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Systèmes Couplés (LMSSC) do CNAM, Paris, que tornaram minha estadia
tão mais prazerosa.
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Resumo

GODOY, T.C. Projeto, otimização e análise de incertezas de um dispositivo
coletor de energia proveniente de vibrações mecânicas utilizando transdu-
tores piezelétricos e circuito ressonante. 141 p. Tese de Doutorado - Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.

O uso de materiais piezelétricos no desenvolvimento de dispositivos para o aproveita-
mento de energia provinda de vibrações mecânicas, Energy Harvesting, tem sido
largamente estudado na última década. Materiais piezelétricos podem ser encon-
trados na forma de finas camadas ou pastilhas, sendo facilmente integradas a estru-
turas sem aumento significativo de massa. A conversão de energia mecânica em ener-
gia elétrica se dá graças ao acoplamento eletromecânico dos materiais piezelétricos.
A maioria das publicações encontradas na literatura exploram o uso de dispositivos
eletromecânicos ressonantes, sintonizados na frequência de operação da estrutura,
maximizando assim, a energia elétrica de saı́da dada uma certa condição de operação.
O desempenho desses dispositivos ressonantes para coletar e armazenar energia é al-
tamente dependente da adequada sintonização da sua frequência de ressonância com
a frequência de operação do sistema/estrutura. Este trabalho apresenta o projeto,
otimização e análise de incertezas de um dispositivo coletor/armazenador de energia
que consiste em uma placa sob duas condições de contorno, engastada-livre (EL) e
deslizante-livre (DL), com massa sı́smica e materiais piezelétricos conectados a um
circuito shunt. Um modelo em elementos finitos de placa laminada piezelétrica conec-
tada a circuitos R e RL é utilizado combinando as teorias de camada equivalente e
deformação de cisalhamento de primeira ordem. A disposição/quantidade de mate-
rial piezelétrico bem como a massa sı́smica acoplados à estrutura foram otimizadas
utilizando-se um Algoritmo Genético, levando em conta análises mecânica (modelo
mecânico, geometria, peso) e elétrica (modelo elétrico, circuito armazenador). Além
disso, o efeito de incertezas dos parâmetros dielétrico e piezelétrico do transdutor, e
da indutância elétrica ligada em série ao circuito coletor/armazenador de energia foi
estudado. Os resultados indicam que a inclusão de uma indutância sintética ao cir-
cuito pode melhorar a coleta de energia em uma banda de frequência e, ainda, que
a otimização geométrica pode reduzir a quantidade de material piezelétrico sem no
entanto diminuir significativamente a energia gerada.

Palavras-chave: Dispositivo gerador de energia, materiais piezelétricos, circuito
shunt ressonante, vibrações mecânicas, análise de incertezas, otimização topológica,
power/energy harvesting.
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Abstract

GODOY, T.C. Design, optimization and uncertainty analysis of a mechanical
vibration energy harvesting device using piezoelectric transducers and
resonant circuit. 141 p. Doctoral Thesis - São Carlos School of Engineering,
University of São Paulo, São Carlos, 2012.

The use of piezoelectric materials in the development of devices to harvest energy
from mechanical vibrations (Energy Harvesting) has been widely studied in the last
decade. Piezoelectric materials can be found in the form of thin layers or patches
easily integrated into structures without significant mass increase. The conversion
of mechanical energy into electric power is provided by the electromechanical cou-
pling of piezoelectric materials. Most publications in the literature explore the use
of resonant electromechanical devices, tuned to the operating frequency of the host
structure, thus maximizing the power output given a certain operating condition.
The performance of these resonant devices to harvest and store energy is highly de-
pendent on the proper tuning of its resonance frequency with the operation frequency
of the system/structure. This work presents a design, optimization and uncertainty
analysis of energy harvester device consisting of a plate with tip mass and piezoelec-
tric materials connected to shunt circuits. Two boundary conditions are used for the
plate, cantilever (EL) and sliding-free (DL). A coupled finite element model with R
and RL circuits, combining equivalent single layer and first order shear deformation
theories, was used. The distribution and volume of piezoelectric material and the tip
mass coupled to the structure were optimized using a Genetic Algorithm, account-
ing for both mechanical (mechanical model, geometry, weight) and electric (electric
model, storer circuit) analyses. Furthermore, the effect of uncertainties of transducer
dielectric and piezoelectric constants and electric inductance connected in series with
harvesting circuit was studied. The results indicate that the inclusion of a synthetic
inductance can improve energy harvesting performance over a frequency range and
also that the geometric optimization may reduce the piezoelectric material volume
without diminishing significantly the harvested energy.

Keywords: Power/Energy Harvesting devices, piezoelectric materials, resonant
shunt circuit, mechanical vibrations, topology optimization, uncertainty analysis.

III



IV



Sumário

Resumo I

Abstract III

1 Introdução 25
1.1 Motivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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4.1 Convergência média quadrática de Simulação Monte Carlo com
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e incerteza na indutância L associada ao circuito coletor (EL). . . . . . . 92

4.5 Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω) (a),
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5.3 Parâmetros obtidos para o dispositivo e circuitos R e RL para pastilhas
piezelétricas na configuração geométrica ótima comparados aos obtidos
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Capı́tulo 1

Introdução

1.1 Motivação

O termo Energy Harvesting (colheita de energia), também conhecido como Power Har-
vesting (colheita de potência) ou Energy Scavenging (coleta de energia), define o pro-
cesso no qual energia é capturada, de diversas fontes no ambiente, e armazenada.
Dispositivos com esta habilidade têm atraı́do muito interesse nos setores militar e
comercial especialmente nos últimos 5 anos, o que tem propiciado um crescente e
rápido interesse nesta área de pesquisa. A energia elétrica gerada pode ser utilizada
para diversos fins, como por exemplo, o envio de um pulso de ondas guiadas para mon-
itoramento da integridade estrutural de um dado sistema fı́sico ou para alimentar
um micro-dispositivo (GUYOMAR; LALLART, 2009; COOK-CHENNAULT; THAMBI; SASTRY,
2008b; FENG, 2007).

Existem diversas fontes para aproveitamento de energia, tais como energia
mecânica (de vibração ou movimento), energia solar, térmica, eólica e gradientes de
salinidade. Tradicionalmente, grande parte da energia elétrica utilizada mundial-
mente é obtida da queima de combustı́veis fósseis. Em áreas urbanas existe uma
surpreendente quantidade de energia eletromagnética no ambiente como resultado
das transmissões de rádios e televisões. Deste modo, as transmissoras de rádio pode-
riam ser uma possı́vel fonte de energia, contudo, uma grande área de coletagem de
radiação ou uma grande proximidade de fontes transmissoras seria necessário para
se obter nı́veis de energia em quantidade suficiente. A energia ambiente (vibrações,
solar, eólica, térmica, etc) aproveitável é altamente disponı́vel, entretanto, em grande
escala é até o presente, de difı́cil armazenamento. Assim, este termo tem sido geral-
mente empregado para pequenos dispositivos autônomos que poderiam gerar ener-
gia em quantidade pequena mas suficiente para prover auto-alimentação (COOK-

CHENNAULT et al., 2008; GUYOMAR et al., 2007).
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A geração de energia elétrica através do aproveitamento de energia de diversas
fontes e provenientes dos mais diversos equipamentos tem sido alvo de inúmeros gru-
pos de pesquisa. Diferentes equipamentos têm sido analisados, tais como: lavadoras,
secadoras, microondas (COOK-CHENNAULT et al., 2008), compressor de um automóvel
(SODANO; INMAN; PARK, 2005b), etc. Alguns sistemas convertem a energia mecânica
de movimentos aleatórios, como por ex. ondas marı́timas, em eletricidade para ser
utilizada por sensores de monitoramento oceanográfico para operações autônomas
(ALLEN; SMITS, 2001). A energia também pode ser capturada para pequenos sen-
sores autônomos tais como aqueles desenvolvidos utilizando tecnologia MEMS, Micro
Electro-Mechanical Systems, (COOK-CHENNAULT; THAMBI; SASTRY, 2008b). Esses sis-
temas são geralmente muito pequenos e requerem pouca energia, mas suas aplicações
são limitadas à energia da bateria. A energia reciclada da vibração do ambiente, do
calor ou luz, poderia permitir aos chamados sensores inteligentes (smart sensors)
funcionarem indefinitivamente.

Figura 1.1: Avanço tecnológico de componentes eletrônicos na década de 90,
baseado em (PARADISO; STARNER, 2005).

Por outro lado, o uso de equipamentos eletrônicos portáteis e sem fio culminou
no avanço tecnológico de diversos componentes eletrônicos na década de 90, porém,
a investigação e desenvolvimento das fontes de energia desses equipamentos, as ba-
terias, permaneceu praticamente estagnada, como mostra a Figura 1.1 (PARADISO;

STARNER, 2005). Contudo, com o aumento do desempenho destes equipamentos, o
consumo de energia de funcionamento aumentou. Hoje, diversos estudos têm sido
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realizados para a criação e desenvolvimento de baterias de longa duração ou auto-
recarregáveis a partir do próprio funcionamento do equipamento, de energias que não
são aproveitadas, como as vibrações mecânicas e o calor gerado no funcionamento do
equipamento (ANTON; SODANO, 2007).

Na seção seguinte, uma revisão bibliográfica especı́fica ao tema de geração de
energia usando dispositivos piezelétricos ressonantes é apresentada com o intuito
de identificar os principais desafios e as metodologias apropriadas para o estudo do
tema.

1.2 Pesquisa bibliográfica

1.2.1 Geração de energia usando materiais piezelétricos

O efeito piezelétrico foi descoberto em 1880 em cristais de quartzo e consiste basica-
mente na conversão de energia mecânica em elétrica, efeito direto. O efeito inverso
foi previsto em 1881 (IKEDA, 1990). Esses efeitos consistem no aparecimento de um
campo elétrico quando o material é deformado (direto) e numa deformação quando um
campo elétrico é aplicado (inverso). A descoberta do efeito piezelétrico em cerâmicas
ferroelétricas nos anos 50 marcou o inı́cio da utilização e estudo desses materiais
para fins de uso como transdutores (EIRAS, 2004). Dentre eles, o material mais con-
hecido é o zirconato titanato de chumbo, uma cerâmica com fórmula Pb[ZrxTi1−x]O3,
0 ≤ x ≤ 1. Na Figura 1.2, é apresentado uma célula elementar de um PZT.

Figura 1.2: Célula elementar de uma cerâmica PZT (NOVOTNY; RONKANEN,
2004).

Os materiais piezocerâmicos pertencem à classe dos materiais ferroelétricos e
são isotrópicos quando produzidos. Uma cerâmica é um conglomerado de pequenos
cristais unidos aleatoriamente. Quando esfriamos uma cerâmica partindo de seu es-
tado paraelétrico de alta temperatura para o estado ferroelétrico, a célula unitária se
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deforma. Em geral sofre um estiramento na direção do eixo polar. A tensão intergran-
ular é minimizada pela formação de domı́nios ou regiões, dentro de cada grão, os quais
têm uma orientação comum dada pelos dipolos espontâneos. Assim, é necessária
a aplicação de altos campos elétricos da ordem de KV/mm para a criação de uma
orientação de polarização macroscópica, análogo ao processo de magnetização de um
ı́mã permanente. Durante o processo de fabricação é possı́vel escolher a direção dessa
polarização. Após, a cerâmica fica com um momento dipolar lı́quido e responde linear-
mente a um campo elétrico ou a uma tensão mecânica como se fosse um monocristal.
Este estado é metaestável podendo variar com o tempo, aumento da temperatura e
se sob aplicação de altos campos elétricos ou pressão, valores que devem ser abaixo
dos valores necessários para inverter o eixo polar. Uma representação esquemática
do efeito piezelétrico é apresentada na Figura 1.3.

De modo geral, a escolha do material piezelétrico para a aplicação tecnológica é
feita a partir do conhecimento das propriedades elásticas, dielétricas e piezelétricas
da cerâmica, condições que determinarão a eficiência do material no sistema. Materi-
ais piezelétricos têm sido utilizados principalmente como sensores em uma variedade
de dispositivos como acelerômetros, microfones, fotocélulas, etc. Mais recentemente, o
conceito de amortecimento resistivo (circuitos shunt) foi desenvolvido, no qual a saı́da
elétrica do material piezelétrico, além do efeito sensor, é utilizada com o propósito de
amortecer a estrutura (LESIEUTRE, 1998).

Figura 1.3: Ilustração do efeito piezelétrico em cerâmica PZT. a) Perfil da es-
trutura molecular de uma célula PZT sem perturbação, b) Deformação de dipo-
los na célula devido à aplicação de uma força F, c) Neutralização do efeito
de polarização através do fluxo de elétrons em eletrodos, vista de perfil da
cerâmica PZT (COOK-CHENNAULT et al., 2008).

Materiais piezelétricos produzem pouca energia elétrica, da ordem de milivolts
(SODANO; PARK; INMAN, 2004), sendo portanto interessantes em sistemas onde essa
quantidade de energia seja suficiente. Portanto, não são bons geradores de energia
elétrica em alta escala, pois existem diversas formas de se gerar energia elétrica
eficientemente com outros materiais e métodos. Quando poucos volts são requeri-



1.2. Pesquisa bibliográfica 29

dos, como por exemplo para acender uma pequena lanterna, o dı́namo mostra-se
como uma forma eficiente e barata. Quando grande quantidade de energia é re-
querida, por exemplo, para iluminação de cidades e indústrias, a maior parte da ener-
gia mundial é gerada pela queima de combustı́veis fósseis em usinas termoelétricas,
sendo a energia nuclear a segunda mais utilizada (DYNAMIC-EWS, 2010; ECONOMIST,
2008). Porém, o intuito de se usar materiais piezelétricos para a geração de energia
é que como já utilizados como sensor e/ou atuador, poderiam também desempenhar
a função de gerar energia, já que o material piezelétrico apresenta-se na forma de
filmes finos ou pastilhas, sendo altamente empregado por ser facilmente acoplado à
estruturas, não agregando aumento de peso e por seu desempenho já conhecido no
controle de vibrações estruturais. A energia poderia ser utilizada para geração do
próprio sinal do sensor, eliminando a necessidade do uso de bateria adicional para
realimentar por exemplo, um sistema de controle. Além do interesse para que o ma-
terial piezelétrico tenha dupla funcionalidade, como sensor e gerador de energia, há
também o de miniaturização da fonte de energia dos dispositivos, como citado an-
teriormente. Em muitos casos como monitoramento de estruturas, sistemas GPS e
sensores wireless, a energia fornecida para o funcionamento destes sensores e diver-
sos dispositivos eletrônicos provém de baterias. Essa fonte de energia, além do tempo
de vida limitado, torna o sensor inútil até sua substituição, acarreta custos e, em
alguns casos as baterias podem ser insubstituı́veis, como no caso de aplicações em
locais remotos ou em infraestrutura civil.

Figura 1.4: Piezeletricidade: A companhia israelense Innowattech pretende
transformar o tráfego da hora do rush em fonte de eletricidade (G1.GLOBO.COM,
2009).

A geração de energia por um único sensor é demasiadamente pequena para
alimentar a maioria dos equipamentos eletrônicos, mas no entanto, uma rede de sen-
sores em locais onde a vibração é intensa e praticamente contı́nua pode se tornar
interessante, e vários grupos de pesquisa têm se empenhado nesse sentido. Por ex-
emplo em Israel, uma nova companhia de energia afiliada ao Instituto de Tecnologia
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Technion de Israel, a Innowattech, quer transformar o tráfego da hora do rush em
fonte de eletricidade (INNOWWATTECH, 2010), Figure 1.4. O presidente da empresa
(prof. Haim Abramovich), acredita que a tecnologia será a maior aplicação de ma-
terial piezelétrico no mundo. Os engenheiros da empresa afirmam que com os dis-
positivos conectados entre si e enterrados em uma única faixa de 1Km de estrada
há potencial para geração de até 200KWh por hora, energia suficiente para abaste-
cer cerca de 250 casas. A tecnologia, que pode ser implementada também em trilhos
tem suas limitações, já que pode gerar um fluxo estável de eletricidade somente de
estradas e trilhos com tráfego intenso. Além disso, outros problemas podem sur-
gir quanto a implementação e coordenação para enterrar os geradores nas vastas
rodovias e trilhos ferroviários. No entanto, a companhia de Israel encontrou um
modo de acondicionar os geradores para que fossem eficazes quando enterrados nas
estradas. O primeiro projeto foi realizado em 2010, os geradores foram implemen-
tados em rodovia em faixas de 20cm de profundidade por 50cm de largura, onde os
dispositivos com áreas de 50cm2 foram enterrados a cerca de 5cm abaixo da superfı́cie
do asfalto. O material piezelétrico dura pelo menos 30 anos, bem mais do que a maio-
ria das rodovias e a empresa pretende expandir a aplicação durante trabalhos de
manutenção das rodovias.

Outro projeto inovador com a implementação de material piezelétrico para
geração de energia encontra-se na capital do Japão, Tokyo. A plataforma de duas
estações de metrô foram em parte modificadas para fins de geração de energia através
dos passos dos pedestres e serão analisadas e discutidas quanto a economia e desem-
penho, Fig.1.5. O projeto foi criado pela empresa japonesa Sound Power e poderá ser
ampliado e aplicado em diferentes locais dependendo dos resultados (Dailymail.co.uk,
2009). Foram instalados geradores no piso e das catracas e também numa área ex-
terna das estações. Em média 4 milhões de pessoas passam pelas estações por dia,
e a energia gerada poderia acender painéis de aviso. O projeto é um estágio experi-
mental, mas é certo que o Japão, importador de boa parte de seu combustı́vel, está
se empenhando na busca por fontes de energia limpa e reutilizável. No outro lado
da capital japonesa, na Shibuya Station, uma média de 2, 4 milhões de pessoas pas-
sam pela estação em um dia. Uma pessoa de 60Kg gera apenas 0,1W em um único
segundo dando 2 passos sobre o piso gerador, porém, cobrindo-se uma grande área
onde centenas de pessoas atravessam caminhando, correndo ou pulando, acredita-se
que a quantidade de energia gerada possa ser significante. Armazenada em capaci-
tores, essa energia poderia ser direcionada para o sistema de iluminação e entrada
de tickets.

Em 2010, os japoneses analisaram alternativas para a geração de energia tais
como a “energia da torcida”. Foram colocadas plataformas geradoras no piso e nas
poltronas de um estádio de futebol, Figura 1.6. A energia gerada, como esperado, foi
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Figura 1.5: Piezeletricidade: Em Tokyo, a plataforma de duas estações de
metrô foram transformadas para geração de energia através dos passos dos
pedestres (RYALL, 2008).

baixa 8400Ws, para uma área de aproximadamente 1m2, mas supõe-se que a geração
será grande quando mais plataformas geradoras em diferentes pontos do estádio
forem instaladas.

 

Figura 1.6: Japão: ”A energia da torcida”. Plataformas geradoras de energia
colocadas num estadio de futebol (G1.GLOBO.COM, 2010; JAPANFS.ORG, 2010).

Os materiais piezelétricos, largamente utilizados desde o surgimento das
cerâmicas piezelétricas, ainda apresentam inúmeros desafios no que diz respeito a
colheita/geração de energia. Tanto a geometria dos dispositivos quanto o seu acopla-
mento aos diferentes sistemas fı́sicos requerem estudo e criatividade para que pos-
sam gerar energia das mais diversas estruturas e máquinas. Tais pesquisas são fun-
damentais para que se possa gerar a energia ótima dos dispositivos e reduzir custos
de implementação. Para os microdispositivos, que requerem pouca energia, também
há o desafio de que o dispositivo gerador de energia não aumente significativamente
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a massa do sistema e que seja pequeno e melhor que a alimentação convencional nos
dias de hoje.

1.2.2 Caracterı́sticas gerais de dispositivos geradores de
energia e seus circuitos elétricos

O número de publicações a respeito de geração (coleta/aproveitamento) de energia
tem crescido aceleradamente desde o ano 2000, sendo a viga ou placa em balanço a
estrutura mais utilizada na literatura como base de estudo. A viga é um dos modelos
fundamentais de estruturas elásticas, por representar satisfatoriamente ou primari-
amente uma série de aplicações tais como: braços robóticos, asas de aviões, satélites
flexı́veis, hélices de helicópteros, trilhos de trens etc. Os sistemas em estudo são
geralmente constituı́dos pela viga engastada com extremidade livre, à qual acopla-se
uma massa sı́smica, e sobre a viga/placa acoplam-se os transdutores piezelétricos.
Uma excitação harmônica e perpendicular à base é usualmente suposta, da qual se
obtém a potência gerada pelo transdutor através de seus eletrodos. A dimensão do
material transdutor acoplado à estrutura bem como a configuração de seus eletrodos
variam.

Figura 1.7: Viga engastada com massa sı́smica em sua extremidade livre
(baseado em PRIYA; INMAN, Cap.1, 2009).

O comportamento das vibrações é único para cada sistema dinâmico. Os fa-
tores que causam tais vibrações são inúmeros e vão desde a vibração inerente
ao funcionamento do sistema ou do ambiente, à trincas ou mesmo desgaste do
equipamento/estrutura. O caso mais utilizado na literatura para a viga engastada-
livre, pode ser representado na Fig. 1.7, sendo o esquema à direita seu equiva-
lente mecânico. Como simplificação, geralmente considera-se 1 grau de liberdade
mecânico, o movimento vertical da base devido à excitação. E a equação de movi-
mento mecânica pode ser obtida a partir do Princı́pio de D’Alembert

Mz̈v + Cżv + Kzv = −Mz̈b, (1.1)
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sendo M, C e K, a massa, amortecimento e rigidez, respectivamente, e zv e zb os
deslocamentos verticais da extremidade da viga e da base, e, z̈ e ż suas acelerações e
velocidades, respectivamente.

A potência gerada pelo transdutor piezelétrico será maior quanto maior sua
deformação, portanto, quando acoplado ao sistema esse fato ocorrerá quando a
frequência de excitação for a de ressonância. A máxima potência mecânica gerada,
Pmax, para o caso da Fig. 1.7 será

Pmax =
A2ω3

n M
4ζ

, (1.2)

sendo A, ωn, ζ a amplitude de vibração, a frequência natural (ou de ressonância) e o
fator de amortecimento, respectivamente (PRIYA; INMAN, 2009). Os dois últimos são
calculados através das fórmulas ζ = c/2

√
MK e ωn =

√
K/M. A potência gerada é

portanto, diretamente proporcional ao quadrado da amplitude de vibração e inversa-
mente proporcional ao fator de amortecimento do sistema.

Fontes de energia de vibração são bastante comuns na indústria e modos
de se coletar tais energias possivelmente incluiriam: materiais piezelétricos, cuja
deformação gera uma superfı́cie carregada e a oscilação gera uma corrente AC; sis-
temas indutivos, como por exemplo um ı́mã se movendo através de uma bobina na
qual induz uma corrente; e, sistemas capacitivos, nos quais a carga no capacitor é
impulsionada variando-se a distância entre as placas do capacitor. Uma primeira
aproximação para o cálculo de potência disponı́vel de superfı́cies vibratórias foi de-
senvolvida por WILLIAMS e YATES (1996)

P =
mζea2

4ω(ζe + ζm)2 , (1.3)

onde a é a aceleração na massa de prova, ω é a frequência na qual o sistema está
vibrando, ζe é o coeficiente de amortecimento elétrico e ζm, o coeficiente de amortec-
imento mecânico. Observa-se que a geração de energia é maior com o aumento da
massa e da aceleração, e diminui com o aumento da frequência e dos coeficientes de
amortecimento. O cálculo é válido independente da geometria geradora e do mecan-
ismo de aproveitamento de energia. Contudo, a energia gerada a partir de vibração
mecânica de maquinários e estruturas é limitada pela fonte vibratória, sendo os dis-
positivos existentes até os dias de hoje, muito sensı́veis à banda de frequência, apre-
sentando um pico de potência numa estreita banda.

Para viga/placa engastada, os modos de atuação do transdutor geralmente
utilizados são o modo 33 e o modo 31. A sı́ntese em larga escala de materiais
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piezelétricos, é ainda um processo que envolve desafios e alto-custo.

1.2.3 Modelagem de dispositivos

A configuração de um dispositivo de geração de energia pode ser modificada através
da escolha do tipo de material piezelétrico, da alteração do padrão dos eletrodos,
mudando-se as direções de polarização, dispondo o material em camadas para maxi-
mizar sua atuação no volume da estrutura, adicionando pré-tensão para maximizar
o acoplamento e aplicando deformação ao material, e sintonizando a freqüência de
ressonância do dispositivo. Uma grande porcentagem de pesquisas com materiais
piezelétricos têm focado na melhora da eficiência dos sistemas de geração de energia
com piezelétrico. Muitos deles, têm focado a melhora na geração de energia alterando
a configuração do dispositivo piezelétrico para maximizar a energia extraı́da do am-
biente de geração (ANTON; SODANO, 2007).

O tipo de material escolhido pode ter influência na funcionalidade e desem-
penho da mesma. Deste modo, diferentes tipos de materiais piezelétricos tem sido
desenvolvidos e analisados, tais como: PZT mololı́tico (LEE et al., 2005), PVDF (LEE

et al., 2004, 2005), Piezofibra compósita (MOHAMMADI; KHAN; CASS, 2002; CHURCHILL

et al., 2003), MFC (SODANO; PARK; INMAN, 2004; SODANO; INMAN; PARK, 2005). O tipo
mais comum de material piezelétrico utilizado para geração de energia é a liga de
titanato-ziconato de chumbo, cerâmica piezelétrica ou piezocerâmica, conhecida como
PZT.

Além da viga/placa engastada-livre para a geração de energia, outros dispos-
itivos têm sido propostos, alguns deles e suas principais caracterı́sticas são (PRIYA;

INMAN, 2009):

• Multicamadas: Baixa frequência (∼ 10Hz), adequado para condição de tensão
uniaxial, de fácil montagem.

• Macro-fibra compósita: Flexı́vel, são possı́veis os modos d33 e d31, aplicação em
alta frequência e baixa deformação, pode ter grande área, pode ser usado como
um elemento bimorph.

• Thunder: Várias curvaturas e pesos propiciando grande faixa de amplificação
de tensão, adequado para baixas frequências (∼ 1Hz).

• Bimorph: A frequência de ressonância pode ser sintonizada de 5− 100 Hz, us-
ado em várias configurações como cantilever, bi-engastada, etc.

• Atuador piezelétrico amplificado: Alta eficiência sob grande tensão, a
frequência de ressonância pode ser sintonizada (∼ 100Hz).

• QuickPack: De montagem mais fácil, grande faixa de frequência, muito usado
em configuração cantilever.
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• Moonie e Cymbal: Uma capa metálica protege a cerâmica permitindo a
aplicação sobre altos nı́veis de tensão, carga mais alta devida a amplificação
da tensão, e a frequência de ressonância pode ser sintonizada alterando-se o
material metálico e suas dimensões.

Figura 1.8: Dispositivo gerador de energia multi-modal, piezelétrico e eletro-
magnético (esquerda) e vista isométrica do protótipo (direita) (TADESSE;
ZHANG; PRIYA, 2009).

No que concerne ao circuito elétrico ao qual a energia do transdutor será dire-
cionada, um circuito simples para coleta de energia consiste num retificador AC/DC
conectado ao circuito (dado que geralmente sistemas elétricos funcionam em DC), e
conectado a este, um capacitor pode ser acoplado para fins de filtro e, a energia ger-
ada pode ser armazenada em uma bateria ou ser utilizada por um micro dispositivo.
Segundo KIM et. al (2007), a adição de um conversor DC/DC ao retificador mostrou
uma melhora na geração de energia de um fator 7. Eles propuseram a adição de um
controle simples entre o conversor e a bateria. Já (GUYOMAR et al., 2005), têm apresen-
tado uma técnica de processamento não linear para geração de energia, Synchronized
Switch Harvesting on Inductor (SSHI), que consiste em uma chave em paralelo com
o elemento piezelétrico e, em série com um indutor. A chave permanece aberta até
que o transdutor atinja o máximo deslocamento. Quando isso ocorre, a chave é então
fechada e a capacitância do piezelétrico e o indutor constituem então um oscilador.
A chave permanece fechada até que a voltagem no elemento piezelétrico tenha sido
revertida. No caso de um dispositivo AC, a carga resistiva encontra-se diretamente
relacionada ao elemento piezelétrico com o indutor em paralelo.

Afim de captar energia vibratória de fontes ambientes, o conceito de geração de
energia multi-modal também tem sido investigado por (POULIN; SARRAUTE; COSTA,
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2004). O dispositivo proposto consiste na combinação de dois sistemas: geração de
energia por transdutores piezelétricos e sistema eletromagnético, mostrado na Figura
1.8 (TADESSE; ZHANG; PRIYA, 2009). O dispositivo consiste em uma estrutura con-
tendo uma viga cantilever com material piezelétrico disposto nas posições de maior
deformação e, na extremidade livre, é acoplado um ı́mã (magneto) que oscila den-
tro de uma bobina fixa à estrutura que limita o dispositivo. O ı́mã desempenha nesse
caso uma dupla função, que é atuar como massa sı́smica e induzir corrente na bobina.

Quando uma viga ou placa está sujeita a diferentes frequências de vibração,
vários modos são excitados a medida em que a vibração atinge suas respectivas
frequências de ressonância, dependendo da geometria, condições de contorno, densi-
dades e módulos de elasticidade da estrutura. Nesse estudo, Tadesse et al. consider-
aram uma baixa faixa de operação, entre 20− 400Hz, e dimensões (25× 30× 125)mm3.
A potência gerada pelos sistemas eletromagnético e piezelétrico podem ser obser-
vadas na Figura 1.9.

É notável que a escolha do circuito elétrico, por ser um sistema acoplado aos
transdutores piezelétricos e à estrutura, afeta a frequência de ressonância da estru-
tura mecânica e assim do conjunto. Portanto, a escolha de um circuito ótimo não
implica necessariamente uma maior geração de energia dada qualquer estrutura, e
vice-versa, pois a geração ótima de energia dependerá da ótima sintonização entre os
sistemas circuito-piezo-estrutura.

 

Figura 1.9: Potência gerada pelo sistema eletromagnético (eixo y, esquerda) e
por transdutor piezelétrico (eixo y, direita), no do gerador de energia multi-
modal (TADESSE; ZHANG; PRIYA, 2009).
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1.2.4 Otimização da geração de energia

Os materiais piezelétricos oferecem significativas vantagens para sistemas de
geração de energia de baixa escala. A densidade de energia possı́vel de se obter
de um dispositivo piezelétrico é maior que em dispositivos eletrostáticos ou eletro-
magnéticos (CHO et al., 2006). A eficiência da conversão da energia mecânica em
elétrica é um parâmetro fundamental para o desenvolvimento e otimização de dis-
positivos geradores de energia. Porém, poucos trabalhos mostram uma medida e
quantificação da eficiência dos seus dispositivos. É frequentemente difı́cil obter uma
medida experimental de eficiência.

Estudos fundamentais de conversão de energia têm explorado o efeito dos
parâmetros tais como o fator de acoplamento eletromecânico k2, o fator de qual-
idade Q, e a frequência natural ωn sobre a eficiência. Porém, estes estudos não
têm produzido uma relação geral para guiar projetos de dispositivos piezelétricos.
Os parâmetros k2 e Q podem estar diretamente relacionados às propriedades
piezelétricas, à configuração geométrica e às condições de contorno. Ambos, k2 e Q,
podem ser expressos em termos de um circuito equivalente, dado que um elemento
piezelétrico pode ser modelado por um circuito equivalente. O coeficiente de acopla-
mento, k2, é função das propriedades do material e configuração dos eletrodos. Já o fa-
tor de qualidade, Q, depende da massa, rigidez e amortecimento efetivos. Uma alter-
nativa para expressar a eficiência da conversão, dada por CHO et al. (2006), resulta
em termos de k2 e Q. Eles realizaram uma análise experimental relacionando o fator
de acoplamento piezelétrico, o fator de qualidade e a eficiência da conversão de ener-
gia para 3 dispositivos piezelétricos: atuador stack, viga engastada-livre (cantilever),
e uma micromembrana piezelétrica. Os parâmetros de circuito equivalente foram
obtidos a partir da medida de impedância pela frequência do material piezelétrico. O
experimento foi realizado acoplando ao dispositivo uma resistência, entre esta, os ter-
minais de diferença de potencial ligados a um osciloscópio para leitura da diferença
de potencial gerada. No mesmo foi também acoplado um vibrômetro laser para medir
a deformação do dispositivo, este foi excitado com o impacto da queda de uma esfera
e deixado vibrar livremente. Deste modo, obteve-se no osciloscópio a deflexão e volt-
agem geradas no tempo. Como previsto, a máxima eficiência ocorreu na frequência
de ressonância do dispositivo. Para a viga engastada-livre, a eficiência obtida foi de
aproximadamente 16, 6%. O atuador stack resultou uma eficiência de 78, 5%. O ter-
ceiro dispositivo estudado, a membrana geradora, resultou 34, 1% de eficiência. As
dimensões dos dispositivos viga engastada-livre, stack e membrana, foram respecti-
vamente: (40× 20× 0, 6)mm3, (5× 5× 36)mm3, e área de (3× 3)mm2. Foi concluı́do dos
experimentos que para maximizar o desempenho do dispositivo é necessário combinar
a impedância do mesmo com a resistência acoplada do circuito. Entre os dispositivos,
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o atuador stack apresenta sempre um resultado muito mais favorável à geração de
energia que a viga cantilever e a membrana. Contudo, para muitas aplicações este
dispositivo não pode ser utilizado devido às caracterı́sticas da estrutura vibrante ou
aos parâmetros do dispositivo. De modo geral, a eficiência depende dos parâmetros k2

e Q. Para o atuador stack, geralmente k2 é alto e Q, baixo, resultando alta eficiência,
o contrário ocorre para a viga e membrana. Contudo, o estudo mostra que é possı́vel
alcançar altas eficiências com muitas combinações de k2 e Q. Em geral, os resultados
mostram que é preciso otimizar k2 e Q para obter o máximo desempenho do disposi-
tivo piezelétrico.

No entanto, poucos autores tem se interessado em otimizar geometricamente o
dispositivo piezelétrico para maximizar o acoplamento eletromecânico e, portanto, a
eficiência potencial do dispositivo na geração de energia. RUPP et al. (2009) e NAKA-
SONE e SILVA (2010) sugeriram uma abordagem para otimizar a topologia de uma
placa piezelétrica para maximizar o fator de acoplamento eletromecânico. VATAN-
ABE, PAULINO e SILVA (2012) propuseram a combinação de otimização topológica
e gradação funcional para maximizar o desempenho de um dispositivo gerador de
energia.

1.3 Objetivo

O presente estudo teve por objetivo projetar um dispositivo gerador de energia
do tipo placa laminada, monomodal, onde duas condições de contorno foram uti-
lizadas, engastada-livre (EL) e deslizante-livre (DL), sendo estimada a corrente
elétrica de saı́da dada uma frequência de operação, no caso, 100Hz. O circuito co-
letor/armazenador de energia foi representado por uma resistência elétrica R, onde a
inclusão de uma indutância elétrica conectada em série ao circuito foi analisada.

A fim de se avaliar a robustez do dispositivo projetado, foi realizada uma análise
do efeito de incertezas paramétricas no desempenho da geração de energia. Deste
modo, foram consideradas incertezas no modelo quanto às propriedades do mate-
rial transdutor (constantes piezelétricas e dielétricas) e quanto à indutância elétrica
conectada em série ao circuito coletor/armazenador.

Por fim, um terceiro estudo consistiu na otimização geométrica do material
transdutor do dispositivo utilizando-se um Algoritmo Genético, onde a quantidade
de material piezelétrico foi reduzida em cerca de 50% e dividida em pequenas pastil-
has, otimizando-se a sua distribuição para a maximização da geração de energia para
o primeiro modo de vibração. Os parâmetros de otimização considerados foram: a
quantidade de material piezelétrico (quantidade de pastilhas), de massa sı́smica, e os
parâmetros elétricos resistência e indutância.
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Dados os avanços já obtidos na literatura no que diz respeito a dispositivos
para geração de energia descritos (Energy Harvesting), este projeto de doutorado vi-
sou utilizar um modelo de placa laminada piezelétrica desenvolvido anteriormente,
e ampliá-lo para fins de estudo de dispositivos geradores de energia elétrica a partir
de vibrações estruturais, dando assim, uma das possı́veis continuidades à pesquisa
anterior.

1.4 Organização da Tese

Este Capı́tulo tem por finalidade apresentar uma breve introdução ao tema, geração
de energia de energia elétrica a partir de vibrações mecânicas utilizando transdu-
tores piezelétricos (contidas nas seções Motivação e Pesquisa bibliográfica), e assim,
o Objetivo da presente pesquisa.

O Capı́tulo 2 apresenta o modelo de elementos finitos desenvolvido para pla-
cas laminadas. O modelo é capaz de representar placas laminadas com camadas
piezelétricas utilizando-se duas teorias de placa: FSDT (First-order Shear Deforma-
tion Theory) e TSDT (Third-order Shear Deformation Theory) combinadas a teoria
de camada equivalente (ESL, Equivalent single-layer). Para o estudo de geração de
energia, utilizou-se a FSDT, sendo a validação do modelo apresentada no Apêndice.

No Capı́tulo 3, é apresentado o projeto do dispositivo e sua resposta elétrica no
circuito. Para tal, algumas adaptações no modelo foram necessárias, como a adição
de uma massa sı́smica à estrutura. Outro fator estudado foi o cálculo ótimo do valor
da massa sı́smica à condição de operação. Para tanto, definiu-se um dispositivo base
para o estudo: uma placa de 3 camadas: substrato com massa sı́smica na extremidade
livre, e pastilhas piezelétricas acopladas em suas superfı́cies inferior e superior, estas
conectadas em série entre si e a um circuito. Deste modo, uma análise inicial de
geração de energia através do transdutor pelo modelo foi realizada. Esta estrutura
representa de modo simplificado vários sistemas mecânicos. Ainda, duas condições
de contorno foram utilizadas, EL e DL, dado que a condição que melhor representa o
dispositivo dependerá de sua aplicação e assim, da sua influência efetiva no sistema
dinâmico ao qual é acoplado. Assim, a força de excitação de entrada considerada
pontual no caso EL, foi modificada para distribuı́da em um dos lados da placa no caso
DL.

No Capı́tulo 4, é apresentado um modelo estocástico e seus resultados. A fim
de se analisar a robustez do modelo na região da frequência de operação estipu-
lada, a quantificação de incertezas foi avaliada quanto aos parâmetros elétricos que
influenciam o aproveitamento de energia pelo dispositivo: constantes dielétrica e
piezelétrica do transdutor e, indutância elétrica conectada em série ao circuito co-
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letor/armazenador.
E por fim, o Capı́tulo 5 apresenta a otimização da distribuição de uma quan-

tidade fixa de pastilhas piezelétricas, realizada através de um Algoritmo Genético,
visando a distribuição que maximiza a geração de corrente elétrica para a frequência
de operação, resultando duas topologias ótimas para o dispositivo base de estudo (ca-
sos EL e DL).

No Capı́tulo 6, são apresentadas as conclusões gerais da pesquisa desenvolvida
para o dispositivo gerador de energia e propostas de trabalhos futuros.



Capı́tulo 2

Modelagem do dispositivo
gerador de energia

Um modelo de elementos finitos (MEF) foi desenvolvido e implementado em ambiente
MATLAB no projeto de Mestrado (GODOY, 2008), para placas laminadas utilizando-
se teoria de camada equivalente (ESL, Equivalent Single Layer) para teoria de cisal-
hamento de terceira ordem TSDT, sendo facilmente convertido para teoria de cisal-
hamento de primeira ordem FSDT (REDDY, 1999). Visando a utilização do modelo
desenvolvido e validado, optou-se por utilizá-lo na forma FSDT para fins de esti-
mativa de geração de energia. Como dispositivo base foi escolhida uma placa lami-
nada acoplada a um circuito coletor/armazenador de energia, sendo ainda necessária
a inclusão de uma massa sı́smica na estrutura da placa para o devido ajuste na
frequência de operação escolhida para o dispositivo. Nas sessões seguintes, a mod-
elagem da estrutura (placa + transdutor PZT) será descrita resumidamente, assim
como a formulação por elementos finitos. Maiores detalhes podem ser encontrados
em (GODOY, 2008).

2.1 Modelagem de placa com camadas pieze-
létricas

Segundo REDDY (1989), as teorias de placas laminadas podem ser agrupadas em 3
categorias: I- Teorias tridimensionais (3D); II- Teorias de Camada Simples Equiva-
lente (ESL); III- Teorias do tipo Camada ou Lâmina Discreta (LW, Layerwise).

As teorias I consideram a geometria da placa tridimensionalmente, esta pode
ou não ser laminada. Contudo, devido à complexidade das análises, as soluções
através dessas teorias são limitadas a poucos casos. As teorias ESL consideram a
placa bidimensional e são formulações especı́ficas para laminados. Essas teorias as-
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sumem 3 hipóteses: cada lâmina é elástica, o laminado é considerado uma única
placa homogênea, e está submetido a um estado plano de tensões. O terceiro grupo é
também conhecido como Multi-lâmina e as teorias consideram o laminado constituı́do
por lâminas empilhadas. O ângulo de rotação da normal varia de lâmina para lâmina,
sendo o campo de tensões interlaminares precisamente representado.

Foi considerado neste trabalho uma placa com multicamadas de material or-
totrópico (3 planos ortogonais de simetria) e de fina espessura, o que permite utilizar
a hipótese de tensões superficiais (σ3 = 0), à qual foram posteriormente acopladas
pastilhas piezelétricas. Assim, o modelo considera a placa bidimensional e assume as
3 hipóteses acima descritas para ESL.

u(x, y, z, t) = u0(x, y, t) + zψx(x, y, t)− c1z3[ψx(x, y, t) + w0,x(x, y, t)],

v(x, y, z, t) = v0(x, y, t) + zψy(x, y, t)− c1z3[ψy(x, y, t) + w0,y(x, y, t)],

w(x, y, z, t) = w0(x, y, t),
(2.1)

na qual
para TSDT, c1 = 4/(3h2), sendo h a espessura da placa;
para FSDT, c1 = 0;
a notação w0,i representa (∂w0/∂i);
u0, v0 e w0 são os deslocamentos axiais de um ponto sobre o plano médio; e
ψx e ψy, as rotações das seções transversais nos planos yz e xz no plano médio

(z = 0).
Como neste trabalho assume-se pequenas deformações, os termos não lineares

das relações entre deformações e deslocamentos podem ser desconsiderados, sendo
utilizada a notação contraı́da de Kelvin-Voigt como de costume na engenharia, resul-
tando o campo de deformações

ε1 =
∂u
∂x

, ε2 =
∂v
∂y

, ε3 =
∂w
∂z

,

ε4 =

(
∂v
∂z

+
∂w
∂y

)
, ε5 =

(
∂u
∂y

+
∂v
∂x

)
, ε6 =

(
∂u
∂z

+
∂w
∂x

)
.

(2.2)

Considera-se, para as estruturas seguintes de dispositivo gerador de energia,
que os materiais piezelétricos estão completamente cobertos em suas superfı́cies su-
perior e inferior por eletrodos, onde um campo elétrico na direção z, E3, pode ser
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aplicado ou medido.
Para uma placa laminada com PZTs polarizados na direção transversal z,

polarização P3, este pode atuar na estrutura em modos de extensão, compressão ou
flexão, de acordo com as possı́veis configurações de campo elétrico aplicado aos eletro-
dos para uma placa como a representada na Figura 2.1 (na Fig. o material GE rep-
resenta grafite-epoxy). Os PZTs, com polarização P3, terão o campo elétrico paralelo
à direção de polarização, entretanto, os modos dependem dos sentidos entre E3 e P3,
sendo extensão quando E3 e P3 têm mesmo sentido, compressão quando E3 e P3 estão
em sentidos opostos, e flexão quando ambas as configurações são utilizadas. Assim,
os deslocamentos das camadas piezelétricas conjuntamente à camada do substrato
a qual supostamente os PZTs estão totalmente acoplados serão simplificadamente
como os indicados na Figura 2.1.
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Figura 2.5: Placa laminada com as possı́veis
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aos PZTs com polarização P3.
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Figura 2.1: Placa laminada com as possı́veis configurações de campo elétrico
aplicadas aos PZTs com polarização P3 e seus possı́veis comportamentos
dinâmicos.
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2.1.1 Equações constitutivas para materiais pieze-
létricos

Para o material piezelétrico, devemos considerar além da energia potencial elástica,
a energia elétrica e a de acoplamento eletromecânico. Deste modo, para um mate-
rial dielétrico, como uma cerâmica PZT, o deslocamento dielétrico relaciona-se com o
campo elétrico à deformação constante por:

D = εεE (2.3)

onde D (C/m2) é o vetor deslocamento elétrico, εε (C/Vm) é a matriz de permissivi-
dade dielétrica do material para deformações constantes, e E (V/m) é o vetor campo
elétrico.

E a tensão mecânica relaciona-se à deformação para campo elétrico constante
por:

σ = cEε, (2.4)

sendo σ (N/m2) o vetor de tensões mecânicas, ε (m/m) o vetor de deformações, e
cE(N/m2) a matriz rigidez elástica para campo elétrico constante.

Acoplando as relações elétricas e mecânicas para o material piezelétrico, pode-
mos escrever:

σ = cEε− et E, (2.5)

D = eε + εεE, (2.6)

onde o sobrescrito t indica transposto, sendo e (C/m2), a matriz de constantes
piezelétricas dada por e = dcE, onde d (m/V) é a matriz de constante piezelétrica
para a forma tensão-carga elétrica.

A componente do vetor campo elétrico na direção z pode ser obtido por:
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Ei = −
Vi

hi
, (2.7)

sendo Vi (V) a tensão aplicada e hi (m), a distância entre os eletrodos, em uma dada
direção. Para posterior aplicação de circuitos à estrutura, da Eq. (2.7), torna-se
mais conveniente explicitar a equação constitutiva em termos do vetor campo elétrico,
assim, de (2.6):

E = −(εε)−1eε + (εε)−1D. (2.8)

Substituindo a equação (2.8) em (2.5) obtém-se:

σ = cEε− et [(εε)−1D− (εε)−1eε] =

= [cE + et (εε)−1e]ε− [et (εε)−1]D.
(2.9)

E as equações constitutivas para o elemento sensor/atuador piezelétrico
tornam-se:

σ = cDε− ht D, (2.10)

E = −hε + βεD, (2.11)

onde as matrizes de constantes materiais para a forma tensão-campo elétrico são
cD = cE + et (εε)−1e, h = (εε)−1e e βε = (εε)−1. Outras formas de escrever equações
constitutivas para materiais piezelétricos assim como as relações entre constantes
materiais podem ser encontradas em IKEDA (1990).

A construção de um modelo para uma estrutura compósita laminada é feita a
partir da formulação das equações constitutivas do material de cada camada. Para
um material piezelétrico ortotrópico, polarizado na direção z (P3), as equações consti-
tutivas são:
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σ1

σ2

σ3

σ4

σ5

σ6

E1

E2

E3



=



cD
11 cD

12 cD
13 0 0 0 0 0 −h31

cD
12 cD

22 cD
23 0 0 0 0 0 −h32

cD
13 cD

23 cD
33 0 0 0 0 0 −h33

0 0 0 cD
44 0 0 0 −h24 0

0 0 0 0 cD
55 0 −h15 0 0

0 0 0 0 0 cD
66 0 0 0

0 0 0 0 −h15 0 βε
11 0 0

0 0 0 −h24 0 0 0 βε
22 0

−h31 −h32 −h33 0 0 0 0 0 βε
33





ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6

D1

D2

D3


(2.12)

Considerando as hipóteses de tensões superficiais, σ3 = 0, e que para um mate-
rial piezelétrico polarizado em z, D1 = D2 = 0, isso implica que:



σ1

σ2

σ4

σ5

σ6

E3


=



c̄D
11 c̄D

12 0 0 0 −h̄31

c̄D
12 c̄D

22 0 0 0 −h̄32

0 0 c̄D
44 0 0 0

0 0 0 c̄D
55 0 0

0 0 0 0 c̄D
66 0

−h̄31 −h̄32 0 0 0 β̄ε
33





ε1

ε2

ε4

ε5

ε6

D3


, (2.13)

sendo as componentes “barra” obtidas substituindo-se as hipóteses acima assumidas
em (2.12). Assim, levando em conta as rotações das constantes elásticas, piezelétricas
e dielétricas para os materiais piezelétricos essas propriedades tornam-se como as de-
scritas na Eq. (2.14). Nota-se que equações constitutivas para materiais ortotrópicos
podem ser obtidas a partir da Eq.(2.13), anulando-se as constantes piezelétricas.
Neste caso, quaisquer rotações das propriedades dos materiais são efetuadas nas
equações tridimensionais (2.12) antes da aplicação das hipóteses de tensões superfi-
ciais σ3 = 0.
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c̄D
11 = (cD

11 − cD
13

2/cD
33) , c̄D

12 = (cD
12 − cD

13cD
23/cD

33) , c̄D
22 = (cD

22 − cD
23

2/cD
33) ,

c̄D
44 = cD

44 , c̄D
55 = cD

55 , c̄D
66 = cD

66 ,

h̄31 = h31 − h33cD
13/cD

33 , h̄32 = h32 − h33cD
23/cD

33 ,

β̄ε
33 = βε

33 − h2
33/cD

33.

(2.14)

Como E1 e E2 não são mensuráveis devido à disposição dos eletrodos na estru-
tura, os mesmos não são considerados na forma matricial das equações constitutivas
(2.13).

2.1.2 Princı́pio de Hamilton

As equações de movimento serão obtidas utilizando-se o princı́pio variacional de
Hamilton estendido, que para um sólido deformável de volume Ω pode ser escrito
como:

δΠ =
∫ t

t0

[∫
Ω
(δT − δU)dΩ + δW

]
dt = 0. (2.15)

Para o campo de deslocamentos u, v, w, a energia cinética é da forma usual:

∫
Ω

TdΩ =
1
2

∫
Ω

ρ
(
u̇t u̇ + v̇t v̇ + ẇt ẇ

)
dΩ, (2.16)

sendo ρ a densidade do material. Para uma variação infinitesimal (virtual) tem-se
que:

∫
Ω

δTdΩ =
∫

Ω
ρ
(
δu̇t u̇ + δv̇t v̇ + δẇt ẇ

)
dΩ. (2.17)

Assim, o trabalho virtual das forças de inércia, integrando-se no tempo e
efetuando-se uma integral por partes, resulta:

∫
t

∫
Ω

δTdΩdt = −
∫

t

∫
Ω

ρ
(
δut ü + δvt v̈ + δwt ẅ

)
dΩdt, (2.18)
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sendo que ü, v̈ e ẅ representam as acelerações nas direções x, y e z.
A energia potencial pode ser descrita em termos da função densidade de en-

talpia elétrica (THORNBURGH; CHATTOPADHYAY, 2002; THORNBURGH; CHATTOPAD-

HYAY; GHOSHAL, 2004) dada por:

U(ε, D) =
1
2

εt cDε− εt ht D +
1
2

Dt βεD. (2.19)

E a variação virtual da energia potencial δU resulta:

∫
Ω

δUdΩ =
∫

Ω
δ

(
1
2

εt c̄Dε− εt h̄t D +
1
2

Dt β̄εD
)

dΩ

=
∫

Ω

(
δεt c̄Dε− δεt h̄t D− δDt h̄ε + δDt β̄εD

)
dΩ.

(2.20)

Os termos da integral no volume em relação às componentes mecânicas, elétricas e
eletromecânicas podem ser descritos como: δUm = δεt c̄Dε, δUme = δεt h̄t D, δUem =

δDt h̄ε, δUe = δDt β̄εD. E a variação virtual da energia potencial assume a forma:

∫
Ω

δUdΩ =
∫

Ω
(δUm − δUme − δUem + δUe) dΩ. (2.21)

O trabalho virtual realizado por forças externas mecânicas concentradas δW
será definido no modelo elementos finitos.
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2.2 Formulação por elementos finitos

2.2.1 Discretização do campo de deslocamento

Os deslocamentos no plano da placa (u0, v0) e as rotações (ψx, ψy) são considerados
lineares no elemento finito, enquanto que o deslocamento transversal (w0) é consid-
erado cúbico. Assim, funções de interpolação de Lagrange são consideradas para u0,
v0, ψx e ψy e aquelas de Hermite para w0. Para tal, elementos finitos de placa retan-
gulares e não-conformes, com 4 nós e 7 graus de liberdade nodais são considerados
(u0, v0, w0, ψx, ψy, w0,x, w0,y). As dimensões do elemento de placa em x e y são 2a e
2b, e o eixo cartesiano é considerado no centro da placa, conforme Figura 2.2,

(-a, b) (a, b)

(-a, -b) (a, -b)

ue3, De3

ue2, De2ue1, De1

ue4, De4
y, η

x, ξ

21

4 3

Figura 2.2: Elemento finito retangular com quatro nós e eixo cartesiano
baricêntrico.

onde ξ e η são as coordenadas naturais definidas como: ξ = (x/a) , η = (y/b).
As funções de interpolação de Lagrange são da forma:

Nj(x, y) = αj + β jx + γjy + ς jxy. (2.22)

As funções para um elemento retangular escritas em termos das coordenadas
naturais resultam:
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N1

N2

N3

N4

 =
1
4


(1− ξ)(1− η)

(1 + ξ)(1− η)

(1 + ξ)(1 + η)

(1− ξ)(1 + η)

 . (2.23)

Que vistas espacialmente são da forma apresentada na Figura 2.3.

Lista de sı́mbolos 27

Figura 2.7: Elemento finito retangular com quatro nós e eixo cartesiano baricêntrico.

34

34

1 N2

N1

2 11

21

1

3

4

N3
1

4

3

21

N4

21

21

Figura 2.8: Funções de Lagrange vistas espacialmente.

u0(x,y, t) =
4

∑
j=1

u j
0N j(x,y)

v0(x,y, t) =
4

∑
j=1

v j
0N j(x,y) ,

ψx(x,y, t) =
4

∑
j=1
ψ j

xN j(x,y) ,

ψy(x,y, t) =
4

∑
j=1
ψ j

yN j(x,y),

(2.43)

Figura 2.3: Funções de Lagrange vistas espacialmente (Reddy, 1999).

E os deslocamentos podem ser escritos em termos de seus valores nodais por:

u0(x, y, t) =
4

∑
j=1

uj
0Nj(x, y)

v0(x, y, t) =
4

∑
j=1

vj
0Nj(x, y) ,

ψx(x, y, t) =
4

∑
j=1

ψ
j
x Nj(x, y) ,

ψy(x, y, t) =
4

∑
j=1

ψ
j
yNj(x, y),

(2.24)

com j = 1, 2, 3, 4.

As funções de interpolação de Hermite são da forma cúbica. Para um elemento
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retangular, estas podem ser escritas em termos das coordenadas naturais tal que:


N j

5

N j
6

N j
7

 =
1
8

(1 + ξ0)(1 + η0)(2 + ξ0 + η0 − ξ2 − η2)

ξ j(ξ0 − 1)(1 + η0)(1 + ξ0)2

ηj(η0 − 1)(1 + ξ0)(1 + η0)2

 , (2.25)

onde ξ e η são as já definidas e, ξ0 = ξξ j e η0 = ηηj, sendo ξ j = xj/a e ηj = yj/b.
O deslocamento transversal w0 assume então a forma:

w0(x, y, t) =
4

∑
j=1

wj
0N j

5(x, y) + wj
0,x N j

6(x, y) + wj
0,yN j

7(x, y). (2.26)

O campo de deslocamento da Eq.(2.1) pode ser agrupado como um deslocamento
generalizado em um vetor ug da forma:

ug =

u
v
w

 (2.27)

e discretizados usando as funções de interpolações (funções de forma). E assim, o ve-
tor de deslocamentos generalizados ug pode ser escrito em função do vetor de deslo-
camentos nodais ue como:

ug = Ngue, (2.28)

com

ue =
[

u1
e u2

e u3
e u4

e

]t
, (2.29)

sendo
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uj
e =

[
uj

0 vj
0 wj

0 wj
0,x wj

0,y ψ
j
x ψ

j
y

]t
(2.30)

e j correspondente aos nós do elemento, j = 1, 2, 3, 4. Assim, a matriz de interpolação
para ug é:

Ng =
[

N1
g N2

g N3
g N4

g

]
, (2.31)

sendo Nj
g para cada nó igual a:

Nj
g =

Nj 0 0 (−c1z3)N j
6 0 (z− c1z3)Nj 0

0 Nj 0 0 (−c1z3)N j
7 0 (z− c1z3)Nj

0 0 N j
5 N j

6 N j
7 0 0

 . (2.32)

As dimensões matriciais resultantes são portanto: ug = (3x1), Ng = (3x28) e
ue = (28x1).

2.2.2 Discretização do campo de deformações

As deformações generalizadas definidas na Eq. (2.2) podem ser agrupadas em um
vetor εg,

εg =
[

ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6

]t
(2.33)

e escritas em função dos deslocamentos generalizados como:

εg = Lεug, (2.34)
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com

Lε =



∂
∂x 0 0

0 ∂
∂y 0

0 0 ∂
∂z

0 ∂
∂z

∂
∂y

∂
∂y

∂
∂x 0

∂
∂z 0 ∂

∂x


. (2.35)

Assim, as deformações generalizadas podem ser escritas em função dos deslo-
camentos nodais como:

εg = Bue, (2.36)

sendo

B = LεNg. (2.37)

As dimensões matriciais resultantes são: εg = (6x1), B = (6x28), sendo Lε =

(6x3). Vale ressaltar que os cálculos considerados até o momento correspondem a um
único elemento, sendo portanto necessário a posterior somatória para as 2n camadas
e para todos os elementos da placa considerada. Ainda, a modelagem é feita segundo
as hipóteses para a TSDT, sendo a FSDT obtida fazendo-se c1 = 0.

2.2.3 Discretização dos deslocamentos elétricos

Os deslocamentos elétricos nas 2n camadas podem ser agrupados em um vetor Dg e
escritos em função de deslocamentos elétricos nodais, tal que:

Dg = NDDe, (2.38)



54 Capı́tulo 2. Modelagem do dispositivo gerador de energia

De =
[
D1

e D2
e D3

e D4
e

]t
(2.39)

com

Dj
e =

[
D(n),j

3 D(n−1),j
3 · · · D−(n−1),j

3 D−(n),j3

]t
, (2.40)

e j = 1, 2, 3, 4 denotando os quatro nós do elemento.
Considerando interpolação linear para o deslocamento no elemento, analoga-

mente às variáveis do campo de deslocamentos, uma matriz de funções de
interpolação de Lagrange pode ser escrita como:

ND =
[

N1 N2 N3 N4

]
, (2.41)

com

Nj =


Nj 0 · · · 0

0
. . . ...

... . . . 0

0 · · · 0 Nj

 , (j = 1, 2, 3, 4), (2.42)

onde a dimensão Nj é (2n× 2n) e ND, (2n× (2n× 4)).

2.2.4 Discretização dos trabalhos virtuais
Para simplificar a integração dos trabalhos virtuais para as 2n camadas na direção da
espessura, considera-se uma placa simétrica, em termos das propriedades materiais
e geométricas, em relação ao plano z0, como ilustra a Figura 2.4.

Com base nas expressões para os trabalhos virtuais e na discretização dos deslo-
camentos e deformações generalizados, pode-se escrever formas discretizadas para os
trabalhos virtuais. Assim, do primeiro termo de (2.21),

∫
Ω

δUmdΩ =
∫

Ω
δεg

t c̄DεgdΩ = δut
e Ke

m ue, (2.43)
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Figura 2.4: Perfil da placa.

sendo Ke
m a matriz de rigidez mecânica elementar, dada por:

Ke
m =

∫
Ω

Bt c̄DBdΩ. (2.44)

Do segundo termo da Eq. (2.21),

∫
Ω

δUmedΩ =
∫

Ω
δεg

t h̄t DgdΩ = δut
e Ke

me De, (2.45)

sendo Ke
me a matriz de rigidez eletromecânica elementar, de acoplamento

eletromecânico se o material for piezelétrico, dada por:

Ke
me =

∫
Ω

Bt h̄t NDdΩ. (2.46)
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Do terceiro termo da Eq. (2.21),

∫
Ω

δUemdΩ = δDt
e [K

e
me]

t ue, (2.47)

E do último termo da Eq. (2.21),

∫
Ω

δUedΩ =
∫

Ω
δDg β̄εDgdΩ = δDt

e Ke
eDe, (2.48)

sendo Ke
e a matriz de rigidez dielétrica elementar dada por:

Ke
e =

∫
Ω

Nt
D β̄

εNDdΩ. (2.49)

A discretização dos trabalhos virtuais das forças de inércia, (2.18), resulta:

∫
t

∫
Ω

δTdΩdt = −
∫

t

∫
Ω

ρ
(

δut
güg

)
dΩdt = −

∫
t
δue

t Me üe dt, (2.50)

sendo Me a matriz de massa elementar dada por:

Me =
∫

Ω
ρNt

gNgdΩ. (2.51)

E os trabalhos virtuais das forças externas são da forma:

δW = δue
t Fe

m, (2.52)
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sendo Fe
m um vetor de forças concentradas generalizadas aplicadas aos nós globais

após a montagem das equações.

2.2.5 Equações de movimento

As equações de movimento podem ser obtidas substituindo-se as expressões resul-
tantes para os trabalhos virtuais ao Princı́pio de Hamilton estendido em (2.15).
Montando-se o sistema para todos os elementos, as equações de movimento globais
tornam-se:

∫
t

{
δut

δDt

}{[
M 0

0 0

]{
ü
D̈

}
+

[
Km −Kme

−Kme
t Ke

]{
u
D

}}
dt =

∫
t

{
δut

δDt

}{
Fm

0

}
dt, (2.53)

assim,

[
M 0

0 0

]{
ü
D̈

}
+

[
Km −Kme

−Kme
t Ke

]{
u
D

}
=

{
Fm

0

}
, (2.54)

onde M, Km, Kme e Ke são as matrizes globais de massa e rigidez mecânica,
piezelétrica e dielétrica, e, u e D , os vetores de deslocamentos mecânicos e elétricos
nodais, respectivamente.

2.2.6 Acoplamento de um circuito RL à estrutura

Para que o material piezelétrico possa absorver as vibrações mecânicas de uma es-
trutura a fim de convertê-la em energia elétrica, sua ligação a um ou mais circuitos
se faz necessária. As equações de movimento para um circuito RL são análogas às
equações de movimento para o sistema mecânico:

δTc = ∑
j
{δqj

c}t Lj
cq̈j

c , (2.55)
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δW j
c = −∑

j
{δqj

c}t Rj
cq̇j

c , (2.56)

δW j
e = −∑

j
{δqj

c}t V j
c , (2.57)

sendo
Lj

c, os valores de indutância,
Rj

c, os valores da resistência, e
V j

c a tensão aplicada, no circuito j com carga qj
c.

Somando-se todos os circuitos à estrutura e inserindo no Princı́pio de Hamilton,
as equações de movimento tornam-se:

∫
t


δut

δDt

δqt
c



M 0 0

0 0 0

0 0 Lc




ü
D̈
q̈c

+

0 0 0

0 0 0

0 0 Rc




u̇
Ḋ
q̇c


+

 Km −Kme 0

−Kme
t Ke 0

0 0 0




u
D
qc


 dt =

∫
t


δut

δDt

δqt
c




Fm

0

Vc

 dt (2.58)

e,

M 0 0

0 0 0

0 0 Lc




ü
D̈
q̈c

+

0 0 0

0 0 0

0 0 Rc




u̇
Ḋ
q̇c

+

 Km −Kme 0

−Kme
t Ke 0

0 0 0




u
D
qc

 =


Fm

0

Vc


(2.59)

Nesta etapa o acoplamento dos circuitos elétricos às pastilhas e assim, à estru-
tura, ainda não é efetivo. A conexão dos circuitos às pastilhas leva em conta não só a
forma como a disposição dos eletrodos nas mesmas. Considerando que estes recobrem
perfeitamente as pastilhas, pode-se deste modo atribuir uma superfı́cie equipotencial
às mesmas. No que se refere à modelagem, a superfı́cie equipotencial faz com que
o conjunto de nós que abrangem uma ou mais pastilhas conectadas por um mesmo
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eletrodo tenham em teoria o mesmo deslocamento elétrico e deste modo, pode-se re-
arranjar o vetor deslocamento elétrico nodal em função do deslocamento elétrico em
cada grupo de pastilhas conectadas a um mesmo eletrodo (macropastilha) como:

D = LpDp, (2.60)

e

Dp =
[

Dp1 Dp2 Dp3 · · · Dpm

]t
(2.61)

no qual Lp é uma matriz booleana e Dp é um vetor contendo os deslocamentos
elétricos para cada grupo de pastilhas piezelétricas na estrutura.

Considerando uma equivalência entre as cargas das pastilhas e dos circuitos
aos quais elas estão conectadas,

qc = qp, (2.62)

onde o vetor qc representa a carga nos circuitos conectados à estrutura e cada ele-
mento do vetor qp, a carga no conjunto de pastilhas conectadas ao mesmo circuito. O
vetor deslocamento elétrico pode ser expresso em função da carga da forma:

Dp = A−1
p qp = A−1

p qc, (2.63)

sendo Ap uma matriz diagonal contendo as áreas dos eletrodos de cada macropastilha
piezelétrica. Substituindo-se (2.63) em (2.60):

D = LpDp = Bpqc, (2.64)

onde Bp = LpA−1
p .
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Substituindo-se estas relações no Princı́pio de Hamilton em (2.58) e unindo os
termos em qc, obtém-se:

[
M 0

0 Lc

]{
ü
q̈c

}
+

[
0 0

0 Rc

]{
u̇
q̇c

}
+

[
Km −K̄me

−K̄me
t K̄e

]{
u
qc

}
=

{
Fm

Vc

}
, (2.65)

nas quais K̄me = KmeBp e, K̄e = Bt
pKeBp.

Para validação do modelo, duas condições de operação do circuito foram uti-
lizadas, circuito aberto (OC) e curto circuito (SC). No primeiro caso, OC, as equações
de movimento de (2.65) tornam-se:

Mü + Kmu = Fm, (2.66)

já que em OC, D = 0 e conseqüentemente, qc = 0. Já em SC, tem-se que E = 0, o que
de implica que Vc = Lc = Rc = 0, que substituı́do em (2.65) resulta:

Mü + (Km − K̄meK̄−1
e K̄t

me)u = Fm. (2.67)

Das Eqs. (2.66) e (2.67) são obtidos as frequências em circuito aberto e curto
circuito, foc e fsc, que indicam um parâmetro importante do sistema, a eficiência do
acoplamento eletromecânico das pastilhas à estrutura.



Capı́tulo 3

Estimativa de corrente elétrica
induzida no circuito

As simulações realizadas neste capı́tulo e nos seguintes utilizaram o modelo para
placas laminadas com camadas piezelétricas conectadas a circuitos elétricos descrito
no capı́tulo anterior. O modelo é baseado na formulação de camada equivalente
(ESL) combinado à teoria de cisalhamento de primeira ordem (FSDT) para a qual
as camadas podem ter graus de liberdade elétricos independentes. Cada camada
piezelétrica pode ser conectada a um circuito elétrico independente com resistência e
indutância. A conexão dos circuitos às pastilhas consideraram que os eletrodos reco-
brem inteiramente as superfı́cies superior e inferior dos transdutores, resultando em
uma superfı́cie equipotencial e assim, as cargas induzidas nos eletrodros das pastil-
has são aquelas induzidas no circuito. Deste modo, o modelo considera totalmente
o acoplamento entre dispositivo e circuito. A superfı́cie equipotencial pode conter
várias pastilhas, e sendo as mesmas coladas sobre o substrato, o fator de perda de-
vido a cola, em um experimento real, não é considerado no modelo. Este capı́tulo
tem por objetivo estimar a corrente elétrica gerada, ou seja, induzida no circuito co-
letor/armazenador de energia, para duas condições de contorno de placa, engastada-
livre (EL) e deslizante-livre (DL) e, analisar o efeito da inclusão de uma indutância ao
circuito coletor. Portanto, dois circuitos são apresentados, R, que representa o circuito
coletor/armazenador de energia e, RL, circuito coletor com uma indutância conectada
em série.

61
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3.1 Avaliação das respostas em frequência
mecânica e elétrica

Para uma excitação puramente mecânica, tal que Vc = 0 e Fm = b f é possı́vel avaliar
as respostas em frequência (FRFs) da saı́da de velocidade ṽ = GvF(ω) f̃ e saı́da de cor-
rente elétrica Ĩ = GIF(ω) f̃ . A fim de avaliar essas funções resposta em frequência da
estrutura com pastilhas piezelétricas conectadas ao circuito resistivo ou resistivo-
indutivo, considerou-se uma força mecânica harmônica como excitação f = f̃ ejωt.
Para que o circuito possa atuar de modo eficiente na estrutura uma otimização de
seus componentes, Rc e Lc, se faz necessária. Para simplificar tal otimização, os modos
de vibração da placa são considerados desacoplados, de modo que uma decomposição
modal do deslocamento, u(t), pode ser considerada tal que essa amplitude do deslo-
camento de saı́da da estrutura pode ser escrita como

u(t) = φα(t), (3.1)

onde φ é a matriz modal normalizada pela massa e α(t) são os correspondentes deslo-
camentos modais. Então, os deslocamentos modais e as cargas no circuito elétrico são
escritas respectivamente como α(t) = α̃ejωt e qc(t) = q̃cejωt. Assim, reescrevendo as
equações de movimento (2.65) e adicionando-se o amortecimento obtém-se

(−ω2I + j2ωΛΩ + Ω2)α̃−Kpq̃c = bφ f̃ e (3.2)

(−ω2Lc + jωRc + K̄e)q̃c −Kt
pα̃ = 0, (3.3)

onde Kp = φt K̄me, bφ = φt b, I = φt Mφ, e Ω2 = φt Kmφ, uma matriz diagonal
das frequências naturais ao quadrado, para a estrutura com pastilhas piezelétricas
em circuito aberto. Λ é a matriz de fatores de amortecimento modal.

Resolvendo (3.3) para q̃c e substituindo em (3.2), é possı́vel escrever α̃ em termos
da amplitude de excitação f̃ . Então, a carga elétrica de saı́da devido a excitação
mecânica pode ser encontrada substituindo o valor obtido de α̃ em (3.3).

A velocidade transversal no ponto de aplicação da força, ou lateral da placa,
para a condição de contorno da placa engastada-livre, ou no lado deslizante, é escrita
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como v = cvu̇, onde cv é o vetor que define os graus de liberdade nodais mensurados.
Para uma excitação harmônica, v = ṽejωt , onde ṽ = jωcφα̃ e cφ = cvφ. Assim, a função
resposta em frequência da velocidade de saı́da devido a excitação mecânica é definida
como GvF = ṽ/ f̃ , tal que

GvF(ω) = jω(−ω2Lc + jωRc + K̄e)cφ [D]−1 bφ , (3.4)

sendo que [D] = [(−ω2Lc + jωRc + K̄e)(−ω2I + j2ωΛΩ + Ω2)−KpKt
p].

A corrente elétrica de saı́da do circuito é obtida utilizando-se I = q̇c = Ĩejωt tal
que Ĩ = jωq̃c e a função resposta em frequência GIF = Ĩ/ f̃ é escrita como

GIF(ω) = jωKt
p [D]−1 bφ. (3.5)

Considerou-se válido também analisar o desempenho médio do dispositivo ger-
ador de energia para um dado intervalo de frequência. Isso foi feito utilizando-se a
média de GIF, definida como

|ḠIF| =
∫ ωt+∆ω/2

ωt−∆ω/2
|GIF|dω (3.6)

onde ωt é a frequência de operação estipulada e ∆ω, o intervalo de frequência consid-
erado.

Uma análise alternativa para o desempenho do dispositivo pode ser realizada
utilizando a corrente elétrica por unidade de velocidade no ponto da força aplicada.
Considerou-se que esta medida representa melhor a conversão de movimento em cor-
rente elétrica e, assim, pode melhor representar a eficiência do dispositivo, sendo aqui
definida como

GIv(ω) = GIF(ω)/GvF(ω), (3.7)

e assim pode ser avaliada pela razão da Eq.(3.5) pela Eq.(3.4).
Para simplificar a expressão acima, considerou-se o desempenho em um pe-

queno intervalo de frequência ∆ω centrado na frequência de operação ωt para o qual
a frequência de ressonância fundamental ωn do dispositivo gerador de energia foi sin-
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tonizado. Neste caso, assumiu-se que a resposta estrutural pôde ser adequadamente
representada pelo primeiro (fundamental) modo de vibração. Assim, os deslocamen-
tos nodais são aproximados como u ≈ φnαn tal que a função resposta em frequência
da velocidade de saı́da devido a uma excitação mecânica GvF pode ser escrita como

GvF(ω) = jω(−ω2Lc + jωRc + K̄e)cn [Dn] bn , (3.8)

sendo que [Dn] = [(−ω2Lc + jωRc + K̄e)(−ω2 + j2ζnωnω + ω2
n)− K2

p], cn = cvφn e bn =

φt
nb são as projeções modais dos vetores de distribuição de saı́das e entradas, ζn é o

fator de amortecimento modal para o modo fundamental de vibração, e Kp = φt
nK̄me

representa o coeficiente de acoplamento piezelétrico modal efetivo. Note que todos os
parâmetros em (3.8) são escalares. Analogamente, as funções resposta em frequência
da corrente elétrica de saı́da no circuito GIF e GIv lêem

GIF(ω) = jωKp [Dn]
−1 bn e (3.9)

GIv(ω) = Kp
[
cn(−ω2Lc + jωRc + K̄e)

]−1. (3.10)

Visando-se estimar a potência gerada pelo dispositivo gerador de energia,
considerou-se como análise preliminar que dada uma força de excitação de entrada
harmônica ( f = f̃ cos(ωt )), a corrente elétrica de saı́da induzida no circuito, pode ser
escrita como (STEPHEN, 2006)

I = Ĩ cos(ωt − ϕ), (3.11)

e assim, a potência instantânea pode ser representada por

Pinst = Rc I 2 = Rc Ĩ 2 cos2(ωt − ϕ). (3.12)

Desta forma, a energia (E) gerada por ciclo resulta
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Eciclo =
∫ t+ 2π

ω

t
Pinstdt =

∫ 2π
ω

0
(Rc Ĩ 2) cos2(ωt − ϕ)dt =

Rc Ĩπ

ω
, (3.13)

e assim, a potência pode ser escrita da forma

P =
Eciclo

T
=

Rc Ĩ 2

2
. (3.14)

Os valores obtidos para a potência na frequência de operação no presente
Capı́tulo e também no Capı́tulo 5, utilizaram-se de (3.14).

Para o caso de circuito resistivo, o valor de R pode ser obtido através da análise
de vibração livre ( f = 0) da estrutura, dado que a resistência R se comporta como um
dissipador simples de energia (TRINDADE, 2009). Assim, das equações de movimento
(2.65), com u = φnαn têm-se que

α̈n + ω2
nαn − Kpqc = bn f ,

Rcq̇c + K̄eqc − Kpαn = 0,
(3.15)

considerando que a vibração da estrutura seja harmônica tal que αn = α̃nejωt e qc =

q̃cejωt , tem-se

(−ω2 + ω2
n)α̃n − Kpq̃c = 0, (3.16)

(jωRc + K̄e)q̃c − Kpα̃n = 0. (3.17)

Resolvendo (3.17) para q̃c e substituindo em (3.16), obtém-se

[
−ω2 +

(
ω2

n −
K2

p

jωRc + K̄e

)]
α̃n = 0. (3.18)

Deste modo, por TRINDADE (2009), o circuito resulta uma frequência natural
complexa ω∗n
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ω∗2n = ω2
n −

K2
p

jωRc + K̄e
. (3.19)

Pode-se observar por (3.19), que o efeito do circuito na estrutura do dispositivo
será maior quanto maior Kp, ou seja, quanto maior o acoplamento eletromecânico
entre pastilha e estrutura. Os casos de circuito aberto (oc) e circuito fechado (sc)
podem ser derivados de (3.19) resultando

ωoc 2
n = lim

Rc→∞
ω∗2n = ω2

n,

ωsc 2
n = lim

Rc→0
ω∗2n = ω2

n −
K2

p

K̄e
,

(3.20)

onde pode-se observar o aumento de rigidez equivalente no caso em circuito aberto em
relação àquele em circuito fechado devido ao efeito do potencial induzido nos mate-
riais piezelétricos. Uma expressão para o coeficiente de acoplamento eletromecânico
(EMCC) também pode ser obtida resultando

K2
n =

ωoc 2
n −ωsc 2

n
ωoc 2

n
=

K2
p

ω2
nK̄e

. (3.21)

Definindo-se ρ como uma frequência adimensional tal que,

ρ =
Rcω

K̄e
, (3.22)

a frequência natural complexa ω∗n pode ser escrita em função do EMCC K2
n e da

frequência adimensional ρ como

ω∗ 2
n = ω2

n

(
1− K2

n
1 + jρ

)
, (3.23)

que, após algumas manipulações algébricas, adquire a forma tradicional de
frequência natural complexa,
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ω∗ 2
n = ω2

nr(1 + jηn), (3.24)

sendo ωnr e ηn definidos como a parte real da frequência natural complexa e o fator
de perda, respectivamente, e cujas expressões são

ω2
nr = ω2

n

(
1− K2

n
1 + ρ2

)
, (3.25)

ηn =
ρK2

n
(1− K2

n) + ρ2 . (3.26)

Tanto o fator de perda ηn quanto a parte real da frequência natural ωnr são
funções da frequência adimensional ρ. Dado que quanto maior o fator de perda,
maior a dissipação de energia e consequentemente, maior energia induzida no cir-
cuito, almeja-se obter o valor de ρotimo que maximize o fator de perda. Fazendo
dηn/dρ = 0, tem-se

ρotimo =
√

1− K2
n, (3.27)

tal que o máximo fator de perda é dado por

ηmax
n =

K2
n

2
√

1− K2
n

. (3.28)

Assim, combinando-se as equações (3.22) e (3.27), obtém-se uma expressão para
o valor da resistência elétrica do circuito Rc (ótimo), que maximiza o fator de perda na
frequência natural da estrutura ωn e assim, a potencial energia mecânica convertida
em elétrica

Rc =
K̄e
√

1− K2
n

ωn
. (3.29)

No caso de circuito resistivo-indutivo (ressonante), a amplitude de vibração da
estrutura é minimizada usando o conceito de absorvedores dinâmicos de vibrações,
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no qual a indutância provê ao circuito uma frequência de ressonância elétrica que
se sintonizada à frequência natural da estrutura do dispositivo, faz com que o cir-
cuito absorva a energia da estrutura quando esta vibra com frequência próxima à
sua frequência natural. Assim, para projetar os parâmetros do circuito, Rc e Lc, é
necessário o quadrado da amplitude do deslocamento de saı́da GuF(ω), que resulta:

|GuF(ω)|2 = rn
(−ω2Lc + K̄e)2 + (ωRc)2

[ω4Lc −ω2(K̄e + Lcω2
n) + K̄eω2

n − K2
p] + [(−ω2 + ω2

n)ωRc]2
, (3.30)

rn = cnbn.
Para isso, projeta-se a freqüência de ressonância do circuito de modo que uma

anti-ressonância no sistema acoplado (circuito+PZT) seja obtida na freqüência de res-
sonância do piezelétrico. Sendo K̄e arbitrária, a indutância Lc pode ser definida de
maneira que a freqüência de ressonância do circuito, ωc, seja igual à freqüência de
ressonância da estrutura do dispositivo, ωc = ωn, assim

ω2
c =

K̄e

Lc
→ Lc =

K̄e

ω2
c
=

K̄e

ω2
n

. (3.31)

Contudo, o efeito de gerar uma anti-ressonância na posição de ressonância faz
com que essa seja substituı́da por duas freqüências de ressonâncias, uma antes e
outra após a posição da freqüência original. Esse fato leva à projeção de outro
parâmetro do circuito, a resistência Rc, para que as amplitudes das duas novas
freqüências de ressonância geradas pelo ajuste de Lc sejam reduzidas. Para a
obtenção do valor ótimo de Rc, Den HARTOG (1947) propôs que:

lim
Rc→0

|GuF(ω)|2 = lim
Rc→∞

|GuF(ω)|2, (3.32)

que resulta em uma equação de ordem 2 cujas raı́zes, ω1 e ω2, são obtidas por:

ω2
1,2 =

1
2
(ω2

c + ω2
n)±

√
(ω2

c −ω2
n)

2 + 2ω2
c

K2
p

K̄e
. (3.33)

Deste modo, projeta-se o amortecimento equivalente, Rc, para que a amplitude
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na anti-ressonância do sistema acoplado (ωn = ωc) seja igual àquela nas freqüências
ω1 e ω2. Então, calculando-se a amplitude da Eq.(3.30) para as freqüências ωn e ω1

(Eq.(3.33)), obtém-se:

|GuF(ωn)|2 =
2K̄e

K2
pω2

n
, e |GuF(ω1)|2 =

R2
c ω2

n
K4

p
. (3.34)

Igualando-se |GuF(ωn)|2 = |GuF(ω1)|2, obtém-se o seguinte valor ótimo para a
resistência do circuito RL

Rc =
Kp
√

2K̄e

ω2
n

. (3.35)

3.2 Resultados de desempenho na geração de
corrente elétrica

3.2.1 Resultados de desempenho para uma placa
engastada-livre

O dispositivo gerador de energia consistiu de uma placa de alumı́nio de dimensões
(50 × 25 × 1) mm3 sobre a qual duas pastilhas de cerâmica piezelétrica PZT-5A, de
dimensões (40× 25× 0, 25) mm3, foram coladas, como ilustra a Figura 3.1. A placa
é engastada em um de seus lados menores e tem uma massa sı́smica de Tungstênio
(W) fixada no lado oposto. As pastilhas piezelétricas são conectadas entre si como
dois capacitores em paralelo, conectados a um circuito elétrico. Nesta configuração,
a capacitância das pastilhas são somadas e a conexão com o circuito faz com que
a flexão da estrutura devido à vibração, propicie uma deformação de extensão em
uma das pastilhas e de compressão na outra, sendo assim, a deformação é maxi-
mizada e por consequência, a geração de energia. O circuito elétrico, responsável
pela coleta e armazenamento de energia, é aqui representado por uma resistência
elétrica, de forma a estimar o potencial de energia armazenável através da ener-
gia dissipada na resistência. Uma indutância é associada em série à resistência,
de modo a permitir um ajuste do sistema em uma banda de frequências (análogo
a um absorvedor dinâmico). As propriedades dos materiais utilizados foram para o
transdutor PZT-5A: densidade 7.750 Kg/m3, módulo de Young c̄D

11 = cD
22 = 96, 39 GPa,
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c̄D
12 = 51, 22 GPa, c̄D

44 = c̄D
55 = 39, 63 GPa, c̄D

66 = 22, 57 GPa, constantes piezelétricas
h̄31 = h̄32 = 1, 677 N/nC e, constante dielétrica β̄ε

33 = 104, 5 m/µF; para a placa
de alumı́nio (Al): densidade 2.700 Kg/m3, módulo de Young 70 GPa, coeficiente
de Poisson 0,33; e a densidade da massa sı́smica de tungstênio (W) utilizada foi
15.500 Kg/m3.



3.2. Resultados de desempenho na geração de corrente elétrica 71

50

25

40 F

1 0,25

0,25

5

SUBSTRATO

MASSA SÍSMICA

PZTs

 

P

P

 

P

P

R

RL

Figura 3.1: Placa engastada-livre com duas piezocerâmicas conectadas a cir-
cuito elétrico coletor/armazenador de energia.
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A determinação da massa sı́smica a ser fixada à extremidade livre da placa está
diretamente relacionada à frequência de ressonância que se deseja impor ao disposi-
tivo. Em particular, deseja-se fazer coincidir a frequência de ressonância do circuito
com a frequência de operação do dispositivo de forma que a amplitude de vibração do
mesmo e, consequentemente, a geração de energia seja maximizada. Neste estudo,
supõe-se que a frequência de operação seja 100 Hz. Uma primeira aproximação para
a massa sı́smica a ser fixada à extremidade livre da placa pode ser obtida através da
expressão para a frequência fundamental ωn de uma viga engastada-livre com massa
na ponta (BEARDS, 1996)

ω2
n =

3EI
(M + 33m/140)L3 −→ M =

3EI
ω2

nL3 −
33m
140

, (3.36)

sendo m a massa da placa laminada (Al + 2 PZTs), L seu comprimento e EI sua
rigidez de flexão equivalente. M é a massa sı́smica que deve ser fixada à extremi-
dade livre de modo que a frequência natural seja aquela desejada. A fim de se obter
um projeto de dispositivo mais prático, a massa sı́smica foi modelada tal que seu
volume fosse mı́nimo e bem distribuı́do. Por este motivo o material tungstênio foi
escolhido, devido a sua alta densidade e, a massa sı́smica foi considerada como uma
barra prismática distribuı́da na largura da placa (um dos menores lados) com seção
quadrada transversalmente à primeira, embora no modelo a massa da ponta seja
considerada distribuı́da nos nós deste lado da placa. Vale ressaltar que o momento de
inércia da massa sı́smica também foi incluı́do no modelo. Para tal, considerou-se um
paralelepı́pedo de largura igual à da placa (25 mm) e com espessura e comprimento
iguais, calculados de forma a atingir a massa necessária.

Com o objetivo de avaliar o desempenho do dispositivo apresentado na Figura
3.1, foram calculadas as respostas em frequência do dispositivo quando sujeito à força
transversal concentrada próxima ao engaste.

O projeto do dispositivo mostrado na Figura 3.1 considera que as propriedades
geométricas da placa com pastilhas piezelétricas permanecem inalteradas, assim
sendo, o valor da massa sı́smica foi ajustado de modo que a frequência natural do
dispositivo coincidisse com aquela de operação (100 Hz). Para tal, a equação (3.36)
foi usada para calcular uma aproximação inicial para o valor da massa sı́smica. Uma
análise modal do dispositivo agora com massa sı́smica, no entanto, mostrou que sua
frequência natural era inferior à desejada devido, entre outras coisas, à diferença
entre o modelo simplificado (de viga monocamada sem cisalhamento transverso) uti-
lizado para se obter a equação (3.36) e aquele utilizado neste estudo (de placa multi-
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camada com cisalhamento transverso, pastilhas descontı́nuas e massa e momento de
inércia distribuı́dos ao longo da largura da placa). Sendo assim, um ajuste empı́rico
foi realizado reduzindo-se o valor da massa sı́smica em aproximadamente 40%, até
que a frequência natural em circuito aberto convergisse ao valor desejado.

A conexão da pastilha piezelétrica com o circuito elétrico faz com que a condição
de contorno elétrico mude, de circuito aberto para circuito R ou RL e, consequente-
mente, altera a frequência natural do dispositivo (reduzindo seu valor). Embora isso
implique a necessidade de um novo ajuste da massa sı́smica para manter a frequência
natural igual àquela de operação, este procedimento não foi adotado nesta primeira
análise. Assim sendo, os valores de resistência e indutância foram adquiridos com
base nas equações (3.29), (3.31) e (3.35), considerando o valor da massa sı́smica fixo.
Para obter melhores resultados, o valor da indutância também foi reajustado empiri-
camente para 80% do valor fornecido pela equação (3.31). Os parâmetros do disposi-
tivo e do circuito coletor/armazenador de energia são apresentados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Parâmetros obtidos para o dispositivo e circuitos R e RL (EL).
massa Al 3,4 g
massa PZT-5A 3,9 g
massa W 18,0 g
massa total 25,3 g
circuito aberto
frequência 1 100,29 Hz
cicuito R
R 20.156 Ω
frequência 1 98,8 Hz
circuito RL
R 6.890 Ω
L 26,32 H
frequência 1 98,88 Hz

A metodologia considerada para o projeto dos componentes dos circuitos tem
como principal objetivo reduzir as amplitudes de vibração da estrutura, portanto é
conveniente analisar a resposta em frequência da estrutura observada pela veloci-
dade transversal no ponto de aplicação da força (Figura 3.2). Conforme pode ser
observado na Figura 3.2, o circuito RL é muito mais efetivo na redução da amplitude
de vibração da estrutura. De fato, sabe-se que o circuito R age como um amortecedor
viscoelástico com fator de perda não muito importante, enquanto que o circuito RL
age como um absorvedor dinâmico de vibrações amortecido, que absorve a energia
vibratória da estrutura na proximidade da frequência natural do circuito e, então, a
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dissipa através da resistência (GODOY; TRINDADE, 2011b). Desse modo, é esperado
que esta energia vibratória dissipada através da resistência elétrica possa ser ar-
mazenada se a mesma for substituı́da por um circuito coletor/armazenador de ener-
gia. Assim, acredita-se que em uma aplicação real o circuito RL deve apresentar um
melhor desempenho comparado ao circuito R, já que é consideravelmente mais efetivo
na extração de energia da estrutura.
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Figura 3.2: Amplitude da resposta em frequência entre força e velocidade
transversal próximas ao engaste (EL).

A conexão das pastilhas a um circuito, como dito, tem por objetivo reduzir a
amplitude de vibração. Entretanto, a dissipação de energia no circuito aqui represen-
tado por R é maior quanto maior a amplitude de vibração. Assim, existe um efeito
colateral inevitável na geração de energia, pois por um lado a vibração é desejável
para a geração e por outro, o circuito amortece a vibração.

A Figura 3.3 mostra a resposta em frequência do dispositivo, quando excitado
pela força transversal, observada pela corrente elétrica induzida no circuito. Pode-
se notar que, de fato, o circuito RL parece ser mais interessante, embora o valor
máximo de corrente elétrica gerado seja superior para o circuito R. Isto porque um
ligeiro desajuste entre as frequências do circuito elétrico e dispositivo, configurado
para a frequência de operação, seja por variabilidade ou desconhecimento do valor
preciso, dá origem a um significativo decréscimo na corrente gerada pelo circuito R.
Enquanto, que aquela gerada pelo circuito RL é mais uniforme em uma banda de
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Figura 3.3: Amplitude da resposta em frequência entre força transversal
próxima ao engaste e corrente elétrica no circuito (EL).

frequência centrada na frequência desejada, sendo mais interessante no caso onde
a incerteza deste parâmetro de entrada seja maior. A Tabela 3.2 mostra os valores
máximo e médio de corrente elétrica gerada para diferentes faixas de frequências em
torno da frequência de ajuste (nominal de operação).

Na frequência de pico, os valores obtidos para corrente elétrica são muito
próximos, sendo ligeiramente maior para o circuito resistivo. Com o aumento da
banda de frequência ao redor da frequência de operação observa-se que a indução
média de corrente se torna consideravelmente maior para o circuito ressonante, sendo
que aquela para o circuito R decresce rapidamente. A indução média de corrente em
uma banda de frequência de 10 Hz centrada na frequência de operação do circuito
RL é cerca de 40% maior que aquela do circuito R (Tabela 3.2). Além disso, a van-
tagem do circuito ressonante aumenta conforme o aumento da largura da banda de
frequência (Figura 3.4).

Da análise anterior observa-se que para uma mesma força de excitação, a ener-
gia induzida no circuito resistivo pode ainda ser superior àquela pelo circuito resso-
nante, mesmo que somente em uma banda de frequência bem estreita. No entanto, a
Figura 3.2 mostra que para uma mesma força de excitação, a amplitude de vibração
do dispositivo é maior para o circuito resistivo (já que este é menos eficiente em dis-
sipar a energia vibratória). Este fato indica que na Figura 3.3, a potência de entrada
é diferente nos casos de circuito resistivo e ressonante. Sendo assim, uma análise al-
ternativa da geração de energia poderia ser realizada, na qual é calculada a corrente
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gerada por unidade de velocidade no ponto de aplicação da força. Sugere-se aqui
que esta medida representa melhor a eficiência do dispositivo em transformar movi-
mento em corrente elétrica e, por outro lado, poderia melhor aproximar uma medida
de eficiência na conversão de energia. Sendo assim, a Figura 3.5 mostra a amplitude
da resposta em frequência entre corrente elétrica gerada e velocidade no ponto de
aplicação da força. Nota-se que, neste caso, a corrente gerada é sempre superior para
o circuito ressonante.

Tabela 3.2: Corrente média induzida no circuito (µA/N) por banda de
frequência (EL).

Pico 10 Hz 20 Hz 30 Hz 40 Hz 50 Hz 60 Hz
R 59,9 40,4 28,8 22,6 18,8 16,2 14,3
RL 57,7 56,4 53,5 48,6 43,2 38,4 34,3
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Figura 3.4: Corrente elétrica média por unidade de força induzida no circuito
para diferentes bandas de frequência (EL).

Os resultados indicaram que a inclusão de uma indutância apropriadamente
ajustada em série com o circuito coletor/armazenador de energia pode aumentar a
banda de frequência na qual o dispositivo é eficiente. De fato, quanto mais larga é a
banda de frequência considerada, melhor é o desempenho do circuito ressonante em
comparação ao circuito resistivo. Os resultados também apontaram a necessidade
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Figura 3.5: Amplitude da resposta em frequência entre corrente elétrica no
circuito e velocidade transversal (EL).

de uma otimização simultânea da massa sı́smica e dos componentes elétricos R e L,
que foram realizados para a placa deslizante-livre na seção seguinte e também no
Capı́tulo 5.Lista de sı́mbolos 51
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Figura 3.6: Amplitude da resposta em frequência da potência efetiva.

o circuito armazenador (aqui representado por uma resistência) pode aumentar a faixa de frequência
na qual o dispositivo é eficiente na geração de energia elétrica. De fato, quanto mais larga é a faixa de
frequência considerada, melhor é o desempenho do circuito ressonante em comparação com o circuito
resistivo. Os resultados também apontam para a necessidade de uma otimização simultânea da massa
sı́smica e dos parâmetros elétricos R e L, tema que vem sendo estudado atualmente.

3.2.2 Resultados nominais de desempenho para uma placa deslizante-livre

Um dispositivo de coleta de energia com transdutor piezelétrico pode ser projetado utilizando-se
uma placa em balanço parcialmente coberta com camadas ou pastilhas piezelétricas e uma massa
sı́smica para ajustar a frequência de ressonância do dispositivo. Isto é feito aqui utilizando-se uma
placa de alumı́nio com dimensões 60x25x1 mm3 onde duas pastilhas piezelétricas de dimensões
55x25x0.25 mm3 são coladas sobre suas superfı́cies, como mostra a Figura 3.7. O fator de perda
devido a cola, num experimento real, não é considerado no modelo. A placa de alumı́nio é presa em
um de seus menores lados e uma massa sı́smica é fixa ao lado oposto. As propriedades materiais
utilizadas foram: A energia coletada (energy harvesting) pelo circuito foi aqui representada por uma
simples carga elétrica de resistência Rc. A energia dissipada na resistência pode ser admitida como
o limite máximo para a energia potencialmente armazenada, coletada. Para aumentar o desempenho
do circuito elétrico, como um absorvedor dinâmico de energia de vibração estrutural, uma indutância
elétrica Lc pode ser conectada em série com a resistência.

Para maximizar o desempenho na geração de energia, é normalmente desejável maximizar a
deformação do material piezelétrico de maneira que maior quantidade de energia vibratória possa
ser convertida em energia elétrica pelo material transdutor. Isto pode ser realizado maximizando-
se a amplitude de vibração da placa para uma dada excitação, o que sugere uma sintonização entre

Figura 3.6: Amplitude da resposta em frequência da potência efetiva (EL).

A Figura 3.6 apresenta um estudo preliminar da eficiência efetiva do disposi-



78 Capı́tulo 3. Estimativa de corrente elétrica induzida no circuito

tivo em gerar energia. Pôde-se observar que no intervalo de frequência considerado,
o circuito ressonante RL apresenta um melhor resultado comparado ao circuito R,
como previsto na Figura 3.5. Entretanto, vale ressaltar que os valores obtidos para
potência efetiva estão aqui superestimados, dado que os modos de corpo rı́gido não
são contabilizados nas funções resposta em frequência e que o estudo da entrada
harmônica e saı́da não harmônica é sugerido como trabalho futuro.

3.2.2 Resultados de desempenho para uma placa
deslizante-livre

Visando-se uma possı́vel aplicação do dispositivo gerador de energia onde este
pudesse ser projetado em um invólucro, para ser acoplado a uma estrutura com ape-
nas deslocamento vertical no lado antes engastado, optou-se por analisar a condição
de contorno deslizante-livre. No entanto, as dimensões do dispositivo consideradas
anteriormente para a frequência de operação de 100Hz, implicaria em um valor de
massa sı́smica disproporcional às dimensões do dispositivo. Para reduzir este valor,
sem variar consideravelmente as dimensões do dispositivo de estudo anterior, um
ligeiro aumento na direção longitudinal foi realizado tanto para o substrato quanto
para os transdutores. Nesta análise uma placa com dimensões (60 × 25 × 1) mm3

foi utilizada, e pastilhas piezelétricas de dimensões (55× 25× 0.25) mm3 foram co-
ladas sobre suas superfı́cies, como mostra a Figura 3.7. As propriedades materiais
utilizadas foram as mesmas citadas para placa engastada-livre.
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Figura 3.7: Placa deslizante-livre com duas piezocerâmicas conectadas a cir-
cuito elétrico para armazenamento de energia.
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Como dito na seção precedente, a conexão entre pastilhas piezelétricas e o cir-
cuito elétrico (R ou RL) modifica as condições de contorno elétricas (daquela em cir-
cuito aberto) e, consequentemente, modifica a frequência natural do dispositivo. As-
sim, um ajuste da massa sı́smica para que a frequência do dispositivo fosse a estipu-
lada (100Hz) foi realizado. Os parâmetros de circuito elétrico, como no caso anterior,
foram avaliados utilizando-se (3.29), (3.31), (3.35) e então ajustados empiricamente
com aumento de 1% nos valores de R para ambos os circuitos, de 13.330Ω para 13.448Ω

no caso resistivo, e de 8.277, 3Ω para 8.357, 3 para o caso ressonante, já a indutância
teve uma redução de 7%, de 22, 63 H para 21 H. Um primeiro valor assumido para a
massa sı́smica M foi de 90 g tal que a frequência de ressonância em circuito aberto
fosse próxima a 100 Hz, e nesta análise, a Eq.(3.36) mostrou-se inadequada, dado
que as condições aqui utilizadas e aquelas em que a equação é formulada são muito
diferentes. Os parâmetros para a placa e componentes dos circuitos R e RL utilizados
são apresentados na Tabela 3.3.

Tabela 3.3: Parâmetros obtidos para o dispositivo e circuitos R e RL (DL).
massa Al 4,0 g
massa PZT-5A 5,3 g
cicuito R
massa W 88,8 g
massa total 98,1 g
R 13.448,0 Ω
frequência 1 99,8 Hz
circuito RL
massa W 90,0 g
massa total 99,3 g
R 8.357,3 Ω
L 21 H
frequência 1 101,3 Hz
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Figura 3.8: Amplitude da resposta em frequência entre força e velocidade
transversal no lado deslizante da placa (DL).
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Figura 3.9: Amplitude da resposta em frequência entre força transversal
próxima ao engaste e corrente elétrica no circuito (DL).
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Tabela 3.4: Corrente média induzida no circuito (mA/N) por banda de
frequência (DL).

Pico 10 Hz 20 Hz 30 Hz 40 Hz 50 Hz 60 Hz
R 6,7 5,9 4,8 4,0 3,5 3,1 2,8
RL 4,9 4,8 4,7 4,7 4,5 4,2 3,9
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Figura 3.10: Corrente elétrica média por unidade de força induzida no circuito
para diferentes bandas de frequência (DL).

O desempenho do dispositivo gerador, mostrado na Figura 3.7, foi avaliado
utilizando-se as funções resposta em frequência (3.5) e (3.7) quando sujeitos a uma
força transversal distribuı́da nos nós do lado deslizante da placa.

A Figura 3.8, mostra a resposta em frequência do dispositivo observado pela
velocidade transversal no lado deslizante da placa. Como no caso da placa engastada-
livre, observou-se que o circuito ressonante é mais eficiente na redução da amplitude
de vibração, enquanto o circuito resistivo funciona como um amortecedor no processo
de dissipação de energia.

As respostas em frequência do dispositivo observada pela corrente elétrica são
apresentadas nas Figuras 3.9, 3.10. Pôde-se observar que o circuito ressonante, como
previsto, é mais eficiente em absorver a vibração do dispositivo, e na frequência
de pico (100 Hz), o valor obtido para a corrente elétrica por unidade de força apli-
cada é maior para o caso resistivo. Porém, como na condição de contorno para a
placa engastada-livre, pôde-se observar também que o circuito ressonante leva a um
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alargamento no nı́vel de desempenho ao redor da frequência estipulada e, assim,
pode levar a uma maior eficiência para um intervalo de frequência. Ainda, como ap-
resenta a Figura 3.9, a corrente elétrica média induzida no circuito em um intervalo
de frequência centrado na frequência de operação ωt decresce rapidamente para o cir-
cuito resistivo, ao passo que é quase constante em um intervalo de aproximadamente
30 Hz para o circuito ressonante. Assim, o desempenho médio do circuito RL é maior
que do circuito R para intervalos de frequência maiores que 20 Hz. Portanto, este
resultado indica que no caso de variação na frequência de operação, ou de uma dess-
intonia entre frequências de ressonância e de operação, o circuito ressonante pode
resultar em um desempenho mais robusto.

A Figura 3.11 mostra a amplitude da resposta em frequência entre a corrente
elétrica gerada e velocidade no lado deslizante-livre da placa, onde observa-se que a
corrente gerada é sempre superior para o caso de circuito ressonante no intervalo de
frequência de interesse. Observa-se que, neste caso, o circuito ressonante é sempre
mais eficaz que o resistivo, e do mesmo modo, a potência efetiva apresentada na
Figura 3.12.

Dado que o desempenho da geração de energia é muito mais dependente de um
ajuste adequado da geometria do dispositivo e das propriedades materiais e com-
ponentes do circuito, vale analisar o efeito de incertezas paramétricas no desem-
penho do dispositivo gerador de energia utilizando circuitos resistivo e ressonante.
Considerou-se que as propriedades geométricas devem ser suficientemente precisas,
visto que as do transdutor piezelétrico não são geralmente bem conhecidas e podem
afetar o dispositivo. Em termos dos parâmetros do circuito, a indutância mostrou ter
um efeito mais importante no desempenho.

Vale ressaltar que, devido aos altos valores obtidos para a indutância, em uma
aplicação de engenharia, a mesma seria provavelmente sintética. Deste modo, o cir-
cuito que representa a indutância precisaria ser alimentado eletricamente. Assim,
a quantidade de energia absorvida pelo dispositivo versus a energia necessária para
alimentar a indutância sintética do mesmo teriam que ser contabilizados em um pro-
jeto. Esse tema aborda a área de eletrônica e não foi tratado nesta pesquisa.
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Figura 3.11: Amplitude da resposta em frequência entre corrente elétrica no
circuito e velocidade transversal (DL).
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Figura 3.12: Amplitude da resposta em frequência da potência efetiva (DL).



Capı́tulo 4

Inclusão de incertezas no
modelo

A inclusão de incertezas no modelo visa analisar sua robustez na frequência de
operação do dispositivo. Para tanto, foram escolhidas como variáveis aleatórias as
constantes do transdutor, dielétrica βε

33 e piezelétrica h31, e a indutância elétrica L
associada ao circuito coletor/armazenador de energia. As variáveis escolhidas foram
aquelas envolvidas na indução de carga elétrica, transdutor e indutância. Para tanto,
um modelo estocástico foi desenvolvido e é descrito a seguir.

4.1 Modelagem estocástica para quantificação
de incertezas

Um modelo probabilı́stico apropriado para cada variável aleatória foi construı́do
considerando-se somente as informações disponı́veis, as quais são:

(1) O suporte da função densidade de probabilidade é ]0,+∞[;
(2) Os valores médios são tais que E[X] = X;
(3) A variável aleatória X toma somente valores positivos os quais são represen-

tados pela condição E[ln(X)] = cX com |cX| < +∞.
Portanto, o Princı́pio da Máxima Entropia resulta a seguinte Função Gamma

de densidade de probabilidade para cada variável estocástica X (Jaynes, 1957; Kapur,
1993; Soize, 2001; Cataldo et al., 2009; Ritto et al., 2010)

pX(X) = I]0,+∞[(X)
1
X

(
1

δ2
X

)δ−2
X 1

Γ(δ−2
X )

(
X
X

)δ−2
X −1

exp
(
− X

δ2
XX

)
, (4.1)
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na qual δX = σX/X é a dispersão relativa da variável estocástica X e σX é seu desvio
padrão (X ∈ {h31, βε

33, L}). A função Gamma é definida como Γ(α) =
∫ ∞

0 tα−1e−tdt.
As realizações aleatórias das variáveis estocásticas h31, βε

33 e L foram geradas
utilizando-se a função gamrnd do MATLAB, e 4 análises foram realizadas. Primeira-
mente, o efeito de incertezas aleatórias de cada variável estocástica foi avaliada. As-
sim, para cada realização de uma dada variável estocástica, as Funções Resposta
em Frequência (FRF) GIF(ω) e GIv(ω) foram avaliadas. A amplitude média GIF

para diferentes intervalos de frequência, ḠIF(∆ω), também foi avaliado. Isto per-
mite analisar o efeito individual de cada variável estocástica. E, a posteriori, o
efeito combinado de todas as variáveis foram avaliados. Isso foi feito combinando-
se os vetores de realizações para cada variável estocástica dentro de um conjunto
{h31(θi), βε

33(θi), L(θi)} para os quais as mesmas respostas foram avaliadas (GIF(ω),
GIv(ω), ḠIF(∆ω)).

Para as 3 variáveis estocásticas, foi considerada uma dispersão relativa δX

de 10%. A análise de convergência quadrática média em relação às realizações
independentes da variável aleatória ĜIF(ω), denotada por GIF(θj, ω) foi realizada
considerando-se a função

conv(ns) =
1
ns

ns

∑
j=1

∫
‖|GIF(θj, ω)| − |GN

IF(ω)|‖2 dω, (4.2)

onde ns é o número de simulações e GN
IF(ω) é a resposta calculada usando o modelo

médio correspondente.

4.2 Quantificação de incertezas para uma
placa engastada-livre

A Figura 4.1 apresenta a análise de convergência da média quadrática para os 4
casos considerados. É possı́vel observar que para todos os casos as 1500 simulações
consideradas parecem suficientes para assegurar a convergência.

As análises estatı́sticas das amplitudes das FRFs GIF(ω), GIv(ω), ḠIF(∆ω),
foram realizadas utilizando-se 1500 realizações para calcular os correspondentes val-
ores médios e 95% de intervalo de confiança. Os intervalos de confiança de 95%
foram avaliados utilizando-se 2,5% e 97,5% percentis das realizações das amplitudes
das FRFs GIF(ω) e GIv(ω) em cada frequência e ḠIF(∆ω) para cada intervalo de
frequência ∆ω considerado.
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Figura 4.1: Convergência média quadrática de Simulação Monte Carlo com
variáveis estocásticas: (a) constante dielétrica βε

33, (b) constante piezelétrica
h31, (c) indutância elétrica L e (d) todas as variáveis simultaneamente (EL).

4.2.1 Resultados da quantificação de incertezas para
uma placa engastada-livre

Os resultados a seguir apresentam a quantificação de incertezas para os 4 casos con-
siderados. Para isso, os valores médios e os intervalos de confiança para GIF(ω),
GIv(ω) e ḠIF(∆ω) foram analisados. O objetivo dessas análises é avaliar o efeito de
incertezas paramétricas no desempenho do aproveitamento de energia (energy har-
vesting) dos circuitos padrão (circuito R ou resistivo) e ressonante (circuito RL ou
shunt).

Primeiramente, o efeito da constante dielétrica βε
33 foi analisado. A motivação

para tal análise é devido ao fato de que, em geral, a constante dielétrica é fornecida
pelos fabricantes medidas sob duas condições: deflexão livre, deslocamento dado um
nı́vel de tensão, e, forçamento bloqueado, que refere-se à força exercida a um dado
nı́vel de tensão sem que o atuador possa mover-se, sendo assim, considerada na mode-
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lagem da estrutura piezelétrica. Porém, na prática, tanto as pastilhas coladas quanto
as inseridas na estrutura base, não representam a real condição de contorno mecânica
da pastilha piezelétrica. Assim, a constante dielétrica efetiva é geralmente descon-
hecida e precisa ser aproximada mensurando-se a capacitância estática da pastilha
piezelétrica fixada à estrutura. A constante dielétrica pode ter três efeitos principais
sobre o desempenho na coleta de energia: primeiro, ela afeta a quantidade de carga
induzida nos eletrodos das pastilhas para uma dada deformação; segundo, afeta a
rigidez estrutural efetiva e assim, a frequência de ressonância; e terceiro, para o cir-
cuito ressonante RL afeta a frequência de ressonância do circuito e por consequência,
afeta a sintonização adequada entre a frequência de ressonância do circuito e da es-
trutura do dispositivo coletor de energia.

A Figura 4.2 apresenta o valor médio e intervalo de confiança de 95% para
GIF(ω), GIv(ω) e ḠIF(∆ω) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL). Observa-
se que, como esperado, o desempenho do circuito resistivo é muito menos dependente
da constante dielétrica e assim, seus correspondentes intervalos de confiança são
menores. No pior caso, a constante dielétrica pode reduzir o desempenho da energia
coletada no circuito ressonante por dessintonia do dispositivo (Fig. 4.2a). Por outro
lado, a eficiência do circuito ressonante é sempre superior ao resistivo (Fig. 4.2b), em-
bora seja mais dependente da constante dielétrica. Contudo, o desempenho da média
no intervalo de frequência é menos sensı́vel à constante dielétrica e para todos os
intervalos de frequência considerados, o circuito ressonante parece ser mais interes-
sante visto que amplia o efeito coletor em um intervalo de frequência do dispositivo.

Como segunda análise, o efeito de incertezas na constante piezelétrica h31 so-
bre o desempenho na coleta de energia foi considerado. Neste caso, é esperado que
para ambos os circuitos, resistivo e resistivo-indutivo, quanto maior a constante
piezelétrica melhor, visto que a mesma afeta diretamente a quantidade de ener-
gia mecânica convertida em energia elétrica potencialmente coletada. Assim, ao
contrário do caso anterior, a constante piezelétrica não desajusta a frequência do
dispositivo mas ao invés disso, amplifica (ou reduz) a quantidade de energia poten-
cialmente gerada.

A Figura 4.3 apresenta o efeito de incertezas na constante piezelétrica h31 sobre
o desempenho do dispositivo coletor de energia através dos valores médios e inter-
valos de confiança para GIF(ω), GIv(ω) e ḠIF(∆ω) para os circuitos R e RL. Pode-se
notar que os intervalos de confiança para o circuito resistivo são maiores que no caso
prévio. Para o circuito ressonante, o desempenho na coleta de energia é muito maior
na frequência estipulada (100 Hz) como mostra a Fig. 4.3a, embora diminua sig-
nificativamente aumentanto-se o intervalo de frequência (Fig. 4.3c). Como no caso
anterior, a desempenho do dispositivo é sempre superior para o caso ressonante (Fig.
4.3b).
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Para a terceira análise, a indutância do circuito ressonante é considerada in-
certa, consequentemente somente o dispositivo com circuito ressonante é consider-
ado. Esta análise é motivada pelo fato que, na prática, um circuito de indutância
sintética é utilizado para simular o alto valor de indutância necessário ao dispositivo.
Estes circuitos são compostos de um número de componentes eletrônicos sujeitos a in-
certezas e/ou variabilidades. A Figura 4.4 apresenta o valor médio e 95% de intervalo
de confiança para GIF(ω), GIv(ω) e ḠIF(∆ω). Como esperado, o principal efeito da
incerteza na indutância do circuito é desajustar a frequência do dispositivo, embora
a dispersão de GIF seja quase desprezı́vel para a frequência próxima à de operação
(próxima de 101 Hz), como observa-se na Fig. 4.4a. Esta frequência pode ser definida
para sintonizar àquela de operação a fim de se obter um desempenho mais robusto na
coleta/armazenamento de energia com incerteza no valor de indutância do circuito.
Por outro lado, o desajuste nas frequências de ressonância entre circuito e estrutura
não afeta significativamente o desempenho médio do dispositivo (Fig. 4.4c).

For fim, uma análise do efeito de incertezas das 3 variáveis aleatórias simul-
taneamente foi realizada. Neste caso, as realizações das constantes dielétrica βε

33,
piezelétrica h31 e indutância elétrica L foram combinadas para avaliar o valor médio
e intervalo de confiança de 95% de GIF(ω), GIv(ω) e ḠIF(∆ω). Os resultados são ap-
resentados na Fig. 4.5. Como esperado a partir das análises anteriores, os intervalos
de confiança para o circuito ressonante são maiores que aqueles para o circuito resis-
tivo. O desempenho previsto para os circuitos resistivo e ressonante na frequência de
operação é o mesmo quando mensurado pela GIF (Fig. 4.5a), porém, o desempenho
do dispositivo com circuito ressonante é superior quando considera-se o desempenho
médio em um intervalo de frequência maior (Fig. 4.5c). Em termos de eficiência, o
dispositivo ressonante é também sempre superior ao resistivo (Fig. 4.5b).

Estes resultados mostram que para uma dispersão de 10% sobre as 3 variáveis
consideradas, o desempenho previsto para a coleta de energia para o caso resistivo
e ressonante na frequência almejada são quase os mesmos quando mensurados por
GIF, porém o desempenho do dispositivo com circuito ressonante é superior quando o
desempenho é considerado sobre um intervalo de frequências. Deste modo, em termos
de eficiência o circuito ressonante apresenta-se sempre superior ao resistivo.

Para todas as Figuras (4.2, 4.3, 4.4 e 4.5), o estreitamento na faixa do intervalo
de confiança, para uma região ou uma frequência, indica o local onde o modelo é
mais robusto, ou seja, menos sensı́vel à incertezas da variável estocástica. A mesma
análise deve ser considerada para a condição de contorno de placa deslizante-livre na
seção seguinte.
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Figura 4.2: Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω)
(a), GIv(ω) (b) and ḠIF(∆ω) (c) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL)
e incerteza na constante dielétrica βε

33 (EL).
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Figura 4.3: Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω)
(a), GIv(ω) (b) and ḠIF(∆ω) (c) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL)
e incerteza na constante piezelétrica h31 (EL).
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Figura 4.4: Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω)
(a), GIv(ω) (b) e ḠIF(∆ω) (c) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL) e
incerteza na indutância L associada ao circuito coletor (EL).
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Figura 4.5: Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω)
(a), GIv(ω) (b) and ḠIF(∆ω) (c) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL)
e incertezas nas constantes dielétrica βε

33 e piezelétrica h31, e na indutância do
circuito elétrico L (EL).
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4.3 Quantificação de incertezas para uma
placa deslizante-livre

Figura 4.6: Convergência média quadrática de Simulação Monte Carlo
utilizando-se como variáveis estocásticas: (a) constante dielétrica βε

33, (b) con-
stante piezelétrica h31, (c) indutância elétrica L e (d) todas as variáveis simul-
taneamente (DL).

A Figura 4.6 apresenta a análise de convergência quadrática média para os 4
casos considerados. É possı́vel notar que, para todos os casos, as 3.000 simulações
consideradas são suficientes para assegurar a convergência. Assim, as análises es-
tatı́sticas das amplitudes das saı́das das FRFs, GIF(ω), GIv(ω), ḠIF(∆ω), foram exe-
cutadas utilizando-se as 3.000 realizações para calcular o correspondente valor médio
e um intervalo de confiança de 95%. Os intervalos de confiança de 95% foram avali-
ados utilizando-se 2,5% e 97,5% percentis das realizações das amplitudes das FRFs
GIF(ω) e GIv(ω) em cada frequência e ḠIF(∆ω) para cada intervalo de frequência ∆ω

considerado, como no caso da placa engastada-livre.
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4.3.1 Resultados da quantificação de incertezas para
uma placa deslizante-livre

Foram analisados os valores médios e os intervalos de confiança para os 4 casos con-
siderados através das FRFs GIF(ω), GIv(ω) e ḠIF(∆ω), sendo os propósitos os já de-
scritos.

Primeiramente, o efeito de incertezas na constante dielétrica βε
33 foi analisado.

A Figura 4.7 apresenta os valores médios e intervalos de confiança de 95% para
GIF(ω), GIv(ω) e ḠIF(∆ω) para os circuitos R e RL. Como no caso anterior, foi obser-
vado, como esperado, que o desempenho do circuito resistivo é muito menos depen-
dente da constante dielétrica e assim, seus correspondentes intervalos de confiança
são menores. No caso mais desfavorável, a constante dielétrica pode reduzir o desem-
penho da energia coletada do circuito ressonante devido ao desajuste da frequência
do dispositivo (Figura 4.7a). Porém, a eficiência do circuito ressonante é sempre su-
perior ao resistivo (Figura 4.7b), embora mais dependente da constante dielétrica e
assim, menos robusto. Por outro lado, o desempenho da média em um intervalo de
frequência é menos dependente ou sensı́vel à constante dielétrica. E, para todos os
intervalos de frequência considerados, o circuito ressonante mostra-se mais interes-
sante visto que amplia o intervalo de frequências na qual o dispositivo coletor de
energia é eficiente.

O segundo caso, análise do efeito de incertezas na constante piezelétrica h31 no
desempenho da geração de energia, é apresentado na Figura 4.8 com seus valores
médios e respectivos intervalos de confiança para as amplitudes das FRFs GIF(ω),
GIv(ω) e ḠIF(∆ω) para os circuitos R e RL. Pode-se notar que os intervalos de
confiança para o caso resistivo são maiores que no caso anterior. No caso do circuito
ressonante, o intervalo de confiança do desempenho na coleta de energia é muito
maior na frequência de operação (100 Hz) como observa-se na Fig. 4.8a, embora
diminua significativamente com o aumento do intervalo de frequência (Figura 4.8c).
Como no caso anterior, a eficiência do dispositivo é sempre superior para o circuito
ressonante (Figura 4.8b).

O terceiro caso de estudo é apresentado na Figura 4.9 com seus valores médios
e intervalos de confiança de 95% para as amplitudes das FRFs GIF(ω), GIv(ω) e
ḠIF(∆ω). Como esperado e também observado para a placa engastada-livre, o efeito
de incertezas na indutância elétrica leva a um desajuste entre as frequências de res-
sonância do circuito e da estrutura mecânica (por volta de 101 Hz), como na Figura
4.9a. Tal desajuste no entanto, não afeta significativamente o desempenho médio
da geração de energia (Figura 4.9c). Contudo, esta frequência pode ser determinada
para corresponder ao valor da frequência de operação do dispositivo, entrando em
ressonância e assim, absorvendo mais energia do sistema resultando em um desem-
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penho mais robusto quando há incertezas na indutância do circuito.
Como última análise, foram consideradas incertezas em todas as variáveis si-

multaneamente, e os valores médios e respectivos intervalos de confiança das ampli-
tudes das FRFs GIF(ω), GIv(ω) e ḠIF(∆ω) são apresentados na Figura 4.10. Como
esperado das análises anteriores, os intervalos de confiança para o circuito ressonante
são maiores que para o caso resistivo. O desempenho previsto para os circuitos resis-
tivo e ressonante na coleta de energia na frequência de operação é a mesma quando
mensurada por GIF (Figura 4.10a), porém o desempenho do circuito ressonante é su-
perior quando o desempenho é considerado para um intervalo de frequência (Figura
4.10c). Como nos casos anteriores, em termos de eficiência o circuito ressonante é
sempre maior que o resistivo (Figura 4.10b).

Os resultados para uma placa deslizante-livre, para uma dispersão de 10% para
os 3 parâmetros considerados, têm mostrado que o desempenho na geração de ener-
gia previsto para os circuitos resistivos são mais eficientes que aqueles para o circuito
ressonante quando analisados por GIF. Porém, o desempenho do circuito ressonante
é superior quando considerado o desempenho médio sobre um intervalo de frequência
ḠIF. Como já visto no caso da placa engastada-livre, em termos de eficiência, a me-
dida da corrente elétrica induzida no circuito por unidade de velocidade GIv no lado
deslizante da placa, para o dispositivo com circuito ressonante é sempre superior que
o circuito resistivo. Todos as variáveis considerados como estocásticos são relevantes
para desempenho do dispositivo nos intervalos de confiança utilizados. Para o cir-
cuito ressonante, a constante do material dielétrico e a indutância elétrica do circuito
afetam principalmente a sintonização entre as frequências de ressonância do circuito
e da frequência de operação, enquanto a constante do material piezelétrico leva so-
mente a amplificação ou redução do desempenho na coleta de energia de vibração.
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Figura 4.7: Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω)
(a), GIv(ω) (b) and ḠIF(∆ω) (c) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL)
e incerteza na constante dielétrica βε

33 (DL).
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Figura 4.8: Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω)
(a), GIv(ω) (b) and ḠIF(∆ω) (c) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL)
e incerteza na constante piezelétricah31 (DL).
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Figura 4.9: Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω)
(a), GIv(ω) (b) and ḠIF(∆ω) (c) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL)
e incerteza na indutância elétrica L (DL).
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Figura 4.10: Valor médio (linha) e intervalos de confiança (faixa) para GIF(ω)
(a), GIv(ω) (b) and ḠIF(∆ω) (c) para os circuitos resistivo (R) e ressonante (RL)
e incertezas nas constantes dielétrica βε

33 e piezelétrica h31, e na indutância do
circuito elétrico L (DL).



Capı́tulo 5

Otimização da geração de
energia

5.1 Otimização geométrica das pastilhas pieze-
létricas

A partir das análises anteriores, observa-se que o ajuste adequado da frequência na-
tural da estrutura do dispositivo e dos componentes elétricos do circuito podem me-
lhorar a energia potencialmente armazenada. No entanto, a quantidade de corrente
elétrica induzida nas pastilhas piezelétricas depende não apenas da sua eficiência na
conversão de energia de deformação em corrente elétrica, mas também da magnitude
da amplitude de vibração e, portanto, da energia de deformação aplicada ao dispo-
sitivo. Deste modo, a rigidez e a inércia adicionada pelas pastilhas piezelétricas ao
substrato deve também influenciar a quantidade de energia armazenada.

É razoável esperar que a geometria das pastilhas piezelétricas possa ser
otimizada a fim de maximizar a energia gerada correspondente. Assim, este capı́tulo
apresenta uma metodologia para melhorar o desempenho na conversão e armazena-
mento de energia do dispositivo através da modificação da disposição geométrica das
pastilhas piezelétricas.

5.2 Estratégia de otimização para a placa
engastada-livre

101



102 Capı́tulo 5. Otimização da geração de energia

50

25

40

1
0,25

0,25

5

SUBSTRATO

MASSA SÍSMICA

PZTs

R

RL

2
1

3
4

40

5

6
7

8
9

10
15

20
25

30
35

11
12

13
14

16
17

18
19

21
22

23
24

26
27

28
29

31
32

33
34

36
37

38
39

 

 

P

P

F

25

Figura 5.1: 40 posições possı́veis sobre o substrato para 20 pastilhas
piezelétricas selecionadas (EL).
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O procedimento escolhido para otimizar a geometria das pastilhas piezelétricas
baseia-se na otimização da distribuição de um número fixo de pastilhas sobre as su-
perfı́cies superior e inferior da placa de alumı́nio (substrato). Do dispositivo estudado
anteriormente (Figura 3.1), as pastilhas superior e inferior piezelétricas são divi-
didas em 40 pastilhas menores (Figura 5.1) de área (5× 5) mm2. Em seguida, são
selecionadas metade das pastilhas (20), as que maximizam a corrente elétrica gerada
para uma dada força de perturbação de entrada.

Isso foi feito utilizando-se uma abordagem geométrica, ou seja, várias
configurações de 20 pastilhas, localizadas em 20 das 40 possı́veis posições, essas são
testadas e avaliadas segundo seu desempenho na geração de energia. No modelo, a
distribuição das pastilhas não têm dependência com a malha elementos finitos, tendo
sido utilizada para a condição de placa EL uma malha com 403 elementos. Embora
possa haver algumas indicações para o que deve ser a melhor geometria de pastil-
has piezelétricas, a partir dos conceitos de distribuição de energia de deformação
modal e sensores modais distribuı́dos, as simulações numéricas mostram que uma
configuração considerada ótima segundo análise modal, pode apresentar um bom
resultado mas pode não ser a ideal. Nesse sentido, segundo os resultados obtidos,
acredita-se que as pastilhas piezelétricas devem afetar significativamente a rigidez
de flexão do substrato.

1 2 3 5 7 9 10 12 16 24 27 28 30 31 32 33 34 37 38 39

Figura 5.2: Representação de uma configuração geométrica arbitrária con-
tendo 20 pastilhas piezelétricas para placa EL.

Portanto, uma estratégia de otimização automática é necessária para explo-
rar o espaço de pesquisa de forma eficiente. Uma extensa pesquisa das possı́veis
combinações de 20 locais a partir dos 40 disponı́veis levaria a um custo computacional
inviável, uma vez que mais de 100 bilhões de combinações (C40,20) são necessárias. O
Algoritmo Genético (AG) é um dos métodos de pesquisa adequados nesses casos, onde
o espaço de pesquisa é demasiado grande, fortemente multimodal e não-linear, entre-
tanto, o método de otimização escolhido poderia ter sido outro. Assim, uma população
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aleatória inicial formada pelos chamados indivı́duos foi definida, com cromossomos
compostos de 20 genes como ilustrado na Figura 5.2. Cada gene é um número inteiro
de 1 a 40 representando o ı́ndice de localização. Portanto, um indivı́duo representa
uma configuração formada por 20 pastilhas com localização definida pelos seus genes.

Seguindo o processo padrão de evolução do AG, considera-se que a população
inicial evolui ao longo de um conjunto de gerações por meio de reprodução (crossover),
mutação e operações de seleção. Enquanto as operações de reprodução e mutação tem
como objetivo proporcionar a diversidade à população, a operação de seleção tem como
objetivo classificar os indivı́duos em relação a um fitness ou função objetiva. Uma vez
que este é um algoritmo de busca aleatória, os resultados ótimos são dependentes da
população inicial e dos parâmetros de reprodução, mutação, e de seleção. No entanto,
espera-se que, para um número suficientemente grande de gerações ou o tamanho da
população inicial, o algoritmo irá convergir para o ótimo global.

População inicial: Uma vez que qualquer indivı́duo da população é composto
por 20 e diferentes números inteiros no domı́nio [1, . . . , 40], uma rotina especı́fica foi
escrita para a construção da população inicial. Para cada indivı́duo, a rotina gera um
vetor de números aleatórios inteiros de 1 a 40 e, em seguida, os primeiros 20 elemen-
tos do vetor definem o indivı́duo correspondente. Este procedimento é repetido para
todos os indivı́duos na população inicial. A seleção dos primeiros 20 elementos no
vetor não implica uma tendência uma vez que a distribuição dos ı́ndices de sensores
no vetor é equiprovável.

Mutação: A operação de mutação considerada consistiu em substituir um dos
20 genes (posição da pastilha) por um outro, selecionado aleatoriamente . O gene a
ser mutado, é trocado a partir do grupo complementar de localizações de pastilhas,
isto é, a partir de 20 localizações não presentes no indivı́duo. Este procedimento evita
a geração de um indivı́duo com genes repetidos.

Reprodução: A reprodução (crossover), combina as seções inicial e final de dois
indivı́duos (pais) para formar um novo indivı́duo (filho), onde a posição da quebra de
sequências dos pais (cromossomos) é definida aleatoriamente. Neste caso, a geração
de um indivı́duo com genes repetidos é possı́vel e, quando este for o caso, a função
objetivo deste indivı́duo não é avaliada para economizar tempo computacional, em
vez disso é atribuı́do um pequeno valor à mesma de tal modo que a sua probabilidade
de seleção também é pequena.

Seleção: A operação de seleção é baseada em um algoritmo de amostragem
estocástica universal, onde a expectativa dos indivı́duos na população é avaliada a
partir de uma classificação de aptidão (fitness), neste caso a função objetivo descrita
na seção seguinte.

Além da escolha de operadores de mutação, reprodução e seleção, é necessário
definir o tamanho da população inicial (N), o número de melhores indivı́duos (elite)
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que são mantidos, ou seja, que não são modificados de uma geração para outra (Σ),
a porcentagem da população em cada geração que é gerada por cruzamento (Tc) e o
número total de gerações que a população evolui (Np). Uma vez definido Tc, a parte
restante da população é gerada ou da elite estabelecida ou por operação de mutação.

Com exceção dos procedimentos propostos para a construção da população ini-
cial, a operação de mutação e a definição dos parâmetros, a otimização foi realizada
utilizando os operadores e algoritmos do Toolbox MATLAB Genetic Algorithm and
Direct Search (GADS).

5.2.1 Função objetivo para classificar o desempenho em
termos de energia armazenável

O objetivo da otimização é encontrar a configuração geométrica de um conjunto de
20 pastilhas piezelétricas que maximiza a saı́da de corrente elétrica média em uma
estreita banda de frequências (10 Hz) em torno de uma frequência determinada
(100 Hz) para uma dada força de excitação fixa.

Dado que a conexão entre as pastilhas piezelétricas e o circuito afetam a
frequência de ressonância do dispositivo, a configuração geométrica afeta direta-
mente a eficácia da rigidez eletromecânica modal Kp e a rigidez de flexão. Assim,
a massa sı́smica foi recalculada iterativamente em conjunto com os componentes do
circuito (resistência e, resistência e indutância) para cada disposição de pastilhas.

Em particular, o valor da resistência ótima do circuito resistivo leva a um
decréscimo na frequência de ressonância do dispositivo comparado ao circuito aberto,
mas ao mesmo tempo, é uma função da frequência natural do circuito aberto
(Eq.(3.29)). Por outro lado, os valores de resistência e indutância ótimos para o
circuito ressonante substituem o pico de ressonância original por dois picos de res-
sonância acoplados amortecidos com uma anti-ressonância entre eles. A frequência
da anti-ressonância deve coincidir com aquela de operação. Ambos os valores, re-
sistência e indutância, são funções da frequência natural em circuito aberto (Eqs.
(3.35) e (3.31)). Deste modo, a massa sı́smica, e consequentemente os componentes
do circuito, foram ajustados até convergirem para a frequência de operação estip-
ulada: até a frequência de pico no caso resistivo, ou a média entre os dois picos
de frequência no caso ressonante (considerando que a anti-ressonância esteja exata-
mente na frequência estipulada). Considerou-se uma margem de erro de até 2%.

Portanto, para cada indivı́duo (configuração geométrica) o seguinte procedi-
mento é realizado:

1. Primeiro, as frequências naturais e modos de vibração são computados para
condição de circuito aberto, a fim de se obter uma primeira aproximação dos
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valores efetivos de rigidez eletromecânica modal Kp, coeficiente de acoplamento
eletromecânico modal quadrado K2

n e resistência do circuito R;

2. Então, a frequência natural (amortecida) para o dispositivo conectado ao cir-
cuito resistivo é calculada, qualificando a sintonização da frequência de res-
sonância e ajustando a massa sı́smica por Mi+1 = (Mi + Mb)( fn/100)2 − Mb,
sendo Mi a massa sı́smica, o Mb a contribuição da inércia da estrutura para a
frequência natural atual ( fn) aproximado por uma fração (33/140) da massa do
conjunto placa de alumı́nio e pastilhas piezelétricas;

3. Com a nova massa sı́smica, as frequências naturais e modos de vibração são
calculados novamente para se obter a efetiva rigidez eletromecânica modal Kp,
o coeficiente de acoplamento eletromecânico modal quadrado K2

n e a resistência
do circuito Ri+1;

4. A função de resposta em freqüência, entre corrente elétrica através do circuito
e a posição da força aplicada, é avaliada segundo as equações de movimento
acopladas, e sua banda de frequência média de 10 Hz é calculada usando Ha =

(1/∆ω)
∫

Hdω.

Com apenas uma iteração, foi observado um ajuste satisfatório entre a
frequência de ressonância e aquela estipulada.

5.2.2 Resultados de otimização geométrica para placa
EL

Foram estabelecidos como parâmetros da otimização do algoritmo genético:
população inicial de N = 100 indivı́duos (incluindo 6 configurações potencialmente
ótimas, Figura 5.3), taxa de cruzamento de Tc = 20%, taxa de mutação gênica em
Tg = 4%, população de elite em Σ = 2 indivı́duos e o critério de finalização em Np = 17

gerações.

A configuração geométrica ótima é representado esquematicamente na Figura
5.4. Usando esta disposição de 20 pastilhas, a corrente elétrica média induzida
obtida para uma faixa de freqüência de 10 Hz em torno da frequência alvo de
100 Hz foi de 27,2 µA/N, para o circuito resistivo e 32,3 µA/N para o circuito resso-
nante. Este desempenho pode ser comparado com o da pastilha piezelétrica in-
teira (40× 25× 0, 5 mm3) apresentada no Capı́tulo 3, 40,4 µA/N para o circuito R e
56,4 µA/N para o circuito RL. Isto significa que 67% de corrente elétrica inicial é
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Figura 5.3: Exemplos de configurações geométricas potencialmente ótimas
(EL).

Figura 5.4: Configuração geométrica ótima que conduz à corrente elétrica
máxima de saı́da de 27,0 µA/N em uma banda de frequência de 10 Hz para o
circuito R e 32,3 µA/N para o circuito RL (EL).

obtida com metade do volume de material piezelétrico (20× 25× 0, 5 mm3) para o cir-
cuito R e, 57% para o circuito RL. A otimização também conduz a um dispositivo mais
leve uma vez que, com a redução do volume de material piezelétrico, a massa sı́smica
é também reduzida de 18,0 g para 13,4 g em ambos os casos, R e RL. A massa total



108 Capı́tulo 5. Otimização da geração de energia

é então reduzida por 27% de 25,3 g para 18,7 g no caso resistivo e, por 24% de 25,3 g
para 19,3 g no caso ressonante.

A configuração ótima das pastilhas piezelétricas foram obtidas para o circuito
resistivo. Admitiu-se que a mesma distribuição seria também ótima para o caso
resistivo-indutivo, sendo os componentes do circuito calculados pelas Eqs. (3.31) e
(3.35), e o valor da indutância ajustado empiricamente em 82% do valor calculado
(65,83 H). A massa sı́smica inicial utilizada para obter as respostas em frequência
para o circuito ressonante foi aquela obtida para o circuito resistivo, dado que na
configuração de pastilhas inteiras (Capı́tulo 3), essas massas não diferem consider-
avelmente. Assim, um pequeno ajuste empı́rico foi realizado a posteriori aumentando
a massa de 13,4 g para 14 g. Os parâmetros obtidos para o dispositivo e circuitos co-
letores/armazenadores de energia são apresentados na Tabela 5.1 e comparados ao
dispositivo com as pastilhas PZT inteiras. A frequência 1, corresponde a frequência
de ressonância do primeiro modo de vibração para o caso resistivo e a frequência de
anti-ressonância para o caso resistivo-indutivo, supondo que esta esteja na região
média entre as duas ressonâncias geradas.

Para o circuito resistivo, a resistência ótima encontrada foi 38.868 Ω para a
configuração geométrica ótima, em comparação com 20.156 Ω para a pastilha in-
teira. Considerando-se uma aproximação simples para a potência média de saı́da
esperada Eq.(3.14), para uma banda de 10 Hz a configuração ótima poderia fornecer
uma potência de 14,4 µW/N2, que é 87% da potência correspondente à pastilha in-
teira 16,4 µW/N2. Para o circuito ressonante, a resistência ótima encontrado foi de
15.662 Ω para a configuração geométrica ótima, em comparação com 6.890 Ω para a
pastilha inteira. A potência média de saı́da no caso ótimo para o circuito ressonante
no intervalo de 10 Hz poderia fornecer 8,5 µW/N2, que é 77% da potência correspon-
dente à pastilha inteira 10,9 µW/N2.

A assimetria da configuração geométrica ótima não era esperada, sendo ainda
uma configuração simétrica mais simples para projeto e fabricação. Por esta razão,
foram testadas duas distribuições de pastilhas simétricas baseadas na configuração
ótima obtida pelo AG, mostradas na Figura 5.5. Pode ser observado que a
primeira configuração simétrica (Figura 5.5a) conduz a um resultado muito próximo
à configuração geométrica ótima obtida.

Os resultados indicam que a inclusão de um circuito ressonante pode conduzir
a melhores resultados quando a banda de frequências almejada é maior, levando o
dispositivo a um desempenho mais robusto quando há incertezas no modelo, como
na frequência de entrada. Da otimização geométrica das camadas piezelétricas,
pode-se observar que uma melhor relação custo-benefı́cio pode ser obtida mas que
configurações geométricas ótimas não são diretas.

As amplitudes das funções resposta em frequência observadas pela velocidade
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(a)

(b)

Figura 5.5: Configurações geométricas ótima simetrizadas. Corrente elétrica
média de saı́da para o circuito R em uma banda de 10 Hz: a) 26.9 µA/N, b)
26.2 µA/N (EL).

Tabela 5.1: Parâmetros obtidos para o dispositivo e circuitos R e RL para
pastilhas piezelétricas na configuração geométrica ótima comparados aos obti-
dos para as pastilhas inteiras (EL).

R RL
área de 1 PZT (mm 2) (40x25) (20x25) (40x25) (20x25)
massa Al 3,4 g 3,4 g 3,4 g 3,4 g
massa PZT-5A 3,9 g 1,9 g 3,9 g 1,9 g
massa W 18,0 g 13,4 g 18,0 g 14,0 g
massa total 25,3 g 18,7 g 25,3 g 19,3 g
R 20.156 Ω 38.868 Ω 6.890 Ω 15.662 Ω
L − − 26,32 H 54,1 H
frequência 1 98,88 Hz 100,5 Hz 98,88 Hz 101,9 Hz

transversal no ponto de aplicação da força, e as amplitudes observadas pela cor-
rente induzida no circuito são apresentadas nas Figuras 5.6, 5.7. Observa-se que
as amplitudes de corrente elétrica induzida no circuito em 100 Hz são reduzidas de
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Figura 5.6: Amplitude da resposta em frequência entre velocidade e força
transversal próxima ao engaste para a configuração ótima de 20 pastilhas
(EL).
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Figura 5.7: Amplitude da resposta em frequência entre corrente elétrica no
circuito e força transversal próxima ao engaste para a configuração ótima de
20 pastilhas (EL).

∼60 µA/N para ∼40 µA/N para o circuito resistivo, comparando-se as pastilhas
inteira e de configuração otimizada. Assim, a corrente gerada para a configuração
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ótima para o circuito resistivo é ∼33% menor com metade de material piezelétrico.
Já para o circuito ressonante, a corrente elétrica em 100 Hz é reduzida de aproxi-
madamente 58 µA/N para 20 µA/N, por volta de 35%. Da Tabela 5.4, observou-se
que na frequência estipulada o circuito R apresenta uma corrente induzida no circuito
superior daquela para o circuito RL. No entanto, a corrente elétrica para o circuito
R decai rapidamente para um desajuste na frequência de operação, ao passo que a
corrente gerada para o circuito RL apresenta maior eficiência para um intervalo a
partir de 10 Hz centrado na frequência alvo.

Tabela 5.2: Corrente média induzida no circuito (µA/N) por banda de
frequência (EL).

Pico 10 Hz 20 Hz 30 Hz 40 Hz 50 Hz 60 Hz
R 38,670 27,21 19,91 15,91 13,30 11,50 10,18
RL 34,03 32,99 31,89 29,66 26,66 23,87 21,45
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Figura 5.8: Corrente elétrica média induzida no circuito por unidade de força
para diferentes bandas de frequência para a configuração ótima de 20 pastil-
has (EL).

Já da resposta em frequência apresentada na Figura 5.9, como nos casos ante-
riores, nota-se que a corrente gerada é sempre superior para o circuito ressonante.
Esse resultado também é obtido para a Figura 5.10, que apresenta uma estimativa
da potência efetiva, e como previsto pela Fig. 5.9, para o intervalo de frequência con-
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siderado, a inclusão da indutância ao circuito coletor sempre apresenta um melhor
resultado comparado ao caso puramente resistivo.
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Figura 5.9: Amplitude da resposta em frequência da corrente elétrica no cir-
cuito por unidade de velocidade próxima ao engaste para a configuração ótima
de 20 pastilhas (EL).
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Figura 5.18: Amplitude da resposta em frequência da corrente elétrica no cir-
cuito por unidade de velocidade no lado deslizante para a topologia ótima.
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Figura 5.19: Amplitude da resposta em frequência da potência efetiva.Figura 5.10: Amplitude da resposta em frequência da razão entre as potências
de entrada e saı́da para a configuração ótima de 20 pastilhas (EL).
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5.3 Estratégia de otimização para uma placa
deslizante-livre

Neste estudo, os algoritmos para população inicial, mutação e função objetiva foram
os mesmos utilizados para a condição de contorno da placa engastada-livre exceto
para a reprodução que aqui, constituiu em formar um novo indivı́duo (filho) a par-
tir da média aritmética de dois indivı́duos (pais), sendo o arredondamento entre dois
genes inteiros executado aleatoriamente. Nesta operação, a geração de um indivı́duo
com genes repetidos é possı́vel e, quando ocorre, a função objetiva do indivı́duo não
é avaliada para salvar tempo computacional, ao invés disso, um pequeno valor é
atribuı́do tal que sua probabilidade de seleção seja pequena. Como no caso ante-
rior, utilizou-se operadores e algoritmos do Matlab, GADS Toolbox, com exceção dos
desenvolvidos para população inicial, reprodução, mutação e função objetiva (fitness).

A pastilha piezelétrica de (55× 25× 0, 25) mm3 (Figura 3.7), foi dividida em 55
menores pastilhas de área (5× 5) mm2, como apresentado na Figura 5.11, sendo 30
delas selecionadas no processo de otimização para formar a configuração geométrica
ótima que maximiza a corrente elétrica induzida no circuito.
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Figura 5.11: 55 posições possı́veis sobre o substrato para 30 pastilhas
piezelétricas selecionadas (DL).
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Uma busca extensiva das possı́veis combinações das 30 de 55 posições
disponı́veis levariam a mais de 1015 (C55,30) combinações, e como na seção prece-
dente, optou-se pelo uso do Algoritmo Genético. Nesta análise, considerou-se que
cada indivı́duo é formado por 30 genes, representado esquematicamente na Figura
5.12. Cada gene é um inteiro de 1 a 55 representando o ı́ndice de localização. Assim,
cada indivı́duo representa uma configuração formada por 30 pastilhas com posições
definidas por seus genes.

1 2 4 6 7 9 10 12 13 15 18 21 23 26 29
30 31 33 35 37 38 40 41 42 43 44 45 49 54 55

Figura 5.12: Representação de uma configuração geométrica arbitrária con-
tendo 30 pastilhas piezelétricas para placa deslizante-livre.

Como na análise para a placa engastada-livre, embora possa haver indicações
de formas de disposições de pastilhas interessantes, utilizando-se conceitos de
distribuição de energia de deformação modal e sensores modais distribuı́dos, as
simulações prévias mostraram que algumas topologias esperadas como ótimas po-
dem apresentar um bom desempenho mas não o ótimo.

A função objetivo para a classificação de desempenho na geração de cor-
rente elétrica foi aquela utilizada para a placa engastada-livre, porém a banda de
frequência considerada, em torno da frequência de operação de 100Hz, foi de 20Hz
para uma dada força de operação visando uma aplicação mais abrangente. Na maio-
ria dos casos, uma ou duas iterações foram suficientes para sintonizar a frequência
de ressonância com a de operação para o circuito resistivo. Os parâmetros elétricos
para o circuito RL foram obtidos utilizando-se as Eqs. (3.31) e (3.35). A massa sı́smica
inicial para o circuito ressonante foi aquela obtida para o circuito resistivo.

5.3.1 Resultados de otimização geométrica para placa
DL

Para o AG foram ajustados os seguintes parâmetros: população inicial N = 1000 in-
divı́duos, taxa de reprodução Tc = 30%, população de elite Σ = 5, e critério de parada
Np = 15 gerações. A configuração geométrica ótima das 30 pastilhas é representada
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esquematicamente na Figura 5.13. E os parâmetros do dispositivo e componentes do
circuito coletor/armazenador de energia são apresentados na Tabela 5.3.

Figura 5.13: Configuração geométrica ótima que conduz à corrente elétrica
máxima de saı́da de 3,1 mA/N em uma banda de frequência de 20 Hz para o
circuito R e 4, 5 mA/N para o circuito RL (DL).

Como já dito, a assimetria na configuração geométrica pode ser indesejada, dado
que a simetria na disposição das pastilhas é mais simples para projeto e fabricação.
Por esta razão, como no caso da placa engastada-livre, uma configuração simetrizada,
criada a partir da configuração ótima obtida, foi testada e encontra-se esquematizada
na Figura 5.14. Observou-se que a configuração geométrica simétrica (Figure 5.14)
conduz praticamente ao mesmo desempenho comparado à configuração assimétrica
obtida.

Figura 5.14: Configuração geométrica ótima simetrizada que conduz à cor-
rente elétrica máxima de saı́da de 3,0 mA/N em uma banda de frequência de
20 Hz para o circuito R (DL).

A configuração ótima das pastilhas piezelétricas foram obtidas para o circuito
resistivo, admitindo-se que a mesma distribuição seria também ótima para o caso
resistivo-indutivo, como na otimização para a placa engastada-livre. Os valores da
massa sı́smica e resistência foram calculados e otimizados iterativamente no algo-
ritmo genético. Já os valores para R e L para o circuito ressonante foram calculados
pelas Eqs. (3.31) e (3.35) não tendo sido realizado nenhum ajuste empı́rico.
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Tabela 5.3: Parâmetros obtidos para o dispositivo e circuitos R e RL para
pastilhas piezelétricas na configuração geométrica ótima comparados aos obti-
dos para as pastilhas inteiras (DL).

R RL
área de 1 PZT (mm 2) (55x25) (30x25) (55x25) (30x25)
massa Al 4,0 g 4,0 g 4,0 g 4,0 g
massa PZT-5A 5,3 g 2,9 g 5,3 g 2,9 g
massa W 88,8 g 93,0 g 90,0 g 94,0 g
massa total 98,1 g 99,9 g 99,3 g 100,9 g
R 13.448 Ω 26.056 Ω 8.357 Ω 10.976 Ω
L − − 21 H 43,1 H
frequência 1 99,8 Hz 100,0 Hz 101,3 Hz 99,5 Hz

A corrente elétrica média induzida numa banda de frequência de 20 Hz cen-
trada na frequência de operação é 3, 0 mA/N para o circuito R e 4, 5 mA/N para o
circuito RL, comparados àqueles da pastilha inteira (4, 8 mA/N e 4, 7 mA/N, respecti-
vamente). Neste caso, 63% da corrente elétrica é obtida com pouco mais da metade
(55%) do volume de material piezelétrico para o circuito R e 96% para o circuito RL.

A corrente elétrica média induzida no circuito para diferentes bandas de
frequência pode ser observada na Figura 5.17. Usando esta configuração, a cor-
rente elétrica induzida no pico, ou seja, na frequência de operação estabelecida como
100 Hz, é 5, 7 mA/N para o circuito resistivo e 4, 6 mA/N para o circuito ressonante.
Este desempenho pode ser comparado àquele de pastilha inteira (55x25mm2) apresen-
tado previamente (6, 7mA/N e 4, 9mA/N, respectivamente). Isto significa que 85% da
corrente elétrica original é obtida com pouco mais que a metade (55%) do volume de
material piezelétrico para o circuito resistivo, e 94% para o circuito ressonante.

A redução da massa total do dispositivo não é a mesma que a redução de ma-
terial piezelétrico visto que a configuração ótima leva a um pequeno aumento da
massa sı́smica de 88,8 g para 93 g para o circuito resistivo e de 90 g para 94 g para o
ressonante. Assim, a massa total do dispositivo para o circuito resistivo aumenta em
aproximadamente 2%, de 98,1 g para 99,9 g ao passo que a massa total do dispositivo
ressonante aumenta cerca de 1,5%, de 99,3 g para 100,9 g. Observou-se que a redução
do material piezelétrico em 45% não alterou de modo significativo a massa total do
dispositivo, porém, a quantidade de corrente elétrica média induzida em uma banda
de 20 Hz para ambos os circuitos foi significante comparada àquelas obtidas para a
pastilha inteira, principalmente para o circuito indutivo, 96%, e resultando em 63%
para o circuito R, como acima mencionado.

A resistência ótima do circuito resistivo encontrada para a configuração ótima
de pastilhas para a banda de 20 Hz foi de ∼26 kΩ comparada à ∼13 kΩ para a
pastilha inteira. E os valores de resistência e indutância encontrados a posteriori
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para o circuito ressonante foram 10.976Ω e 43,1 H, comparados a 8.357Ω e 21 H,
respectivamente. Considerando uma aproximação para a potência média de saı́da es-
perada como na Eq.(3.14), a disposição ótima de pastilhas combinada ao circuito resis-
tivo proveria uma potência média de saı́da de 117,3 mW/N2, que é 75% à correspon-
dente da pastilha inteira 155 mW/N2. Já para o circuito ressonante, a configuração
ótima para a banda de 20Hz proveria uma potência média de ∼111 mW/N2 compara
à pastilha inteira, 92,3 mW/N2.

As Figuras 5.16 e 5.18 apresentam as amplitudes da resposta em frequência
da corrente elétrica induzida no circuito por unidade de força e velocidade, respec-
tivamente. De modo geral, observa-se que o padrão de resposta é muito similar ao
da pastilha inteira. Porém, o desempenho do circuito resistivo é muito mais sensı́vel
à redução de material piezelétrico que o circuito ressonante. Isto também pode ser
observado da Figura 5.17, onde o circuito ressonante começa superar o resistivo a
partir de um pequeno intervalo de frequência (∼10 Hz), comparado ao caso anterior
de pastilha inteira (∼20 Hz). A Figura 5.19 apresenta uma estimativa da potência
efetiva para o dispositivo, como previsto das análises anteriores, o circuito ressonante
apresenta uma melhor conversão de energia vibratória em elétrica.

No que diz respeito aos circuitos elétricos, a inclusão da indutância conduz aos
resultados encontrados anteriormente, ou seja, mostram-se interessantes no caso de
aplicação onde almeja-se uma banda de frequências e não uma frequência especı́fica.
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Figura 5.15: Amplitude da resposta em frequência entre força e velocidade
transversal no lado deslizante da placa para a configuração ótima de 30 pastil-
has (DL).
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Figura 5.16: Amplitude da resposta em frequência entre corrente elétrica no
circuito e força transversal no lado deslizante da placa para a configuração
ótima de 30 pastilhas (DL).
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Tabela 5.4: Corrente média induzida no circuito (mA/N) por banda de
frequência (DL).

Pico 10 Hz 20 Hz 30 Hz 40 Hz 50 Hz 60 Hz
R 5,7 4,1 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5
RL 4,6 4,5 4,5 4,2 3,8 3,4 3,0
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Figura 5.17: Corrente elétrica média induzida no circuito por unidade de força
para diferentes bandas de frequência para a topologia ótima de 30 pastilhas
(DL).
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Figura 5.18: Amplitude da resposta em frequência da corrente elétrica no cir-
cuito por unidade de velocidade no lado deslizante para a topologia ótima.
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Figura 5.19: Amplitude da resposta em frequência da potência efetiva.
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Capı́tulo 6

Conclusões e trabalhos futuros

A presente tese apresentou um estudo de dispositivo piezelétrico para geração (co-
leta e aproveitamento) de energia provindas de vibrações mecânicas. O modelo em
elementos finitos (MEF) utilizado combina as teorias de camada equivalente (ESL) e
de cisalhamento de primeira ordem (FSDT) para placas laminadas acopladas a cir-
cuitos elétricos via material transdutor piezelétrico. Assim, circuitos elétricos com
resistência (R), indutância (L) e tensão elétrica (V) podem ser utilizadas, porém, para
fins de geração de energia somente o modo passivo das pastilhas foi utilizado.

Foram utilizados como substrato duas placas de alumı́nio com dimensões
(50 × 25 × 1) mm3 e (60 × 25 × 1) mm3, sendo duas cerâmicas piezelétricas (PZT-
5A) consideradas coladas em suas superfı́cies superior e inferior. As dimensões uti-
lizadas para as pastilhas foram respectivamente (40× 25× 0, 25) mm3, para a placa
em condição de contorno engastada-livre (EL), e (55× 25× 0, 25) mm3, para a placa
em condição de contorno deslizante-livre (DL).

Primeiramente, visou-se estimar a corrente elétrica gerada a partir de uma
força de perturbação posicionada próxima ao engaste, no caso EL, e no lado deslizante
da placa, caso DL. As pastilhas foram conectadas em série entre si, somando assim
suas capacitâncias. Uma massa sı́smica foi adicionada ao modelo nos nós da extrem-
idade livre da placa, a qual em uma aplicação real seria uma barra prismática de
comprimento 25mm e sessão quadrada transversal a essa direção. O seu volume foi
calculado segundo o valor desejado para a massa e sua densidade. A massa sı́smica é
utilizada para sintonizar a frequência do dispositivo em uma frequência estipulada.
Esse valor foi calculado para as placas em circuito aberto, primeiramente por um
cálculo aproximado de viga engastada-livre com massa na ponta. Porém, como as
placas utilizadas como parte do dispositivo diferem da formulação do cálculo, esses
valores foram ajustados empiricamente nos casos de circuito aberto.

Os componentes do circuito elétrico utilizados R e RL, foram determinados se-
gundo as teorias de amortecedor viscoelástico, para o caso resistivo, e de absorve-
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dor dinâmico, para o caso ressonante. Por simplicidade, o valor de R representou
o circuito coletor/armazenador de energia. Considerou-se que a corrente dissipada
através do resistor, utilizada para cálculos preliminares de potência média e efetiva
gerada pelo dispositivo, é um parâmetro para estimar a energia máxima que poderia
ser absorvida no circuito coletor/armazenador.

A inclusão de uma indutância conectada em série ao circuito coletor represen-
tado por R, nos estudos de geração de corrente elétrica apresentaram melhor desem-
penho para uma faixa de frequência centrada naquela estipulada como frequência
de operação do dispositivo. O estudo teve como foco o primeiro modo de vibração
do dispositivo/estrutura. Nos casos estudados, o valor de corrente máxima obtido
para o circuito ressonante na frequência de pico foi inferior àquele obtido para o cir-
cuito R. Como a inclusão da indutância torna o dispositivo ressonante e gera uma an-
tiressonância na frequência de operação, quando sintonizado adequadamente, e duas
novas ressonâncias, uma antes e outra depois da anti-ressonância, a sintonização en-
tre dispositivo e circuito leva a maior absorção de energia de vibração ao redor da
frequência estipulada. Se, por um lado, isto diminui a amplitude da corrente gerada
na frequência estipulada devido a anti-ressonância, por outro, aumenta a quantidade
de energia absorvida ao redor da frequência de operação e, assim, aumentando a faixa
de frequência de operação efetiva do dispositivo.

Visando analisar a robustez do modelo na região de operação, o efeito de in-
certezas nos parâmetros indutância do circuito e constantes dielétrica e piezelétrica
da pastilha cerâmica foi considerado. Um modelo estocástico foi construı́do para cada
variável aleatória. O circuito resistivo apresentou menor dependência da constante
dielétrica (β33), dado que sua variabilidade poderia afetar a sintonização entre cir-
cuito ressonante e frequência de operação. A incerteza considerada para a constante
piezelétrica (h31) afeta ambos os circuitos, pois afeta o acoplamento piezelétrico, ou
seja, a quantidade de energia mecânica convertida em elétrica. A variação da in-
dutância elétrica para o circuito ressonante afetou a sintonia entre circuito e estru-
tura, porém a dessintonia não afetou o desempenho médio do dispositivo.

A fim de melhorar a energia potencialmente armazenada, uma otimização
geométrica das pastilhas piezelétricas foi realizada para os dois dispositivos por al-
goritmo genético. As duas dimensões de pastilhas utilizadas foram divididas em pe-
quenas pastilhas de área (5× 5) mm2 e uma quantidade de pastilhas foi escolhida
para se obter uma configuração ótima, a que fornecesse maior geração de corrente
elétrica. Para o primeiro dispositivo, placa EL de dimensões (50× 25× 1) mm3, pôde-
se obter para uma configuração ótima 67% do valor de corrente média no circuito R
obtido para a pastilha inteira com metade do material piezelétrico em uma faixa de
frequência de 10Hz ao redor da frequência do dispositivo (100 Hz). Já para a placa DL
de dimensões (60× 25× 1) mm3, 55% da quantidade de material piezelétrico foi uti-
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lizado para a otimização geométrica. Os resultados de corrente média induzida no cir-
cuito R para a configuração ótima obtida foi de 65% da corrente elétrica para pastilha
inteira em uma faixa de frequência de 20 Hz. As funções resposta em frequência
obtidas para as configurações ótimas das pastilhas piezelétricas mostram que uma
disposição de pastilhas assimétricas resulta um melhor desempenho na geração de
corrente elétrica e, consequentemente, de energia. Este resultado não era esperado e,
assim, configurações simetrizadas foram comparadas às assimétricas. Os resultados
apresentaram um desempenho ligeiramente maior para a configuração assimétrica.
Como nos estudos anteriores, o circuito ressonante apresentou melhor desempenho
comparado ao resistivo quando observado em uma faixa de frequência.

Para os dispositivos aqui estudados, observou-se que para sintonizar o circuito
coletor à frequência de operação, os valores dos componentes elétricos do circuito e a
massa sı́smica devem ser otimizados simultaneamente, uma vez que os cálculos dos
componentes são baseados na condição de circuito aberto, porém, quando conectados
ao circuito coletor, as condições de contorno elétricas mudam e, assim, os valores da
massa sı́smica, resistência e indudância precisam ser recalculados.

De um modo geral, a quantidade de energia potencialmente gerada foi da ordem
de µW/N2 para a primeira placa, EL, e da ordem de mW/N2 para a placa DL. Apesar
da baixa quantidade de energia gerada, acredita-se que, em grandes quantidades,
dispositivos geradores de energia poderiam ser uma forma alternativa de se obter
energia complementar. Os dispositivos geradores são mais comumente utilizados
em micro escala, mas podem ser utilizados em aplicações onde a energia vibratória
disponı́vel seja abundante, como algumas citadas introdutoriamente no inı́cio deste
trabalho (estações metropolitanas de metrô, rodovias, estádios, etc). É sabido que a
modernização e implementação de novas tecnologias é um processo custoso, longo e
com desafios, porém, quando produzidas em larga escala tornam-se extremamente
viáveis.

Como trabalhos futuros, sugere-se o estudo do efeito da cola entre os transdu-
tores e o substrato na modelagem de dispositivos bem como a análise de diferentes
materiais e transdutores para compor o dispositivo. Também poderia ser realizada
uma análise experimental dos dispositivos estudados de modo a validar os resul-
tados teóricos obtidos pelo modelo de elementos finitos. No âmbito da otimização
da distribuição espacial, uma discretização mais fina para as pastilhas piezelétricas
poderia ser considerada. Outra extensão interessante a considerar seria o estudo
de dispositivos combinados, como o dispositivo eletromagnético e piezelétrico multi-
modal já citado.
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Validação do modelo

O modelo elementos finitos para a estrutura placa com pastilhas PZT conectadas
a um circuito-shunt RL, desenvolvido e implementado no trabalho de mestrado, foi
validado comparando-se as frequências dos primeiros modos de vibração com resul-
tados da literatura para diferentes configurações de placa. Os resultados obtidos pelo
modelo desenvolvido foram satisfatórios comparados aos da literatura e são apre-
sentados nas Tabelas 1 e 2 para uma placa hı́brida quadrada de dimensões (500 x
500 x 10) mm3 com material piezelétrico PZT-4 polarizado na direção P3, e material
Graphite-Epoxy (GE) com orientações em 0◦ e 90◦. Nas Tabelas, SC e OC represen-
tam respectivamente as frequências em curto-circuito (short-circuit) e circuito aberto
(open circuit). As camadas foram consideradas dispostas da forma (PZT-4/GE 0o/GE
90o/GE 0◦/PZT-4) e a condição de contorno da placa foi simplesmente apoiada nas qua-
tro bordas, SSSS (simply supported). A espessura total considerada foi H = 10mm,
com 0.1H para cada camada piezelétrica, e a espessura restante distribuı́da igual-
mente para as camadas de GE. Uma malha de discretização com 400 elementos foi
utilizada.

Os resultados obtidos pelos modelos FSDT e TSDT foram comparados às
soluções analı́ticas 3D-SSM (State Space Method, coupled) de Benjeddou et al. (2002)
e Q9-HSDT (Higher Shear Deformation Theory, com 9 nós por elemento e 11 graus
de liberdade), de Correia et al. (1999), em SC e OC. As análises dos resultados das
cinco primeiras frequências normalizadas são apresentados nas Tabelas 1 e 2 e foram
obtidos por:

λx,y =
ωx,yL2√ρ[103Hz(Kg/m)1/2]−1

2πh
,

sendo os erros relativos, em percentual.
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Tabela 1: Cinco primeiras frequências naturais adimensionais para a placa
hı́brida (PZT-4/ GE 0o/ GE 90o/ GE 0◦/ PZT-4) em SC.

Frequências
Modos λ1,1 λ1,2 λ2,1 λ2,2 λ1,3
3D-SSM 245,94 559,40 691,73 965,18 1090,98
Q9-HSDT 230,46 520,38 662,91 908,46 1022,09
FSDT 227,65 547,81 690,55 921,65 1118,41
Erro-3D -8,03 -2,12 -0,17 -4,72 2,45
Erro-Q9 -1,23 5,01 4,00 1,43 8,61
TSDT 225,98 542,29 680,11 906,09 1099,05
Erro-3D -8,83 -3,16 -1,71 -6,52 0,73
Erro-Q9 -1,98 4,04 2,53 -0,26 7,00

Tabela 2: Cinco primeiras frequências naturais adimensionais para a placa
hı́brida (PZT-4/ GE 0o/ GE 90o/ GE 0◦/ PZT-4) em OC.

Frequências
Modos λ1,1 λ1,2 λ2,1 λ2,2 λ1,3
3D-SSM 245,94 559,41 691,73 965,19 1091,00
Q9-HSDT 250,50 583,18 695,70 980,36 1145,41
FSDT 231,08 547,81 690,55 921,65 1120,37
Erro-3D -6,43 -2,12 -0,17 -4,72 2,62
Erro-Q9 -8,40 -6,46 -0,75 -6,37 -2,23
TSDT 229,41 542,29 680,11 906,09 1100,94
Erro-3D -7,20 -3,16 -1,71 -6,52 0,90
Erro-Q9 -9,19 -7,54 -2,29 -8,20 -4,04

Os resultados apresentaram boa aproximação aos das teorias 3D-SSM e Q9-
HSDT, embora algumas frequências tenham apresentado erros superiores à 5%.
Nesta configuração de placa, o modelo FSDT apresentou frequências mais elevadas
que o modelo TSDT, o que pode ser atribuı́do ao fato do último considerar deformação
de cisalhamento máxima no centro da placa, o que pode não ocorrer nesta disposição
de materiais. As diferenças observadas nas frequências entre SC e OC só ocor-
rem para modos de vibração assimétricos em ambos os modelos FSDT e TSDT. Isso
provém da assimetria na distribuição de potencial elétrico do material piezoelétrico
que se anula para os modos de vibração simétricos.

Os primeiros modos de vibração para a placa 3 são apresentados na Figura a
seguir.
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Figura 3.13: Cinco primeiros modos de vibração para placa 3, com pastilhas PZT P3.
Cinco primeiros modos de vibração para placa com pastilhas PZT polarizadas

em P3.


