ne dobimo električne napetosti.
Poznavanje električnih lastnosti materialov, med katere sodita tudi piezoelektričnost in
elektrostrikcija, pomaga pri razvoju novih materialov z izboljšanimi lastnostmi.
Obstajajo različni načini merjenja električno induciranih deformacij. Vsak izmed teh ima
svoje prednosti in slabosti, nekatere izmed njih bom predstavil v 3. poglavju zaključne naloge.
Praktični del naloge sem namenil postavitvi in testiranju sistema za merjenje električno
induciranih deformacij s fotonskim senzorjem. Postavitev sistema je potekala v laboratoriju za
električne meritve Odseka za raziskavo sodobnih materialov na Institutu Jožef Stefan. Pri
postavitvi sem uporabil obstoječi visokonapetostni sistem, ki je namenjen meritvam
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polarizacije in fotonski merilnik razdalj za meritve deformacije vzorca pri spremembi
električne napetosti. Projekt je bil sestavljen iz treh delov in je vključeval načrtovanje
komponent, potrebnih za vzpostavitev sistema (držala in mikrovzvodi), izdelavo in postavitev
mehanskih in električnih delov sistema ter testiranje le-teh. Teste sem opravil na vzorcih
volumske feroelektrične keramike ter na referenčnih piezoelektričnih vzorcih.
Na koncu zaključne naloge sem opravil še oceno napak in šumov sistema.
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2. Električno inducirane deformacije
2.1 Električni prevodniki in izolatorji
Materiali imajo velik pomen v vsakdanjem življenju, kar zahteva tudi vedno večje poznavanje
njihovih lastnosti. Lastnosti materialov določa njihova notranja zgradba, ki jo opredeljujemo z
elektronsko zgradbo, kristalno strukturo in mikrostrukturo [4]. Elektronska zgradba opisuje
stanja elektronov v materialu, od česar zavisijo njihove električne in magnetne lastnosti.
Kristalna struktura opisuje razporeditev atomov v prostoru, mikrostruktura pa predstavlja
realno zgradbo materiala, ki odstopa od pravilne kristalne strukture z določenimi napakami, ki
jih lahko opazujemo le z uporabo mikroskopov [5].
Od elektronske zgradbe zavisi odziv električno nabitih delcev v materialu, ko ga postavimo v
električno polje. Tu ločimo med električnimi prevodniki in električnimi izolatorji:


Električni prevodniki: V primeru, da je sila med pozitivnimi in negativnimi nosilci
naboja v snovi manjša od zunanje električne sile nanje, se bodo začeli pozitivni nosilci
naboja premikati v smeri električnega polja (negativni pa v obratni smeri). To
premikanje nabojev se navzven kaže kot električno prevajanje. Po snovi bo stekel
električni tok.



Električni izolatorji: Če izolator postavimo v električno polje, se sicer lahko zgodi
premik pozitivnih in negativnih nosilcev naboja, vendar je ta premik majhen in
kratkotrajen. Sile, ki povezujejo negativne in pozitivne delce, so namreč večje od
zunanje električne sile. Snov tako ne prevaja toka. Med centroma pozitivnega in
negativnega naboja se pojavi dielektrična polarizacija. Take snovi imenujemo tudi
dielektriki.

Dielektrike lahko glede na njihove električne lastnosti razdelimo v več podskupin:
piezoelektrike, piroelektrike in feroelektrike.

17

Slika 1: Shematski prikaz dielektrikov in njegovih podrazredov

2.2 Dielektrična polarizacija
Zaradi razporejenosti električno nabitih delcev z osnovnim nabojem v različne višje strukture
(atome, ione, molekule …) poznamo več vrst dielektrične polarizacije. Najpogostejše so
elektronska, ionska in orientacijska [5].
Pri elektronski polarizaciji se pod vplivom električnega polja razmakneta težišči pozitivnega
in negativnega naboja v atomu. To je posledica tega, da na pozitivno nabito jedro atoma
deluje sila, ki je po smeri nasprotna sili na negativne delce elektrone. Atom, pri katerem se
težišči pozitivnih in negativnih nabojev ne ujemata, ima dipolni moment, ki kaže v smer od
negativnega k pozitivnemu naboju. Drugo ime, ki se tudi uporablja za elektronsko
polarizacijo, je atomska polarizacija.

Slika 2: Shematski prikaz elektronske polarizacije [5].
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O ionski polarizaciji govorimo, ko se kationi in anioni v ionskih kristalih pod vplivom
električnega polja premaknejo. Tudi tu se nosilci pozitivnega naboja premaknejo v smeri
polja, nosilci negativnega naboja pa v obratni smeri. Ta premik povzroči nastanek skupnega
dipolnega momenta.

Slika 3: Shematski prikaz ionske polarizacije [5].

Orientacijska polarizacija je značilna za polarne molekule, ki že imajo dipolni moment in so v
odsotnosti električnega polja naključno urejeni. Pod vplivom električnega polja se v njegovi
smeri pojavi zasuk dipolnih momentov.

Slika 4: Shematski prikaz orientacijske polarizacije [5].
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Električni dipolni moment je značilen za vse vrste polarizacije in se pojavi med centroma
pozitivnega in negativnega naboja v dielektriku in je enak:
𝒑 = 𝑞𝒍
(1)
Električni dipolni moment kaže vedno v smeri od negativnega k pozitivnemu naboju.
Vektorska vsota vseh prisotnih električnih dipolnih momentov v dielektriku predstavlja
skupni električni dipolni moment:
𝑁

𝑷𝒕𝒐𝒕 = ∑ 𝒑𝒊
𝑖=1

(2)
Če skupni električni dipolni moment delimo z enoto volumna, dobimo dielektrično
polarizacijo dielektrika, ki je podana s prispevkom vseh dipolov po obravnavanem volumnu:
𝑁

𝑷𝒕𝒐𝒕 1
𝑷=
= ∑ 𝒑𝒊
𝑉
𝑉
𝑖=1

(3)
Ko nimamo električnega polja, je dielektrična polarizacija običajno blizu ničle. Ko material
postavimo v zunanje električno polje, se centra pozitivnega in negativnega naboja
razmakneta, v snovi se pojavijo električni dipoli, ki se uredijo v smeri polja.

Ob polarizaciji se na površini kristala pojavi naboj, katerega gostota je enaka:
𝜎 = 𝑷𝒏
(4)
Pri tem je n normalni vektor na površino kristala.
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2.3 Piezoelektričnost
V nekaterih dielektričnih materialih se polarizacija pojavi kot posledica mehanske
obremenitve. Pojav imenujemo piezoelektričnost in je značilen le za določene kristalne
skupine, ki so brez centra simetrije. Od 32 kristalografskih razredov jih je 21 brez centra
simetrije in kar 20 jih izkazuje piezoelektrični pojav [1]. Najpogostejši kristal, ki ga najdemo
v naravi in izkazuje piezoelektrični pojav, je kremen (SiO2), drugi primeri pa so še berlinit
(AlPO4), trsni sladkor, topaz-mineralni silikat aluminija in floura (Al2SiO4(F,OH2)) in drugi.
Piezoelektrični odziv lahko zaznamo tudi pri sintranih keramikah [6]. Pri tem je zaradi svojih
piezoelektričnih in temperaturnih lastnosti (višja Curirjeva temperatura) najbolj znana PZT
keramika (svinčev cirkonijev titanat Pb[ZrxTi1-x]O3, 0≤x≤1), za katero pa se v zadnjem
desetletju zaradi čedalje strožjih okoljskih predpisov, ki omejujejo uporabo svinca tudi v
elektronskih napravah, iščejo nadomestne piezoelektrične keramike kot je npr. KNN
(KxNa1−xNbO3, 0≤x≤1) [7]. Piezoelektrična keramika ima pred ostalimi piezoelektričnimi
materiali številne prednosti kot so visok izkoristek elektromehanske pretvorbe, stabilnost,
omogoča dobro strojno obdelavo….
Poznamo tudi obraten piezoelektrični pojav, ko se pod vplivom električnega polja pojavita
sprememba polarizacije in deformacija kristala [6]. Direktni in obratni piezoelektrični pojav
sta med seboj povezana. Pritisnjena napetost, ki pri obratnem piezoelektričnem pojavu
povzroči deformacijo kristala, je po velikosti enaka napetosti, ki jo povzroči enaka
deformacija kot posledica mehanske obremenitve kristala. Piezoelektrični pojav je torej
reverzibilna sprememba.
Deformacija kristala in dielektrična konstanta sta linearno povezani preko naslednje enačbe:
𝑑𝑙
𝑈𝜀0 𝜀𝑟
=
𝑙
𝑑33 𝑙𝐸𝛾
(5)

2.3.1 Piroelektričnost
Od 20 piezoelektričnih kristalografskih razredov jih kar polovica od teh izkazuje tudi
piroelektrične lastnosti. Piroelektričnost je lastnost polarnih materialov, ko se v kristalu pojavi
električno polje kot posledica segrevanja oz. ohlajanja le tega. Sprememba temperature
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povzroči rahle spremembe položaja atomov znotraj kristalne strukture osnovne celice, kar
privede do spremembe polarizacije materiala. Piroelektrični pojav opišemo s piroelektričnim
koeficientom, ki predstavlja spremembo spontane polarizacije s temperaturo:
𝒑𝒊 =

𝜕𝑷𝑺,𝒊
𝜕𝑇
(6)

Piroelektrični materiali se danes uporabljajo predvsem v detektorjih IR sevanja.
Obstaja tudi inverzni elektrokalorični pojav, ko električno polje povzroči spremembo
temperature kristala.

2.3.2 Feroelektričnost
Večina izolatorjev izkazuje majhne vrednosti dielektrične polarizacije, njene vrednosti so
večinoma med 2 in 5. Od tega zavisi tudi maksimalna deformacija, ki jo lahko dosežemo pri
takšnih materialih in se giblje okoli 0,1 %. Večje vrednosti dielektrične konstante imajo
polarne tekočine (voda 80). Poznamo pa tudi snovi, ki se na zunanje električno polje odzivajo
z mnogo večjo polarizacijo, kar se kaže navzven tudi v mnogo večji deformaciji kristala. Te
snovi so feroelektriki in imajo spontano polarizacijo tudi v odsotnosti zunanjega električnega
polja. Za feroelektrike je značilna nelinearna odvisnost polarizacije od zunanjega električnega
polja. Vrednost spontane polarizacije pri temperaturi faznega prehoda (Curiejeva temperatura)
pade na nič, snov preide iz feroelektrične v paraelektrično fazo.
Feroelektrike sestavljajo domene, ki so makroskopska območja enake polarizacije. Domene
so med seboj ločene z domenskimi mejami. Ko feroelektrični kristal postavimo v električno
polje, se domenske meje premaknejo. Domene, v katerih se smer električnih dipolov ujema s
smerjo električnega polja, se povečajo, hkrati pa se zmanjšajo domene, v katerih so dipoli
nasprotno usmerjeni. Električna polarizacija hitro narašča. Feroelektrični kristali niso
izotropni, vrednost dielektrične konstante je odvisna od smeri električne poljske jakosti.
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Slika 5: Histerezna zanka feroelektričnega kristala.

Kot kaže slika 5, so na začetku domene še neurejene. Polarizacija v kristalu je zato enaka 0.
Ko kristal postavimo v električno polje, se domene začnejo urejati in pri dovolj veliki
električni poljski jakosti dobimo urejene domene. Ko izklopimo električno polje, del domen
ostane poravnanih v smeri predhodno uporabljenega električnega polja. Polarizacija najprej
zavzame vrednost Ps, ki jo imenujemo spontana polarizacija, Pr pa je remanentna vrednost, pri
kateri se polarizacija ustali. Pri dovolj velikem električnem polju lahko dosežemo nasičenje,
ko imamo v kristalu eno samo domeno. Pri nadaljnjem večanju električnega polja imamo od
tu naprej konstantno polarizacijo, ki jo imenujejo tudi nasičena polarizacija.
Polarizacijska histerezna zanka ima vpliv tudi na deformacijo feroelektrika. Pri koercitivni
vrednosti Ec polarizacija spremeni svojo smer. To pomeni, da tudi piezoelektrični koeficient
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spremeni svoj predznak. Dobimo zanko, ki jo zaradi svoje značilne oblike pogosto imenujemo
kar »metuljeva« zanka [1, 8].

2.3.3 Sestava piezoelektričnih materialov
Piezoelektrično keramiko običajno sestavljajo ortorombski perovskitni kristali, ki se zaradi
anizotropije obnašajo kot dipoli in so v neobremenjenem materialu naključno usmerjeni.
Perovskiti imajo splošno formulo ABO3. V centru oktaedrske mreže kisikovih atomov se
nahaja manjši štirivalentni kovinski ion B. V vogalih kubične mreže se nahajajo dvovalentni
kovinski ioni A [1].
V primer, ko kristal mehansko obremenimo ali ga postavimo v električno polje, se težišče B4+
ionov glede na kisikove ione O2- premakne, kar povzroči nastanek električnega dipolnega
momenta in s tem polarizacije. V splošnem je polarizacija odvisna od mehanske obremenitve
M:
𝑀=

𝐹
𝐴
(7)


F

a)

+

b)

-


F

-

kristal

F

+
kristal
F



Slika 6: Smer sile F pogojuje smer električnega polja v kristalu; a) stiskanje kristala; b) raztezanje
kristala.
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Slika 7: Kristalna struktura piezoelektrične keramike nad Curiejevo temperaturo (levo) in pod njo
(desno). Keramiko na levi strani pripravimo za uporabo, tako, da jo polariziramo. To storimo tako, da
jo izpostavimo močnemu enosmernemu električnemu polju, da se električni dipoli usmerijo v
določeno smer. Ko izklopimo električno polje, ostanejo dipoli urejeni v želeni smeri.

Med zgornjo in spodnjo površino piezoelektričnega kristala se pri mehanski obremenitvi kot
posledica dielektrične polarizacije pojavi električna napetost in s tem tudi električno polje.
Količina naboja, ki se bo nabrala na obeh ploskvah kristala, in s tem tudi velikost električnega
polja, je odvisna od uporabljene sile in od piezoelektričnega modula. Zvezo med poljem in
skrčkom zaradi mehanske obremenitve podaja Poissonova zveza:
𝑑𝐸 𝜌
=
𝑑𝑥 𝜀
(8)

Električna napetost, ki se pojavi med zgornjo in spodnjo površino kristala je definirana kot
linijski integral električnega polja E po debelini kristala:
𝑈 = ∫ 𝐸𝑑𝑙 = 𝐸𝑙
(9)
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Zvezo med električnim poljem in mehansko napetostjo v piezoelektričnem kristalu predstavlja
piezoelektrični modul, ki je matrika s 3 × 6 elementi:
0
𝑑𝑖𝑗 = | 0
𝑑31

0
0
0
0
𝑑32 𝑑33

0 𝑑15
𝑑24 0
0
0

0
0|
0
(10)

Piezoelektrični moduli nam povejo, koliko naboja nastane v kristalu na enoto [As/N] sile oz.
kakšna je deformacija kristala v odvisnosti od napetosti [m/V]. Označujemo jih z dvema
indeksoma, ki pomenita smeri posameznih električnih in mehanskih količin. Prvi indeks
predstavlja smer električnih količin, drugi pa smer deformacije. Element d33 tako pomeni
deformacijo, ki je vzporedna smeri polarizacije v primeru, da je tudi uporabljeno električno
polje vzporedno; elementa d31 in d32 prav tako ob polarizaciji vzporednem električnem polju
predstavljata pravokotno deformacijo. Ta dva elementa piezoelektričnega modula sta zaradi
simetričnosti enaka. Elementa d15 in d24 pa predstavljata strižni deformaciji, ko vzorec
postavimo v električno polje, ki je pravokotno na smer polarizacije. Tudi ta dva elementa sta
simetrična. Za ostale elemente piezoelektričnega modula lahko privzamemo vrednosti 0 v
primeru, da imamo tetragonalno kristalno strukturo in da so kristalografske osi med seboj
pravokotne.
Za inverzni piezoelektrični pojav velja naslednja enačba:
{𝑆} = [𝑠 𝐸 ]{𝑀} + [𝑑 𝑡 ]{𝐸}
(11)

Podobno lahko zapišemo enačbo še za direktni piezoelektrični pojav:
{𝐷} = [𝑑]{𝑀} + [𝜖 𝑇 ]{𝐸}
(12)
Oznaka t označuje transponirano matriko.
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Enačbi (11) in (12) lahko zapišemo tudi v matrični obliki:
𝐸
𝐸
𝐸
𝑆1
𝑠13
𝑠11
𝑠12
0
0
𝐸
𝐸
𝐸
𝑆2
0
0
|𝑆 | |𝑠21 𝑠22 𝑠23 0
0
𝐸
𝐸
𝐸
3
= 𝑠31 𝑠32 𝑠33 𝐸
𝑆
0
0 𝑠44 0𝐸
| 4| | 0
𝑆5
0
0
0 0 𝑠55
0
𝑆6
0
0
0 0

0 𝑀1
0
0
0 𝑀2
0
0
0 | |𝑀3 | | 0
0
+
0 𝑀4
| 0 𝑑24
0 | |𝑀5 |
𝑑15 0
𝐸
𝑠66
0
0
𝑀6

𝑑31
𝑑32 𝐸
| 1
𝑑33 |𝐸 |
2
0 | 𝐸
3
0
0
(13)

𝐷1
0
𝐷
| 2| = | 0
𝑑31
𝐷3

0
0
0
0
𝑑32 𝑑33

0 𝑑15
𝑑24 0
0
0

𝑀1
𝑀2
𝜀11
0 |𝑀 |
3
0| 𝑀 + | 0
4
0
0 |𝑀 |
5
𝑀6

0
𝜀22
0

0 𝐸1
0 | |𝐸2 |
𝜀33 𝐸3

(14)

Enačba (13) v drugem členu na desni strani predstavlja mehansko napetost, ki se pojavi v
kristalu pri inverznem piezoelektričnem efektu zaradi električnega polja E in je odvisna tudi
od transporniranega piezoelektričnega tenzorja. V splošnem moramo upoštevati še
deformacijo kristala, ki nastane zaradi mehanske napetosti in jo v prvem členu opisuje
Hookov zakon.
Enačba (14) pa povezuje gostoto električnega polja in mehansko obremenitev pri direktnem
piezoelektričnem efektu. Upoštevati moramo tudi polje, ki nastane zaradi električne
polarizacije.
Z različnimi razmerji posameznih komponent v sestavi vzorca želimo doseči različne lastnosti
in funkcionalnosti materialov kot sta npr. visoka dielektrična in piezoelektrična konstanta.
Material običajno izkazuje najboljše elektromehanske lastnosti v bližini morfotropne fazne
meje, kjer se kristalna struktura nenadno spremeni. V tem območju so nastajajoče visoke
napetosti odgovorne za visok elektromehanski sklopitveni koeficient, ki podaja izkoristek
piezoelektričnega pojava v materialu. Definiran je kot delež mehanske energije, ki je bila
pretvorjena v električno energijo pri direktnem piezoelektričnem pojavu in obratno.
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Slika 8: Fazni diagram [9] in morfotropna fazna meja za Pb[ZrxTi1-x]O3

2.4 Elektrostrikcija
Elektrostrikcija je lastnost nekaterih dielektričnih materialov, da se njihova prostornina
zmanjša, ko jih postavimo v električno polje. Odziv na električno polje je paraboličen in za
razliko od piezoelektrikov ne obstaja obraten pojav. Elektrostrikcijski pojav v odvisnosti od
polarizacije P in električnega polja E opišeta naslednji enačbi:
𝑆𝑖𝑗 = 𝑄𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑃𝑘 𝑃𝑙
(15)
𝑆𝑖𝑗 = 𝑀𝑖𝑗𝑘𝑙 𝐸𝑘 𝐸𝑙
(16)
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Slika 9: Primerjava elektrostikcijskega in piezoelektričnega efekta

Pri tem sta Qijkl in Mijkl elektrostrikcijska koeficienta 4. reda, ki ju lahko določimo z
merjenjem deformacije kristala v odvisnosti od električnega polja oz. polarizacije.
Elektrostrikcija je tenzor 4. reda, značilna je za dielektrične materiale s centrom simetrije.
Glavna razlika, ki ločuje elektrostrikcijo od piezoelektričnosti je, da je piezoelektrični pojav
sorazmeren z jakostjo električnega polja, pri čemer je smer polja pomembna, medtem ko je za
elektrostrikcijo odvisnost parabolična, kar pomeni, da je neodvisna od smeri električnega
polja.

29

3. Metode za merjenje električno induciranih deformacij
Poznavanje piezoelektričnega odziva materiala je ključnega pomena tako za proizvajalce in
načrtovalce piezoelektričnih materialov kot tudi za njihove uporabnike. Obstaja več načinov
merjenja piezoelektričnega efekta, ki se ločijo med seboj po natančnosti in zahtevnosti
uporabe.

3.1 Resonančna metoda
Ena izmed zanesljivejših metod določanja piezoelektričnega modula je povezana z
vzbuditvijo električne resonance v vzorcu [10]. V ta namen merimo impedanco vzorca v
širokem frekvenčnem območju in ob poznavanju njegovih dimenzij in gostote lahko določimo
piezoelektrični modul dij. Ta metoda poleg piezoelektričnih modulov preko poznavanja obeh
frekvenc in dimenzij vzorca omogoča določanje še nekaterih drugih koeficientov materiala
kot so elastične, dielektrične konstante in elektromehanski sklopitveni faktorji [11].

Slika 10: Primer impedančne krivulje piezoelektrične keramike [1]
Vhodni izmenični napetostni signal na piezoelektričnem vzorcu povzroči nihanje le-tega kot
posledica inverznega piezoelektričnega pojava. S kakšno amplitudo bo nihal vzorec, je
odvisno od frekvence signala. Nihanje vzorca je največje, ko je v resonanci s priključeno
izmenično napetostjo. Resonančna (ali tudi lastna frekvenca kristala) frekvenca je zelo
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stabilna in je odvisna od geometrije in snovnih lastnosti kristala (specifične gostote in
efektivne elastične konstante materiala, iz katerega je kristal):

𝑓=

𝑛 𝐸
√
2𝑑 𝜌
(17)

Tipično so resonančne frekvence kvarčnih kristalov med 1 kHz in 30 MHz. Poleg resonančne
frekvence se izmeri tudi t.i. antiresonančna frekvenca, pri kateri je impedanca vzorca
maksimalna oziroma amplituda nihanja minimalna. Frekvenci sta blizu skupaj, resonančna
frekvenca je nižja od antiresonančne (slika 10). Merjenje teh značilnih frekvenc zagotavlja
osnovo za ocenjevanje piezoelektričnih in elastičnih lastnosti keramike. Vezje za merjenje
impedance vzorca je sestavljeno iz oscilatorja za vzburjanje vzorca in ampermetra. Da bi
ugotovili resonančno in antiresonančno frekvenco, piezoelektrični vzorec vzbujamo z
različnimi frekvencami ter merimo tok skozi vzorec.
Slabost te metode je, da za merjenje celotnega nabora piezoelektričnih, dielektričnih in
mehanskih konstant potrebujemo različne geometrije vzorca, kar posledično močno omejuje
uporabo metode za merjenje tankih plasti.
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3.2 Direktna metoda
Druga metoda merjenja električno induciranih deformacij je direktna metoda, ki temelji na
periodičnem stiskanju vzorca, zaradi česar se na elektrodah nabira naboj. Vzorec vstavimo
med elektrodi piezometra, ga nato podvržemo oscilirajoči sili in preko kapacitete
kondenzatorja merimo tako nastali naboj. Deformacija, ki nastane na vzorcu zaradi
uporabljene sile, je v skladu s Hookovim zakonom enaka:
𝑥(𝑡) =

1
𝐹(𝑡)
𝑘
(18)

Kot sem že omenil, se v deformiranem piezoelektričnem kristalu pojavi naboj:
𝑞(𝑡) = 𝐾𝑥(𝑡) =

𝐾
𝐹(𝑡) = 𝑑33 𝐹(𝑡)
𝑘
(19)

Piezoelektrični koeficient d33 podaja zvezo med nastalim nabojem in uporabljeno silo.

Ker se naboj spreminja s časom, teče v senzorskem vezju tok:
𝑖(𝑡) =

𝑑𝑞(𝑡)
𝑑𝑥(𝑡)
𝑑𝐹(𝑡)
=𝐾
= 𝑑33
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
(20)

To pomeni, da se piezoelektrični senzor pri izmeničnem vzburjanju obnaša kot kondenzator
𝐶 = 𝜀0 𝜀𝐴/𝑙 s tokovnim generatorjem i(t). Na podlagi merjenja toka in ob poznavanju sile
F(t) lahko tako določimo piezoelektrični koeficient d33.
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Slika 11: Električno vezje za direktne meritve piezoelektričnega odziva

Izbira frekvence oscilirajoče sile je za določevanje d33 koeficienta manj pomembna. Kljub
temu moramo paziti, da se izognemo resonančnim frekvencam, a vseeno ne smemo izbrati
prenizkih frekvenc, saj pri tem dobimo podcenjeno vrednost d33 koeficienta. To je posledica
prostih nosilcev naboja v materialu. Naboj, ki bo nastal na površini kristala kot posledica
piezoelektričnega efekta, se bo s časom počasi nevtraliziral s prostimi nosilci naboja, naboja
na površini kristala bo tako čedalje manj, posledično pa bo po enačbi (20) izračunani
koeficient d33 nižji kot znaša sicer. Pri višje uporabljenih frekvencah pa ima generirani naboj
manj časa za rekombinacijo.
Slabost te metode je, da prihaja pri obremenitvi do sočasnega ukrivljanja površine vzorca,
zaradi česar se pojavi tudi prečni piezoelektrični efekt. Metoda tudi ni uporabna za merjenje
elektrostrikcijskega efekta, ki nam daje nelinearen odziv.

Slika 12: Piezometer [12]
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3.3 Inverzna metoda
Še ena metoda temelji na merjenju premikov kot posledica inverznega piezoelektričnega
efekta. V tem primeru na vzorec pritisnemo napetost in merimo tako nastale deformacije, ki
jih določa piezoelektrični modul:
𝑺 = 𝒅𝑼
(21)
Te deformacije lahko detektiramo na več načinov. Najobčutljivejša metoda je laserska
interferometrija, ki temelji na interferenci laserske svetlobe. Ta metoda odpove v primeru
hrapavosti površine vzorca, poleg tega pa je Michelsonov interferometer draga naprava, njeno
umerjanje pa zahtevno.
Jaz sem se lotil merjenja deformacij, ki so posledica inverznega piezoelektričnega pojava, s
fotonskim merilnikom razdalj.

3.3.1 Fotonski merilnik razdalj
Osnova našega fotonskega merilnika razdalj je optična sonda 2032RX, ki je sestavljena iz
sosednjih parov svetlobno oddajnega in svetlobno sprejemnega vlakna. Proizvajalec naprave
je ameriško podjetje MTI Instruments, model naprave pa je MTI-2000 [13]. Glavni princip
delovanja temelji na interakciji med poljem osvetljevanja oddajnega in vidnim poljem
sprejemnega vlakna. Svetloba, ki jo proizvaja oddajno vlakno, se odbije od odbojne površine
in pride do sprejemnika. Oddajnik svetlobe mora oddajati konstantno intenziteto svetlobe, kar
zagotovimo z optično povratno zanko.
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Slika 13: Fotonski merilnik razdalj

Za detekcijo prispele svetlobe izkoriščamo prevodni način fotodiode, ki daje linearen odziv
toka v odvisnosti od intenzitete vpadle svetlobe. Električni signal, ki ga daje fotodioda, se
nato preko operacijskega ojačevalnika desetkratno ojača ter se nadalje prenese do
nizkofrekvenčnega filtra, ki prepusti le frekvence do določene vrednosti, ki jo nastavimo na
kontrolni plošči MTI 2000.

Slika 14: Električno vezje v detektorju sonde fotonskega merilnika razdalj
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Intenziteta svetlobe, ki doseže sprejemnik, se spreminja v odvisnosti od razdalje do odbojne
površine. Pri oddaljenosti nič se vsa svetloba, ki pride iz oddajnika, odbije nazaj proti
oddajniku, kar na sprejemniku ne povzroči signala. Ko večamo razdaljo med optično sondo in
odbojno površino, del odbite svetlobe doseže tudi sprejemnik, kar nam vrne napetostni signal.
Z oddaljevanjem sonde se signal veča, dokler ne dosežemo t. i. optičnega vrha, kjer je
intenziteta svetlobe, ki doseže sprejemno vlakno, največja. Takrat je razmerje površin
svetlobe, ki se odbije od površine in vidnim poljem sprejemnika najmanjše. Z nadaljnjim
večanjem razdalje se to razmerje znova povečuje, sprejemnik prestreže čedalje manj odbite
svetlobe, signal na njem se zato zopet manjša. Položaj optičnega vrha je neodvisen od izbire
odbojne površine in se za našo sondo 2032RX pri vseh materialih nahaja na isti oddaljenosti
28,9 um.

Slika 15: Odziv fotonskega senzorja v odvisnosti od razdalje sonda-odbojna površina. Pri nastavitvi
začetne točke je pomembno, da se čim bolj izogibamo položaju blizu optičnega vrha, kjer je odziv
fotonskega senzorja nelinearen.

Za meritve sem uporabil linearen odziv v območju A. Kot lahko razberemo iz slike 15, lahko
v tem območju s pravilno nastavitvijo optične sonde dokaj natančno določamo premike, ki so
velikosti do 15 µm. Pri nastavitvi fotonskega merilnika sem moral tako najprej najti optični
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vrh, kar pomeni poiskati oddaljenost od odbojne površine, na kateri dobimo največji
napetostni signal. Ko mi je to uspelo, sem sondo še nekoliko približal odbojni površini, da
sem prešel v linearni del območja A. Strmina linearnega odziva v tem območju je odvisna od
odbojnosti površine materiala, na katerem izvajamo meritve. Bolj odbojna površina nam da
strmejši odziv, s tem pa se poveča tudi ločljivost meritve. Testiranje naprave je pokazalo, da
je merilni šum manjši pri manjših odmikih merilne sonde od odbojne površine, kar sem
upošteval tudi pri nastavitvi fotonskega senzorja. Za naše meritve bi lahko uporabili tudi
odziv v območju B, vendar je ta odziv manj linearen, bolj zašumljen in položnejši, kalibracija
pa posledično zahtevnejša.

Slika 16: Kontrolna plošča fotonskega merilnika razdalj MTI 2000
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4. Načrtovanje in izdelava sistema za meritve električno
induciranih deformacij
Pri načrtovanju sistema za meritve električno induciranih deformacij sem se opiral na članek
Nikolai P. Vyshatko s sodelavci, v katerem so podani osnovni načrti za ta sistem [14]. Osnova
sistema za meritve električno induciranih deformacij je držalo, na katerega sem pritrdil 0,2
mm tanek kos bakrene folije. Baker sem izbral zaradi njegove nizke specifične električne
upornosti. Poleg tega je to mehak material, katerega natezna trdnost znaša okoli 20 kp/cm2.
Na enem koncu bakrene folije sem pritrdili 1 cm dolgo kovinsko konico, na drugega pa
aluminijasto folijo z visoko refleksivnostjo. Konica ima pri tem dvojno vlogo. Skupaj s
kovinskim podstavkom, na katerega se položi vzorec, zagotavlja električni kontakt, hkrati pa
se preko nje prenesejo premiki, ki nastanejo na vzorcu zaradi električnega polja. Te premike
sem nato na vrhu bakrene folije izmeril s fotonskim merilnikom razdalj MTI 2000.

Slika 17: Postavitev sistema

Fotonski merilnik razdalj je občutljiv že za zelo majhne premike velikostnega razreda 1 nm,
zato sem moral na zgornji strani zagotoviti čim bolj homogeno površino. Fotonski merilnik
nam v odvisnosti od oddaljenosti odbojne površine vrne analogni napetostni signal v razponu
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+/- 10 V, ta signal pa nato pošljemo na AD pretvornik Precision LC (Radiant). Naloga našega
pretvornika je, da analogno napetost med -10 V in 10 V pretvori v 16-bitno število. Pri tem je
velikost posameznega koraka enaka: ∆𝑈 = 0,3 𝑚𝑣 , kar je tudi najmanjša ločljivost naše AD
pretvorbe.

5. Testiranje sistema na referenčnih vzorcih
5.1 Ocena napak in šumov sistema
Postavljeni piezoelektrični sistem sem preizkusil na vzorcih volumske keramike, ki sem jih
pripravil s sintranjem ustreznih spojin. Elektrode na dveh površinah teh vzorcev pa sem
izdelal z nanosom srebrne paste.
Po pripravi vzorcev jih je bilo potrebno še polarizirati. Polarizacijo sem izvajal v olju.
Prebojnost zraka je namreč 30 kV/cm in pri višjih poljih bi v zraku prišlo do ionizacije snovi
oz. do preboja, kar se navzven kaže kot iskrenje. Vzorec sem polariziral tako, da sem ga
vstavil v močno električno polje (vsaj 50 kV/cm). Pri tem so se dipoli uredili v smeri
električnega polja. Ko sem izklopil polje, so dipoli pri sobni temperaturi ostali urejeni.
Da bi preizkusil postavljeni sistem, sem na vzorec pripeljal neko napetost, ki sem jo zagotovil
z visokonapetostnim histereznim sistemom. Glavni program za nadzorovanje celotnega
sistema meritev se imenuje Vision [15]. V ta program sem vnesel maksimalno električno
polje, pri katerem sem želel meriti, površino merjenega vzorca v cm2 in njegovo debelino v
µm.
Ker je postavljeni sistem zelo občutljiv že za zelo majhne premike, sem se pri preizkušanju le
tega srečeval s številnimi težavami, ki pa se jih je dalo s stabilizacijo posameznih komponent
v dobršni meri odpraviti. Nekatere izmed pogostejših težav bom predstavil v nadaljevanju.
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a) Lezenje napetosti
Nezaželena lastnost fotonskega merilnika razdalj je t.i. lezenje napetosti. Pri tem se izhodna
napetost pri večkrat pod istimi pogoji ponovljenih meritev nespremenjene količine
nekontrolirano spreminja, kar lahko privede do pozitivnega ali negativnega napetostnega
nasičenja. Napetostno lezenje zmanjšuje zanesljivost meritev, kar pomeni, da lahko
pričakovano točnost instrumenta omejimo le na kratko časovno obdobje. Lezenje je največje
ob zagonu instrumenta, sčasoma pa se nekoliko zmanjša. Zato je dobro, da pred opravljanjem
meritve fotonski merilnik nekaj časa pustimo delovati, da se ogreje na delovno temperaturo.
Kljub temu pa napetostno lezenje pri meritvah, ki trajajo manj kot sekundo, ne predstavlja
posebne težave. Pri ponavljajočih meritvah, pa je treba sproti popravljati offset merilnika.

Slika 18: »Lezenje« odmika pri konstantni oddaljenosti od odbojne površine

b) Sila igle na vzorec
Za vzorec, ki ga uporabljamo pri meritvah, lahko za zagotovitev električnega kontakta
uporabimo različno silo igle nanj. V primeru uporabe večje sile od minimalne, ki je potrebna
za zagotovitev kontakta, bi lahko prihajalo do upogibanja zgornje elektrode vzorca, zaradi
česar bi se pojavil tudi prečni piezoelektrični efekt in posledično bi dobili precenjene
piezoelektrične module. Kako se to odraža v realnosti, sem preizkusil na referenčnem vzorcu
z znano vrednostjo piezoelektričnega modula (d33=251 pC/N), ki sem jo pomeril tudi na
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piezometru. Pri tem sem spreminjal silo igle na vzorec, ki sem jo določil kvalitativno glede na
število obratov držala. Pri različnih obratih sem meril premike pri električni napetosti +/1000 V. Meril sem večkrat, povprečne vrednosti premikov v skrajnih točkah pri -1000 V in
1000 V pa sem zbral v tabelo.

št. obratov
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5

-d [nm]
-244 +/-3
-250
-256
-260
-256
-242
-232
-216

+d [nm]
247 +/- 4
254
260
262
259
247
241
228

Pri tem je piezoelektrični modul definiran kot kvocient med spremembo debeline in
uporabljeno napetostjo. Kot vidimo se pri večji sili na vzorec pojavi precenitev
piezoelektričnega modula, ki je največja pri 1,5 obrata. Največje odstopanje od prave
vrednosti je okoli 5 %. Pri nadaljnjih obratih prihaja tudi do večjega upogibanja bakrene
folije, kar ima za posledico, da sonda fotonskega senzorja ni več postavljena pravokotno na
površino bakrene folije, ta pa ni več vzporedna z zgornjo elektrodo vzorca. Tako pri »preveč
obratih« prihaja do podcenitve piezoelektričnega modula, obenem pa je opazno tudi večje
neskladje med premiki pri minimalni (-1000 V) in maksimalni (1000 V) napetosti na vzorec.
Za naše meritve je tako najbolje, da ne pretiravamo s silo igle na vzorec. Kot vidimo iz
zgornje tabele, je natančnost meritev najboljša pri minimalnem kontaktu, kar upoštevamo tudi
pri izvedbi nadaljnjih meritev.
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Slika 19: Deformacija referenčnega vzorca v odvisnosti od napetosti pri 1,5 obrata.

c) Šum meritve
Pri vseh meritvah nastajajo napake, ki so lahko sistematične in nastanejo zaradi nenatančnosti
uporabljenih instrumentov. Sistematične napake lahko odpravimo z umerjanjem merilnih
naprav. Druga vrsta napak so slučajne, ki nastanejo zaradi motenj in šuma. Pri tem poleg
merjenega signala, ki nas zanima, dobimo še nek dodaten signal, ki je naložen na prvotnega.
Pri obravnavi slučajnih napak upoštevamo, da imajo manjše ali večje vrednosti isto verjetnost,
najverjetnejša vrednost pa je aritmetična sredina le teh.
Velikost merilnega šuma našega sistema sem ocenil pri vstavljenem vzorcu, a izklopljenem
histereznem sistemu. Meril sem časovno odvisnost signala fotonskega merilnika in ugotovil,
da je postavljeni sistem zelo občutljiv že za zelo majhne premike, motijo ga že vibracije, ki
nastanejo zaradi zvokov v prostoru in hoje. V pisarniških pogojih zaradi tega dobimo šum, ki
za naš sistem znaša okoli 15-20 nm. V bolj hrupnih okoljih je lahko ta šum tudi nekajkrat
višji. Gre za nezaželen pojav in predstavlja osnovno omejitev za delovanje sistema pri
majhnih signalih. Če poznamo frekvenco motnje, lahko to motnjo odstranimo z nizko
pasovnim filtrom, za šume pa je to skoraj nemogoče, ker se le ti naključno spreminjajo tako
po frekvenci kot tudi po amplitudi. Šum ni le posledica zvokov iz okolice, ampak tudi
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termičnega pojava znotraj elektronskih vezij, ko se zaradi slučajne narave termičnega gibanja
elektronov v snovi na konceh nekega elementa slučajno pojavljajo presežki in primanjkljaji
naboja, kar se navzven kaže v nastanku majhne fluktuirajoče napetosti. Naš sistem je v
običajnem okolju neprimeren za merjenje električnih raztezkov, ki so manjši od merilnega
šuma. Za dosego večjih raztezkov lahko tudi povečamo napetost skozi vzorec, vendar s tem
tvegamo, da uničimo vzorec.

Slika 20: Šum fotonskega senzorja pri izklopljenem nizko pasovnem filtru.
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6. Testiranje sistema na BNT-BT-KNN vzorcih
Sistem sem na koncu preizkusil še z vzorci pripravljenih na osnovi (Bi1/2Na1/2)TiO3-BaTiO3(K0.5Na0.5)NbO3, ki jih krajše imenujemo tudi BNT-BT-KNN vzorci. Zaradi enostavnosti se
vzorce označuje kar s tremi številkami, pri čemer je vsaka izmed njih predstavlja
procentualno sestavo vzorca. Npr. vzorec 92-5-3 vsebuje 92 % bizmut natrijevega titanata
(Bi1/2Na1/2)TiO3, 5 % barijevega titanata BaTiO3 in 3 % kalij natrijevega niobata
(K0.5Na0.5)NbO3. BNT-BT-KNN vzorci so feroelektrični, kar pomeni, da imajo spontano
polarizacijo, ki jo lahko z uporabo dovolj velikega nasprotnega polja tudi obrnemo [8].
Pri izbiri frekvence električnega signala, s katerim sem vzburjal vzorce, sem moral paziti, da
sem se izogibal resonančni frekvenci, ki tipično znaša od nekaj kHz do nekaj MHz. Pri tej
frekvenci so namreč dielektrične in mehanske izgube velike, kar lahko povzroči pregretje in
posledično odpoved celotnega sistema.
Prednost našega sistem je ta, da poleg deformacij omogoča tudi hkratno merjenje odvisnosti
polarizacije od električnega polja. Feroelektrično zanko in električno inducirane deformacije
sem meril pri frekvenci polja 10 Hz in pri različnih jakostih polja do 60 kV/cm. Pri meritvah
sem bil pozoren tudi na ponovljivost le-teh, zato sem jih izvajal dvakrat.

Slika 21: Odvisnost relativnega raztezka in električne polarizacije od polja za vzorec 92-5-3.
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Slika 22: Odvisnost relativnega raztezka in električne polarizacije od polja za vzorec 92-6-2

Slika 23: Odvisnost relativnega raztezka in električne polarizacije od polja za vzorec 92-7-1
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Vrednost remanentne polarizacije pri vseh vzorcih je okoli 30 uC/cm2. Ko vzorec izpostavimo
električnemu polju, se polarizacija nekaj časa povečuje, dokler pri koercitivnem polju ne
doseže vrednosti 0. Pri tej vrednosti se zgodi preklop polarizacije. Polarizacija se pri
nadaljnjem večanju električnega polja povečuje v nasprotni smeri. Ko zmanjšujemo električno
polje, smer polarizacije ostane ista, dokler ne dosežemo negativnega koercitivnega polja, pri
katerem je polarizacija enaka nič. Postopek od tu naprej se analogno ponovi. Vrednost
koercitivnega polja je pri vzorcu 92-5-3 -50 in 40 kV/cm, pri vzorcu 92-6-2 -10 in 20 kV/cm
in pri vzorcu 92-7-1 -35 in 35 kV/cm. Oblika histerezne zanke pri vzorcu 92-5-3 in 92-7-1 je
feroelektrična.
Izmerjene vrednosti kažejo, da imajo vsi vzorci velike raztezke. To je posledica tega, da
perovskitni kristali nimajo idealne kubične strukture. Kvarijo jo oktaedri, ki so ukrivljeni ali
zavrteni. Zaradi tega obstajajo razne simetrije (kubična, tertagonalna, ortorombska,
monoklinska). Iz ene strukture v drugo lahko kristal prehaja s faznimi prehodi, v bližini teh pa
ima izboljšane piezoelektrične lastnosti. Raztezki so pri vseh vzorcih veliki in presegajo 1 %.
Oblika metuljeve zanke pri vzorcu 92-5-3 ni simetrična, kar je verjetno posledica slabega
kontakta, poleg tega pa je nanjo naložen še nek dodaten sinusni signal, katerega vzroka ne
poznam. Pri ostalih dveh vzorcih je oblika približno simetrična. Pri preklopu polarizacije pri
koercitivnem električnem polju naj bi prišlo tudi do spremembe predznaka deformacije
kristala. Kot vidimo iz zgornjih grafov se to tudi zgodi pri vzorcu 92-5-3 in 92-7-1, medtem
ko se za vzorec 92-6-2 vrednosti med seboj ne ujemajo. Verjetno je to posledica napačno
izmerjene krivulje polarizacija-polje, ki je v primerjavi s krivuljama pri ostalih dveh vzorcih
nekoliko netipične oblike. Za potrditev zgornjih domnev bi potrebovali še podatke kakšnega
drugega laboratorija.

7. Opombe
Pri izvajanju meritev sem moral paziti, da sem jih v primeru, ko sem presegel prebojno
napetost zraka (30 kV/cm), izvajal v olju.
Folija iz bakra, debela 0,2 mm, se je izkazala za premehko in posledično preveč občutljivo na
razne vibracije, zato sem jo kasneje nadomestil z nekoliko debelejšo, 0,3 mm debelo folijo iz
istega materiala. Obenem sem tudi odstranil aluminijasto folijo in namesto nje uporabil
polirano pozlačeno površino bakra, ki je sicer manj odbojna, a bolj stabilna.
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Pri meritvah je bilo pomembno tudi, da sem imel sondo MTI 2000 postavljeno točno nad
konico igle, ker se je v nasprotnem primeru pojavila precenitev oz. podcenitev
piezoelektričnih koeficientov.

Slika 24: Postavitev elektroda-vzorec-konica-vzvod-sonda
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8. Zaključek
Zasnoval in izdelal sem sistem za merjenje električno induciranih deformacij, ki sicer daje
zadovoljive rezultate, obstaja pa še mnogo možnosti izboljšave le tega. Ker gre za sistem, ki
je zelo občutljiv že na najmanjše motnje iz okolice, bi bilo smotrno razmisliti o postavitvi le
tega v zvočno izoliran prostor. Poleg tega sistem ni primeren za merjenje deformacij zelo
tankih plasti, ki nam dajo premike velike le nekaj Å, šum merilnega sistema pa je lahko tudi
tisočkrat višji. Težavo bi lahko rešili z uporabo fazno občutljivega ojačevalnika na katerega bi
poleg pravega signala pripeljali še referenčni signal z veliko amplitudo in malo šuma, ki bi
nihal z isto frekvenco kot merjeni signal. Občutljivost sistema bi lahko povečali tako, da bi na
zgornjo stran bakrene folije prilepili tanko zrcalce. S tem bi dosegli višji optični vrh in bolj
strm odziv v območju A optične krivulje fotonskega senzorja. Nekaj možnosti izboljšave je
tudi še v boljšem fiksiranju držala, ki drži fotonski senzor in fiksiranju posodice s kovinskim
podstavkom, ki skupaj z iglo zagotavlja električni kontakt.
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