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INTRODUÇÃO: 

Este projeto analisa como a variação de temperatura de operação dos transdutores piezelétricos 

pode interferir em seu desempenho. Os transdutores piezelétricos podem ser representados por circuitos 

elétricos equivalentes. A variação das cargas acústicas [1-3], do pré-tensionamento mecânico [4,5] e da 

temperatura [6-8] são efeitos externos que podem interferir no desempenho dos transdutores, 

modificando os valores dos componentes do circuito equivalente. Para essa análise, foi projetado e 

implementado um sistema de aquecimento da temperatura de forma controlada na cerâmica piezelétrica, 

bem como o monitoramento e coleta dos valores desta temperatura em tempo real. Para uma dada faixa 

de temperaturas típicas da operação transdutor foram obtidas as curvas de impedância elétrica e fase 

em função da frequência e, a partir dessas extraídos os valores dos componentes do circuito equivalente 

BVD (Butterworth-Van Dyke) [9] mostrado na Figura 1. Espera-se obter resultados que indiquem 

possíveis alterações do desempenho da cerâmica e, como consequência, a necessidade de inclusão de 

sistemas corretores de ressonância no circuito de acionamento do transdutor.  

METODOLOGIA:  

Para a realização do estudo foi desenvolvido um sistema de aquecimento e monitoramento da 

temperatura da cerâmica piezelétrica mostrado na Figura 2. O sistema completo está mostrado na Figura 

3. 

 

Figura 1: Circuito equivalente BVD. 
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O aquecimento da cerâmica foi realizado por meio de um forno elétrico de bancada Black & 

Decker (FT90), com temperatura máxima de 

aquecimento igual a 250ºC. Para obter uma maior 

precisão no aquecimento da cerâmica, instalou-se um 

controlador de temperatura de precisão Coel K48E, 

que utiliza um termopar tipo K na sua entrada e mostra 

a temperatura em tempo real por um display. A 

precisão deste equipamento é de ± 0,5ºC.  

O monitoramento em tempo real da temperatura na cerâmica se deu por meio de um sensor 

infravermelho de alta precisão MLX90614 controlado por um Arduino Uno R3. Este sensor mede 

temperaturas variando de -40ºC até 125ºC, e seu revestimento suporta até 85ºC [10]. Sua precisão 

também é de ±0,5ºC. A distância entre o sensor e o objeto não deve ser superior a 7 cm. Assim, o sensor 

foi disposto no lado externo do forno, a 1 cm da parte traseira, e por meio de um furo de 7 mm atuava 

sobre a superfície da cerâmica, localizada internamente ao forno numa distância total de 3 cm em relação 

ao sensor.  Um suporte de madeira foi colocado como base da cerâmica e fixado com cola de silicone. 

Também foi construída uma ventoinha alimentada por uma fonte de tensão, para a circulação de ar  

dentro do forno elétrico. No ponto da superfície da cerâmica onde incidia o infra-vermelho foi colada uma 

fita isolante opaca para aumentar a emissividade e garantir o funcionamento correto do sensor [11],[12] 

[13]. 

 

Figura 3: Disposição do conjunto experimental. 

O instrumento de coleta de dados dos efeitos gerados pela variação de temperatura na cerâmica 

piezelétrica foi o analisador de impedâncias Agilent HP4294A. Com este aparelho, foram coletadas as 

curvas de impedância pela frequência, mostrando a frequência de ressonância e anti-ressonância da 

cerâmica.  Ele também fornece os valores dos componentes do modelo BVD por meio de um algoritmo 

interno (método de Marquadt-Levenberg). Cada medição da temperatura sob a cerâmica foi realizada 

de 30ºC à 90ºC, aumentando 10ºC de forma crescente. O experimento foi repetido 7 vezes para cada 

temperatura. Durante a realização das medições, observou-se que enquanto a cerâmica estava sendo 

aquecida ocorria geração de energia pelo efeito piroelétrico. O efeito piroelétrico consiste na resposta 

elétrica de um dado material conforme uma variação de temperatura[14,15,16]. Este efeito pode ser 

Figura 2 - Sistema de medição 
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gerado tanto pelo aquecimento quanto pelo arrefecimento de um dado material. Após observar na prática 

o efeito piroelétrico, foi incluído ao experimento um multímetro digital Fluke-115 para realizar o 

acompanhamento da tensão elétrica acumulada na cerâmica. Antes de fazer a conexão da cerâmica 

com o impedômetro, a cerâmica era descarregada.  

Foram realizados testes com a fiação utilizada para as conexões da cerâmica com a finalidade 

de avaliar possível ocorrência de erro por dupla sensibilidade. Na faixa de temperatura usada nos 

experimentos a variação da resistência da fiação foi de aproximadamente 10 mΩ. Portanto, descartou-

se qualquer interferência causada pela fiação.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As Figuras 4 a 7 mostram as variações dos componentes do circuito BVD em função da 

temperatura.  

  

Figura 4. R1 versus temperatura. Figura 5. C0 versus temperatura. 

 

  

Figura 6. C1 versus temperatura. Figura 7. L1 versus temperatura. 
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É possivel observar que os componentes C0,C1,L1 não sofrem significativas alterações em seus 

valores. Como estes componentes estão relacionados à determinação das frequências de ressonância 

( L1 e C1) e de anti-ressonância (L1, C1 e C0) não encontram-se apreciáveis variações de ressonância 

conforme detectado para as variações de carga acústica [1-3] e do pré-tensionamento mecânico [4,5]. 

Da mesma forma, o fator de acoplamento eletromecânico, que depende dessas frequências e expressa 

o fator de conversão de energia do transdutor, também é pouco afetado.  Por outro lado, R1 apresentou 

um aumento considerável (58,4%) entre os extremos da faixa de temperatura. Este aumento de R1 

implica no aumento das perdas mecânicas do transdutor. 

 

CONCLUSÕES: 

Os resultados apresentados mostram que o sistema utilizado para os testes opera de forma 

robusta e confiável. A monitoração por 2 sensores permite encontrar a condição de equilíbrio térmico de 

forma confiável. O uso da ventoinha facilitou e acelerou a realização dos experimentos. Com a variação 

da temperatura, assim como verificado em outros trabalhos, as componentes do circuito BVD são 

modificadas. No entanto, na faixa de temperatura escolhida, que é típica da operação de equipamentos 

comerciais usados em banhos ultrassônicos, as componentes que determinam as ressonâncias e o fator 

de acoplamento eletromecânico tiveram variação discreta. Portanto, conclui-se que a temperatura não 

afeta apreciavelmente esses parâmetros de desempenho. Entretanto, o valor de R1 sofreu variações 

maiores implicando em aumento das perdas mecânicas.  
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