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RESUMO

de AQUINO, C. V. (2007). Transdutores eletromecânicos de eletretos poliméricos com bolha
de ar termoformada. São Carlos, 2007 Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo.

A sensibilidade eletromecânica dos transdutores de eletretos poliméricos resulta em muitas
aplicações na engenharia, que motivaram a produção industrial de um filme não homogêneo e
eletricamente carregado, denominado Filme EletroMecânico ou EMFi (ElectroMechanical
Film). Um dispositivo alternativo a este EMFi, produzido em nosso laboratório, foi o
resultado de uma bolha de ar homogênea termoformada, unida por dois filmes de Teflon®
FEP. Este dispositivo possui uma estrutura similar ao EMFi, mas permite cavidades
homogêneas a serem predefinidas e distribuídas no momento em que o dispositivo é
produzido, diferindo das células no EMFi com tamanhos diversos e dispersas no interior do
filme industrial. A possibilidade de controlar a geometria das bolhas de ar tornou possível o
desenvolvimento de um modelo, empregado como uma ferramenta de projeto. A resposta
eletromecânica deste transdutor foi modelada e então apresentada neste trabalho. Este modelo
analítico avalia o desempenho destes transdutores com somente uma bolha termoformada,
para efeitos de simplificação, baseado em capacitores em série, em função da deformação
mecânica e da carga elétrica retida no polímero. São representados dinamicamente com
parâmetros elétricos e mecânicos, definidos à medida que operam como sensores ou
atuadores, com respeito ao limites impostos pela aplicação especificada. O gráfico da resposta
em freqüência mostra a freqüência de ressonância e a largura da faixa para meia-amplitude
que determina o coeficiente de amortecimento que não pode ser obtido diretamente do modelo
analítico. Este gráfico também permite comparar a freqüência natural obtida graficamente
com aquela calculada pelo modelo, tornando mais confiável o modelo desenvolvido para o
transdutor. Finalmente, melhorias na instrumentação e em condições mais adequadas para os
testes são sugeridas, bem como métodos alternativos para trabalhos futuros.

Palavras-chave: transdutores com eletretos, transdutores eletromecânicos, sensores e
atuadores, elasticidade em bolhas.

ABSTRACT

de AQUINO, C. V. (2007). Electromechanical transducers of polymeric electrets with
thermo-formed air bubble. São Carlos, 2007 Ph.D. Thesis – Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo.

The electromechanical sensibility of polymeric electrets transducers yields many engineering
applications which have motivated industrial production of a non-homogeneous and
electrically charged film, the so-called ElectroMechanical Film (EMFi). An alternative device
for this EMFi that has been produced in our laboratory was a homogeneous thermo-formed air
bubbles bonded with two Teflon® FEP films. This device has a structure similar to the EMFi,
but allows the homogeneous voids to be pre-defined and distributed at the moment the device
is produced, differing the EMFi voids with diverse sizes and dispersed into the industrial film.
The possibility to control the air bubbles geometry makes possible the development of a
model to be used as a design tool. The electromechanical response of this transducer has been
modeled and is presented in this work. Such analytical model evaluates the transducers
performance using just a single thermo-formed bubble for simplification purposes, based on
series capacitors, which are function of the mechanical deformation and electrical charge
trapped in the polymer. They are represented dynamically, with electrical and mechanical
parameters being defined as they work as sensors or actuators, regarding the limits imposed
by the specified application. A frequency response plot shows the resonance frequency and
the bandwidth for the half amplitude, which determines the damper coefficient that cannot be
obtained directly from the analytical model. This plot also allows comparison of the natural
frequency obtained graphically with the calculated one using the model, making more reliable
the transducer model developed. Finally, instrumentation improvements and more suitable
test conditions are suggested, as well as alternative methods for future works.

Keywords: electret transducers, electromechanical transducers, sensors and actuators,
elasticity in bubbles.
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