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ĮVADAS 

Mikroelektromechaninių sistemų taikymas šių dienų technologiniuose 
sprendimuose yra plačiai paplitęs. Prasidėjusi vos nuo silicio ėsdinimo ir polimerų 
apdirbimo per pastaruosius keletą dešimtmečių technologija išaugo dėl didelio 
susidomėjimo lazeriais, robotika bei matavimais ir jų pritaikymu medicininėms 
reikmėms. Šie pramonės segmentai yra panašūs savo veikimo principu – visur 
reikalinga puiki prietaisų kokybė, jautrumas, itin didelė jų raiška ir patikimumas. 
Tokios savybės gali būti pasiekiamos tik taikant naujas bei patobulintas 
mikrosistemų gamybos technologijas ir naudojant specialias medžiagas toms 
sistemoms gaminti. Daug mokslininkų ir jų grupių negailėdami jėgų siekia surasti 
geriausią alternatyvų prietaisą, jiems skiriamas nepertraukiamas finansavimas 
mikromechaninių sistemų ir mikrooptoelektromechaninių sistemų srityje. Jau 
dabar yra įgyvendinta daug sėkmingų projektų, kurių metu sukurti prietaisai 
užtikrina minėtų pramonės segmentų keliamus reikalavimus. 

Siekiant didelio mikromechaninės sistemos prietaiso jautrumo, jo valdymas 
yra būtinas. Puikios kokybės faktorius tampa esmine sąlyga tam pasiekti. Norint 
padidinti prietaiso kokybės faktorių reikia įvertinti daug kitų faktorių: struktūriniai 
išmatavimai, struktūros tipas, medžiagos klasė, cheminė sandara, defektai, 
mikrostruktūra, liekamieji įtempiai, paviršiaus cheminė sandara ir topografija, 
virpesių modos ir dažniai, taip pat esamų ribų pobūdis ir struktūra [1]. Tačiau itin 
svarbu ir parinkti medžiagą, iš kurios bus pagamintas pagrindinis 
mikroelektromechaninės sistemos elementas – virpesių generatorius. Dėka šių 
dienų technologinių pasiekimų turime daug skirtingų medžiagų, kurios gali būti 
panaudotos šiam tikslui. Tai gali būti polietersulfonas [2], polidimetilsiloksanas 
(PMDS) [3], nailonas [4], polipropilenas [5], poliaktinės rūgšties (PLA) 
nanopluoštai [6], celiuliozė [7], polikarbonatas [8], poliakrilamidas [9], celiuliozės 
acetatas [10], polivinilchloridas [11], poliamidas/poliuretanas [12] ar 
polivinilidenfluoridas (PVDF) [4]. Tinkamos medžiagos parinkimas, kuris leistų 
panaudoti reikiamas medžiagos savybes ir pritaikyti gamybos technologijas, 
atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant mikroelektromechaninių sistemų prietaisus. 
Taip pat naujų prietaisų kūrimas apima ir naujų aktyviųjų elementų bei medžiagų 
kūrimą ir tobulinimą. 

Ši disertacija yra paremta daugelio technologinių uždavinių sprendimu. 
Sprendžiami tokie uždaviniai kaip nanokompozicinės medžiagos pritaikomumas 
mikroelektromechaninių sistemų prietaisuose, jautrumo pagerinimai, matavimų 
tikslumas ir bendro grįžtamojo ryšio stebėjimas. Disertacijos rengimo metu 
didžiausia tyrimų dalis ir įgytos kompetencijos buvo iš biojutiklių ir jų veikimo 
srities, periodinių mikrostruktūrų antrinimo technologijų, aktyviųjų elementų 
formavimo principų, medžiagų mokslo ir tyrimų srities. Vienas iš pagrindinių šio 
tyrimo akcentų buvo parinkti mažų sąnaudų reikalaujantį ir ganėtinai paprastą 
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metodą patobulinti šių dienų mikroelektromechaninių sistemų prietaisų kūrimo 
technologijoms. 

Dalis šioje disertacijoje pateikiamų tyrimų ir jų rezultatų buvo finansuojami 
Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupės projekto „Naujo tipo 
mikrorezonatoriaus mikroelektromechaninėms sistemoms kūrimas ir tyrimas“ 
(nr. MIP-081/2015) ir Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupės projekto 
„Inovatyvių funkcinių nano/mikro elementų biomedicininiams mikrohidraulikos 
įrenginiams kūrimas ir tyrimas“ (nr. S-MIP-17-102). 

Tyrimo tikslas ir uždaviniai 

Pagrindinis tyrimo tikslas – sukurti ir ištirti pjezoaktyviąją membraną, skirtą 
slėgio jutikliams, kurios pagrindą sudarytų pjezoelektrinė nanokompozicinė 
medžiaga.  

Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti 4 uždaviniai. 
1. Parinkti ir išanalizuoti medžiagas, technologiją, įrankius ir 

metodologiją pjezoaktyviosios membranos, skirtos slėgio jutikliams, 
kūrimui ir tyrimams. 

2. Sukurti ir ištirti pjezoelektrinę nanokompozicinę medžiagą 
pjezoaktyviajai membranai, skirtai slėgio jutikliams su elektriniu ir 
optiniu grįžtamuoju ryšiu, gaminti. 

3. Sukurti pjezoaktyviosios membranos, skirtos slėgio jutikliams su 
elektriniu ir optiniu grįžtamuoju ryšiu, baigtinių elementų modelį. 

4. Pagaminti ir ištirti funkcinį pjezoaktyviosios membranos, skirtos slėgio 
jutikliams su elektriniu ir optiniu grįžtamuoju ryšiu, prototipą. 

Tyrimų metodai 

Ištirti cheminėms, pjezoelektrinėms bei mechaninėms naujai sukurtų 
nanokompozicinių medžiagų bandinių savybėms ir įvertinti jų paviršiaus 
morfologijai taikytos šios metodologijos: skenuojamoji elektroninė mikroskopija, 
atominių jėgų mikroskopija, rentgeno spindulių energijos dispersijos 
spektrometrija, nuolatinės įtampos bangų santykio metodologija, Vickers ir 
Martins mikrokietumo analizė; naudoti prietaisai: 2002 serijos Keithley skaitiklis, 
lazerinis trikampio poslinkio jutiklis LK-G3000 su PicoScope 3424 osciloskopu, 
optoelektroninė holografinė metrologinė sistema PRISM. Baigtinių elementų 
modelis buvo kuriamas ir skaičiuojamas pasitelkus COMSOL Multiphysics 
programinį paketą. Gsolver programinis paketas buvo naudojamas difrakciniam 
elementui modeliuoti. Aukštosios įtampos poliarizacijos įrenginys buvo 
pagamintas Medžiagų mokslo instituto mokslininkų (KTU). 

Eksperimentiniai tyrimai buvo atliekami Kauno technologijos universiteto 
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete, taip pat Medžiagų mokslų institute. 
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Mokslinis naujumas 

Šio tyrimo mokslinis naujumas pagrįstas nanokompozicinės medžiagos 
pritaikomumu slėgio jutiklių srityje. 

1. Sukurtas pjezoelektrinis nanokompozitas, kuriame galima formuoti 
mikrostruktūras, užtikrinančias optinį grįžtamąjį ryšį taikant 
koherentinės optikos principus. 

2. Sukurta nanokompozicinė medžiaga, naudojama kartu su kitais 
konstrukciniais slėgio jutiklio elementais, pagerina aktyviojo sluoksnio 
adheziją ir pjezoelektrines savybes užtikrinant grįžtamojo optinio 
signalo stabilumą. 

3. Parinkta slėgio jutiklio pjezoaktyviosios membranos geometrinė forma, 
leidžianti koreliuoti elektriniam ir optiniam signalams, užtikrinant 
didžiausius įmanomus įtempius ir deformacijas elektrooptiniuose 
slėgio jutikliuose. 

Ginamieji teiginiai 

1. Sukurtas pjezoelektrinis nanokompozitas, kuriame galima terminio 
formavimo būdu suformuoti nuo mikrometro lygio periodines 
mikrostruktūras, paremtas koherentinės optikos principais taikant 
lazerio šviesos bangos ilgį nuo 441 nm iki 632 nm. 

2. Sukurtas pjezoelektrinis nanokompozitas pasižymi dideliu atsparumu 
įbrėžimams atlaikant kritinę apkrovą iki 4 N; tai apsaugo nuo 
pjezoelektrinės medžiagos atsiskyrimo mikroformavimo metu bei 
užtikrina puikią gaminio kokybę tolesniuose gamybinio proceso 
etapuose. 

3. Kvadratinės pjezoaktyviosios membranos pritaikymas su dažnai 
taikoma žadinimo įtampa (iki 200 V) leidžia pasiekti mikrolygio 
įlinkius ir megalygio įtempius. 

Praktinė tyrimo vertė 

1. Sukurtas pjezoelektrinis nanokompozitas su integruota periodine 
mikrostruktūra, veikiantis mikrometrų lygyje, leidžia kurti naujo tipo 
slėgio jutiklius. 

2. Sukurta pjezoelektrinė nanokompozicinė medžiaga išplečia jutiminių 
technologijų pritaikymą ir padidina jutiminės sistemos naudingumą. 

3. Sukurtas pjezoelektrinis nanokompozitas leidžia aktyviojo elemento, 
skirto slėgio jutikliams, paviršiuje suformuoti periodinę 
mikrostruktūrą, užtikrinančią optinio grįžtamojo ryšio signalą. 

4. Elektrinio ir optinio grįžtamojo ryšio koreliacija pagerina aktyviojo 
elemento, skirto slėgio jutikliams, naudingumą. 
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Disertacijos aprobavimas 

Dalis eksperimentinių rezultatų gauti vykdant Lietuvos mokslo tarybos 
finansuojamus mokslininkų grupės projektus „Naujo tipo mikrorezonatoriaus 
mikroelektromechaninėms sistemoms kūrimas ir tyrimas“ (nr. MIP-081/2015) ir 
„Inovatyvių funkcinių nano/mikro elementų biomedicininiams mikrohidraulikos 
įrenginiams kūrimas ir tyrimas“ (nr. S-MIP-17-102).  

Pagrindiniai darbo rezultatai paskelbti 5 publikacijose ISI duomenų bazėje 
su citavimo indeksu, 6 publikacijose ISI duomenų bazėje be citavimo indekso ir 
5 tarptautinių konferencijų pranešimuose. Disertacijoje nagrinėtos temos 
rezultatai buvo pristatyti 6 tarptautinėse konferencijose: 

1. Mechanika 2016: proceedings of the 21st international scientific 
conference, 12-13 May, 2016, Kaunas, Lithuania. “Development of 
finite element model for new type composite piezoelectric material”.  

2. Proceedings of SPIE: Optical sensing and detection IV, 3 April, 2016, 
Prague, Czech Republic. “Developing and investigation of MOEMS 
type displacement-pressure sensor for biological information 
monitoring”.  

3. Proceedings of SPIE: Optical modelling and design IV, 3 April, 2016, 
Prague, Czech Republic. “Development and analysis of new type 
microresonator with electro-optic feedback”.  

4. Proceedings of SPIE: Smart sensors, actuators, and MEMS VIII, 8-11 
May, 2017, Barcelona, Spain. “Influence of binding material of PZT 
coating on microresonator’s electrical and mechanical properties”.  

5. SPIE BIOS: Microfluidics, BioMEMS, and Medical Microsystems XVI: 
19 February, 2018, San Francisco, California, United States. “Q-factor 
control of multilayer micromembrane using PZT composite material”.  

6. Bioinformatics and biomedical engineering: 6th international work-
conference, IWBBIO 2018, 25-27 April, 2018, Granada, Spain. 
“Composite piezoelectric material for biomedical micro hydraulic 
system”.  

Disertacijos apimtis ir struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, 3 skyriai, išvados, autoriaus publikacijų sąrašas 
ir 221 šaltinio literatūros sąrašas.  

Disertacijos apimtis – 114 puslapių, 89 paveikslai ir 24 lentelės. 

1. LITERATŪROS APŽVALGA 

Tobulėjant išmaniosioms technologijoms, naujų mikroelektromechaninių 
(MEMS) ir mikrooptoelektromechaninių (MOEMS) sistemų, jų struktūrinių 
elementų ir naujų medžiagų su išskirtinėmis savybėmis poreikis sparčiai didėja. 
Pagrindiniai šiuolaikinių MEMS sistemų reikalavimai – patikimumas, greitas 
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atsakas bei išskirtinis sistemos jautrumas. Todėl disertacijos tikslas – sukurti ir 
ištirti aktyvųjį slėgio jutiklių elementą su elektriniu ir optiniu grįžtamuoju ryšiu, 
kuris būtų paremtas virpančiąja membrana ir galėtų veikti dviejose aplinkose. 
Tokio tipo aktyviojo elemento kūrimas susideda iš dviejų pagrindinių etapų: 
aktyviojo elemento koncepcijos sukūrimo ir naujų medžiagų sintetinimo. 

Pastaraisiais metais mokslininkai ypač daug dėmesio skiria įvairių slėgio 
jutiklių komponentų (mechaniniai komponentai, elektriniai komponentai ir 
valdymas) kūrimui ir gamybai. Yra sukurta įvairių tipų mikrorezonatorių: 
keraminiai [13, 14], akustiniai [15–17], optiniai [18], slėgio jutikliai [19] ir kt. 
Šiuolaikinės technologijos leidžia sukurti tikslius ir jautrius mikrorezonatorius, 
pasižyminčius didelėmis signalo ir triukšmo santykio vertėmis [20], plačiu 
veikimo dažnio intervalu, nesudėtingu valdymu ir t. t. Tačiau šių naujų 
mikrorezonatorių pagrindinė problema – stabilumo trūkumas ir didelis jautrumas 
triukšmui, nes paviršiaus ploto ir masės santykis yra labai didelis. Tokioms 
problemoms spręsti bus projektuojama ir tiriama kvadratinė membrana, kurios 
veikimas yra stabilesnis ir pasižymi tuo, kad gali pasiekti dideles įtempių ir įlinkio 
amplitudės vertes, yra lengviau įvedama į rezonansą, o skirtingo tipo grįžtamasis 
ryšys užtikrins sistemos stabilumą ir efektyvumą. 

Pjezoelektrinės medžiagos labai dažnai naudojamos įvairiose MEMS ir 
MOEMS sistemose. Pjezoelektrinis efektas itin svarbus mikrometriniame lygyje: 
jį pasitelkus galima derinti mikrovykdiklių ir mikrojutiklių veikimą, kai 
mechaniniai įtempiai transformuojami į elektrinį potencialą ir atvirkščiai [21, 22]. 
Mikrorezonatoriuose, sukurtuose pjezoelektrinių medžiagų pagrindu, galima 
naudoti žemąsias įtampas, sistemos yra kompaktiškos ir lengvai integruojamos 
[23–25]. Dėl to šios disertacijos rengimo metu buvo sintetinama nauja 
nanostruktūrizuota polimerinė medžiaga – nanokompozitas, pasižymintis 
pjezoelektriniu efektu mikrometriniame lygyje. Šita medžiaga leido sukurti 
žemojo dažnio mikrorezonatorius, kurių panaudojimas yra žymiai efektyvesnis dėl 
didesnių virpesio amplitudžių. 

Didelės integracijos MEMS elementai, tokie kaip mikrorezonatoriai, yra 
tiek sudėtingi, kad eksperimentinis jų ribinių savybių tyrimas ilgai trunka ir 
brangiai kainuoja. Todėl prieš gaminant mikrorezonatoriaus prototipą būtina, 
pritaikant šiuolaikinius skaitinės analizės metodus ir priemones, sukurti išsamius 
medžiagų ir struktūrų modelius, kurie leistų tiksliai skaitiniais metodais 
modeliuoti mikrorezistoriaus struktūroje vykstančius procesus ir optimizuoti 
dinamines erdvinių jo struktūrų savybes bei įvertinti veikiamųjų procesų įtaką 
sistemos darbo tikslumui.  

Norint pasiekti didesnį mikrorezonatorių efektyvumą ir tikslumą bus 
dedamos pastangos juose užtikrinti ne tik elektrinį grįžtamąjį ryšį, bet ir optinį, 
t. y. naujai sukurtoje PZT nanokompozicinėje medžiagoje bus formuojamos 
periodinės mikrostruktūros. Formuojant reikiamos geometrijos ir difrakcinio 
efektyvumo optinius elementus, tenka spręsti įvairius technologinius (formavimo, 
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dauginimo matricos replikavimo, gamybos suderinamumo) bei medžiagų 
parinkimo klausimus. Šiame darbe, taikant naujai sukurtas nanokompozicines 
medžiagas atitinkamos geometrijos periodinėms mikrostruktūroms formuoti, bus 
galima keisti aktyviųjų optinių elementų paviršiaus, mechanines, geometrines bei 
optines savybes pagal pasirinktą bangos ilgį, fazines ir spektrines paviršiaus 
charakteristikas. Nuo šių savybių tiesiogiai priklauso aktyviojo optinio elemento 
jutiminėje sistemoje registruojamas vaizdas.  

Pagal anksčiau paminėtus principus sukurtas mikrorezonatorius galės veikti 
skirtingo dažnio diapazone bei pasižymės didelėmis kokybės faktoriaus Q 
vertėmis. Sukūrus naujos kartos mikrorezonatorių su valdomais parametrais bus 
galima jį integruoti įvairiose MEMS sistemose: itin didelio stabilumo elektrinių 
virpesių šaltiniuose (generatoriuose); elektriniuose filtruose; jutikliuose, tiriant 
baltymus, virusus, chemines rūšis ir kt.; energijos gavyboje ir kt. 

Šioje disertacijoje pagrindinis dėmesys yra skiriamas PZT nanokompozito 
sintetinimui, siekiant sukurti mikrorezonatorių su valdomais parametrais, bei 
aktyviojo elemento koncepcijos sukūrimui. Pagrindinis skirtumas nuo ankstesnių 
medžiagų – tai, kad naujai sukurtoje medžiagoje bus galima terminio antrinimo 
būdu formuoti valdomų mechaninių, geometrinių ir optinių parametrų periodines 
mikrostruktūras. Pasiūlyti medžiagos ir mikrorezonatorių matematiniai modeliai 
leis analizuoti sukurtų sistemų dinamiką ir elektrines savybes. Kuriamos gamybos 
priemonės ir matavimo metodai tokioms sistemoms charakterizuoti. 

2. PJEZOELEKTRINIO NANOKOMPOZITO SINTEZĖ IR TYRIMAS 

Kadangi vienas iš disertacijos uždavinių – sukurti ir ištirti pjezoelektrinę 
nanokompozicinę medžiagą pjezoaktyviajai membranai, skirtai slėgio jutikliams 
su elektriniu ir optiniu grįžtamuoju ryšiu gaminti, todėl pirmajame etape parinktos 
nanokompozito, pasižyminčio pjezoefektu mikrometriniame lygmenyje, 
sintetinimui reikalingos medžiagos, technologijos, įranga ir metodai. 

Naujo tipo PZT nanokompozicinė medžiaga sukurta maišant PZT 
nanodaleles su trimis skirtingomis rišamosiomis medžiagomis atitinkamai 80 % ir 
20 % dalimis. Kaip rišamosios medžiagos panaudoti polivinilbutiralio (PVB), 
polimetilmetakrilato (PMMA) ir polistireno (PS) tirpalai benzilo alkoholyje. 

Toliau pateikiama PZT sintetinimo eiga. 
1. 12 g oksalo rūgšties ištirpinta 100 ml vandens. 
2. 30 ml izopropilo alkoholio ištirpinta 5,1 g Ti prekursoriaus ir 7,65 g Zr 

prekursoriaus. 
3. Spiritinis tirpalas supiltas maišant į oksalo rūgšties tirpalą. Šildant 

maišyta, kol susidarė skaidrus tirpalas be nuosėdų. 
4. Švino nitratas tirpintas 50 ml vandens ir supiltas į tirpalą su Ti ir Zr 

prekursoriais. 
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5. Įpilta 25 % (apie 60 ml) amoniako tirpalo, kol pasiekta pH 9–10. Tada 
maišyta apie valandą. 

6. Gautos nuosėdos valytos skiestu amoniako tirpalu ir etanoliu. Gauti 
milteliai džiovinti 100 °C temperatūroje 1 valandą.  

7. Gauta išdžiovinta masė sutrinta į miltelius ir kaitinta 1000 °C 
temperatūroje 12 valandų. 

8. Iškaitinti milteliai malti iki nanodalelių dydžio. 
Įvertinti cheminėms, pjezoelektrinėms bei mechaninėms naujai sukurtų 

medžiagų savybėms ir jų paviršiaus morfologijai taikytos šios metodologijos: 
skenuojamoji elektroninė mikroskopija, atominių jėgų mikroskopija, rentgeno 
spindulių energijos dispersijos spektrometrija, nuolatinės įtampos bangų santykio 
metodologija, Vickers ir Martins mikrokietumo analizė; naudoti prietaisai: 2002 
serijos Keithley skaitiklis tirti pjezovaržinėms medžiagos savybėms, lazerinis 
trikampio poslinkio jutiklis LK-G3000 su PicoScope 3424 osciloskopu (2.1 pav.) 
panaudotas išmatuoti virpesių amplitudėms ir generuotam elektriniam potencialui, 
rezonanso dažnis buvo matuojamas optoelektronine holografine metrologine 
sistema PRISM (2.2 pav.). Teoriniai nanokompozicinių medžiagų tyrimai, 
įvertinant kuriamų sistemų dinamiką ir PZT nanokompozito elektrines savybes, 
atlikti programa COMSOL Multiphysics, o projektavimui panaudotas GSolver 
programų paketas. 

 
2.1 pav. Pjezoelektrinių medžiagos savybių tyrimo stendas: 1 – matematinė 

švytuoklė; 2 – LK-G82 jutiklis; 3 – bandinys; 4 – PicoScope osciloskopas; 5 – 
LK-G3000 valdymo blokas; 6 – maitinimo blokas 
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2.2 pav. Optoelektroninė holografinė metrologinė sistema PRISM 

Taikant anksčiau aprašytą technologiją susintetintos PZT nanodalelės ir 
paruošti jų polimeriniai nanokompozitai, sudaryti iš PZT nanodalelių (80 % 
bendrosios masės) ir rišamosios medžiagos (20 % bendrosios masės). Kaip 
rišamosios nanokompozito medžiagos panaudoti polivinilbutiralio (PVB), 
polimetilmetakrilato (PMMA) ir polistireno (PS) tirpalai benzilo alkoholyje.  

Bandinių paviršiaus struktūra (2.3 pav.) ir cheminė analizė (2.4 pav.) atlikta 
skenuojamuoju elektroniniu mikroskopu. Nustatyta, kad tolygiausią paviršių 
pavyksta suformuoti naudojant PMMA rišamąją medžiagą. 

   

(a) (b) (c) 

2.3 pav. PZT nanokompozitų su (a) PVB, (b) PMMA, ir (c) PS rišamosiomis 
medžiagomis paviršiaus morfologija 

Energinės dispersijos spektroskopijos analizė patvirtino prieš sintezę 
užsibrėžtą cheminę nanokompozitų sudėtį. 
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2.4 pav. Nanokompozitų PMMA/PZT, PVB/PZT ir PS/PZT energinės dispersijos 

spektrai 

Nanokompozito identifikavimas ir galimų struktūros pokyčių analizė atlikta 
Furjė infraraudonosios srities spektrometru. Sugerties spektrai (2.5–2.7 pav.) 
patvirtino, kad sintezės metu (tirpinant benzilo alkoholyje, džiovinant aukštoje 
temperatūroje ir maišant su pjezoelektrine medžiaga) nepakito rišamųjų medžiagų 
(PVB, PMMA ir PS) struktūra, vidiniai ryšiai ir vibraciniai spektrai, taip pat jie 
atitinka literatūroje randamą informaciją. 

 
2.5 pav. PVB/PZT nanokompozito infraraudonosios srities sugerties spektras 
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2.6 pav. PMMA/PZT nanokompozito infraraudonosios srities sugerties spektras 

 
2.7 pav. PS/PZT nanokompozito infraraudonosios srities sugerties spektras 

Kadangi sukurtas nanokompozitas bus naudojamas aktyviųjų elementų, 
integruojamų į slėgio jutiklius su elektriniu ir optiniu grįžtamuoju ryšiu, gamybai, 
būtina ištirti susintetintų nanokompozitų pjezoelektrines savybes. Tuo tikslu 
išmatuotos bandinių pjezovaržinės (2.1 lentelė), talpuminės (2.2 lentelė) ir 
voltamperinės (2.8 pav.) charakteristikos, taip pat atlikti tiesioginio ir atvirkštinio 
pjezoelektrinio efekto tyrimai.  

2.1 lentelė. Pjezovaržinės nanokompozitų savybės 

Reikšmė PVB/PZT PMMA/PZT PS/PZT 
GF −139,5 1151,0 −3458,8 

2.2 lentelė. Talpuminės nanokompozitų savybės 

Nanokompozitas Talpa C, pF 
PVB/PZT 0,13 
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Nanokompozitas Talpa C, pF 
PMMA/PZT 0,2 

PS/PZT 0,1 

Visais atvejais geresnėmis elektrinėmis savybėmis pasižymėjo PZT/PMMA 
nanokompozitas. 

 
2.8 pav. Voltamperinės nanokompozitų savybės 

Geriausios pjezoelektrinės savybės taip pat nustatytos bandiniuose su 
PZT/PMMA nanokompozitu, t. y. pagamintų bandinių generuojama įtampa siekia 
3 mV (iki 50 % daugiau nei kiti kompozitai), o žadinant elektriškai generuojamos 
didžiausios deformacijos bandinio gale. 

Pjezoelektrinio nanokompozito mechaninių savybių tyrimui pasitelktas 
skaitmeninių ir eksperimentinių rezultatų palyginimas bei atlikti mikrokietumo ir 
brėžimo testai. Pagrindinės bandinių su nanokompozicinėmis PVB/PZT, 
PMMA/PZT ir PS/PZT dangomis savybės pateiktos 2.3 lentelėje.  

2.3 lentelė. Pagrindinės nanokompozicinės medžiagos savybės 

Kompozitas Rišamoji 
medžiaga 

Tankis, 
ρ, 

kg/m3 
Slopinimas, ζ Dažnis 

f, Hz 

Rezonanso 
dažnis ωn, 

rad/s 

Jungo 
modulis 
E, GPa 

PVB/PZT PVB 6298 0,0052 ± 
0,0003 

26,5 ± 
0,4 166 ± 2,8 3,9 ± 0,3 

PMMA/PZT PMMA 6316 0,0077 ± 
0,0006 

29,4 ± 
0,9 185 ± 5,8 6,3 ± 0,8 

PS/PZT PS 6288 0,0080 ± 
0,0004 

28,3 ± 
0,6 178 ± 4,0 5,3 ± 0,4 

Būtina pažymėti, kad didžiausias Jungo modulis nustatytas PMMA/PZT 
nanokompozite (6,3 GPa), o tai koreliuoja tiek su pjezoelektriniais, tiek ir su 
mechaniniais matavimais, t. y. tiek didžiausiu mikrokietumu (2.9 pav.), tiek ir 
dangos atsparumu brėžimui (2.10 pav.) pasižymėjo bandiniai su PMMA/PZT 
nanokompozitu. Gauti rezultatai parodo, kad PMMA/PZT bandiniai buvo beveik 
dvigubai kietesni negu kiti du, t. y. kritinė apkrova buvo 3,988 N. Tai reiškia, kad 
danga yra atsparesnė įbrėžimams. 



14 
 

 
2.9 pav. Nanokompozicinių dangų mikrokietumo matavimo rezultatai 
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(b) 

 
(c) 

2.10 pav. Bandinių su pjezoelektrinių kompozitų dangomis brėžimo testų rezultatai: 
(a) PZT/PVB; (b) PZT/PMMA; (c) PZT/PS 
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Atsižvelgiant į anksčiau aprašytus rezultatus, tolimesniems darbams kuriant 
inovatyvias pjezoaktyviąsias membranas, skirtas slėgio jutikliams su elektriniu ir 
optiniu grįžtamuoju ryšiu, pasirinktas PZT/PMMA nanokompozitas. 

3. VIRPANČIOSIOS MEMBRANOS SLĖGIO JUTIKLIAMS KŪRIMAS 
IR TYRIMAS 

Pjezoaktyviosios membranos kūrimui ir vibracinių savybių tyrimui įvertinti 
taikytos šios metodologijos ir naudoti prietaisai: aktyviojo elemento veikimas 
grindžiamas Reimondo Midlino ir Eriko Reissnerio plonųjų plokštelių teorija, kuri 
yra plonųjų plokštelių teorijos dalis, daugiasluoksnė membrana formuota 
pasitelkiant fotolitografijos ir vakuuminio garinimo metodus bei naudojant 
vakuuminio garinimo įrenginį YBH-71D3, periodinė mikrostruktūra 
daugiasluoksnės membranos paviršiuje buvo formuojama terminio formavimo 
proceso principu, o pagaminto aktyviojo elemento vibracinis atsakas į iš anksto 
nustatytą įtampą buvo tiriamas lazeriniu dopleriniu vibrometru (3.1 pav.). 

 
3.1 pav. Vibracinio atsakymo tyrimo stendas 

Ieškant tinkamiausios pjezoaktyviosios membranos geometrijos buvo ištirti 
trys skirtingi geometrijų variantai: apvali, stačiakampė ir kvadratinė. 
Palyginimams naudoti du parametrai – įtempis ir įlinkis. Šios dvi mechaninės 
aktyviojo elemento savybės yra kertinės užtikrinant pjezoaktyviosios membranos 
efektyvų veikimą ir stabilumą. Įtempiams ir įlinkiams apskaičiuoti pasitelktos 3.1– 
3.6 formulės. 
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 (3.1) 

 (3.2) 

 (3.3) 

 (3.4) 

 (3.5) 

 (3.6) 

Apskaičiuoti rezultatai pateikti 3.1 lentelėje. Didžiausius įmanomus 
įtempius pasiekia ir labiausiai išlinkti gali kvadratinė membrana, kurios esant 
nustatytoms sąlygoms (26 μm daugiasluoksnės membranos storis, 10 MPa slėgis) 
rezultatai buvo geriausi. Pasirinkta tolimesniems tyrimams ir gamybai naudoti 
kvadratinės geometrinės formos daugiasluoksnę membraną. 

3.1 lentelė. Geometrijos įtaka membranos įtempiams ir įlinkiui 

Geometrinė 
forma Matmenys Paviršiaus 

plotas 

Didžiausi 
įmanomi 
įtempiai 
(MPa) 

Didžiausias 
įlinkis (μm) 

Apvali d = 600 μm 0,283 μm2 998 115 

Stačiakampė a = 752 μm 
b = 376 μm 0,283 μm2 1040 50 

Kvadratinė a = 532 μm 0,283 μm2 1289 100 

Daugiasluoksnės membranos baigtinių elementų modelis buvo kuriamas 
COMSOL Multiphysics programinės įrangos aplinkoje. Sukurta trisluoksnė 
membrana (ilgis – 250 μm, plotis – 250 μm) (3.2 pav.). Sluoksnis nr. 1 – iš 
aliuminio, nr. 2 – iš sukurto pjezoelektrinio nanokompozito su PMMA rišamąja 
medžiaga, o nr. 3 – taip pat iš aliuminio. Sluoksnis nr. 1 galutiniams 
skaičiavimams nebuvo naudojamas dėl to, kad jo užimama medžiagos dalis sudarė 
tik 0,0008 % bendrosios masės.  
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3.2 pav. Schematinis daugiasluoksnės membranos brėžinys 

Modelio vaizdas su ribinėmis modelio sąlygomis pateiktas 3.3 pav. 

 
3.3 pav. Trimatis daugiasluoksnės membranos modelio vaizdas su skaičiuojamosiomis 

ribinėmis sąlygomis 
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Modeliui apskaičiuoti buvo pasitelktas tinklelis, sudarytas iš šešiakampių ir 
keturkampių elementų, kurių vidutinė elemento kokybės vertė buvo 0,4882 
(3.4 pav.). 

 
3.4 pav. Daugiasluoksnės membranos baigtinių elementų modelio tinklelis 

Baigtinių elementų modelis buvo taikomas ištirti kinetinės energijos 
šuoliams virpančiojoje daugiasluoksnėje membranoje. Tam pasitelktos 3.7 ir 
3.8 formulės. 

 (3.7) 

 (3.8) 

Tyrimas parodė, kokiam dažniui esant daugiasluoksnė membrana išnaudoja 
daugiausia kinetinės energijos (3.5 pav.). 
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3.5 pav. Daugiasluoksnės membranos kinetinės energijos pliūpsniai virpesių dažnio 

diapazone 

Mažiausi kinetinės energijos nuostoliai buvo fiksuojami pirmajame ir 
trečiajame daugiasluoksnės membranos rezonanso dažnyje. Pasitelkiant gautus 
rezultatus buvo ištirtos daugiasluoksnės membranos virpėjimo formos. Tam 
membrana buvo sužadinta 20 V įtampa. Gautos keturios virpėjimo formos (3.6– 
3.9 pav.). 

  
3.6 pav. Pirmoji daugiasluoksnės 

membranos virpėjimo forma 
3.7 pav. Antroji daugiasluoksnės 

membranos virpėjimo forma 

  
3.8 pav. Trečioji daugiasluoksnės 

membranos virpėjimo forma 
3.9 pav. Ketvirtoji daugiasluoksnės 

membranos virpėjimo forma 
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Virpėjimo formos, gautos esant 1,006 MHz, 1,800 MHz, 2,591 MHz ir 
2,877 MHz dažniui, atitinkamai yra pirmoji, antroji, trečioji ir ketvirtoji virpėjimo 
formos pateiktuose paveiksluose. Tolimesniems skaičiavimams ir analizei 
pasirinkta pirmoji virpėjimo forma. 

Baigtinių elementų modeliu pasinaudota ir skaičiuojant didžiausius 
įmanomus daugiasluoksnės membranos įtempius (3.10 pav.). 

 
3.10 pav. Įtempių pasiskirstymas daugiasluoksnėje membranoje 

Didžiausi pasiekiami įtempiai fiksuojami daugiasluoksnės membranos 
kraštuose. Čia įtempių koncentracija yra fiksuojama kraštinių centriniuose 
taškuose (3.11 pav.). Taip pat aiški įtempių koncentracijos vieta yra 
daugiasluoksnės membranos centre. Čia įtempiai pasiekia 3,5 MPa vertę.  
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3.11 pav. Įtempių pasiskirstymas daugiasluoksnės membranos kraštinėse 

Centrinis daugiasluoksnės membranos taškas yra didelių įtempių 
koncentracijos vieta dar ir dėl sluoksnių kompozicijos pačioje membranoje 
(3.12 pav.). Nanokompozito paviršiuje įtempiai yra didesni negu jo išorinėse 
dalyse. 

 
3.12 pav. Įtempių pasiskirstymas per visą daugiasluoksnės membranos storį 
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Įtempiai pradeda itin pastebimai didėti tada, kai pasiekiamas 
nanokompozito paviršius, kuris sąveikauja su aliuminio sluoksniu. Čia įtempių 
šuolis yra labai didelis dėl daugiasluoksnės membranos metalinės dalies. 

Membranoms formuoti buvo naudojamas n <100> tipo 380 μm storio silicio 
padėklas. Abiejose dvipusio poliravimo plokštelės pusėse mažo slėgio cheminio 
nusodinimo iš dujinės fazės būdu buvo užaugintas žemųjų įtempių terminio silicio 
nitrido (Si3N4) sluoksnis (storis 500 nm) bei atlikta apatinio Si3N4 sluoksnio 
fotolitografija, naudojant įvairių apibrėžtų matmenų fotokaukę. Silicio nitridas 
apatinėje pusėje buvo išėsdintas CF4/O2 plazmoje, atidarant langus giliajam silicio 
ėsdinimui. Gilusis silicio ėsdinimas buvo atliekamas 30 % KOH tirpale 
(T = 80 °C) iki viršutinio Si3N4 sluoksnio. Elektroninio garinimo būdu ant 
viršutinio Si3N4 sluoksnio buvo suformuotas Al sluoksnis (storis 800 nm). 
Galiausiai aliuminio membrana buvo baigiama formuoti, išėsdinant viršutinį Si3N4 
sluoksnį CF4/O2 plazmoje. 

Membranos gamybai reikalingas didelis proceso tikslumas ir pasiruošimas, 
todėl gauta ir nemažai brokuotų bandinių. Visgi arčiausiai norimų rezultatų buvo 
pagaminta daugiasluoksnė membrana, kurios kraštinių ilgiai: 267 μm, 282 μm, 
281 μm ir 252 μm (3.13 pav.).  

 
3.13 pav. Pagamintos daugiasluoksnės membranos SEM nuotrauka 

Pagaminta daugiasluoksnė membrana buvo tiriama lazeriniu dopleriniu 
vibrometru. Naudojantis šiuo prietaisu gauta daugiasluoksnės membranos virpesių 
atsako į išorinį sužadinimą kreivė. Ši kreivė buvo palyginta su baigtinių elementų 
modelio gautais rezultatais (3.14 pav.). 
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3.14 pav. Pagamintos ir modeliuotos daugiasluoksnės membranos virpesių atsakas 

Virpesių atsakas gaunamas sinusoidės formos. Tyrimas atkartoja 4 μs laiko 
intervalą, kurio metu matomi 4 virpesių periodai. Modeliuotos ir pagamintos 
daugiasluoksnės membranos greičio amplitudės skyrėsi 0,4 m/s (atitinkamai 
3,2 m/s ir 2,8 m/s). Tai 12,5 % skirtumas. Modeliuotos membranos virpesių dažnis 
buvo 1 005 806 Hz, o pagamintos – 900 225 Hz. Tai yra 105 581 Hz skirtumas, 
arba 11,5 % neatitikimas. Žinant, kad gamybos procesas, matavimai ir 
žmogiškasis faktorius įneša paklaidos galimybę, šie skirtumai yra nedideli; todėl 
baigtinių elementų modelis yra pagrįstas ir gali būti taikomas toliau atliktiems 
tyrimams. 

Tada buvo tiriamas daugiasluoksnės membranos rezonanso dažnių 
poslinkis veikiant išoriniam slėgiui. Analizė atlikta didinant slėgį nuo 0 Pa iki 
54 kPa lygiais intervalais po 13,5 kPa. Rezultatai pateikti 3.2 lentelėje. 

3.2 lentelė. Daugiasluoksnės membranos rezonanso dažnių poslinkis veikiant 
išoriniam slėgiui 

Slėgis, kPa Rezonanso dažnis, Hz , Hz 
0 1 005 806 – 
13,5 1 005 778 28 
27 1 005 749,5 56,5 
40,5 1 005 721 85 
54 1 005 693 113 
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Tirta tik pirmoji virpėjimo forma esant pirmajam rezonanso dažniui. Ištirtas 
ir kinetinės energijos pokytis esant skirtingiems išorinio slėgio dydžiams 
(3.15 pav.). 

 
3.15 pav. Daugiasluoksnės membranos kinetinės energijos priklausomybė nuo išorinio 

slėgio 

Mažiausia kinetinė energija užfiksuota esant 27 kPa išoriniam slėgiui. 
Didžiausia – kai membrana veikiama didžiausio atlaikomo slėgio (54 kPa).  

Virpesių amplitudės analizė, atlikta tada, kai daugiasluoksnė membrana 
nebuvo apkrauta, parodė, kad amplitudė pasiekia didžiausius įmanomus 3,6 μm 
įlinkius (3.16 pav.). 

3.16 pav. Neapkrautos daugiasluoksnės membranos virpesių amplitudės 
pasiskirstymas  
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Esant 54 kPa slėgio išoriniam poveikiui, daugiasluoksnės membranos 
įlinkiai sumažėja iki 1,4 μm (3.17 pav.). 

3.17 pav. 54 kPa išoriniu slėgiu apkrautos daugiasluoksnės membranos virpesių 
amplitudės pasiskirstymas 

Virpesių amplitudės priklausomybė nuo išorinio poveikio pateikiama 
3.18 pav. Matoma aiški eksponentinė virpesių amplitudės priklausomybė. 

 
3.18 pav. Virpesių amplitudės priklausomybė nuo išorinio poveikio 
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Terminio spaudimo būdu suformuotos periodinės mikrostruktūros (4 μm 
periodas, 574 nm gylis) PZT nanokompozicinėje medžiagoje esant 150 °C 
temperatūrai, 5 atm slėgiui, 11 kHz ciklinės jėgos dažniui ir 10 s įspaudimo 
trukmei trimatis (3D) vaizdas pateiktas 3.19 pav. 

 
3.19 pav. PZT nanokompozicinėje medžiagoje suformuotos periodinės 

mikrostruktūros trimatis (3D) vaizdas 

Periodinės mikrostruktūros, suformuotos PZT nanokompozicinėje 
medžiagoje, pasižymi savybe keisti periodą pagal taikomą elektrinio signalo 
įtampą (3.20 pav.). Kitaip tariant, periodinės mikrostruktūros (4000 nm periodas, 
574 nm gylis) periodą pakeitus 10 nm difrakcinis efektyvumas pakinta 0,1 %, o 
difrakcijos kampas – 0,15 laipsnio. 

 
3.20 pav. Difrakcinio efektyvumo ir difrakcijos kampo priklausomybė nuo 

mikrostruktūros periodo 
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IŠVADOS 

1. Polivinilbutiralis (PVB), polimetilmetakrilatas (PMMA) ir polistirenas 
(PS) pasirinkti naujo tipo pjezoelektrinio nanokompozito gamybai 
atitinkamai dėl savo gero lankstumo, stiprumo ir stiprių rišamųjų savybių. 
Pasirinkta ištirti naujų pjezoelektrinių nanokompozitų struktūrinę ir 
cheminę medžiagų kompoziciją, mechaninius, elektrinius ir optinius 
parametrus. 

2. Sukurti trys pjezoelektriniai nanokompozitai: PS/PZT, PMMA/PZT ir 
PVB/PZT. Cheminė bandinio analizė parodė 5 dominuojančius cheminius 
elementus bandinyje: C, O, Ti, Zr ir Pb. Cheminė ir morfologinė analizė 
parodė, kad PMMA bandinys turi lygiausią paviršių. FTIR analizės būdu 
nustatyta, kad visų bandinių cheminių elementų ryšiai nėra pakitę ir 
išlaiko tas pačias tendencijas. Pjezovaržinių charakteristikų tyrime 
PS/PZT matuoklio koeficientas siekė –3458,8. Varžos ir veikiančiosios 
jėgos analizė parodė, kad visi bandiniai turi veikimo slenkstį, o jis 
priklauso nuo rišamosios medžiagos. Didžiausia talpa (0,2 pF) pamatuota 
PMMA/PZT bandinyje. Pritaikius atvirkštinį pjezoelektrinį efektą, kai 
įtampa kelta nuo 0 V iki 200 V, išmatuota srovė PMMA/PZT bandinyje 
siekė apie 51 nA. PMMA/PZT bandinys sugeneravo 2,5 mV įtampą. 
Brėžimo testo rezultatai rodo, kad PMMA/PZT bandinys yra beveik 
2 kartus kietesnis, o vidutinė kritinė apkrova siekė 3,988 N. Paskaičiuoti 
ir Jungo modulis bei virpesių amplitudės PMMA/PZT bandinyje, 
siekiantys atitinkamai 6,3 GPa ir 164 nm. PMMA/PZT nanokompozitas 
parinktas tolimesnei pjezoaktyviosios membranos gamybai ir tyrimams. 

3. Lyginant pjezoaktyviosios membranos geometrinę formą pagal Midlino–
Reisnerio analitinių skaičiavimų teoriją, optimalia geometrija parinkta 
kvadratinė pjezoaktyviosios membranos forma. Baigtinių elementų 
metodu nustatytos pjezoaktyviosios membranos virpesių modos. Pirmoji 
daugiasluoksnės membranos virpesių moda buvo užfiksuota esant 
1,006 MHz dažniui. Sumodeliuota pjezoaktyvioji membrana gali atlaikyti 
didžiausią 54 kPa apkrovą.  

4. Pagaminta pjezoaktyvioji membrana, skirta slėgio jutikliams, ištirta ją 
apkraunant išoriniu slėgiu. Užfiksuota aiški virpesių amplitudės 
priklausomybė nuo išorinio slėgio. Daugiasluoksnės membranos 
rezonanso dažnis pasislenka intervale nuo 0 Hz iki 54 Hz. Taip pat 
virpesių amplitudė mažėja mažėjant išorinei apkrovai. Daugiasluoksnės 
membranos trūkimo metu virpesių amplitudė siekia 1,4 μm. Periodinės 
mikrostruktūros suformavimas daugiasluoksnės membranos paviršiuje 
leidžia užtikrinti optinį grįžtamąjį ryšį. Suformuota periodinė 
mikrostruktūra leidžia užfiksuoti 0,25 % ir mažesnius periodo 
geometrinius pokyčius. 
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„RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AN ACTIVE ELEMENT FOR 
A PRESSURE SENSOR ON THE BASIS OF PIEZOELECTRIC 

COMPOSITE MATERIAL„ 

ABSTRACT 

The application of microelectromechanical systems (MEMS) has been 
widespread in technological solutions found in a variety of areas. Starting only 
from the beginning with silicon etching and polymer processing, it has extensively 
grown during the last few decades due to a large interest in laser and robotics 
technologies, measurement and medical applications. These industry segments are 
similar regarding the way of acting: all of them require high quality, sensitivity, 
high resolution, and reliable devices. All of the above mentioned properties can 
only be sought if the technologies and materials of new and improved devices are 
present. By searching for the optimal alternatives to the latest solutions, many 
scientists have been assigned continuous funding in MEMS and 
microoptoelectromechanical systems (MOEMS). Consequently, many successful 
projects have been completed which satisfy the requirements of the previously 
listed industry segments. 

It is crucial to be able to control the MEMS device if high sensitivity is 
expected. The high quality factor (Q-factor) is a critical condition in this segment. 
A variety of aspects are connected with the ability to increase the Q-factor of the 
device: structural dimensions, the type of the structure, the class of the material in 
use, its chemistry, defects, microstructure, residual stress, surface chemistry and 
topography, the mode of vibration, the frequency of oscillation, temperature, 
pressure, the amplitude of oscillation, as well as the nature and structure of its 
boundaries [1]. On the other hand, the type and the material of which the oscillator, 
being the main component in the MEMS device, is fabricated plays a vital role. In 
the technological development, there are many various types of materials in use, 
such as polyethersulfone (PESU), polydimethylsiloxane (PMDS), nylon, 
polypropyline (PP), polyactic acid (PLA) nanofibers, cellulose, polycarbonate 
(PC), polyacrylamide (PAM), cellulose acetate, polyvinyl chloride (PVC), 
polyamide/polyurethane (PA) [2–12], polyvinylidene fluoride (PVDF) [4]. The 
selection of the material plays a key role in designing MEMS devices. 
Additionally, the designing of novel devices includes the creation of novel active 
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elements and materials. Their properties can be adjusted in order to meet the 
system requirements.  

This thesis is based on solving many technological problems, such as 
nanocomposite material usage for active element fabrication for a MEMS device, 
sensitivity improvements, the accuracy of measurements, and combination of 
feedback signal outputs. Major investigations and the attained knowledge in this 
thesis came from sensors and their operation, periodical microstructure formation 
principles, materials science and analysis fields. One of the main areas of focus of 
this research was to choose a low cost and simple method to improve today’s 
technologies in creating MEMS devices. 

Part of the experimental work conducted for this thesis were funded by grants 
“Development and analysis of new type microresonator for 
microelectromechanical systems” (No. MIP-081/2015) and “Research and 
development of innovative functional nano/micro components for micro hydrolic 
devices in biomedicine” (No. S-MIP-17-102) from the Research Council of 
Lithuania. 

The aim of the thesis 

The aim of the thesis is to develop and analyze a piezo-active membrane for a 
pressure sensor on the basis of a piezoelectric nanocomposite material. 

The objectives of the thesis 

In order to achieve the above stated thesis aim, several objectives were raised: 
1. To identify and investigate materials, technology, tools, and methodology 

for the development of a piezo-active membrane for a pressure sensor on 
the basis of a piezoelectric nanocomposite material with electro-optic 
feedback signal outputs. 

2. To develop and analyze the piezoelectric composite material for a piezo-
active membrane for an electro-optic pressure sensor. 

3. To create a finite element model of a piezo-active membrane for a pressure 
sensor on the basis of the piezoelectric nanocomposite material with 
electro-optic feedback signal outputs. 

4. To fabricate and investigate the functional prototype of the piezo-active 
membrane for an electro-optic pressure sensor. 

Research methodology 

Theoretical and experimental analysis methods have been applied in the study 
of novel nanocomposite materials and their integration into a MEMS device. In 
order to evaluate the chemical, piezoelectric, and mechanical properties of these 
novel materials as well as to analyze their surface morphology, the following 
equipment and methodology was used: scanning electron microscopy, atomic 
force microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, Fourier transform 
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infrared spectroscopy, Keithley meter scanner 2002 series, laser triangular 
displacement sensor LK-G3000 with PicoScope 3424 oscilloscope, electronic 
speckle pattern interferometry system PRISM, voltage standing wave ratio 
methodology, Vickers and Martins microhardness analysis. Finite element models 
were created and calculated by using COMSOL Multiphysics software 
environment. Additionally, GSolver software for diffractive element calculations 
was used. High voltage polarization equipment was fabricated by scientists from 
the Institute of Materials Science (KTU). 

Experimental research was conducted at Kaunas University of Technology, 
Faculty of Mechanical Engineering and Design, Institute of Mechatronics and the 
Institute of Materials Science. 

Scientific novelty 

The novelty of this research is based on piezocomposite material applicability 
to the pressure sensor field: 

1. A piezoelectric nanocomposite has been developed, in which, a periodical 
microstructure can be formed; this provides optical feedback based on the 
principles of coherent optics. 

2. A piezoelectric nanocomposite developed in the interaction with other 
structural elements of a pressure sensor improves materials adhesion during 
their dynamic interaction and enhances the stability of the optical feedback 
signal. 

3. The selected geometric shape of the active element for a pressure sensor 
allows correlation of electrical and optical signals while providing 
maximum stresses and strain in electro-optical pressure sensors. 

Defended statements 

1. The developed piezoelectric nanocomposite wherein periodical 
microstructures with the period reaching the micrometer level can be 
formed ensures possibility to use coherent optics principles by using lasers 
of 441–632 nm wavelength. 

2. The developed piezoelectric nanocomposite shows high resistance to 
scratching while withstanding critical loads of up to 4 N, which ensures 
prevention of uncoupling of the piezoelectric nanocomposite during micro 
formation and high quality in the further steps of fabrication.  

3. The application of commonly used excitation voltages (up to 200 V) allows 
to achieve micrometer-level deflections and mega Pascal-level stress of the 
square-shaped piezoelectric membrane. 
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Practical value 

1. The developed piezoelectric nanocomposite with an integrated periodic 
microstructure offers the possibility to operate at the micrometric level, 
which allows creating a new type pressure sensor. 

2. The developed piezoelectric nanocomposite materials expand the usage of 
sensing technologies and increase the effectiveness of the sensing system. 

3. The developed piezoelectric nanocomposite allows forming a periodical 
microstructure on the surface of an active element for a pressure sensor 
enabling optical detection. 

4. Correlation of electrical and optical feedback signals improves the 
temporal pressure changes detection effectiveness of the active element of 
the pressure sensor. 

Approval of the doctoral thesis 

This research was funded by grants “Development and analysis of new type 
microresonator for microelectromechanical systems” (No. MIP-081/2015) and 
“Research and development of innovative functional nano/micro components for 
micro hydrolic devices in biomedicine” (No. S-MIP-17-102) from the Research 
Council of Lithuania. The results have been presented in 5 articles in the ISI Web 
of science database with the citation index, 6 articles in the ISI Web of science 
database without the citation index and 5 conference proceedings 

The results of this doctoral thesis have been presented at 6 scientific 
conferences: 

1. Mechanika 2016: proceedings of the 21st international scientific 
conference, 12–13 May, 2016, Kaunas, Lithuania. “Development of finite 
element model for new type composite piezoelectric material.”  

2. Proceedings of SPIE: Optical sensing and detection IV, 3 April, 2016, 
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3. Proceedings of SPIE: Optical modelling and design IV, 3 April, 2016, 
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microresonator with electro-optic feedback.”  
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May, 2017, Barcelona, Spain. “Influence of binding material of PZT 
coating on microresonator’s electrical and mechanical properties.”  
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Structure of the doctoral thesis 

The doctoral thesis contains the introduction, 3 chapters, general conclusions, 
a list of the author’s scientific publications, and a list of literature featuring 221 
references. The doctoral thesis is composed of 114 pages, 89 figures, and 24 tables. 
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