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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar materiais piezelétricos compósitos com
conectividade 1-3 e 2-2 para aplicações em transdutores de ultra-som na faixa de
MHz utilizando modelos matemáticos e verificações experimentais. O estudo de um
material piezelétrico compósito pode ser feito através de seus três principais tipos de
modos de vibração: modo planar, modo de espessura e modo lateral. Neste trabalho,
é utilizado o método dos elementos finitos para modelar os modos planares, de
espessura e laterais de um compósito, e modelos analíticos para modelar o modo de
espessura e o modo lateral. A modelagem do modo de espessura de um transdutor de
ultra-som é feita a partir de um modelo analítico unidimensional. A modelagem
unidimensional de um transdutor de ultra-som é feita através do cálculo das
propriedades efetivas do material piezelétrico compósito. Essas propriedades são
utilizadas no modelo da matriz distribuída para prever a impedância elétrica de um
compósito e a resposta impulsiva de um transdutor de ultra-som. Com o objetivo de
validar os modelos, foram construídos um material piezelétrico compósito com
conectividade 1-3 e outro com conectividade 2-2 através da técnica “dice-and-fill”,
utilizando cerâmica de PZT-5A e resina epóxi. O compósito com conectividade 1-3
foi utilizado na construção de um transdutor de ultra-som. Os resultados teóricos da
impedância elétrica e da resposta impulsiva são comparados com os obtidos
experimentalmente. A impedância elétrica experimental é obtida através de um
analisador de impedâncias, enquanto que a resposta impulsiva experimental do eco
do transdutor é medida acoplando o protótipo do transdutor a um tarugo de acrílico.
Devido à periodicidade do compósito foi feito um estudo teórico da propagação de
ondas mecânicas em meios periódicos, mostrando que existem determinadas faixas
de freqüências que não se propagam no material. Foi verificado que esta
periodicidade é responsável pela diminuição das amplitudes dos modos radiais de um
material piezelétrico compósito quando comparados com os modos radiais de um
disco de cerâmica piezelétrica. Também foram feitos ensaios em tanque de imersão
para determinar as propriedades mecânicas de amostras de epóxi e amostras de
tungstênio e epóxi em função da fração de volume de tungstênio na amostra.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze piezoelectric composite materials
with 1-3 and 2-2 connectivity for applications in ultrasonic transducers in the
megahertz frequency range. The analysis is done through mathematical models and
experimental validation. The analysis of piezoelectric composite materials can be
done through the study of its three main vibrational modes: planar mode, thickness
mode, and the lateral mode. In this work, it is used the Finite Element Method to
model the planar, thickness and the lateral modes of the composite, and it is used
analytical models to model the thickness and the lateral modes. The modeling of the
thickness mode of an ultrasonic transducer is obtained through an unidimensional
analytical model. The unidimensional modeling of the transducer is done by
calculating the effective properties of the piezoelectric composite material. The
effective properties are used in a distributed matrix model to calculate the electrical
impedance of the composite and the impulse response of an ultrasonic transducer. To
validate the models, a 1-3 and a 2-2 piezoelectric composite were built using the
“dice-and-fill” technique. These composite were constructed using a piezoelectric
ceramic of PZT-5A and epoxy. The piezoelectric composite with 1-3 connectivity
was used in the fabrication of an ultrasonic transducer. The theoretical results of the
electrical impedance and the impulse response are compared with the experimental
results. The experimental electrical impedance is measured by using an impedance
analyzer, and the experimental impulse response is measured by coupling the
ultrasonic transducer prototype to an acrylic block. Due to the periodicity of the
composite, it was analyzed the behaviour of mechanical waves in periodic media,
showing that there are frequency ranges that the waves cannot propagate. It was
verified that the periodicity is responsible for the suppression of the radial modes in a
piezoelectric composite when compared with the radial modes of a disk of
piezoelectric ceramic. It is also conducted measurements in a water filled tank to
determine the mechanical properties of samples of epoxy, and Tungsten/epoxy
composites as a function of the volume fraction of Tungsten.
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