
Pietsosähköiset materiaalit

Äidinkielen tutkielmaseminaari, kevät 2011
Juhomatti Männistö

Pietsosähköinen ilmiö
Pietsosähköiseksi ilmiöksi kutsutaan tiettyihin materiaaleihin mekaanisen venymän vaikutuksesta 

syntyvää sähköistä jännitettä, joka on suoraan verrannollinnen venymään. Ilmiön nimen alkuosa 

tulee tämän mukaisesti kreikankielisestä sanasta piezo, joka tarkoittaa puristamista. Pietsosähköinen 

ilmiö on termodynaamisesti reversiibeli prosessi, jonka käänteisilmiö on sähkökentän vaikutuksesta 

syntyvä venymä pietsosähköisessä materiaalissa.

Ilmiön taustalla on pietsosähköisten materiaalien rakenne. Nämä ovat kiteisiä aineita, joiden 

alkeiskopit ovat epäsymmetrisiä massakeskipisteeseen nähden. Kun alkeiskoppia puristetaan 

kasaan, muuttuu alkeiskopin ionien suhteellinen etäisyys alkeiskopin massakeskipisteestä, mikä 

tekee alkeiskopista sähködipolin. Näiden syntyneiden dipolien vaikutus kasaantuu koko materiaalin 

yli, mikä synnyttää jännite-eron materiaalin päiden väliin. Materiaalin on oltava lisäksi eriste, jotta 

materiaalin varauksenkuljettajat eivät pääsisi kumoamaan syntyneen sähködipolin vaikutusta. 

Materiaalin pietsosähköisiä ominaisuuksia luonnehtii pietsosähköinen kerroin, joka liittää aineeseen 

kohdistuvan mekaanisen jännityksen sähköiseen polarisaatioon. Kiteen pietsosähköiset 

ominaisuudet vaihtelevat suunnan mukaan, eikä syntynyt polarisaatio ole välttämättä jännityksen 

suuntainen. Siksi ilmiön vahvutta laskettaessa on pelattava tensorilaskennalla. 

Pietsosähköisten aineiden kidesuunnat ovat jakautuneet kiteisille aineille tyypillisellä tavalla 

yhdensuuntaisiksi alueiksi. Ferromagneettisten aineiden tapaan pietsokiteille on löydettävissä nk. 

Curien lämpötila, jossa materiaalin pietsosähköiset ominaisuudet häviävät ja kiteet voidaan 

suunnata ulkoisen sähkökentän avulla. Materiaalin kidealueiden on oltava yhdensuuntaisia, jotta 

niissä syntyneet dipolit eivät kumoaisi toisiaan. 

Tutkimushistoriaa ja sovelluskohteita
Ensimmäiset pietsosähköisen ilmiön havainneet tutkijat olivat veljekset Pierre ja Jacques Curie. 

Vuonna 1880 he havaitsivat jo aikaisemmin tunnettuun pyrosähköiseen ilmiöön liittyvissä kokeissa 

tiettyjen materiaalien synnyttävän sähkövirtaa niihin kohdistuvan paineen muuttuessa. Vuoden 

sisällä tästä löydöksestä Gabriel Lippmann osoitti termodynaamisilla argumenteilla, että 



pietsosähköiselle ilmiölle pitäisi löytyä käänteinen ilmiö, minkä veljekset Curie havaitsivatkin 

vuonna 1881. Veljesten Curie löytämiä pietsosähköisiä aineita olivat muunmuassa kvartsi, 

turmaliini, topaasi ja Rochelle-suola. Merkittäviä pietsomateriaaleja tunnetaan nykyään kaiken 

kaikkiaan muutamia kymmeniä.

Ensimmäinen sovelluskohde pietsosähköiselle ilmiölle tuli esille vasta ensimmäisen maailmansodan 

aikana. Tällöin Ranskassa kehitettiin ensimmäiset ultraäänen heijastumiseen perustuvat 

kaikuluotaimet sukellusveneiden ja vedenalaisten esteiden havaitsemista varten. Ultraääni saatiin 

aikaan kvartsilevyllä, jonka molemmilla puolilla oli elektrodit. Elektrodeihin  johdettava vaihtovirta 

saa kvartsilevyn oskilloimaan suurella taajuudella, mistä syntyvä paineaalto sitten johdetaan 

luodattavaan aineeseen. Anturit toimivat myös vastaanottimena, sillä niihin osuva ultraääni saa 

aikaan vastaavasti sähköisen signaalin. Nämä pietsoanturit ovat sittemmin luoneet perustan koko 

ultrasoniikan alalle. 

Toinen varhainen sovelluskohde olivat kvartsioskillaattorit. Näissä pietsokide muodostaa 

oskilloivan systeemin, jonka taajuus pysyy hyvin tarkasti vakiona pitkiä aikoja. Tunnetuimpia 

käyttökohteita kvartsioskillaattoreille ovat rannekellot ja elektroniset kellopiirit. 

Pietsosähköisen ilmiön käyttöä energian tuotannossa on myös tutkittu. Robustiutensa vuoksi 

pietsosähköisiä levyjä voisi esimerkiksi asentaa teiden alle, jolloin tiellä ajavien autojen aiheuttamat 

mekaaniset värähtelyt synnyttäisivät sähkövirtaa. Saatavat energiamäärät ovat kuitenkin pieniä, 

mikä rajoittaa niiden käytännöllisyyttä.

Tämän lisäksi pietsosähköisiä kiteitä voi käyttää sähkömoottoreina. Koska kiteiden venymä on 

hyvin pieni ja tarkasti jännitteen määräämä, ovat tällaiset moottorit käytännöllisiä hyvin tarkkaa 

kontrollia vaativissa sovelluksissa.


