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de concentração: Aeronaves.

Orientador: Prof. Assoc. Flávio Donizeti Marques

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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ÁREA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
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Resumo

SILVA, T. M. L. Aeroelasticidade transônica de aerofólio com arqueamento variável. Dissertação
(Mestrado) — Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,
2010.

Os recentes desenvolvimentos na tecnologia de sistema aeronáutico de geometria variável
têm sido motivados principalmente pela necessidade de melhorar o desempenho de aeronaves.
O conceito de Morphing Aircraft, por meio da variação da linha de arqueamento, representa
uma alternativa para sistemas aeronáuticos mais eficientes. No entanto, para aeronaves de alto
desempenho, projetos com estes novos conceitos podem gerar reações aeroelásticas adversas,
o que representa uma questão importante e pode vir a limitar esses novos projetos. A com-
preensão adequada do comportamento aeroelástico devido à variação da linha de arqueamento,
particularmente em regimes transônico, compreende uma questão importante. Este trabalho
consiste num estudo preliminar das conseqüências aeroelásticas de um sistema aeronáutico de
geometria variável. O objetivo desse trabalho é explorar as respostas aeroelásticas transônicas
de um aerofólio com arqueamento variável no tempo. A metodologia para análise aeroelástica
é baseada num modelo de seção tı́pica. A integração no tempo do sistema aeroelástico é obtida
pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem. A representação do escoamento transônico não
estacionário foi computada por um código CFD em um contexto de malhas não estruturadas
com uma formulação dada pelas equações de Euler-2D. Esses resultados preliminares podem
fornecer aos projetistas informações importantes sobre as respostas aeroelásticas de um sistema
aeronáutico com variação da linha de arqueamento, permitindo estabelecer um quadro ade-
quado para futuras investigações de controle aeroelástico de sistema aeronáutico de geometria
variável.

Palavras Chave: Aeroelasticidade, Aerodinâmica não estacionaria, Métodos CFD, Escoa-
mento transônico, Morphing Aircraft, Aerofólio com arqueamento variável.
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Abstract

SILVA, T. M. L. Transonic aeroelasticity of variable camber airfoil. Dissertation ( Master) —
School of Engineering of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, SP, Brazil, 2010.

Recent developments on aircraft variable geometry technologies have been mainly motiva-
ted by the need for improving the flight performance. The morphing wing concept, by means
of variable camber, represents an alternative towards more efficient lifting surfaces. However,
for higher performance aircraft, this technology may lead to designs that create unsteady loads,
which may result in adverse aeroelastic responses, which represents an important and limiting
issue. Proper understanding of the aeroelastic behavior, particularly in transonic flight regi-
mes, due to variations in camber comprises an important matter. This work is a primary study
of aeroelastic consequences of an real-time adaptive aircraft. The objective of this work is to
investigate prescribed variations to airfoil camberline and their influence to the aeroelastic res-
ponse in transonic flight regime. The methodology is based on computational simulations of
typical section with unsteady transonic aerodynamics solved with a Computational Fluid Dyna-
minics (CFD) code. The time integration of the aeroelastic system is obtained by Runge-Kutta
fourth order. The unsteady transonic flow was computed by a CFD code based on the 2D-Euler
equations with unstructured mesh. Prescribed camber variation of a symmetrical airfoil is trans-
ferred to the CFD mesh, and aeroelastic responses and loading is assessed. These preliminary
results may provide the designers valuable information on the interaction between changes in
camber during airfoil aeroelastic reactions, allowing establishing an adequate framework for
further aeroelastic control investigations of morphing wings.

Keywords: Variable camber, Aeroelasticity, Transonic aerodynamics, Unsteady CFD, Mor-
phing Aircraft.
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Acrônimos

AAW Active Aeroleastic Wing;

AC Aeroelasticidade Computacional;

AGARD the Advisory Group for Aerospace Research and Development;

CFD Computational Fluid Dynaminics;
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CAPÍTULO

1
Introdução

Quando a flexibilidade estrutural inerente de uma aeronave interage com forças aerodinâmi-

cas, gravitacionais e inérciais conjuntamente com momentos, podem surgir deflexões estáticas

e dinâmicas ou movimentos oscilatórios de componentes da aeronave. Essas interações podem

causar uma redução da vida estrutural de componentes, problemas associados a controle e até

violentas falhas estruturais (CHAMBERS, 2005).

A solução tradicional de problemas em aeroelasticidade foi primeiramente o aumento da

rigidez das estruturas, eliminando assim oscilações não desejadas ou certificando-se que essas

oscilações não ocorreram no envelope de vôo. Infelizmente, essa abordagem “ passiva ” requer a

adição de estrutura a fim de aumentar a rigidez da aeronave que já possui rigidez suficiente para

resistir aos carregamentos normais do vôo. Esse “ peso extra ” afeta as condições de manufatura

e despesas, o desempenho da missão e custos adicionais durante a vida útil da aeronave.

O estado da arte em aeroelasticidade tem avançado muito nos últimos anos ao ponto que

muitos dos fenômenos fı́sicos, metodologias de predição e procedimento para resolução de pro-

blemas já foram identificados para aeronaves convencionais. Portanto, a atenção tem se voltado

para o uso de tecnologias de controle ativo para modificar a resposta aeroelástica caracterı́stica

da aeronave permitindo diminuição do peso estrutural, otimização de manobra e capacidade

para multifunções.

1



2 1 Introdução

Como fruto desses recentes avanços disciplinares na área de estruturas e controle surgiram

novas configurações que podem ajustar sua forma externa em função da condição de voo. A

resposta aeroelástica dessas configurações adaptativas devem ser investigadas afim de evitar

problemas estruturais.

Este trabalho apresenta uma investigação da resposta aeroelástica transônica de um ae-

rofólio com arqueamento variável no tempo. Um modelo aeroelástico de seção tı́pica foi consi-

derado, onde o carregamento aerodinâmico transônico não estacionário foi calculado usando um

código de CFD (Computational Fluid Dynamics) baseado na solução numerica das equações

de Euler.

1.1 Aspetos gerais e históricos da aeroelasticidade

O termo aeroelasticidade é aplicado em diversos problemas aeronáuticos e é normalmente

definido como a ciência que estuda a interação mútua entre as forças aerodinâmicas e elásticas

de veı́culo aeroespacial. Problemas aeroelásticos ocorrem porque a estrutura de um veı́culo

aéreo não é perfeitamente rı́gida. As estruturas de aviões modernos são muito flexı́veis sendo

isto o principal responsável por uma série de fenômenos aeroelásticos.

A flexibilidade estrutural não é um problema em si, porém fenômenos aeroelásticos sur-

gem quando deformações estruturais induzem forças aerodinâmicas adicionais. Essas forças

aerodinâmicas adicionais podem produzir grandes deformações estruturais e consequentemente

maiores forças aerodinâmicas incrementais. Essas interações podem tender a um equilı́brio

estável ou a uma divergência e destruição da estrutura da aeronave.

A definição de aeroelasticidade como descrita não esta completamente correta já que uma

parte importante do fenômeno aeroelástico envolve forças inércias. Portanto, a melhor definição

do termo aeroelasticidade deve incluir as interações entre as forças inércias, aerodinâmicas e

elásticas. Bisplinghoff et al. (1955) definiram as interações entre forças aerodinâmicas e forças

elásticas como aeroelasticidade estática e a forma mais abrangente contendo as interações das

forças inércias como aeroelasticidade dinâmica.



1.1 Aspetos gerais e históricos da aeroelasticidade 3

Figura 1.1: Triângulo de aeroelasticidade de Collar (MUKHOPADHYAY, 2003): A 7→ Forças
aerodinâmicas ;B 7→ Buffeting;D7→ divergencia;E7→ Forças elásticas; F 7→ Flutter; G 7→ Carga
de rajadas; I 7→ Forças inércias; L7→ carregamento; R7→reverso de controle; S7→estabilidade e
controle; V7→Vibração mecânica; Z7→Estabilidade mecânica

Collar (1946) identificou os fenômenos aeroelásticos como sendo a união de três grandes

forças, como representado na Figura 1.1. Cada fenômeno aeroelástico pode ser localizado no

diagrama por sua relação com os três grandes grupos.

A aeroelasticidade estática estuda as interações entre as forças aerodinâmicas e elásticas

que incluem os fenômenos como a divergência, que é uma instabilidade estática da asa du-

rante o vôo, caracterizada pela velocidade de divergência, onde a elasticidade da asa tem um

papel importante. Outro fenômeno importante na aeroelasticidade estática é a eficiência dos

controles, que se caracteriza pela influência das deformações elásticas da estrutura no controle

da aeronave. A aeroelasticidade estática também estuda a influência das deformações elásticas

da estrutura na distribuição de pressão aerodinâmica e os possı́veis efeitos da aeroelasticidade

(deformações elásticas da estrutura) na estabilidade estática.

A aeroelasticidade dinâmica, por sua vez estuda as interações entre as forças aerodinâmicas,

inércias e elásticas que incluem fenômenos como o flutter, que envolve interações de carac-

terı́sticas elásticas e inércias da estrutura com forças aerodinâmicas. O fenômeno é definido
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como uma auto-excitação da estrutura da aeronave envolvendo a obsorção de energia do es-

coamento. Quando a estrutura elástica de uma aeronave é perturbada a velocidade abaixo da

velocidade de flutter ocorre um movimento oscilatório decrescente. Porém quando a veloci-

dade de flutter é ultrapassada, a amplitude do movimento oscilatório cresce abruptamente e

pode rapidamente levar a uma falha estrutural catastrófica.

Outro fenômeno aeroelástico dinâmico é o buffeting, caracterizado por respostas estrutu-

rais aleatórias e variáveis. Freqüentemente desencadeado por intensas forças aerodinâmicas,

normalmente associadas a fenômenos de stall e condições de separação de camada limite.

Flutuações de pressão presentes na condição de buffet podem causar respostas não desejadas

de asas, fuselagem, empenages e até motores. Carregamentos dinâmicos experimentados du-

rante o buffet podem levar à fatiga estrutural de componentes reduzindo a vida estrutural de

uma série de componentes aeronáuticos. Os efeitos da aeroelasticidade (deformações elásticas

da estrutura) na estabilidade dinâmica também são estudados pela aeroelasticidade dinâmica.

Na história da aviação os fenômenos aeroelásticos têm um papel muito importante. Os

irmãos Wright utilizaram controle da rigidez da asas do Wright Flyer de 1903, afim de estabe-

lecer controle lateral. Isso foi essencial para o sucesso do projeto já que a aeronave apresentava

problemas na estabilidade lateral. No começo de 1903 Samuel Langley fez duas tentativas

frustradas de vôo em uma aeronave propulcionada. As tentativas foram catastróficas devido à

divergência aeroelástica causada pela falta de rigidez torcional. O fenômeno divergência tor-

cional foi o principal problema de projeto dos biplanos até o começo dos anos 1930, quando

estruturas metálicas foram introduzidas produzindo rigidez torcional adequada para os mono-

planos (HODGES; PIERCE, 2002).
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A primeira documentação de um caso de flutter numa aeronave ocorreu em 1916. O bom-

bardeiro Handley Page O/400 (Figura 1.2(a)), do começo da primeira guerra mundial, apresen-

tava violentas oscilações da empenagem como resultado do modo como a mesma era fixada na

aeronave. Falhas catastróficas devido a flutter tornaram-se um ponto importante no projeto de

aeronaves durante a primeira guerra mundial e continuam a ser significantes (BISPLINGHOFF

et al., 1955).

(a) (b) (c)

Figura 1.2: (a) Handley Page O/400, (b) Fokker D-8 e (c) Bristol Bashot

Problemas de aeroelasticidade estática pareciam ser comuns na primeira guerra mundial.

Tem-se como exemplo o alemão Fokker D-8 (Figura 1.2(b)) e o inglês Bristol Bashot (Fi-

gura 1.2(c)) com problemas de divergência torcional e reversão das superfı́cie de controle,

respectivamente. O incidente com o avião inglês foi estudado por Roxbee e Pugsley (BIS-

PLINGHOFF et al., 1955) em 1932, que também desenvolveram critérios de projeto afim de

evitar tais problemas.

A teoria da distribuição de sustentação e divergência de asas foi primeiramente proposta

por Hans Reissner (BISPLINGHOFF et al., 1955) em 1926. R. A. Frazer e W.J. Duncan do

National Physical Laboratory na Inglaterra redigiram um documento clássico sobre assunto

intitulado “The Flutter of Aeroplane Wings” em 1928. Este trabalho lançou as bases para a

análise e prevenção do fenômeno de flutter usados atualmente.

Em Klemin (1937), o chairman do Daniel Guggenheim School of Aeronautics do New

York University compilou uma série de trabalhos publicados de 1916-1937 da U.S. Work Pro-

gress Administration. Essa bibliográfica lista mais de 250 artigos sobre divergência, reverso

de controle, flutter e buffeting de asas, empenagens e superfı́cies de controle. Os trabalhos

experimentais pioneiros em vibração e flutter por F.W. Lanchester, W.J. Duncan, R.A. Frazer,

H.Glauter, A.R.Collar, Max M. Munk, H.G. Küssner, Manfred Rauscher, T. Theodorsen e mui-
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tos outros pioneiros em todo mundo foram relatados por Klemin (1937). Nesse perı́odo, apesar

de efeitos aeroelásticos estáticos como a divergência torcional e reversão de controle serem bem

entendidos, “flutter” ainda era o grande problema. O efeito da flexibilidade na estabilidade e

controle também era fonte de muitas pesquisas. Porém, o termo “ aeroelasticidade” não era

usado.

Umas das primeiras definições da aeroelasticidade foi dada por Collar (1946). Ele des-

creveu a aeroelasticidade como a interação entre forças elásticas, inércias e aerodinâmicas,

usando seu famoso diagrama de triângulo (Figura 1.1). Ele descreveu a expansão do campo

da aeroelasticidade de áreas como flutter de asas com motores, balanço de massa e disposi-

tivos de prevenção de flutter, cálculo de forças aerodinâmicas, divergência, reverso e perda

de superfı́cies de controle, vibrações, buzz , flutter de torção-flexão assimétrico em rolagem e

critérios de rigidez para projetos de asas. Durante o desenvolvimento do X-15 e o veı́culo de

reentrada X-20, (antecessor do Space Shuttle) efeitos de aquecimento aerodinâmico foram in-

corporados ao triângulo de Collar, como descrito por Garrick (1963). Para asas supersônicas

finas o fenômeno de flutter de painel se tornou uma analı́se importante de projeto, como descrito

por Dugundji (1966).

Garrick reportou um enorme avanço na pesquisa aeroelástica feita nos últimos 75 anos, no

5th Biennial von Kármán Memorial Lecture. Garrick (1976) descreve o espectro da pesquisa

teórica e experimental da época que incluı́a um histórico da aeroelasticidade, o fenômeno de

whirl flutter, pesquisas em turbo-máquinas, asas voadoras, asas oblı́quas e matemática da aero-

elasticidade. O artigo de Garrik contém uma descrição detalhada da extensa pesquisa em con-

trole de resposta aeroelástica ativa, incluindo o programa de controle do B-52 para diminuição

da carga aerodinâmica e supressão modal, controle de flutter baseado em método de energia

aerodinâmica e tratamento matemático do controle ativo. O trabalho também contém o pro-

gresso do tratamento matemático e numérico da aerodinâmica não estacionária para diversas

configurações e considerações de escoamentos transônico. Sua visão de aplicações futuras co-

bria a modelagem aeroespacial, uma teoria de controle ótimo e os benefı́cios da pesquisa de

aeroservoelasticidade como também a importância da aeroelasticidade em helicópteros.
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Garrick e Reed (1981) apresenta um detalhamento técnico e histórico da aeroelasticidade.

O artigo cita 8 livros clássicos sobre flutter e aeroelasticidade como também um comentário

sobre o papel da divergência na falha do vôo de Langley no inı́cio do seculo XX.

A historia técnica completa da aeroelasticidade foi apresentada por Raymond L. Bisplinghff,

Holt Ashley e Robert L. Halfman no livro Aeroelasticity (BISPLINGHOFF et al., 1955). Um se-

gundo livro também foi publicado com o tı́tulo de Principles of Aeroelasticity (BISPLINGHOFF;

ASHLEY, 1962), o qual aprofundou a teoria que envolvia a análise estrutural, aerodinâmica es-

tacionária e não estacionária e técnicas de solução analı́tica. Em 1950, Bisplinghff foi nomeado

diretor do MIT Aerolasticity and Structures Research Laboratory. Conjuntamente com ele Holt

Ashley, John Dugundji, Theodore Pian, James Mar, Earl Dowell contribuı́ram em muito para

esta área da Engenharia aeronáutica.

Ashley e Zartarian (1956) desenvolveram a teoria de pistão para análise do flutter de painel

para números de Mach elevados. Pines et al. (1955) ajudou no desenvolvimento do esquema

Mach box para análise de flutter de asa flexı́veis em delta em velocidades supersônicas.

Em Ashley (1970, 1986) os avanços matemáticos em análise aeroelástica são descritos.

Em seu segundo artigo, Ashley (1986), há uma discussão detalhada sobre o controle ativo do

fenômeno de flutter transônico e as primeiras associações com a dinâmica dos fluı́dos compu-

tacional (CFD).

Dowell et al. (1995) descreve sobre os avanços nas técnicas de análise da aeroelasticidade

em aeronaves, helicópteros, e turbomáquinas. Do triângulo de Collar (Figura 1.1) até o pre-

sente, o domı́nio em expansão da aeroelasticidade virtualmente engloba a maioria dos tópicos

em matemática e problemas de engenharia, como mostrado na Figura 1.3 (MUKHOPADHYAY,

2003).

Friedmann (1999) apresenta uma revisão que descreve vários avanços na área . Este traba-

lho cobre os progressos em aeroservoelasticidade, a pesquisa de aeroelasticidade computacional

e não linear nos últimos 15 anos desde a revisão de Ashley (1986). Ele também menciona novos

avanços em controle adaptativo e aeroservoelasticidade em asas rotativas e aplicações de mate-
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Figura 1.3: Domı́nio expandido da aeroelasticidade (MUKHOPADHYAY, 2003).

rias inteligentes em aeroelasticidade. O artigo contém uma discussão de mais de 169 referências

no assunto.

A partir dos anos 70 observa-se uma explosão de novas tecnologias que tem conseqüências

em três grandes aéreas:

• Estruturas → Avanços em materiais compósitos e também como materiais adaptativo-

inteligentes permitiram maior eficiência e rigidez estrutural.

• Controle → Tecnologias como Fly By Wire e o controle digital de sistemas tornaram

possı́vel o comando de aeronaves estaticamente instáveis.

• Computacional → Ferramentas como CFD tornaram possı́vel o melhor entendimento

de fenômenos como a aerodinâmica transônica não estacionária, sistemas dinâmicos não

lineares.

Uma análise completa das resposta aeroelásticas requer uma formulação unificada da deforma-

ção estrutural e da forças aerodinâmicas não estacionárias, combinadas com as equações dinâmicas

do veı́culo. Ashley(1962) foi um dos primeiros a propor uma formulação completa das equações
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aeroelásticas de um veı́culo aeroespacial flexı́vel (BISPLINGHOFF; ASHLEY, 1962) (HA-

JELA, 1986). Em Rodden (1985), há o desenvolvimento de equações de movimento quasi-

estacionárias de uma aeronave utilizando caracterı́sticas restritas de aeroelasticidade estática.

Albano e Rodden (1969), junto a Rodden e Johnson (1994) estiveram no desenvolvimento

e aperfeiçoamento do método de malha de dipólos e o módulo de análise aeroelástica do NAS-

TRAN (RODDEN; JOHNSON, 1994), que se tornou a principal ferramenta industrial para

FEM e análise aeroservoelasticidade.

No começo do século XX a teoria da aerodinâmica não estacionária de um aerofólio em um

escoamento potencial estava sendo desenvolvida por uma série de autores em particular cita-

se: Birnbaum (1924), Wagner (1925), Küssner (1936), Glauert (1929) e Theodorsen (1935) .

Nos artigos Kármán e Sears (1938) e Sears (1940) mostram que a sustentação e o momento atu-

ando sobre um aerofólio (caso bidimensional) pode ser calculado diretamente pela consideração

fı́sica do momentum. Von Kármán escreveu em sua introdução:

“A teoria movimento não estacionário em aerofólios tem importantes aplicações,

talvez a mais significante seja problemas envolvendo flutter e forças experimenta-

das por aeronaves sob rajadas” (KÁRMÁN; SEARS, 1938).

Os resultados generalizados foram obtidos primeiramente para um aerofólio oscilando e

também para o problema de uma aeronave sob uma rajada discreta. Von Kármán e Sears tor-

naram essa teoria acessı́vel para engenheiros por mostrar o significado fı́sico dos vários passos

da dedução matemática e apresentando os seus resultados de forma adequada para aplicação

imediata em problemas de flutter e rajadas.

Em 17 de julho de 1917, o NASA Langley Memorial Aeronautical Laboratory foi fundado.

Em Langley , uma pesquisa pioneira em aerodinâmica não estacionária e flutter era dirigida por

Theodore Theodorsen de 1930 a 1946. Uma publicação especial da AIAA editada por Earl H.

Dowell (1992) intitulada A Modern View of Theodore Theodorsen, Physicist and Engineer des-

creve o trabalho sua vida e contribuição para o entendimento da aerodinâmica não estacionária

de uma aerofólio e o mecanismo de flutter (THEODORSEN, 1935).
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Theodorsen (1897-1978) trabalhou na instabilidade oscilatória de um aerofólio (flutter) in-

dependentemente de Birnbaum (1924), Wagner (1925), Bairstow (1925), Lamb (1927) e Glauert

(1929). Em 1935, ele completou o manuscrito da NACA TR 496 (THEODORSEN, 1935), um

dos mais citados relatórios da NACA de todos os tempos (MUKHOPADHYAY, 2003). Este

relatório consiste na peça central da contribuição de Theodosen para a aeroelasticidade. No

NACA TR 496, Thoeodorsen utilizou uma série de complexas funções de resposta-frequência

para estabelecer uma relação entre o deslocamento vertical, ângulo de ataque e ângulo de

rotação do aileron como entrada e a sustentação, momento de arfagem e momento do aile-

ron não estacionário como saı́da. A função de Theodorsen, ao lado do trabalho paralelo de

Küssner, Wagner e outros, foi utilizadas em inúmeras práticas de cálculo de susceptibilidade de

flutter de superfı́cies de sustentação em aeronaves em regime subsônico ate a atualidade.

Edward Garrick, um co-autor de muitos dos trabalhos de Theodorsen (THEODORSEN;

GARRICK, 1940) demonstrou a relação da transformada de Fourier entre a funções de The-

odorsen e Wagner, defindo a evolução da sustentação devido a mudança impulsiva do ângulo

de ataque. Em relação a função de Küssner, Garrick descreveu a evolução da sustentação de

um aerofólio submetido a uma rajada vertical. Sears (1940) descreve a evolução das forças

num aerofólio fino submetido a uma rajada vertical senoidal e sua relação com a função de

Theodorsen.

Edwards et al. (1979) investigou a modelagem aerodinâmica não estacionária para um mo-

vimento arbitrário de um aerofólio bidimensional com uma superfı́cie de controle usando uma

transformada direta de Laplace das equações de escoamento potencial. Morino (1974) aplicou

o teorema de Green para obter uma relação integral entre o espaço e o tempo variável entre a

velocidade normal e potencial. Morino et al. (1975) apresenta um avanço da teoria computa-

cional da aerodinâmica oscilatória subsônica e supersônica de configurações complexas usando

métodos dos painéis. Librescu (1986) demonstra uma formulação de aerodinâmica supersônica

não estacionária para superfı́cies de sustentação planares em um movimento dependendo do

tempo.
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Com a maturidade dos códigos de CFD dos anos 90 e do começo do século XXI houve uma

incorporação desses códigos às análises aeroelásticas. Esse campo novo tem sido chamado de

aeroelasticidade computacional e envolve a junção da elasticidade estrutural com métodos com-

putacionais em aerodinâmica (CFD), que juntos executam uma análise no domı́nio do tempo,

onde a aerodinâmica é uma função não linear de deformação da aeronave.

Uma região crı́tica em aeroelasticidade é a de regime transônico, onde asas geralmente

possuem uma baixa velocidade de flutter. Nesse regime ondas de choque sobre as asas po-

dem também contribuir para o fenômeno de buffeting, ocilação do ciclo limite, aileron buzz e

fenômenos de interações de ondas de choque e camada limite.

Os métodos de CFD para regimes transônicos se desenvolveu muito nas últimas décadas.

Avanços significativos foram mencionados por vários autores, particularmente por Edwards et

al. (1983), Batina et al. (1989), Guruswamy e Tu (1989) e Love et al. (2000), em integrar

métodos de CFD com métodos dinâmicos estruturais como FEM (método de elemetos finitos)

em aeroelasticidade computacional e análise de flutter (EDWARDS, 1993).

No trabalho de revisão, Bennett e Edwards (1998) descrevem os avanços recentes na ae-

roelasticidade computacional. Outro artigo de revisão, por Huttsell et al. (2001), apresenta o

estado da arte e compara as últimos códigos de aeroelasticidade computacional. Esse trabalho

também inclui resultados da análise de flutter do F-15, oscilações associadas a aeroelasticidade

não linear do B-2, oscilação do ciclo limite de uma configuração como a do B-1, fenômeno

do buzz transônico no Global Hawk e estudos sobre flutter do Hypersonic National Aerospace

Plane.

Com a aeroelasticidade computacional foi possı́vel generalizar aspectos que a teoria clássica

linear não cobria. Fenomenos associados à compressibilidade como a depressão transônica,

fenômenos de separação, stall flutter, buffeting e investigação do LCO (oscilação de ciclo li-

mite) puderam ser investigados.

Uma dificuldade desses estudos é a produção de modelos matemáticos capazes de resol-

ver simultaneamente, tanto o problema de dinâmica estrutural quanto o de aerodinâmica não-
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estacionária. A ilustração da Figura 1.4 mostra uma abordagem aproximada de um modelo

aeroelástico. Os estados para cada instante são gerados para cada uma das equações correspon-

dentes, sendo os mesmos trocados entre si e a solução global simultânea produziria ambas as

respostas aerodinâmicas e de movimento estrutural, a partir de uma solução inicial conhecida.

Figura 1.4: Representação de um modelo aeroelástico.

Um volume signficativo de pesquisa em aeroservoelasticidade, controle modal ativo, su-

pressão de flutter foi conduzido e financiado pela Air Force Wright Aeronautical Laboratory

(FELT et al., 1979). Flutter é a principal preocupação de aeronaves militares, que voam em

regimes de alta velocidade como múltiplos armamentos nas asas e geralmente com envelope

de vôo bastante severos. Kehoe (1995) apresenta um panorama histórico dos testes de vôo

do NASA Dryden Flight Reserach Center para flutter como também técnicas no assunto. Para

grandes bombardeiros deve-se também lidar com efeitos aeroelásticos na qualidade do controle

e a estabilidade de arfagem e rolagem. Para aeronaves de caças/ataque múltiplas instabilidades

aeroelásticas de combinações de asa-fuselagem devem ser consideradas.

Figura 1.5: Aeronave XB-70 decolando no NASA Dryden Flight Research Center (MUKHO-
PADHYAY, 2003).

Nos anos 60, John Wykes no North American Rockwell foi um pioneiro em controle ativo
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de efeitos adversos aeroelástico em qualidade de controle e estabilidade de arfagem e rolagem

de veı́culos com fuselagem longa, como e o caso das aeronaves XB-70, B-52, B-1 e B747.

Em Wykes (1973), o sistema de controle modal da aeronave XB-70 é descrito usando técnicas

clássicas de projeto. Uma investigação em vôo do sistema de controle modal foi feita no XB-70

utilizando o sistema Identical location of accelerometer and force (ILAF). O Canard defletido

usado para a controle modal pode ser visto na figura 1.5. Durante o teste em vôo, o sistema

ILAF encontrava problemas de vibração estrutural e respondia com os compensadores. Após

as modificações, um controle modal da estrutura era obtido sem efeitos adversos na dinâmica

do corpo rı́gido.

O sistema ILAF foi particularmente mais efetivo no regime supersônico que no subsônico

devido às condições nas quais o sistema foi projetado. Os resultados de um encontro com uma

turbulência em Mach 1.2 e altitude de 10,000m mostraram a eficiência da redução da resposta

da aeronave em condição de vôo (MUKHOPADHYAY, 2003).

Figura 1.6: Aeronave X-29 com asa de enflechamento negativo com controle ativo (MUKHO-
PADHYAY, 2003).

O projeto de uma asa com enflechamento negativo para a aeronave X-29 (mostrado na

Figura 1.6), promove melhoras significativas no desempenho e agilidade do vôo, porém apre-

sentava uma baixa velocidade de divergência e uma instabilidade aeroelástica chamada body-

freedom flutter. Uma pesquisa para resolução do problema pelo aumento de rigidez foi feito

por Weisshaar (1981), Weisshaar e Ryan (1986), e Dugundji (1986). Um sistema sofisticado

de controle digital em conjunto com uma asa em compósito com propriedades de rigidez ae-
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roelástica adaptada foi usada para resolver o problema. O sistema de controle contava também

com uma série de filtros de encaixe projetados para eliminar interações modais indesejadas da

aeronave. Em 1985, Chipman et al. (1985) apresentou o sucesso do controle aeroelástico ativo

e passivo no X-29.

Figura 1.7: Drone: Testes aeroelásticos em voo (MUKHOPADHYAY, 2003).

Nos anos 80 uma extensa pesquisa em aerodinâmica e aeroelasticidade avançada foi de-

senvolvida. Durante esse perı́odo vários modelos aeroelásticos em escala reduzida com servo-

controles foram testados no túnel de vento transônico do NASA Langley, incluindo o modelo de

pesquisa de asa em delta para aeronaves de transporte e estudos na configuração do DC-10.

Uma série de aeronaves controlada remotamente com asas instrumentadas chamado de

“Drone” foram usados na pesquisa de supressão ativa de flutter. A Figura 1.7 mostra uma aero-

nave de testes em 1984. Abel e Noll (1988) descrevem essa pesquisa como também aplicações

em aeroservoelasticidade de 1979 a 1988 no 16th Congress of the International Council of the

Aeronautical Sciences, em Israel. Durante este perı́odo, pesquisadores da Honeywell, NASA

Langley, e NASA Ames Research Center desenvolveram técnicas analı́ticas para modelagem

mais precisa da dinâmica de flutter e leis de controle em supressão de flutter. O método de

energia aerodinâmica por Nissim e Abel (1978) e o método de controle ótimo por Newsom et

al. (1980) foram usados para desenvolver leis de controle para supressão de flutter.
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Figura 1.8: Evolução história dos avanços em aeroelasticidade com estı́mulos externos e sua
consequência no aumento do desempenho das aeroanves (SCHWARTZ, 2009).

A Figura 1.8 é um resumo da evolução história dos avanços em aeroelasticidade. Com a

descoberta de fenômenos aeroelásticos no começo do século XX deu-se inı́cio à descrição dos

mesmos. Os modelos teóricos e analı́ticos foram expandidos pela incorporação de processos

computacionais com CFD e métodos de elementos finitos levando ao surgimento da aeroelas-

ticidade computacional. Esse avanço proporcionou um maior conhecimento dos fenômenos

aumento na capacidade de desempenho das aeronaves. O advento dos materiais compósitos e

tecnologias de Aeroleastic Tailoring possibilitaram o uso de aeronaves com conceitos inovado-

res, como enflechamento negativos, eliminando instabilidades de origem aeroelásticas.

No século XXI os avanços estruturais em materiais adaptativo-inteligentes possibilitaram

novos conceitos aeronáuticos como o das aeronaves de geometria variável (do inglês, morphing

aircraft). Esses novos conceitos em princı́pio possibilitam uma melhora no desempenho das

aeronaves.

As próximas seções descrevem o conceitos e análise histórica de aeronaves de geometria

variável como também seus possı́veis efeitos aeroelásticos.
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1.2 Morphing aircraft

O desafio de fornecer controle e qualidade de manobra para aeronaves tem sido um requi-

sito muito importante na história da aviação. Tentativas de prover nı́veis adequados de controle

resultaram numa grande variedade de controles convencionais, que incluem empenagens, pro-

fundores, lemes, ailerons, spoilers, canards e empuxo vetorizado com multi-configurações. A

motivação para o desenvolvimento desses dispositivos e seus conceitos foi gerada pelo desejo

de que a aeronave apresente respostas de controle satisfatórias em todas as fases do envelope

operacional, incluindo condições fora do projeto.

Os requisitos da missão da aeronave e configurações não convencionais promoveram o

avanço na efetividade dos controles aeronáuticos. Durante os primeiros anos da história da

aviação, os projetistas tentavam atender a necessidade fundamental de projetar uma aeronave

que pudesse ser pilotada para um limitado envelope de vôo. Com a expansão das missões das

aeronaves, em velocidades e altitudes cada vez mais altas, novos desafios foram encontrados. O

estudo de efeitos como compressibilidade, flexibilidade estrutural, flutter e reverso de controles

tornaram possı́vel o aperfeiçoamento de capacidade de configurações não convencionais. Em

algumas dessas configurações faz-se necessário o uso de novos tipos de controle, como em asas

voadoras onde split ailerons tinham função de aileron e profundores.

Aeronave militares, em especial, são alvos de extensas pesquisas em controle devido a rigo-

rosos requisitos de manobrabilidade do seu envelope de vôo. Durante a Segunda Guerra Mun-

dial, centros de pesquisa como a NACA e a indústria aeronáutica concentraram seus esforços

em reduzir as forças no manche e a manobrabilidade no desempenho de rolagem afim de au-

mentar a vantagem dos pilotos em combates próximos como o dogfight. Após o conflito, com o

advento de vôo supersônicos e seus efeitos de compressibilidade ocorreu um avanço na pesquisa

de novos conceitos de controle como: novos sistema de controle, diferentes estabilizadores para

arfagem e rolagem para altas velocidades e uso de spoilers para controle de rolagem.

Na atualidade, mudanças na capacidade de missão das aeronaves continuam a inspirar no-

vos estudos em controle. Para aeronaves civis, projetistas de transporte comercial tem vol-
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tado sua atenção para a controlabilidade de aeronaves durante o vôo de cruzeiro em regime

transônico. Nesse regime separações induzidas pelas ondas de choque podem causar fenômenos

aerodinâmicos que degradam a eficiência das superfı́cies de controles.

Um pleno desempenho de aeronaves militares em manobras severas e requisitos relaci-

onados requer uma pesquisa intensa em eficiência de superfı́cies de controle. Por exemplo,

o controle e coordenação em condições de vôo em altos ângulos de ataque onde ocorre uma

grande zona de separação tem gerado interesse em empuxo vetorado, Vortex-flow control e o

uso de strakes no controle látero-direcional. Outro desafio em controle vem da aplicação de

tecnologia stealth que requerer uma consideração especial para as geometrias das superfı́cies

de controle que podem influenciar na assinatura de radar da aeronave.

Os recentes avanços disciplinares em materiais e estruturas têm conduzido a uma nova

famı́lia de materiais “inteligentes” que respondem a estı́mulos com a mudança de forma que po-

deriam ser integrados a uma série de sistemas aeronáuticos inclusive ao de controle. Configura-

ções adaptativas, podem ajustar sua forma externa em função das condições de vôo, considerações

da integridade estrutural entre outros fatores aprimorando o controle da aeronave. Sistemas de

controle adaptativos podem reconhecer mudanças no ambiente de vôo e automaticamente oti-

mizar a resposta necessária como também aumentar a eficiência aerodinâmica.

1.2.1 Origem: inspiração na natureza

A inspiração do conceito de geometria variável vem da natureza, como aponta Reifschnei-

der et al. (2004). Sobre o ponto de vista biológico, pássaros são um exemplo de morphing wing.

Pássaros são capazes de dobrar, mudar o ângulo de enflechamento, torcer e mudar as seções de

suas asas durante o vôo. A flexibilidade das asa de pássaros permite que eles modifiquem suas

geometrias continuamente afim de se acomodarem para os diferentes estágios do vôo.

Uma caracterı́stica importante desses mecanismos é a integração entre estrutura e sua função.

A estrututa como todo é multifuncional. Asas de pássaros, além de gerar sustentação e pro-

pulsão, são necessárias para a estabilidade da ave.
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(a) (b) (c)

Figura 1.9: Carcará (Polyborus plancus brasiliensis) em diferente estágios de vôo: (a)
Configuração de pouso, (b) Configuração de observação com mı́nimo arrasto e (c) Configuração
de ataque para máxima velocidade

Diferentes configurações de asas podem ser adotadas por pássaros para diferentes condições

de vôo como mostra a Figura 1.9, um Carcará (Polyborus plancus brasiliensis), natural do

Brasil, com envergadura de 60cm. Na Figura 1.9 são mostrados três estágios de vôo distintos:

1. Pouso (Figura 1.9(a))→Os principais fatores na aterrissagem são a capacidade de aumen-

tar a área da asa e assim aumentar o coeficiente de sustentação e arrasto para a velocidade

de aproximação. Asa se curva para obter sustentação máxima, as pernas estão abaixadas

para aumentar o arrasto e as penas da superfı́cie superior estão defletidas para gerar um

escoamento turbulento a fim de retardar o stall. As asas também possuem um diedro pra

ajudar na estabilidade a manobrabilidade na aproximação.

2. Observação (Figura 1.9(b))→ Nessa configuração, uma maior razão de aspecto aumenta

a razão de planeio dando a ave um consumo mı́nimo de energia e maior tempo de vôo.

Além disso, a configuração de penas na ponta da asa diminui o arrasto induzido e também

provoca um aumento de sustentação e da razão L/D.

3. Ataque (Figura 1.9(c))→ Para altas velocidades o enflechamento das asas ajuda nos efei-

tos de compressibilidade e a diminuição da área molhada diminui o arrasto parasita.

O morphing aircraft pode adaptar-se ao escoamento em volta, permitindo mudanças geométri-

cas e estruturais, tornando-o mais eficientes para as condições de vôo. Isso significa que não será

mais necessário o uso de superfı́cies de controle e dispositivos de hiper-sustentação. Asas adap-
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tativas apresentam superfı́cies suaves, fator que não permite uma mudança abrupta na direção

do escoamento. Ao substituir os atuadores hidráulicos por atuadores mais leves, é possı́vel

aumentar a carga útil e alcance de aeronaves, além de reduzir os custos com manutenção. Ou-

tro benefı́cio seria a diminuição da assinatura de radar das aeronaves pela suavização de sua

superfı́cie externa (REIFSCHNEIDER et al., 2004).

A palavra inglesa “Morph” tem origem no vocábulo grego morphe que significa “ forma”

e “ aparência externa” (COENEN; BROWN, 2000). O dicionário Merrian Webster define o

verbo “ to morph” como submeter a transformação, mudar a forma ou carater de alguma coisa.

Na linguagem aeronáutica, não existe uma definição formal para morphing que seja aceita pela

comunidade .

Uma das razões dessa discordância é causada pela discussão de qual é a origem da mudança

de geometria, sua dimensão e o modo como a transformação acontece. Alguns definem morphing

wing como uma grande e continua mudança de forma, outros definem categorias como micro e

macro morphing, global e local como também passivo e ativo. Alguns impõem requisitos tais

como o uso de materiais adaptativo-inteligentes excluindo qualquer tipo de mudança de forma

com dispositivos convencionais como flaps e ailerons. Ainda outros focam exclusivamente em

mudança de forma estrutural e excluem mudanças de forma virtuais por controle de escoamento

(MCGOWAN et al., 2009).

McGowan et al. (2009) sugerem que uma ampliação do conceito pode ser benéfica para a

comunidade cientı́fica por libertar de possı́veis barreias restritivas. Ao invés de focar exclusi-

vamente na tecnologia empregada, uma estratégia melhor seria a de concentrar no aumento da

“capacidade” da aeronave pelo uso do conceito de morphing e o melhor método para atingir

esse objetivo. Este aumento de “capacidade” é caracterizado pela habilidade de eficientemente

adaptar-se a diferentes e variados requisitos de missões.

McGowan et al. (2009) definiu o conceito de morphing como, “adaptação em tempo real

que produz um desempenho otimizadas em Multi-pontos”. Esta será a definição usada neste

presente trabalho. Apesar da próxima seção tratar sobre possı́veis candidatos a materiais que
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possibilitem o morphing, o presente trabalho está focado nas consequências aeroelásticas de

uma aeronave de geometria variável e não em sua realização.

1.2.2 Materiais adaptativo-inteligentes

Figura 1.10: Melhorias no desempenho de aeronaves pelo uso de materias (SCHWARTZ, 2009).

A Figura 1.10 mostra a evolução histórica do uso de materiais especı́ficos e suas consequen-

tes melhorias no desempenho da aeronaves. E possı́vel observar na Figura 1.10 uma evolução

do desempenho das aeronaves com o uso de novos materiais. Esses estágios evolutivos se ca-

racterizam pelo uso da madeira, ligas metálicas e composı́tos que proporcionaram um aumento

no envolope de vôo das aeronaves em geral.

No final do século XX e começo do século XXI destaca-se a pesquisa materiais adaptativo-

inteligentes para veı́culos aéreos. Este conceito tem sido apresentado como um tópico sig-

nificativo na atual pesquisa cientı́fica aeroespacial. O futuro da melhora no desempenho dos

veı́culos aeroespaciais reside no uso de materiais adaptativo-inteligentes (NOOR; VENNERI,

1997). Sanders et al. (2003) aponta a tecnologia adaptativa como a solução para aumento do
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desempenho de uma aeronave nas condições, além dos pontos de projeto, assim aumentando

seu envelope de vôo.

Este conceito se refere à integração da capacidade de atuação das estruturas e elementos

eletrônicos que controlam o processo de desempenho. Estruturas inteligentes têm a capacidade

de responder a estı́mulos externos. Essas estruturas podem ainda ser usadas na identificação

e acesso de danos à aeronave, tomado assim ações necessárias para o reparo do problema ou

isolamento do dano sem perturbar a função normal da estrutura.

Segundo Noor e Venneri (1997) as melhoras no desempenho desses veı́culos resultante do

uso de materiais inteligentes, serão possı́veis em 4 diferentes nı́veis:

1. No processo controle das propriedades de materiais na sua fabricação. Sensores incor-

porados nos materiais podem verificar a temperatura, tensão e reações quı́micas durante

o processo de fabricação e alertar quando ajustes são necessários melhorando assim sua

qualidade e controle.

2. Na qualidade de testes (ensaios não destrutivos).

3. Na monitoramento da integridade estrutural do veı́culo. Isto pode ser alcançado pelo mo-

nitoramento da tensão, vibração, dano ao impacto e fadiga, evitando danos catastróficos.

4. No controle de vôo, que inclui a supressão de vibração, controle ruı́do (aeroacústica)

e controle da geometria do veı́culo para expandir o envelope de vôo. Na ponta dessa

tecnologia encontra-se o uso de sensores e atuadores piezocerâmicos, que monitoram

e cancelam vibrações estruturais. Estudos conduzidos até o presente afirmam que há

um incremento de duas ordens de magnitude no amortecimento estrutural para cada cor-

respondente melhora na resolução dos sensores. O conceito de materiais adaptativo-

inteligentes tem grande potencial para grande espectro de veı́culos como helicópteros,

aeronaves subsônicas, veı́culos de lançamento e pequenos veı́culos espaciais.

Em especial Kikuta (2003) refere-se a trés possı́veis candidatos a materiais para o uso em

aeronaves de geometria variável:
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Avanços em engenharia na área de polı́meros permitiram que materiais se tornassem mais

duráveis, flexı́veis, elásticos e com uma porcentagem de recuperação maior. Devido a estes

avanços existem diferentes materiais que podem ser usados em diferentes partes de asas com

geometria variável. Especificamente esses materiais podem ser usados na estrutura da asa onde

ocorre a mudança de forma.

Um possı́vel material para esta tarefa é o poliuretano. Como um material sintético, ele pode

se combinar com outros componentes quı́micos de diferentes propriedades afim de atingir uma

certa caracterı́stica (KIKUTA, 2003). Outro material que tem caracterı́sticas semelhantes é o

copoliester. Segundo Lee et al. (1996), o copoliester é um material fácil de ser processado e

possui caracterı́sticas termo-elsatômeras.

O efeito piezelétrico foi descoberto em 1880 por Curie brothers. Quando integrados a uma

estrutura, o material piezelétrico gera uma corrente elétrica ou voltagem em resposta a forças

e tensões mecânicas. Este fenômeno e conhecido como efeito piezelétrico direto e é usado em

sensores. O oposto desse efeito pode ser usado como controle. Com essa tecnologia é possı́vel

a fabricação de dispositivos leves e compactos com grande confiabilidade e simplicidade . Em-

bora muito progresso na pesquisa destes materiais tenha sido feito, seu uso ainda é limitado,

pois requerem um sistema de alta voltagem (SCHWARTZ, 2009).

Talvez o mais forte candidato destes materiais seja os de memória de forma. Materiais

de memória de forma, SMM (shape memory materials), são caracterizados pela temperatura

de transição, na qual o material se torna flexı́vel. Lui (2002) define os SMM como materiais

que podem ser deformados em uma forma temporária e dormente sobre especificas condições

de temperatura e esforço. Num momento posterior, esse material sobre estimulação térmica,

elétrica ou estı́mulo do ambiente pode retornar a sua forma original sem tensão residual devido

a energia elástica armazenada durante o processo de deformação inicial. Pesquisas apontam

um possı́vel uso de LCE (liquid crystalline elastomers) e SMP (shape memory polymer) em

estruturas de asas aeronáuticas (KIKUTA, 2003).

Entre os vários tipos de SMM, o SMA (shape memory alloy) tem se destacado em uma
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série de trabalhos como o mais promissor. Existem inúmeros artigos que estudam as proprie-

dades dos SMAs. Ligas como o Cu-Al-Zn e Ni-Ti (Nitinol) possuem uma pequena histerese

de transformação de fase (austenita⇔martensita) comparadas com o aço (SCHWARTZ, 2009).

Essa transformação de fase nos SMAs é reversı́vel e normalmente é caracterizada por calor

latente ou mudanças de complexos parâmetros. Para obter a deformação reversa, um disposi-

tivo de resfriamento ou aquecimento é incorporado. Por essas propriedades esses materiais tem

inúmeras aplicações em estruturas aeronáuticas, dispositivos de implante médico e em enge-

nharia em geral.

1.2.3 Perpectiva histórica

O conceito de morphing aircraft foi usado desde do começo da aviação. O Wright Flyer de

1903 era controlado por uma série de polias e cabos que torciam suas asas mudando a direção

da aeronave. Mesmo antes do vôo dos irmãos Wright, Clement Ader (ver Figura 1.11) já

desenvolvia conceitos de mudança radical de forma (WEISSHAAR, 2006). Ele conduziu uma

série de experimentos na França em 1873. Em 1909, escreveu uma monografia na qual descrevia

três tipos diferentes de aeronaves militares que fariam parte do futuro da aeronáutica: Scouts

(aviões de escolta), Bombers (bombardeiros) e Airplanes of the line (aviões de linha). Em seu

trabalho é mencionado:

“ Qualquer que seja a categoria da aeronave ela deve satisfazer essas condições

gerais: todas as partes das asas deve ser articuladas e deve ser capazes de dobrar

completamente... Quando os avanços em aeronave e construção permitirem,

asas pediram se dobradas e as suas membranas serão elásticas para permitir

o aumento ou diminuição da superfı́cie pelo comando do piloto (WEISSHAAR,

2006)”

Os primeiros teste em vôo com morphing aircraft foram conduzidos em 1911 na França.

Em Abril de 1916, Edson F. Gallaudet de Norwich patenteou uma asa “variable skewed” ( do
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Figura 1.11: Protótipo do Eole com geometria variável por Clemment Ader de 1890 (WEIS-
SHAAR, 2006).

inglês “asa enviesada”). Essa configuração pretendia melhorar a manobrabilidade como uma

alternativa para ailerons (WEISSHAAR, 2006).

(a) (b)

Figura 1.12: Experiências Soviéticas: Pterodactyl IV(a), Bakshaev LIG-7(b)

G.T.R. Hill projetou o monoplano Pterodacty IV,mostrado na Figura 1.12(a), que teve seu

primeiro vôo em 1931. Esta aeronave tinha a capacidade de mudança de enflechamento de 4 a

75 graus através de um mecanismo mecânico.

Ivan Makhonine, projetista da extinta União Soviética, elaborou uma série de projetos de

aeronaves com geometria variável nos anos 30. Entre esses projetos destaca-se o MAK-10 que

apresentava um dispositivo de asa telescópica. O MAK-10 vôo pela primeira vez em agosto de

1931. Essa tecnologia telescópica foi usada em muitos outros projetos (WEISSHAAR, 2006).

A asa telescópica de Makhonine possuı́a três grandes partes que deslizam uma sobre a

outra para mudar a envergadura e aérea da asa. Em operação a aeronave era capaz de mudar

sua envergadura em 162% (de 13m a 21m), com uma mudança de aérea de 157% (de 21 a

33 m2). Atuadores pneumáticos forneciam a energia para a contração e expansão das partes.
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Makhonine também projetou outras aeronaves com variação de geometria com sucesso. Em

1947, o MAK-123 fez seu primeiro vôo na França demonstrando o sucesso da asa telescópica

sem grandes efeitos adversos.

Outro exemplo na ex-união soviética é o Baksaev LIG-7, um morphing aircraft desenvol-

vido em 1937. Esta aeronave, mostrada na Figura 1.12(b), possuı́a uma configuração de asa

de grande razão de espectro para o vôo de cruzeiro. Para levantar vôo e pousar seis seções de

asas são entendidas em até 2/3 da envergadura. Cada seção de 50 cm, feita de plywood, é ope-

rada manualmente do cockpit e tencionada por fios de aço. As seções da asa telescópica eram

totalmente escondidas na fuselagem quando retraı́das (WEISSHAAR, 2006).

(a) (b)

Figura 1.13: Enflechamento variável:Bell X-5(a) e bombardeiro B-1B (b)

Apesar de Messerschmitt incorporar um mecanismo de ajustem em solo de enflechamento

no projeto P1101 em 1945, foi só em 1951 que o Bell X-5 fez seu primeiro vôo e deu inicio à

pesquisa experimental em enflechamento variável. Levou mais treze anos para que essa tecno-

logia se tornasse operacional no General Dynamics F-111. A controvérsia gerada pela versão

para a marinha dos Estados Unidos do F-111 exemplifica o questionamento da utilidade do

enflechamento variável na época. Em 1973, entrou em serviço o caça Grumman F-14 Tomcat

encerrando o debate sobre as dúvidas da tecnologia de enflechamento variável. Essa tecnologia

hoje e usada com sucesso em uma série de aeronaves incluindo o bombardeiro B-1B, Tornado

europeu e os Russos MIG-23/27, Su-17/20/22 e o Tu-160 conforme ilustrado na Figura 1.14.

Para esses aviões a variação de enflechamento está associada ao número de Mach, permitindo

um melhor desempenho aerodinâmico (MCGOWAN et al., 2009).
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(a) (b)

Figura 1.14: Enflechamento variável:caça Grumman F-14 Tomcat(a) e Tu-160 (b)

O projeto Mission Adaptive Wing(MAW) foi de uma ação conjunta da United States Air

Force e Nationl Aeronautics and Space Administration (NASA) afim de aplicar a tecnologia de

morphing num F-111 (POWERS et al., 1992). Foi a primeira tentativa de uma variação suave

de arqueamento de uma asa. As geometrias das seções transversais da asa se adaptavam as

tarefas especificas da aeronave (ver Figura 1.15).

O MAW utilizava sistemas de servos hidráulicos para variar o arqueamento do bordo de

ataque e fuga das seções da asa, resultado numa rotação possı́vel do bordo de ataque de +2 a

-21 graus e do bordo de fuga de +4 a -22 graus. As asas foram cobertas com o material flexı́vel

(Plexi-glass) para possibilitar o movimento. Este controle permitia uma deformação contı́nua

da superfı́cie da asa em todos os momentos, sem interrupções discretas na asa.

Testes realizados na década de 80 mostraram uma melhora no desempenho aerodinâmico

da asa do MAW, mas surgiram algumas controvérsias sobre o peso adicional da asa causado

pelos atuadores. Argumentou-se que atuadores convencionais poderiam ter um desempenho

(a) (b)

Figura 1.15: Mission Adaptive Wing(MAW): Teste de voo (a), seção tranversal deformada(b)
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similar ao MAW devido ao seu peso adicional. Apesar das controvérsias, o projeto foi uma das

primeiras demonstrações da aplicabilidade de novas configurações com mudanças continuas de

forma.

Figura 1.16: Conceito de aeronave de geometria variável da NASA, 2001.

Com o avanço em materiais adaptativo-inteligentes ocorreu um aumento na pesquisa na

area de morphing aircraft no final dos anos 90. Essas pesquisas tinham como objetivo a via-

bilidade do conceito de uma aeronave que como um pássaro poderia continuamente mudar de

configuração, adequando-se às condições de vôo. Nos Estados Unidos (EUA), dois programas

governamentais em particular se tornaram referência na visão contemporânea de morphing air-

craft: O NASA’s Morphing Project e o DARPA’s Morphing Aircraft Structure (MCGOWAN et

al., 2009).

O projeto NASA em morphing aircraft foi liderado no seu inı́cio pelo NASA Langley Re-

search Center no final da década de 1990. O projeto incluı́a a pesquisa de base em materiais

adaptativo-inteligentes, micro controle de escoamento e otimização de controle. O objetivo era

o desenvolvimento de componentes integrados que tornaria possı́vel uma multi-adaptabilidade

eficiente de veı́culos aeroespaciais.

O foco do programa era o desenvolvimento de tecnologias e não o desenvolvimento de um

morphing aircraft. Pesquisas em materiais formavam a base do projeto e tecnologias como

LaRC Macro-Fiber-Composite eram desenvolvidas, patenteadas e licenciadas. Em 2001 foi

criada uma imagem visionária do futuro do morphing aircraft a pedido do Administrador
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da NASA, Daniel Goldin, que procurava uma animação visionaria do futuro do conceito de

morphing aircraft, como ilustração de parte de sua palestra no congresso Americano. Essa ima-

gem, mostrada na figura 1.16, logo se tornou famosa como sı́mbolo de futuro da aeronáutica.

Em 2004 o projeto foi cancelado, porém McGowan et al. (2002) mostram muitas das pesquisas

continuam sob outros programas.

Figura 1.17: RPV morphing aircraft desenvolvido pela NextGEn Aeronautic no programa
DARPA MAS III

Em 2002, o Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) criou um programa

chamado “Morphing Aircraft Structures” que tinha como objetivo criar e avançar tecnologias

e conceitos para construir e avaliar uma aeronave com uma contı́nua e aerodinamicamente efi-

ciente capacidade de mudança radical de forma.

As primeiras duas fases do programa serviram como base para a investigação técnica e con-

ceitual dessas tecnologias. Os conceitos de morphing, desenvolvidos pela NextGEn Aeronautic

e LockHeed Martin, envolviam mudanças radicais de forma em envergadura e área molhada. O

programa tinha como foco o conceito de “Hunter-Killer” que compreendia uma configuração

de observador de baixa velocidade e uma de ataque de alta velocidade na mesma aeronave.

Os dois conceitos foram testados com sucesso no túnel de vento do NASA Langley Transonic

Dynamics Tunnel em 2005.

O foco na terceira fase foi o teste em vôo da configuração de baixa velocidade. Para tanto

foi desenvolvido uma aeronave controlada remotamente, RPV (Remotely Piloted Vehicle), com

capacidade de mudança radial de forma simulando a dinâmica de voo e possı́veis problemas de

controle de um morphing aircraft. Durante o programa a NextGen projetou e testou em vôo

um RPV (Figura 1.17) com 40% de alteração na aérea da asas, 73% na envergadura e 177% na
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razão de aspeto. Os teste de vôo do RPV da NextGen foram concluı́dos em 2007.

1.3 Aeroelasticidade de um morphing aircraft

O uso de materiais adaptativo-inteligentes em componentes estruturais de morphing aircraft

requer uma descrição correta dos efeitos estruturais e multidisciplinares afim de se avaliar a

viabilidade desses novos conceitos. A aeroelasticidade tem um papel muito importante nessa

análise.

Fruto das experiências adquiridas nos programas NASA’s Morphing Project e DARPA’s

MAS , a NASA desenvolveu um método análise integrada multidisciplinar (MDA) para projetos

de morphing aircraft. O objetivo desse método era desenvolver uma abordagem para assessorar

o projetista a acessar diferentes tipos de conceitos de morphing aircraft durante os primeiros

passos do projeto e também obter resultados de segunda ordem em desempenho para que as

decisões de projetos possam ser feitas com maior precisão.

Figura 1.18: Processo global de projeto integrado da NASA. (MCGOWAN et al., 2009)

Como pode ser observado na Figura 1.18 , além das questões aerodinâmicas e de desem-
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penho, a flexibilidade tem um papel importante na análise desse tipo de aeronave. Isso revela

a importância do conhecimento dos fenômenos aeroelásticos de uma aeronave de geometria

variável para uma correta abordagem do projeto.

O programa conjunto da NASA-Air force Active Aeroleastic Wing (AAW) foi um estudo in-

tensivo do controle aeroelástico de um morphing aircraft do começo dos anos 80 ( foi original-

mente chamada de Active Flexible Wing Project). Este programa se utilizou de uma modificação

estrutural da caça F/A-18, chamado de X-53, para investigar a tecnologia AAW e culminou num

programa bem sucedido de teste em vôo finalizado em 2003. Atuadores independentes de con-

trole do bordo de ataque e fuga alteravam a geometria da asa para diferentes manobras.

Figura 1.19: X-53: um F/A-18 Active Aeroelastic Wing modificado durante uma rolagem de
aileron em teste de voo

O projeto tı́pico de aeronaves requer peso e rigidez adicional a fim de evitar problemas

aeroelásticos dentro do envelope de vôo, o programa AAW demonstrou que a flexibilidade da

asa pode ser explorada permitindo assim aeronaves mais leves. No X-53, alguns componentes

estruturais foram removidos tornado as asas mais flexı́veis. Isto normalmente acarretaria numa

redução do envelope de vôo devido à efeitos aeroelásticos como reversão de aileron, porém o

sistema de controle foi programado para voar acima da velocidade de reverso de aileron usando

o controle das superfı́cies de bordo de fuga. Clarke et al. (2005) observou que a eficiência

estrutural do AAW pode contribuir para a manobrabilidade de aeronaves de alto-desempenho

em regimes transônico e supersônico.

A Figura 1.20 mostra a evolução história do papel da aeroelasticidade. Este gráfico ilustra-
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Figura 1.20: Impacto da aeroelasticidade no desempenho de aeronaves (SCHWARTZ, 2009).

tivo mostra o impacto dos fenômenos aeroelásticos no desempenho de veı́culos aéreos durante

a história, tendo como causa principal o aumento velocidade. A degradação aeroelástica ,na

maior parte da história da aviação, limitava o desempenho das aeronaves pela restrição do en-

velope de vôo para evitar problemas aeroelásticos e o aumento de peso adicional para garantir

a rigidez necessária. Porém, o ponto de 1903 mostra que a aeroelasticidade pode ser usada de

forma positiva se propriamente compreendia. Acredita-se que o uso dessa nova tecnologia ira

reverter a tendência negativa dos impactos aerolásticos no desempenho de aeronaves.

Recentemente houve uma série de estudos sobre os efeitos aeroelásticos em aeronaves de

geometria variável como os de Gern et al. (2002) e Campanile e Anders (2005). Sanders et al.

(2003) investigaram as caracterı́sticas aerodinâmicas e aeroelásticas das morphing aircraft com

superfı́cies de controle conformais. Amprikidis e Cooper (2003) desenvolveram um estudo de

materiais inteligentes para morphing aircraft em túnel de vento. Bae et al. (2005) desenvol-

veram um estudo das caracterı́sticas aerodinâmicas e aeroelásticas de uma asa de envergadura

variável para um mı́ssil.

Em especial o uso de morphing aircraft causará mudanças significativas no comportamento

aeroelástico da aeronave como descrito por Inman et al. (2001), Schwartz (2009), Mukho-

padhyay (2003). Portanto, o conhecimento do comportamento de uma superfı́cie flexı́vel sujeita
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a forças aerodinâmicas é muito importante para a formação de uma asa adaptativa.

1.4 Objetivos do Trabalho

O trabalho consiste num estudo preliminar das conseqüências aeroelásticas de um sistema

aeronáutico de geometria variável. Concentrando-se num caso bidimensional, um aerofólio de

referência será deformado dinâmicamente a partir de sua linha de arqueamento, a fim de se

avaliar suas repostas aeroelásticas em regime transônico. As conseqüências não lineares da

aerodinâmica não estacionária gerada pelo movimento do aerofólio também serão observadas.

Portanto o objetivo desse trabalho é explorar as respostas aeroelásticas transônicas de um ae-

rofólio com arqueamento variável no tempo.

A metodologia para análise aeroelástica é baseada num modelo de seção tı́pica. A integração

no tempo do sistema aeroelástico é obtida pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem. A

representação do escoamento transônico não estacionário foi computada por um código CFD

em um contexto de malhas não estruturadas com uma formulação dada pelas equações de Euler-

2D. As equações de Euler são representadas na forma conservativa e resolvidas utilizando o

método de volumes finitos nas variáveis espaciais por uma formulação explicita. A integração

no tempo do sistema de equações é feita através de um método explı́cito do tipo Runge-Kutta

de cinco passos.

O modelo de variação de arqueamento é baseado no modelo de perfil aerodinâmico da série

NACA. O aerofólio NACA0012 é definido como sendo a referência e a variação da linha de

arqueamento define a alteração da forma do aerofólio no tempo.

A metodologia de marcha no tempo permite observar a história das cargas e variáveis ae-

rodinâmicas devido à variação da linha de arqueamento para um gama de números de Mach.

Essa metodologia torna também possı́vel a apresentação das respostas aeroelásticas (arfagem e

deslocamento vertical) e cargas como resultado da movimentação periódica da linha de arque-

amento. Portanto, os efeitos e influências aeroelásticas do movimento prescrito do aerofólio

serão apresentadas e discutidas para uma faixa de freqüências reduzidas e regimes de escoa-
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mentos (números de Mach).

1.5 Organização da dissertação

O texto da Dissertação será dividido em cinco capı́tulos. O primeiro Capı́tulo consiste na

introdução ao assunto abordado no estudo. Neste capı́tulo serão apresentados alguns aspec-

tos gerias e históricos da aeroelasticidade e de sistemas aeronáuticos adaptativos (Morphing

aircrafts). Também será apresentada uma breve revisão literária relacionada ao estado da arte

dos efeitos aeroelásticos desses sistemas aeronáuticos. Por fim será definido os objetivos da

dissertação e sua organização.

O segundo Capı́tulo descreve o modelo matemático utilizado na dissertação. Este mo-

delo compreende: o modelo aerodinâmico transônico não estacionário baseado num código

CFD para solução numérica das equações de Euler pelo método de volumes finitos, o modelo

dinâmico-estrutural formado pela equação de movimento de uma seção tı́pica, sem amorteci-

mento estrutural e o modelo de variação de arqueamento baseado no modelo de aerofólios da

série NACA.

O terceiro Capı́tulo é uma verificação da habilidade do código CFD em descrever a aero-

dinâmica do movimento prescrito do aerofólio. Esta verificação consiste em um estudo de con-

vergência de malha onde uma malha apropriada ao estudo é escolhida e verificação estacionária

e não estacionárias para um faixa de regimes, freqüências reduzidas e deformações máximas do

aerofólio. Este Capı́tulo também apresenta discussão dos possı́veis mecanismos fı́sicos associa-

dos aos comportamentos não lineares da aerodinâmica da movimentação periódica de aerofólio

com arqueamento variável.

Os resultados das respostas e cargas aeroelásticas de um aerofólio com arqueamento variável

estão descritas no quarto Capı́tulo. Foram analisadas as respostas e cargas aeroelásticas para um

faixa de regimes, freqüências reduzidas e amplitudes de movimento prescrito do aerofólio. Pri-

meiramente, são obtidas as histórias no tempo do movimento de arfagem, deslocamento vertical

e cargas aeroelásticas de coeficiente de sustentação e momento. Em seguida, serão analisados os
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retratos de fase das respostas aeroelásticas de deslocamento vertical e arfagem devido à variação

da linha de arqueamento. Por último serão analisadas as cargas aeroelásticas de coeficiente de

sustentação e momento em relação ao movimento do prescrito do aerofólio.

O quinto Capı́tulo apresenta as conclusões e propostas para os trabalhos futuros.



CAPÍTULO

2
Modelo Matemático

Este Capı́tulo descreve o modelo matemático utilizado por este presente estudo. O mo-

delo matemático compreende: o modelo aerodinâmico não estacionário em regime transônico

acoplado a um o modelo dinâmico-estrutural e o modelo de variação de arqueamento de um

aerofólio.

Para modelar escoamentos em regime transônico as equações básicas são dadas pelas leis

de conservação de massa, da quantidade de movimento e da energia. Supondo-se que o escoa-

mento é sempre colado à superfı́cie aerodinâmica, então, a não linearidade dominante é devido

as ondas de choque. Desta forma, termos viscosos podem ser desprezados do equacionamento.

O sistema de equações que obedece às leis de conservação e não considera os termos de visco-

sidade é conhecido como as equações de Euler.

Um código CFD para a solução numérica das equações de Euler foi desenvolvido usando

um método de volumes finitos aplicado em um contexto de malhas não estruturadas como des-

crito por Azevedo (1992a). A marcha no tempo do sistema de equações discretizadas é feita

através de um método explı́cito do tipo Runge-Kutta hı́brido de cinco passos implementado por

Oliveira (1993).

O modelo dinâmico-estrutural é formado pela equação de movimento de um modelo clássi-

co. Neste modelo uma seção tı́pica, sem amortecimento estrutural, descreve o movimento osci-

latório dado pelos deslocamentos vertical e torcional. O equacionamento refere-se a um modelo

35
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estrutural linear.

Em seguida, é apresentada a metodologia de solução do sistema aeroelástico em marcha no

tempo. O sistema é apresentado no domı́nio do tempo para a solução a partir da formulação por

variáveis de estado. A integração no tempo das soluções é obtida pelo método de quarta ordem

de Runge-Kutta, obtendo-se assim a história no tempo do sistema aeroelástico.

O modelo de variação de arqueamento é baseado no modelo de aerofólios da série NACA

(National Advisory Committee for Aeronautics). Essas equações são utilizadas para desen-

volver as variações dinâmicas do aerofólio que implicam num reposicionamento da malha no

código de CFD.

A partir do acoplamento desses três modelos pode-se estudar o comportamento aeroelástico

transônico de um aerofólio com arqueamento variável.

2.1 Modelo aerodinâmico

Como descrito por Anderson (1995) as equações que descrevem escoamentos aerodinâmicos

tı́picos, são obtidas pelas equações de conservação de massa, quantidade de movimento e ener-

gia juntamente com as equações de estado admitidas para o ar atmosférico. Essas equações só

podem ser resolvidas após as especificações das condições inicias e de contorno apropriadas.

Ao desconsiderar o efeito da viscosidade obtêm-se as equações de Euler.

Nessa formulação são aplicados os princı́pios fundamentais da fı́sica nos modelos do fluido.

Considerando-se um escoamento tridimensional atravessando um volume arbitrário Ω fixo no

espaço, limitado por uma superfı́cie S as leis de conservação são representadas por (ANDER-

SON, 1995):

1. Para a equação da continuidade aplica-se o princı́pio de conservação de massa: a variação

por unidade de tempo da quantidade de massa dentro do volume Ω, deve ser igual a massa
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que atravessa o volume pela superfı́cies, ou seja,

∂

∂ t

∫
Ω

ρdΩ+
∮

S
ρ~V ·d~S = 0, (2.1)

onde ρ é a massa especı́fica do fluido com velocidade ~V .

2. Para as equações de quantidade de movimento aplica-se o princı́pio de conservação da

quantidade de movimento (segunda lei de Newton): a taxa de variação tempo da quanti-

dade de movimento do fluido é igual á resultante das forças que atuam sobre o fluido:

∂

∂ t

∫
Ω

ρ~V dΩ+
∮

S

(
ρ~V ·d~S

)
~V +

∮
S

ρd~S =
∫

Ω

ρ~fedΩ, (2.2)

onde ρdS é a força de superfı́cie devido a pressão atuando em um elemento de área dS e

fe são as forças de corpo. A massa de escoamento que atravessa o elemento de área dS

é
(

ρ~V ·d~S
)

, onde a quantidade de movimento do escoamento que atravessa por segundo

dS é
(

ρ~V ·d~S
)
~V .

3. Para a equação de energia aplica-se o princı́pio de conservação de energia (primeira lei da

termodinâmica): a taxa de variação temporal da energia é igual á soma do fluxo resultante

de calor para o fluı́do com o trabalho realizado sobre o fluı́do.

∂

∂ t

∫
Ω

ρetdΩ+
∮

S
ρH~V ·d~S =

∫
Ω

ρ~fe ·~V dΩ, (2.3)

onde et é a energia total dada pela soma da energia interna e energia cinética por unidade

de massa e H é a entalpia total, dadas respectivamente por:

et = e+
|~V |2

2
,

H = et +
p
ρ

.
(2.4)

Aplicando-se o teorema da divergência nas equações 2.1 a 2.3, obtém-se as equações na

forma de derivadas parciais. Portanto, a forma conservativa das equações de Euler bidimensio-

nais em coordenadas cartesianas, sem considerar as forças de corpo, são escritas:

Continuidade:
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∂ρ

∂ t
+

∂ (ρu)
∂x

+
∂ (ρv)

∂y
= 0, (2.5)

Quantidade de movimento em x e y:

∂ (ρu)
∂ t

+
∂
(
ρu2)
∂x

+
∂ (ρuv)

∂x
=−∂ p

∂x
∂ (ρv)

∂ t
+

∂
(
ρv2)
∂y

+
∂ (ρuv)

∂y
=−∂ p

∂y
,

(2.6)

Energia:

∂ (ρet)
∂ t

+
∂ (ρetu)

∂x
+

∂ (ρetv)
∂y

=−∂ (ρu)
∂x

− ∂ (ρv)
∂y

, (2.7)

onde u e v são as duas componentes de velocidades em um sistema cartesiano.

Reescrevendo as equações na forma vetorial:

∂~Q
∂ t

+
∂~F
∂x

+
∂~G
∂y

= 0, (2.8)

onde ~Q é o vetor das variáveis obedecendo a forma conservativa das equações e chamado de

vetor das variáveis conservadas,~F e ~G são chamados de vetores de fluxo, dados por:

~Q =



ρ

ρu

ρv

ρet


,~F =



ρu

ρu2 + p

ρuv

u(ρet + p)


,~G =



ρv

ρuv

ρv2 + p

v(ρet + p)


, (2.9)

onde,

et = e+

(
u2 + v2)

2
. (2.10)

O sistema de equações fica completo com a expressão para o cálculo da pressão para um

gás perfeito:
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p = (γ−1)+
[

e− 1
2

ρ
(
u2 + v2)] , (2.11)

onde ρ é a densidade, e é energia e γ = cp
cv

razão de calor especı́fico.

2.1.1 Soluções numéricas das equações de Euler

Diferentes métodos numéricos são desenvolvidos para as várias aproximações aerodinâmicas

possı́veis de escoamentos em regime transônico. O modelo aerodinâmico utilizado está descrito

pelas leis de conservação de massa, quantidade de movimento e energia dados pelas equações

de Euler.

As equações de Euler são discretizadas espacialmente a partir de uma formulação centrada

nos volumes, que é obtida a partir da definição de um valor médio para as propriedades em cada

volume i na forma:

Qi =
1
Vi

∫ ∫
Vi

~Qdxdy. (2.12)

Então, as equações de Euler são transformadas de um conjunto de equações diferenciais

parciais para um conjunto de equações diferenciais ordinárias, escritas na seguinte forma:

d
dt

(QiVi)+Ri(~Q) = 0, (2.13)

onde Ri é o resı́duo do escoamento para o volume i, na qual contém todos os termos da

discretização espacial.

A Figura 2.1 contém a representação esquemática do volume i. Nela é possı́vel observar

que o volume de controle Vi, utilizado para a integração, é composto pelo próprio volume re-

sultante da discretização do domı́nio. Outra observação importante é que os vértices de cada

volume são ordenados sempre no sentido anti-horário, conforme mostrado na Figura 2.1.

A avaliação da integral na superfı́cie é feita utilizando-se a formulação centrada dos termos
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Figura 2.1: Representação esquemática do volume i.

convectivos proposto por Jameson et al. (1981). Nesta discretrização, operador convectivo é

calculado com a média aritmética dos vetor das variáveis conservadas calculados utilizando-se

as propriedades dos dois volumes adjacentes a i-ésima face.

Calcula-se o operador convectivo da seguinte forma:

∫
Si

(Gdy−Fdx)≈C (Qi) =
3

∑
k=1

[
G
(
Qi,k
)
(yk2− yk1)−F

(
Qi,k
)
(xk2− xk1)

]
, (2.14)

onde ,

Qi,k =
(Qi +Qk)

2
, (2.15)

sendo (xk1,xk2) e (yk1,yk2) os vértices que definem a interface entre os volumes i e k.

Por se utilizar um esquema de diferenças centradas e pelo fato das equações de Euler se

comportarem como um sistema de equações hiperbólicas não dissipativas faz-se necessário o
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uso de termos de dissipação artificial. Esses termos explı́citos serão responsáveis por controlar

as instabilidades numéricas não lineares. Portanto, reescrevendo as equações de Euler com o

operador dissipativo como D(Qi) tem-se:

d
dt

(QiVi)+C (Qi)−D(Qi) = 0. (2.16)

O operador de dissipação artificial D(Qi) segue as idéias de Pulliam (1986) para o controle

das instabilidades não lineares. Assim, define-se:

Di = d2 (Qi)−d4 (Qi) , (2.17)

onde d2 (Qi) representa o operador de segunda diferença e d4 (Qi) o operador de quarta diferença.

A aplicação desta metodologia em um contexto de malhas não estruturadas é feita utilizando-

se operadores construı́dos a partir da definição do laplaciano do vetor de variáveis conservadas

para o i-ésimo volume:

∇
2Qi =

3

∑
k=1

(Qk−Qi) , (2.18)

onde a somatória em k é feita tomando-se os volumes que possuem uma face comum com o

volume i.

Assim, os termos dos operadores de segunda e quarta diferença são dados por:

d2 (Qi) =
3

∑
k=1

ε
(2)
ik
2

αik (Qk−Qi) , (2.19)

d4 (Qi) =
3

∑
k=1

ε
(4)
ik
2

αik
(
∇

2Qk−∇
2Qi
)
, (2.20)

onde,

αik =
Ai +Ak

2
, (2.21)
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Ai =
3

∑
e=1
|ue∆ye− ve∆xe|+αe

√
∆x2

e +∆y2
e , (2.22)

sendo e a interface entre os volumes i e k, ∆xe e ∆ye representam os incrementos em x e y,

respectivamente, ue e ve os componentes de velocidades catesianas, e αe a velocidade do som

ao longo da interface e, e

ε
(2) = K(2) max(vi,vk) , (2.23)

ε
(4) = max

[
0,
(

K(4)− ε
(2)
)]

, (2.24)

vi =
∑

3
k=1 |pk− pi|

∑
3
k=1 (pk + pi)

, (2.25)

onde K(2) e K(4) são parâmetros definidos pelo usuário.

Desta forma, é possı́vel obter a solução das equações de Euler com o operador dissipativo

independente do passo no tempo (MAVRIPLIS, 1990; BIGARELLA et al., 2004).

Oliveira (1993) apresentou um código computacional para a análise das soluções de marcha

no tempo das equações de Euler que será utilizado neste estudo. O código utiliza o esquema

hı́brido de cinco estágios de Runge-Kutta, com segunda ordem de precisão, de tal forma que a

integração temporal do sistema de equações, dado pela Equação (Eq. 2.26), é escrita como:
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Q(0)
i = Q(n)

i ,

Q(1)
i =

V n
i

V n+1
i

Q(0)
i −α1

∆t
V n+1

i

[
C
(

Q(0)
i

)
−D

(
Q(0)

i

)]
,

Q(2)
i =

V n
i

V n+1
i

Q(0)
i −α2

∆t
V n+1

i

[
C
(

Q(1)
i

)
−D

(
Q(1)

i

)]
,

Q(3)
i =

V n
i

V n+1
i

Q(0)
i −α3

∆t
V n+1

i

[
C
(

Q(2)
i

)
−D

(
Q(1)

i

)]
,

Q(4)
i =

V n
i

V n+1
i

Q(0)
i −α4

∆t
V n+1

i

[
C
(

Q(3)
i

)
−D

(
Q(1)

i

)]
,

Q(5)
i =

V n
i

V n+1
i

Q(0)
i −α5

∆t
V n+1

i

[
C
(

Q(4)
i

)
−D

(
Q(1)

i

)]
,

Q(n+1)
i =

V n
i

V n+1
i

Q(5)
i ,

(2.26)

onde os valores n e n + 1 estão associados às propriedades no começo e no final do n-ésimo

passo no tempo e os valores dos coeficientes αi são:

α1 =
1
4
,α2 =

1
6
,α3 =

3
8
,α4 =

1
2
,α5 = 1, (2.27)

Para maior eficiência computacional, o operador dissipativo é avaliado somente durante os

dois primeiros estágios.

2.1.2 Condições de contorno e movimento da malha

As condições de contorno na fronteira externa são as do tipo não-reflexiva para garantir

que não haja reflexão das informações que se propagam para fora do campo. Sobre o perfil foi

utilizado a condição de contorno de parede sólida garantindo a impermeabilidade e a tangência

do escoamento em contato com o aerofólio.

No estudo faz-se necessária a utilização de uma técnica de movimentação da malha com-

putacional de acordo com deslocamento do aerofólio, tanto prescrito (variação de arquemento)

quanto aeroelástico. A técnica utilizada por este trabalho foi descrita por Oliveira (1993) e se

intilula algorı́timo de malha dinâmica.

Este algorı́timo foi concebido para um contexto de malhas não estruturadas. Cada face do
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triângulo é modelada com uma certa rigidez, que é inversamente proporcional ao comprimento

da face, simulando uma mola. A nova posição dos vértices da malha é calculada por um método

interativo do tipo preditor-corretor. Desta forma, enquanto a fronteria externa se mantém fixa, os

pontos da malha computacional são reajustados a partir do movimento da fronteria do aerofólio

a cada passo de tempo.

2.2 Modelo dinâmico-estrutural

A formulação dinâmico-estrutural utilizada no presente trabalho é baseada do modelo clássico

de uma seção tı́pica, conforme está representado na Figura 2.2, que apresenta as coordenadas

generalizadas o deslocamento vertical w e o ângulo de arfagem α . Como descrito por Bis-

plinghoff et al. (1955), aplica-se as equações de Lagrange a esse sistema, obtêm-se as equações

de movimento escritas na seguinte forma:

 maẅ−Sα α̈ +Kww = L

−Sα ẅ+ Iα α̈ +Kαα = M
(2.28)

Nestas expressões, ma é a massa do aerofólio, Kw e Kα são as constantes de rigidez flexional

e torcional, respectivamente e b é a semicorda do aerofólio, o momento estático e o raio de

giração do aerofólio são definidos, respectivamente, por:

Sα = mabxα , Iα = mab2r2
α . (2.29)

Reescrevendo as equações de movimento de um aerofólio com dois graus de liberdade

adimensionalizado, como mostrado na Figura 2.2: ξ ′′− xαα ′′(ω̄2Ū−2)ξ = CL(µπ)−1

−(xαr−2
α )ξ ′′+α ′′+Ū−2α = 2Cmr−2

α (µπ)−1.
(2.30)

onde, ξ é o deslocamento vertical adimensiolalizado em relação a semi-corda do aerofólio b

(i.e.,ξ = w
b ), rα =

√
Iα

mb2 é o raio de giração sobre o eixo elástico (Iα momento de inercia
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Figura 2.2: Seção tı́pica aeroelastica.

em relação ao eixo elástico), xα é a distância do centro de massa, µ = m
ρ∞πb2 a relação de

massa do eixo elastico, ω̄ = ωw
ωα

é a razão das frequências naturais não acopladas, ωw =
√

kh
m

(frequência do deslocamento vertical) e ωα =
√

kθ

Ip
(frequência do movimento angular), Ū =

U
bωα

a velocidade reduzida, ()′ representa a derivada em relação ao tempo adimencional (τ =

ωαt), CL e Cm são os coeficientes de sustentação e momento de arfagem obtidos da solução do

código de CFD.

As equações aeroelásticas (Eq. 2.30) podem ser integradas usando o método de passo de

tempo de Runge-Kutta de quarta ordem, rescrevendo as variáveis como,

x =
[

ξ ξ ′ α α ′
]T

, (2.31)

obtendo-se o seguinte conjunto de equações diferenciais de primeria ordem:

x′ = M−1f−M−1Kx, (2.32)

onde

f =
Ū2

µπ



0

CL

0

2Cm


,M =



1 0 0 0

0 1 0 −xα

0 0 1 0

0 −xα 0 r2
α


,K =



0 −1 0 0

ω̄2 0 0 0

0 0 0 −1

0 0 r2
α 0


. (2.33)
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O acoplamento do sistema aeroelástico compreende promover que os modelo aerodinâmico

e dinâmico-estrutural sejam resolvidos simultaneamente. A solução do sistema do modelo es-

trutural linear é dado pela integração numérica pelo método de Runge-Kutta tradicional. Os

valores dos coeficientes aerodinâmico, CL e Cm, obtidos pelo código CFD são incorporados

no equacionamento aeroelástico. O sistema aeroelástico é obtido pelo método Runge-Kutta de

quarta ordem, onde o processo iterativo entre o sistema estrutural e aerodinâmico ocorre na

seguinte seqüência:
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Figura 2.3: Esquema da metodologia de marcha no tempo do sistema aeroelástico.

1. São fornecidos os conjuntos de condições iniciais dados pelas incidência α0, desloca-

mento vertical w0, e pela solução do estado estacionário do código CFD para os valores

de CL e Cm;

2. As variáveis no tempo discreto n + 1 das equações são inicialmente um conjunto dos

valores no tempo n;



2.3 Modelo de variação de arqueamento 47

3. As novas posições e velocidades do aerofólio para as forças aerodinâmicas são obtidas

resolvendo-se a equação estrutural pelo método de Runge-Kutta;

4. Calcula-se o deslocamento da malha aerodinâmica de acordo com as novas posições es-

truturais;

5. São fornecidas as novas posições dos nós da malha computacional ao código CFD;

6. São calculados as forças aerodinâmicas no tempo n e obtidos os valores dos coeficientes

CL e Cm;

7. Assim são fornecidas as variáveis estruturais, os coeficientes aerodinâmicos e os pontos

da malha para o tempo n+1 e o processo se repete.

2.3 Modelo de variação de arqueamento

O modelo de variação de arqueamento está baseado no modelo de perfil aerodinâmico da

série NACA. Este modelo fornece expressões que permitem determinar a quantidade de ar-

queamento em um perfil aerodinâmico. A metodologia NACA tem se mostrado, na indústria

aeronáutica, como uma ferramenta importante para se obter sistematicamente uma combinação

de espessura para uma certa linha de arqueamento (ANDERSON, 1995).

Os aerofólios NACA foram projetados entre 1929 e 1947 no NACA’s Langley Field Labora-

tory sob a supervisão de Eastman Jacobs. Em sua grande maioria esses aerofólios são baseados

em descrições geométricas simples. Apesar de que uma nova geração de aerofólios tenha su-

gerido resultado de um melhor entendimento do desempenho e novas habilidades no projeto de

aerofólios usando métodos computacionais, os aerofólios NACA ainda são usados em muitas

aplicações aeronáuticas (ABBOTT; DOENHOFF, 1959).

O relatório 460 da NACA (Jacobs et al. (1933)) descreve que aerofólios muito eficientes

conhecidos na época com o Gottingen 398 e o Clark Y são muito semelhantes quando sua

linha de arqueamento era removida (arqueamento igual a 0) e reduzidos para a mesma espes-

sura máxima. Portanto, a variação de espessura destes aerofólios foi escolhida como base para
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o desenvolvimento dos aerofólios NACA (posteriormente estes aerofólios foram chamados de

4 dı́gitos). Porém, ao se reduzir as linhas de arqueamento desses aerofólios em comum ao um

mesmo máximo de arqueamento as geometrias resultantes eram muito diferentes. Foi observado

também que a variedade de formas podia ser conservada ao usar formas simples de variação do

máximo de arqueamento e posição do máximo de arqueamento. Portanto, a linha de arquea-

mento seria definida arbitrariamente por duas equações parabólicas, afim de evitar distorções

na geometria do aerofólio.

Assim, um aerofólio com uma corda de comprimento c e um eixo definido por x ao longo

da corda, tem coordenadas transversais para a linha de arqueamento relativa a corda, yc
c , e


yc

c
=

m
p2

y

[
2py

(x
c

)
−
(x

c

)2
]

, para x
c < py ,

yc

c
=

m

(1− py)
2

[
1−2py +2py

(x
c

)
−
(x

c

)2
]

, para x
c ≥ py ,

(2.34)

onde py e a posição na corda do máximo de yc
c e m o máximo yc

c da linha de arqueamento.

Para este trabalho, usando a linha de arqueamento dada pelas equações (Eq. 2.34), foi

possı́vel desenvolver variações dinâmicas do aerólito. Essas variações de geometria implicam

num reposicionamento da malha, que consiste no ajuste acima e abaixo dos vértices da malha

devido à variação da linha de arqueamento.

Os aerofólios foram deformados a partir da referência do perfil NACA 0012 e em todos os

casos foi fixado a espessura máxima de 12%. Portanto, o aerofólio não deformado da Figura

2.4(a) é o NACA 0012. As deformações causadas pela variação da linha de arqueamento foram

restringidas, a fim de garantir a preservação da solução aerodinâmica não estacionária dentro

de um intervalo razoável do regime transônico. Portanto, foram determinados para o presente

estudo 3 valores de máximo arqueamento, ou seja, 0.1%, 0.3% e 0.5%, de cada aerofólio e o

ponto de maximo arqueamneto no centro do aerofólio (0.5c) como ilustrada nas Figuras 2.4 e

2.5.
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(a)
não-
derformado

(b)
0.1%(100x)

Figura 2.4: Contorno do aerofólio e malha de volumes finitos: (a) arqueamento não deforma-
dos (b) arqueamento com 0.1%(aumento de 100x) deformação

(a)
0.3%(100x)

(b)
0.5%(100x)

Figura 2.5: Contorno do aerofólio e malha de volumes finitos: (a) arqueamento com 0.3%(au-
mento de 100x) deformação (b) arqueamento com 0.5%(aumento de 100x) deformação
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CAPÍTULO

3
Verificação do modelo aerodinâmico

Os métodos computacionais em aerodinâmica tornaram possı́vel a solução das equações

que governam escoamentos sem as simplificações que limitavam tratamento analı́tico anterior.

Como conseqüência, soluções de escoamentos complexos podem ser obtidas com um nı́vel de

detalhamento que não era possı́vel no passado. Portanto, a integridade da solução computacio-

nal é um fator chave na utilidade dessa metodologia em decisões de projeto.

Um conceito para garantir a integridade da solução numérica foi sugerido por Bradley

(1988). Este conceito é chamado de “validação” (do inglês, CFD validation). A validação

envolve uma comparação detalhada da solução computacional com dados experimentais a fim

de verificar a capacidade do código em representar com precisão um modelo fı́sico de escoa-

mento.

Através da validação assegura-se que a solução obtida pelo código representa adequada-

mente a fı́sica que esta sendo modelada. Observa-se que uma validação completa de um código

requer requisitos rigorosos de precisão computacional e experimental.

Para fornecer o básico para a validação do código, os experimentos devem fornecer informa-

ções, com precisão e resolução adequada, em que as condições dos dados experimentais sejam

representativas aos do código para qual será utilizado. A precisão de um código CFD é definida

pragmaticamente como a capacidade de prever as caracterı́sticas fı́sicas de um determinado es-

coamento da mesma forma que a precisão experimental reflete a capacidade fı́sica para medir

51
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um escoamento (BRADLEY, 1990).

Segundo Bradley (1990) a acurácia da solução numérica tem 4 grandes limitações:

1. A adequação das equações para representar as caracterı́sticas do escoamento, natural-

mente, é uma questão fundamental que pode limitar a solução.

2. O uso de algoritmos numéricos como rotinas de suavização e esquemas de aceleração de

convergência, pode contribuir para o aumento do erro numérico.

3. A resolução da malha pode levar ao erro na medida em que as malhas geradas podem não

captar a dimensão dos fenômenos fı́sicos em todo domı́nio da solução.

4. Muitas das soluções requerem modelos fı́sicos para representar fenômenos que não estão

totalmente compreendidos (por exemplo, o fenômeno de turbulência), o que pode se trans-

formar em importantes fontes de erros.

No estudo ao se deformar o aerofólio de referência, um “novo” aerofólio. Não existe ne-

nhum dados experimental para este “novo” aerofólio, tornando inviável a validação completa

do código com o aerofólio deformado. Portanto, o presente Capı́tulo será desenvolvido uma

verificação do código para o estudo das respostas aeroelásticas de um aerofólio com variação

de arqueamento.

Numa investigação prévia, o código CFD foi validado para o aerofólio de referência, isto é

o aerofólio NACA0012. Para tanto, as cargas aerodinâmicas estacionárias e não estacionárias

do aerofólio de referência foram comparadas com dados experimentais (AZEVEDO, 1992b;

CAMILO, 1999). Essa validação do código foi obtida para uma malha não estruturada do tipo

“o”. Para o caso não estacionário a validação se deu pela comparação das distribuições de Cp

entre o código e dados experimentais da AGARD ( the Advisory Group for Aerospace Research

and Development ) (CAMILO, 1999).

Para os casos do aerofólio deformado, foi feito um estudo de convergência de malha para

escolher uma malha apropriada como também verificações estacionárias e não estacionárias dos

aerofólios para um faixa deformações, velocidades e freqüências reduzidas.
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Mudanças geométricas na linha média no aerofólio de referência têm impactos significati-

vos na distribuição de pressão e posicionamento das ondas de choque durante o vôo transônico.

Como pequenas alterações na linha de arqueamento são consideradas no presente estudo, foi

assumido que o código fornece respostas aerodinâmicas apropriadas para os aerofólios defor-

mados. Para tanto foi admitido uma posição máxima de arqueamento (py) de 0.5 (metade da

corda) e ‖mmax‖ de 0.1%, 0.3% e 0.5% ( conforme as equações ( 2.34)).

3.1 Estudo de convergência de malha

(a)
Malha
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Figura 3.1: Vista do domı́nio computacional tipo “o”

O erro numérico em soluções de CFD é função da densidade da malha utilizada. O erro de

truncamento diminui com um crescente número de pontos na malha. Além disso, a distribuição

de pontos e tamanho da malha devem ser compatı́veis com as escalas fı́sicas do escoamento

para ajudar a garantir a precisão da solução. Porém, as limitações práticas dos computadores

atuais não permitem a eliminação total desta fonte de erro. Uma das maiores limitações reside

no fato de que o aumento do refinamento da malha aumenta o tempo computacional.

O conceito de convergência de malha refere-se ao refinamento dos elementos de malha

necessários em um modelo para garantir que os resultados de uma análise não são afetados, al-

terando o tamanho da malha levando-se em consideração o tempo computacional gasto (BRA-
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DLEY, 1990). A metodologia de estudo de convergência de malha consiste na comparação de

um parâmetro crı́tico (no caso de um CFD um parâmetro associado às cargas aerodinâmicas)

para diferentes refinamentos de malhas. A comparação do parâmetro crı́tico com uma medida

de densidade da malha é utilizada para indicar quando a convergência é alcançada (NAFEMS,

2010).

Tabela 3.1: Malhas não estruturadas para estudo de convergência
Número da malha Raio Volumes Pontos do aerofólio

1.0 100 cordas 9226 131
2.0 100 cordas 13690 157
3.0 100 cordas 20606 231
4.0 100 cordas 54836 453

No presente estudo foram utilizadas 4 malhas de diferentes refinamentos com descrito pela

Tabela 3.1. A partir dos resultados obtidos pelo estudo desenvolvido por Camilo (1999) com o

aerofólio de referência optou-se pelo uso de uma malha não estruturada tipo “o” (Figura 3.1(a))

com refinamento próximo ao aerofólio para melhor captura de ondas de choque (Figura 3.1(b)).

Todas as malhas possuem um raio de 100 cordas. Os parâmetros crı́ticos escolhido para serem

comparados são o CL e curvas de Cp ,em especial, a localização das ondas de choque.

Para as simulações utilizou-se o mesmo critério de convergência de Resı́duo Máximo de

10−12, que representa o erro relativo da diferença de cada interação. No estudo utilizou-se um

computador com processador Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 de 2.40GHz com 2.00GB de

memória RAM.

O estudo de convergência de malha foi realizado para o caso de Mach 0.85, onde se espera

encontrar o caso com caracteristicas mais fortemente não lineares. Nesse caso foram compa-

rados os parâmetros crı́ticos das 4 malhas para o aerofólio não deformado e deformado com

‖mmax‖ de 0.1%, 0.3% e 0.5%.

A seguir serão apresentados os resultados do estudo de convergência de malha realizados

para um número de Mach de 0.85 e 0 grau de ângulo de incidência. Os valores de coeficientes

de sustentação (CL) de acordo com os domı́nios computacionais são apresentados na Tabela 3.2.

Como esperado os valores de CL para o aerofólio não deformado (‖mmax‖ = 0.0%) para todas
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as malhas tende a zero e para o aerofólios deformados os valores crescem conforme aumenta-se

o ‖mmax‖.

Observa-se novamente uma diferença entre os valores de CL da malha 1.0 com as demais

malhas. Esse fato pode ser causado por uma incapacidade da malha 1.0 (de menor refinamento)

em descrever corretamente a zona de onda de choque. Outro fato a ser observado é a diferença

entre os valores de CL entre a malha 2.0 e as malhas 3.0 e 4.0.

Tabela 3.2: Coeficiente de sustentação com a variação do domı́nio computacional para Mach
0.85 e 0 grau de ângulo de incidência.

Malha CL
‖mmax‖= 0.0% ‖mmax‖= 0.1% ‖mmax‖= 0.3% ‖mmax‖= 0.5%

1.0 0.2117×10−08 0.03397 0.10100 0.01702
2.0 0.4311×10−07 0.00381 0.01189 0.01936
3.0 0.5460×10−07 0.00282 0.00820 0.01388
4.0 0.3163×10−07 0.00306 0.00867 0.01478

A diferença entre os valores de CL da malha 1.0 pode ser vista também na Figura 3.2 que

apresenta as curvas de coeficiente de sustentação por número de volumes. Essa diferença é mais

acentuada para os aerofólios deformados de ‖mmax‖ = 0.1% e 0.3%. Na curva de ‖mmax‖ =

0.5% é possı́vel notar uma maior diferença dos valores de CL entre a malha 2.0 e as malhas 3.0

e 4.0. Portanto, as malhas 3.0 e 4.0 parecem representar de maneira mais fiel os valores de CL

que as demais malhas.

A Figura 3.3 mostra as curvas de coeficiente de pressão para os diferentes aerofólios para

Mach 0.85. Observa-se a formação de uma onda de choque posicionada a 75% da corda.

Também e possı́vel notar que as malhas 3.0 e 4.0 descrevem melhor a região do choque que

as malhas 1.0 e 2.0. Parece também haver uma convergência na posição da onda de choque a

partir da malha 3.0.

Os resultados para o tempo computacional e o número de interações para as diferentes

malhas e aerofólios são mostrados na Tabela 3.3. Ocorre um aumento do número de interações

para atingir a convergência com o refinamento da malha. Observa-se também um número menor

de interações necessárias para convergência no caso de Mach 0.85 que nos casos de Mach 0.65
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e 0.75. Este fato pode estar associado uma otimização do código para este tipo de regime.

Em relação ao tempo computacional, observa-se como nos casos de Mach 0.65 e 0.75

um aumento exponencial do tempo computacional com o refinamento das malhas. Ocorreu

um aumento de mais de 600% entre malha 3.0 e 4.0 no tempo computacional (15.5min. para

105.0min.).

Tabela 3.3: Número de interações e tempo computacional das 4 malhas para Mach 0.85 e 0 grau
de ângulo de incidência.

Malha Número de interações para convergência Tempo
‖mmax‖= 0.0% ‖mmax‖= 0.1% ‖mmax‖= 0.3% ‖mmax‖= 0.5%

1.0 19941 26239 21234 22398 4.0min
2.0 21616 35375 34914 34996 10.5min
3.0 23945 31773 31095 36379 15.5min
4.0 50277 63523 67883 69108 105.0min

A Tabela 3.4 apresenta a média de tempo computacional para cada 1000 interações. È

possı́vel observar um aumento exponencial do tempo computacional com o refinamento das
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Figura 3.2: Curvas de coeficiente de sustentação por número de volumes das 4 malhas para
Mach 0.85 e 0 grau de ângulo de incidência.
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Figura 3.3: Curvas de coeficiente de pressão das 4 malhas para Mach 0.85 e 0 grau de ângulo
de incidência.

malhas principalmente ente a malha 3.0 e 4.0. Este resultado demonstra que não só o número

de interações para atingir a convergência aumenta com o refinamento da malha como também

o tempo gasto em cada interação.

Conclui-se no estudo convergência de malha que para todos os regimes a malha 3.0 pode

descrever de maneira correta o escoamento ao redor dos aerofólios deformados com um baixo

curto computacional sendo a mesma utilizada no resto de presente estudo.

Tabela 3.4: Média de tempo computacional para cada 1000 interações
Malha Tempo

1.0 11s
2.0 18s
3.0 29s
4.0 93s
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3.2 Aerodinâmica estacionária

Como parte da verificação do código, a investigação estacionária tem como objetivo estudar

as alterações na aerodinâmica estacionária com a variação do arqueamento. Este estudo pre-

tende mostrar como mudança na linha de arqueamento afeta a aerodinâmica estacionária tendo

como referência o aerofólio não deformado.

Figura 3.4: Campo de Mach para aerofólios deformados para Mach 0.65 e 0 grau de ângulo de
incidência.

As Figuras 3.4 e 3.5 mostram o campo de Mach e de gradiente de densidade para os

aerofólios não deformados e deformados para Mach 0.65 e 0 grau de ângulo de incidência.

Neste regime não foi possı́vel observar nenhuma formação de onda de choque.

No campo de Mach (Figura 3.4) não foi encontrado nenhuma região com Mach maior que

1, o que descaracteriza uma região de formação de ondas de choque. Na Figura 3.5 não e

possı́vel observar nenhuma mudança no gradiente densidade sobre o aerofólio, a não ser nos

pontos de bordo de ataque e fuga.

Os resultados para o campo de Mach e de gradiente de densidade para os aerofólios não
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deformados e deformados para Mach 0.75 e 0 grau de ângulo de incidência são apresentados

nas Figuras 3.6 e 3.7. Neste regime é possı́vel observar a formação de uma onda de choque a

25% da corda do aerofólio.

Figura 3.5: Campo de gradiente de densidade para aerofólios deformados para Mach 0.65 e 0
grau de ângulo de incidência.

No campo de Mach para Mach 0.75 (Figura 3.6) mostra a formação de uma linha sônica

com também uma onda de choque posterior caracterizando uma região de escoamento su-

persônico. Essa região é caracterı́stica de um escoamento transônico invı́scido sobre aerofólios.

Na Figura 3.7 observa-se a presença de uma onda de choque de baixa intensidade a 25%

da corda caracterizada pela alteração no gradiente de densidade. Também pode ser observada

uma leve assimetria na posição das ondas de choque causadas pela deformação na linha de

arqueamento.

Com o aumento do número de Mach de 0.75 para 0.85 ocorre um expansão da região

supersônica sobre o aerofólio como também deslocamento progressivo da onda de choque em

direção ao bordo de fuga. Isto pode ser observado pelas Figuras 3.8 e 3.9.
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Figura 3.6: Campo de Mach para aerofólios deformados para Mach 0.75 e 0 grau de ângulo de
incidência.

Figura 3.7: Campo de gradiente de densidade para aerofólios deformados para Mach 0.75 e 0
grau de ângulo de incidência.
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Na Figura 3.8 observa-se a presença de uma onda de choque a 75% da corda. Também é

possı́vel observar mais claramente a assimetria no posicionamento da onda de choque com o

aumento da deformação da linha de arqueamento em relação ao regime de Mach 0.75.

No campo de gradiente de densidade para Mach 0.85 (Figura 3.9) observa-se novamente um

aumento na intensidade do choque como também a assimetria no posicionamento e intensidade

da onda de choque gerada pelo aumento da deformação da linha de arqueamento.

Figura 3.8: Campo de Mach para aerofólios deformados para Mach 0.85 e 0 grau de ângulo de
incidência.

As Tabelas 3.5 e 3.6 apresentam os coeficientes de sustentação e momento para o aerofólio

de referência e os aerofólios deformados para três diferentes números de Mach. E possı́vel

observar não linearidades nas cargas aerodinâmicas com o aumento da deformação da linha de

arqueamento como também com o aumento do número de Mach.

Isso pode ter origem na dinâmica das ondas de choque do sistema. O posicionamento e

intensidades das onde de choque podem ter grandes impactos nas cargas aerodinâmicas.

A Figura 3.10 apresenta a curvas de coeficiente de pressão para os aerofólios não defor-



62 3 Verificação do modelo aerodinâmico

mados e deformados para número de Mach. Observa-se que a assimetria aerofólio gerasse

diferentes arranjos de choque entre extradorso e intradorso do aerofólio.

Também era esperado que intensidade e posição do choque fossem fortemente influenciadas

pela forma de aerofólio. A partir do número de Mach 0.75 e 0.85, o comportamento não-linear

se intensifica repercutindo nas cargas aerodinâmicas.

Devido à presença desse nı́vel de não linearidade o optou-se por uma variação de número

de Mach de 0.65 a 0.85 e uma deformação da linha de arqueamento de 0.1% a 0.5%.

Tabela 3.5: Coeficiente de sustentação para o caso estacionário.
‖mmax‖% CL

M = 0.65 M = 0.75 M = 0.85
0.0 0.1908×10−07 0.2635×10−07 0.5460×10−07

0.1 0.00123 0.00160 0.00282
0.3 0.00368 0.00480 0.00820
0.5 0.00613 0.00801 0.01388

Figura 3.9: Campo de gradiente de densidade para aerofólios deformados para Mach 0.85 e 0
grau de ângulo de incidência.
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Tabela 3.6: Coeficiente de momento para o caso estacionário.
‖mmax‖% Cm

M = 0.65 M = 0.75 M = 0.85
0.0 −0.2497×10−08 −0.3193×10−08 −0.3918×10−08

0.1 -0.00029 -0.00033 -0.00150
0.3 -0.00083 -0.00098 -0.00436
0.5 -0.00139 -0.00163 -0.00736
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Figura 3.10: Curvas de coeficiente de sustentação para aerofólios deformados.
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3.3 Aerodinâmica não estacionária de aerofólio de arquea-
mento variável

Serão apresentados neste seção os resultados das cargas e campos da aerodinâmica não

estacionária devido movimento prescrito do aerofólio. A variação temporal da linha de arque-

amento e obtida pela Eq.( 2.34) com a variável m em função do tempo. Assumindo um py de

0.5c , movimentos harmônicos foram utilizados para prescrever a variável m em relação a uma

frequência reduzida k e uma amplitude máxima ‖mmax‖ em % da corda. Assim:

m(t) = ‖mmax‖sin(ωt) , (3.1)

onde ω é a frequência dada em rad
s , e

k =
ωb
U∞

. (3.2)

A partir do aerofólio de referência em zero grau de ângulo de incidência, m varia de 0% a

±mmax% da linha de arqueamento da corda, portanto oscilando entre um máximo positivo no

extradorso a um máximo negativo no intradorso da linha de arqueamento. Os valores máximos

de m, bem como o números de Mach foram escolhidos de acordo com o estudo estacionário.

Os movimentos oscilatórios foram prescritos a partir de um intervalo de freqüências reduzi-

das de 0.01 a 0.2, garantindo assim a exploração de uma faixa adequada de movimentos não

estacionários.

Testes para se verificar o tamanho do passo de tempo para as simulações não estacionárias

foram realizados e comparados com resultados experimentais, e um valor de 10−3s provou ser

eficaz (CAMILO, 1999). Portanto, todas as simulações foram realizadas com o referido valor

de passo de tempo.

A Figura 3.11 mostra um ciclo completo do movimento da linha de arqueamento como os

4 pontos de referência. Estes pontos foram adotados por representarem os pontos máximo e

mı́nimo de mmax (pontos 2 e 4, respectivamente) e os pontos onde mmax é nulo (pontos 1 e 3,

respectivamente).
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Figura 3.11: Pontos de referência no ciclo completo do movimento da linha de arqueamento.

As Figuras 3.13 a 3.21 mostram as curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4

pontos de referência para ‖mmax‖ = 0.1%, 0.3% e 0.5%, Mach 0.65, 0.75 e 0.85 e freqüências

reduzidas de 0.01, 0.02, 0.10 e 0.20. É possı́vel observar uma diferença entre os coeficientes

de pressão do extradorso e intradorso gerada pela assimetria do aerofólio em movimento que se

traduz nas cargas aerodinâmicas. Como no movimento do aerofólio essa diferença é cı́clica e

fortemente influênciada pela freqüência reduzida, número de Mach e ‖mmax‖.

As Figuras 3.13 a 3.21 mostram que o máximo da diferença entre o extradorso e intradorso

encontra-se nos pontos 1 e 3 e o seu mı́nimo nos pontos 2 e 4. Isto evidencia um atraso de fase

de ±90o em relação ao movimento da linha de arqueamento. Com o aumento da freqüência

reduzida esse atraso de fase pode ser alterado evidenciando assim a presença de não linearidades

(curva de k = 0.20 da Figura 3.19).

No regime de Mach 0.65 (Figuras 3.13, 3.16 e 3.19) é possı́vel observar pequenas

flutuações de pressão sobre o aerofólio que tem sua magnitude aumentada pelo aumento da

freqüência reduzida.

Para os regimes de Mach 0.75 e 0.85 (Figuras 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.20 e 3.21), a

diferença entre o extradorso e intradorso nas regiões anteriores ao choque parecem ser menos
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afetadas pelo aumento da freqüência reduzida. A presença da onda de choque parece funcionar

como um filtro ou barreira para as flutuações no campo de pressão. Portanto deve haver uma

diminuição das cargas aerodinâmicas máximas com o aumento do número de Mach.

Com aumento da amplitude do movimento do aerofólio, ‖mmax‖= 0.0.5%, (Figuras 3.19,

3.20 e 3.21) a diferença entre o estradorso e intradorso é amplificada como também as flutuações

no campo de pressão.

Figura 3.12: Propagação de informação do bordo de fuga até a onda de choque (TIJDEMAN,
1977).

Amostras do campo de gradiente de densidade e campo de Mach instantâneos nos 4 pontos

de referência para ‖mmax‖= 0.5% são apresentados nas Figuras 3.22 a 3.45. Optou-se por uma

distribuição exponencial dos contornos nos gráficos de gradiente de densidade a fim de favorecer

uma melhor visualização das flutuações de pressão já observadas nas curvas de coeficientes de

pressão instantâneas.

A Figura 3.22 mostra uma série de ondas no campo de gradiente de densidade originadas

no bordo de fuga do aerofólio. Tijdeman (1977) descreve algo semelhante em um aerofólio com

flap oscilante, como sendo ondas de pressão geradas no bordo de fuga que se propagam do em

direção ao choque. Essas ondas foram denominadas “ondas de Kutta” ( do inglês, Kutta waves)

e tem origem na condição de Kutta quando o bordo de fuga está oscilando (Figura 3.12). Essas

ondas interagem com o choque forçando-o a retornar a sua posição inicial. Lee e Ohman (1983)

indica que a interação das ondas de Kutta e o vórtices da região de separação esta relacionada
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com o fenômeno de buffeting.

Mabey (1989) demonstra que o perı́odo de oscilação das ondas de choque e igual ao tempo

necessário para a perturbação se propagar do bordo de fuga a onda de choque. O tempo ne-

cessário para a onda se propagar do bordo de fuga ao choque é dado por,

t =−
∫ x=xs

x=c

dx
(1−M1

e )ae
, (3.3)

onde M1
e é o mach local e a ae velocidade do som local.

Portanto, com o aumento do gradiente de Mach sobre o aerofólio ocorre uma diminuição

da amplitude do movimento do choque como também um aumento do atraso de fase.

O tempo de atraso de acordo com a Eq. ( 3.3) é equivalente ao atraso de fase da onda de

choque,

φ
(0) = (∆t) · f ·360, (3.4)

onde (∆t) é o passo de tempo e f e a frequência. Portanto com o aumento da frequência o atraso

de fase será aumentando.

Também com o aumento da freqüência ocorre uma redução da amplitude do movimento da

onda de choque devido à perda de energia causada pelas perturbações que colidem com a onda

de choque.
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Figura 3.13: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.1% e Mach de 0.65
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Figura 3.14: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.1% e Mach de 0.75
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Figura 3.15: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.1% e Mach de 0.85
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Figura 3.16: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.3% e Mach de 0.65
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Figura 3.17: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.3% e Mach de 0.75
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Figura 3.18: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.3% e Mach de 0.85
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Figura 3.19: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5% e Mach de 0.65
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Figura 3.20: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5% e Mach de 0.75
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Figura 3.21: Curvas de coeficiente de pressão instantâneas para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5% e Mach de 0.85

Figura 3.22: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.65 e k de 0.01
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Figura 3.23: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.65 e k de 0.01

Figura 3.24: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.65 e k de 0.02
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Figura 3.25: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.65 e k de 0.02

Figura 3.26: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.65 e k de 0.10
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Figura 3.27: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.65 e k de 0.10

Figura 3.28: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.65 e k de 0.20
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E possı́vel observar nas Figuras 3.22 a 3.45 que as perturbações originadas no bordo de

fuga tem grande influência no campo de Mach e conseqüentemente nas cargas aerodinâmicas.

Também e possı́vel observar as Figuras 3.22, 3.24, 3.26 e 3.28 que com o aumento da

freqüência de oscilação do aerofólio a um aumento na freqüência de produção dessas pertubações.

A partir de k = 0.02 (Figura 3.24) é possı́vel observar a formação de “franjas” que podem

ser causadas pelas interações entre as perturbações vindas do bordo de fuga e a movimentação

do aerofólio. Em k = 0.10 encontra-se o ponto mais simétrico na formação dessas “franjas”.

Para Mach 0.75 (Figuras 3.30 a 3.37) ocorre um aumento na intensidade e freqüência da

formação dessas ondas. O ponto de k = 0.10 também apresenta a formação mais simétrica em

relação às ondas. As Figuras 3.38 a 3.45 representam os resultados para Mach 0.85 onde é

possı́vel observar que a região antes do choque é menos afetada pelas perturbações que nos

casos de Mach 0.65 e 0.75.

Figura 3.29: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.65 e k de 0.20
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Figura 3.30: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.75 e k de 0.01

Figura 3.31: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.75 e k de 0.01
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Figura 3.32: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.75 e k de 0.02

Figura 3.33: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.75 e k de 0.02
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Figura 3.34: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.75 e k de 0.10

Figura 3.35: Campos de Mach intantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.75 e k de 0.10
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Figura 3.36: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.75 e k de 0.20

Figura 3.37: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.75 e k de 0.20
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Figura 3.38: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.85 e k de 0.01

Figura 3.39: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.85 e k de 0.01
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Figura 3.40: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.85 e k de 0.02

Figura 3.41: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.85 e k de 0.02
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Figura 3.42: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.85 e k de 0.10

Figura 3.43: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.85 e k de 0.10
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Figura 3.44: Campos de gradiente de densidade instantâneos para os 4 pontos de referência para
‖mmax‖= 0.5%, Mach de 0.85 e k de 0.20

Figura 3.45: Campos de Mach instantâneos para os 4 pontos de referência para ‖mmax‖= 0.5%,
Mach de 0.85 e k de 0.20
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Figura 3.46: Cargas aerodinâmicas não estacionárias versus variação da linha de arqueamento
(‖mmax‖= 0.1%)

As Figuras 3.46 a 3.48 retratam as cargas aerodinâmicas não estacionárias de coeficiente de

sustentação e momento em relação a variação temporal da variável m. Estes resultados mostram

o ciclo de cargas não estacionárias em relação à oscilação da linha de arqueamento do aerofólio.

Como já mencionado, as cargas aerodinâmicas são resultado da assimetria do aerofólio gerada

pelo movimento.

Como já constatado pelas curvas de coeficiente de pressão, é possı́vel observar nas Fi-

guras 3.46 a 3.48 que com o aumento da freqüência reduzida a amplitude das cargas ae-

rodinâmicas aumenta quase que proporcionalmente. Com a elevação da freqüência reduzida

ocorre um aumento na produção das perturbações no campo de pressão originadas no bordo

de ataque (ondas de Kutta) que são responsáveis pelo aumento das amplitudes das cargas aero-

dinâmicas.
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Figura 3.47: Cargas aerodinâmicas não estacionárias versus variação da linha de arqueamento
(‖mmax‖= 0.3%)

As perturbações no campo de pressão também podem ser responsáveis pelo aumento de

atraso de fase observado com o aumento da freqüência reduzida. Para a freqüências de k = 0.10

(Figura 3.46c) as cargas aerodinâmicas apresentam um atraso de fase de aproximadamente 90o.

Isso pode ser explicado pela formação mais simétrica das ondas em relação ao aerofólio como

evidenciado pela Figura 3.26. Para k = 0.20 (Figura 3.46d) observa-se um atraso de fase maior.

Ocorre também uma diminuição das amplitudes cargas aerodinâmicas com o aumento do

número de Mach. Este fato também pode estar associado com a presença da onda de choque

em Mach 0.75 e 0.85 que seria uma especial de barreira ou filtro das ondas de pressões vindas

do bordo de fuga.

A Figura 3.30 mostram que na região anterior ao choque a intensidade das ondas de pressão

e menor que posterior ao mesmo. Com o avanço da onda de choque em direção ao bordo de fuga

(Figura 3.38) a região mais suscetı́vel as perturbações se torna menor, o que altera a resposta as

cargas aerodinâmicas.
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Com o aumento da amplitude de variação da linha de arqueamento, Figuras 3.47 e 3.48,

esses processos são intensificados. Para os casos de ‖mmax‖ = 0.5% e 0.3% a amplitude das

cargas aerodinâmicas é aumentada com a elevação da freqüência reduzida como no caso de

‖mmax‖= 0.1%.

O aumento do atraso de fase em relação ao movimento do aerofólio também é verificado.

Encontrou-se um atraso de fase semelhante entre CL e Cm para o caso de k igual a 0.10 em todos

os casos. Semelhante ao que ocorreu no caso de ‖mmax‖= 0.1%, com o aumento do número de

Mach as amplitudes das cargas diminuem.

Além disso, aspectos não lineares são perceptı́veis em todos os casos analisados, sendo

mais evidentes com o aumento da amplitude de variação da linha de arqueamento. Um caso

interessante de não linearidade ocorre na Figura 3.48d onde parece ocorrer o máximo de não

linearidade das cargas aerodinâmicas não estacionárias.
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Figura 3.48: Cargas aerodinâmicas não estacionárias versus variação da linha de arqueamento
(‖mmax‖= 0.5%)
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CAPÍTULO

4
Resposta aeroelástica de um aerofólio

de arqueamento variável

A resposta aeroelástica de um aerofólio de arqueamento variável no domı́nio do tempo

em regime transônico neste Capı́tulo será apresentada. Como no caso aerodinâmica não esta-

cionária (Seção 3.3), o movimento prescrito do aerofólio deve-se ao movimento harmônico da

linha de arqueamento obtido pelas equações 2.34 e 3.1.

Tabela 4.1: Parâmetros do modelo estrutural
Parâmetro Valor

b 0.5m
xα 0.25
a -0.15
r2 0.3
ωα 100.0 rad

s
ω 0.8
µ 40

Nas simulações considerou-se o sistema aeroelástico inicialmente em repouso com zero

grau de ângulo de ataque. Então é realizado o movimento oscilatório da linha de arqueamento

induzindo assim as respostas aeroelásticas em arfagem e deslocamento vertical.

Os máximos valores absolutos do parâmetro da linha de arqueamento m durante as oscilações

foram de 0.1, 0.3 e 0.5% da corda. Quanto a freqüência reduzida, foi escolhido um intervalo

de k = 0.01 a k = 0.2, a fim de garantir uma exploração adequada de uma faixa de movimentos

89
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não estacionários.

Verificações realizadas por Camilo (1999) mostraram que para o código, o valor de passo

de tempo de 10−3s foi considerado satisfatório. Este valor de passo de tempo manteve a estabi-

lidade da integração aerodinâmica e descreveu o movimento oscilatório do modelo aeroelástico

de forma eficaz. Portanto, todas as simulações foram realizadas com o referido valor de passo

de tempo.

Tabela 4.2: Velocidades reduzidas para cada regime em relação ao nı́vel do mar
Número de Mach Velocidade reduzida

0.65 4.4265
0.75 5.1075
0.85 5.7885

As respostas aeroelásticas foram obtidas com o modelo dinâmico-estrutural descrito na

Seção 2.2. Este modelo é baseado no modelo clássico linear de uma seção tı́pica. Os valores

dos parâmetros estruturais utilizados neste estudo encontram-se na Tabela 4.1.

Os valores das velocidades reduzidas em relação aos números de Mach de referência são

dados na Tabela 4.2 e foram calculados para o nı́vel do mar. A discussão dos resultados

aeroelásticos será feita através da história no tempo e retrato de fase das variáveis e cargas

aeroelásticas.

4.1 Respostas e cargas aeroelásticas no tempo adimensional

As Figuras 4.1 a 4.4 mostram as resposta aeroelásticas ξ (τ) (deslocamento vertical) e

α(τ) (arfagem), como também as cargas aeroelásticas de coeficiente de sustentação e momento

de arfagem em tempo adimensional (τ) para um ‖mmax‖ = 0.1%. Em tais gráficos é possı́vel

observar a influência da freqüência reduzida nas respostas aeroelásticas, como também o atraso

de fase com a variação da linha de arqueamento.
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Figura 4.1: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.1% e k = 0.01
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Figura 4.2: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.1% e k = 0.02
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Figura 4.3: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.1% e k = 0.10
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Figura 4.4: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.1% e k = 0.20
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As respostas e cargas aeroelásticas para freqüências reduzidas baixas (Figura 4.1) são influ-

enciadas pelas caracterı́sticas intrı́nsecas da dinâmica estrutural, que parecem ser condizentes

com sistemas aeroelásticos tı́picos. Observando as Figuras 4.2, 4.3 e 4.4, nota-se que com

o aumento da freqüência reduzida a dinâmica da variação da linha de arqueamento começa

governar as respostas e as cargas aeroelásticas, com efeitos de atraso de fase.

A influência do número de Mach foi observada principalmente na amplitude das cargas ae-

roelásticas, de tal forma que com o aumento do número de Mach a amplitude das cargas diminui.

Este comportamento pode estar relacionado ao atraso de fase das reações aeroelásticas devido

ao movimento do aerofólio. Outro fator importante já discutido na Seção 3.3, é a dinâmica das

flutuações de pressão e suas interações com a onda de choque.

Na Figura 4.2, para o caso k = 0.02 e M = 0.85, é possı́vel observar as maiores amplitudes

das respostas aeroelásticas, tanto em ξ quanto em α . Estas repostas parecem ser governa-

das pela dinâmica do movimento do aerofólio, porém com caracterı́sticas não lineares. Nesta

condição, o sistema pode estar sendo excitado perto de um modo aeroelástico, portanto, as

amplitudes devem crescer neste ponto. Para os casos de k = 0.1 e k = 0.2, as amplitudes das

respostas aeroelásticas decrescem, caracterizando o possı́vel afastamento do modo aeroelástico

(Figuras 4.3 e 4.4).

Em todos os casos foi possı́vel observar que com o aumento da freqüência reduzida há

um aumento nas amplitudes das cargas aeroelásticas. Portanto, o caso de k = 0.2 apresenta as

menores reações aeroelásticas e as maiores amplitudes das cargas aeroelásticas (Figura 4.4).

As Figuras 4.5 a 4.8 mostram as respostas e as cargas aeroelásticas em tempo adimensional

(τ) para um ‖mmax‖ = 0.3%. Como no caso anterior, é possı́vel observar que com o aumento

da freqüência reduzida a dinâmica da variação da linha de arqueamento a começa governar as

respostas e as cargas aeroelásticas, com efeitos de atraso de fase.
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Figura 4.5: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.3% e k = 0.01
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Figura 4.6: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.3% e k = 0.02
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Figura 4.7: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.3% e k = 0.10
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Figura 4.8: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.3% e k = 0.20
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Também foi constatada a diminuição das respostas aeroelásticas com o aumento do número

de Mach. A exceção a esta tendência é o caso apresentado na Figura 4.6, onde como ocorrido

no caso para ‖mmax‖ = 0.1%, a amplitude das repostas aeroelásticas se tornam maiores para o

caso de k = 0.02 e M = 0.85. Isto evidencia mais uma vez a proximidade da freqüência de um

modo aeroelástico.

Para os casos de k = 0.1 e k = 0.2 as amplitudes das respostas aeroelásticas decrescem como

no caso anterior (‖mmax‖= 0.1%), caracterizando o possı́vel afastamento do modo aeroelástico

(Figuras 4.7 e 4.8).

Ocorre também um aumento nas amplitudes das cargas aeroelásticas com o aumento da

freqüência reduzida. Mais uma vez o caso de k = 0.2 apresenta as menores reações aeroelásticas

e as maiores amplitudes das cargas aeroelásticas (Figura 4.8).

Com o aumento da amplitude do movimento prescrito do aerofólio de ‖mmax‖= 0.1% para

‖mmax‖ = 0.3%, observa-se um comportamento semelhante ao das tendências das respostas

aeroelásticas e ao de cargas aeroelásticas para o aumento da freqüência reduzida e número de

Mach.

As respostas e cargas aerolásticas em tempo adimensional (τ) para um ‖mmax‖= 0.5% são

mostradas nas Figuras 4.9 a 4.12. Como nos dois casos anteriores, é possı́vel observar que com

o aumento da freqüência reduzida, a dinâmica da variação da linha de arqueamento começa a

governar as respostas e as cargas aeroelásticas, com efeitos de atraso de fase.

Mais uma vez a exceção a essa tendência de diminuição das respostas aeroelásticas com o

aumento do número de Mach foi o caso de k = 0.02 e M = 0.85 (Figuras 4.10), evidenciando a

proximidade da freqüência de um modo aeroelástico.
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Figura 4.9: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.5% e k = 0.01
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Figura 4.10: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.5% e k = 0.02
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Figura 4.11: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.5% e k = 0.10

τ

C
m

0 20 40 60-1

-0.5

0

0.5

1
M=0.65

M=0.75

M=0.85

m
(t

)

0 20 40 60-0.005

-0.0025

0

0.0025

0.005

ξ

0 20 40 60-2E-05

-1E-05

0E+00

1E-05

2E-05

α

0 20 40 60-0.005

-0.0025

0

0.0025

0.005

C
L

0 20 40 60-5

-2.5

0

2.5

5

Figura 4.12: Respostas aeroelásticas e cargas aerodinâmicas para ‖mmax‖= 0.5% e k = 0.20
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Como para ‖mmax‖= 0.1% e ‖mmax‖= 0.3%, nos casos de k = 0.1 e k = 0.2 as amplitudes

das respostas aeroelásticas decrescem, caracterizando mais uma vez o possı́vel afastamento do

modo aeroelástico (Figuras 4.11 e 4.12). Também para o caso de k = 0.2 apresenta as menores

reações aeroelásticas e as maiores amplitudes das cargas aeroelásticas (Figura 4.12).

Nos casos estudados de movimento prescrito do aerofólio confirmou-se uma tendência de

comportamento semelhante a das respostas e cargas aeroelásticas para o aumento da freqüência

reduzida e número de Mach, sendo que a principal caracterı́stica do aumento da amplitude do

movimento prescrito do aerofólio é a amplificação das respostas e cargas aeroelásticas.

4.2 Retratos de fase das respostas aeroelásticas

O comportamento das respostas aeroelásticas para um movimento prescrito de variação da

linha de arqueamento também pode ser verificada pela descrição das variáveis de movimento

do aerofólio por retrato de fase. Eles consistem de uma representação geométrica tı́pica de

trajetórias no espaço de estado. Retratos de fase são uma importante ferramenta no estudo de

sistemas dinâmicos (BROER; KRAUSKOPF, 2001).

As Figuras 4.13 a 4.18 apresentam os retratos de fase para translação vertical do aerofólio

(ξ ×ξ
′
) e do ângulo de ataque (α×α

′
) devido a variação da linha de arqueamento com valores

máximos de m de 0.1, 0.3 e 0.5%, sendo apresentados os valores de k de 0.01, 0.02, 0.1 e 0.2.
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Figura 4.13: Retrato de fase para movimento de translação com ‖mmax‖= 0.1%

Os retratos de fase das Figuras 4.13 e 4.14 mostram diferentes comportamentos ae-

roelásticos com o aumento do valor da freqüência reduzida. Órbitas complexas podem ser

observadas para pequenos valores de freqüência reduzida (k = 0.01) tanto no movimento de

deslocamento vertical (Figuras 4.13) quanto no de arfagem (Figuras 4.14). Este comporta-

mento é semelhante ao de uma seção tı́pica sem variação de arqueamento.

Com o aumento do valor de k, os movimentos aeroelásticos assumem órbitas mais definidas

nos retratos de fase, caracterizando uma maior influência da dinâmica da variação da linha de

arqueamento ( k = 0.1 e k = 0.2 das Figuras 4.13 e 4.14).

Como observado nas respostas aeroelásticas no tempo adimensional (Figuras 4.1 a 4.12),

a influência do número de Mach foi principalmente precedida na amplitude do movimento

aeroelástico, de tal forma que com o aumento do número de Mach a amplitude do movimento

do aerofólio diminui.
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Figura 4.14: Retrato de fase para movimento de arfagem com ‖mmax‖= 0.1%

Esse comportamento pode estar relacionado ao atraso de fase das reações aeroelásticas.

Este atraso de fase é devido ao movimento do aerofólio e também a dinâmica das flutuações de

pressão e suas interações com a onda de choque, como discutido na Seção 3.3.

Nas Figuras 4.13 a 4.14 é possı́vel observar com maior clareza que para o caso k = 0.02

e M = 0.85, as respostas de ξ e α parecem ser governadas pela dinâmica do movimento do

aerofólio, porém com caracterı́sticas não lineares. A amplitude de movimento do aerofólio

apresenta seu maior valor entre os casos estudados. Nesta condição, o sistema pode estar sendo

excitado perto de um modo aeroelástico, portanto, as amplitudes devem crescer neste ponto.

Ainda pode-se observar valores elevados de ξ
′
e α

′
para o caso k = 0.1 e M = 0.65, porém

com menores valores de ξ e α . Com o aumento do número de Mach a amplitude de movimento

diminui. Caracterizando o afastamento da freqüência do modo aeroelástico.
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Figura 4.15: Retrato de fase para movimento de translação com ‖mmax‖= 0.3%

As Figuras 4.15 e 4.16 apresentam os retratos de fase de translação vertical do aerofólio

e ângulo de ataque para ‖mmax‖ = 0.3%. Como no caso anterior, os resultados apresentam

diferentes comportamentos aeroelásticos com o aumento do valor da freqüência reduzida.

Órbitas complexas podem ser observadas para pequenos valores de freqüência reduzida,

(k = 0.01) como mostram as Figuras 4.15 e 4.16. Este comportamento é semelhante ao de

uma seção tı́pica sem variação de arqueamento.

A mesma tendência em relação ao número de Mach pode ser constatada para o caso de

‖mmax‖ = 0.3%. Semelhante ao que ocorreu com o caso de ‖mmax‖ = 0.1%, para k = 0.02

e M = 0.85, as repostas de ξ e α parecem ser governadas pela dinâmica do movimento do

aerofólio com caracterı́sticas não lineares (Figuras 4.15 e 4.16).
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α

∂
α

/∂
τ

-0.003 -0.0015 0 0.0015 0.003
-0.0006

-0.0003

0

0.0003

0.0006
k=0.01

α

∂
α

/∂
τ

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01
-0.002

-0.001

0

0.001

0.002
k=0.02

α

∂
α

/∂
τ

-0.004 -0.002 0 0.002 0.004
-0.002

-0.001

0

0.001

0.002
k=0.1

α

∂
α

/∂
τ

-0.002 -0.001 0 0.001 0.002
-0.0014

-0.0007

0

0.0007

0.0014 M=0.65

M=0.75

M=0.85

k=0.2

Figura 4.16: Retrato de fase para movimento de arfagem com ‖mmax‖= 0.3%

O mesmo comportamento dos valores de ξ
′
e α

′
para o caso k = 0.1 e M = 0.65 são também

constatados, caracterizando mais uma vez a excitação perto de um modo aeroelástico nesses

casos.

É possı́vel verificar tendências e comportamentos semelhantes entre os casos de ‖mmax‖=

0.1% e ‖mmax‖ = 0.3%. Porém, com o aumento da amplitude de movimento prescrito do

aerofólio, as reações aeroelásticas em ξ , α , ξ
′
e α

′
tendem a crescer.
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ξ

∂
ξ
/∂

τ

-3E-05 -1.5E-05 0 1.5E-05 3E-05
-0.0002

-0.0001

0

0.0001

0.0002
k=0.01

ξ

∂
ξ

/∂
τ

-0.0001 -5E-05 0 5E-05 0.0001
-0.001

-0.0005

0

0.0005

0.001
k=0.02

ξ

∂
ξ

/∂
τ

-4E-05 -2E-05 0 2E-05 4E-05
-0.001

-0.0005

0

0.0005

0.001
k=0.1

ξ

∂
ξ

/∂
τ

-2E-05 -1E-05 0 1E-05 2E-05
-0.0006

-0.0003

0

0.0003

0.0006 M=0.65

M=0.75

M=0.85

k=0.2

Figura 4.17: Retrato de fase para movimento de translação com ‖mmax‖= 0.5%

Os retratos de fase para translação vertical do aerofólio e ângulo de ataque para ‖mmax‖ =

0.5% são apresentados nas Figuras 4.17 e 4.18. E como nos casos anteriores, os resultados

mostram comportamentos aeroelásticos diferentes com o aumento do valor da freqüência redu-

zida. Nas Figuras 4.17 e 4.18 é possı́vel observar órbitas complexas para pequenos valores

de freqüência reduzida, como em k = 0.01, semelhante ao comportamento tı́pico de uma seção

tı́pica sem variação de arqueamento.

A tendência de diminuição da amplitude de movimento com o aumento do número de Mach

como também os casos especiais de pontos possivelmente excitados perto de modo aeroelástico

(k = 0.02 e M = 0.85 ; k = 0.1 e M = 0.65), também podem ser encontrados para o caso de

‖mmax‖ = 0.5%. Tal fator evidencia, mais uma vez, um modo aeroelástico caracterizado por

uma freqüência entre estes pontos especiais.

Com o aumento da amplitude do movimento prescrito do aerofólio de ‖mmax‖ igual a 0.3%

para 0.5%, as tendências e comportamentos das respostas aeroelásticas se mostram semelhantes.

Também verificou-se a tendência de aumento das amplitudes das reações aeroelásticas devido
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ao aumento de ‖mmax‖.
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Figura 4.18: Retrato de fase para movimento de arfagem com ‖mmax‖= 0.5%
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4.3 Carregamentos aeroelásticos

Os carregamentos aeroelásticos de coeficiente de sustentação e momento induzidos pelo

movimento do aerofólio são apresentados nas Figuras 4.19 a 4.24. Serão estudados os casos

para ‖mmax‖ igual a 0.1, 0.3 e 0.5% e valores de k de 0.01, 0.02, 0.1 e 0.2.

Uma caracterı́stica marcante para cargas de sustentação e momento não estacionários indu-

zidos pelo movimento do aerofólio é a influência da freqüência reduzida. Para baixos valores

de k, os coeficientes de sustentação e momento perecem estar relacionados ao movimento de

arfagem e deslocamento vertical (Figuras 4.19 e 4.20).

Contrastando com esse resultado, os carregamentos para valores mais altos de k parecem

ser governados pela dinâmica do movimento prescrito do aerofólio. Esta relação entre as

freqüências reduzidas e o comportamento foi constatada também nas respostas aeroelásticas.

Estes resultados também mostram os efeitos de atraso de fase nas cargas aeroelásticas devido

ao movimento prescrito do aerofólio. Este atraso de fase pode verificado para k = 0.1 e k = 0.2.
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Figura 4.19: Coeficiente de sustentação por variação da linha de arqueamento com ‖mmax‖ =
0.1%
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Figura 4.20: Coeficiente de momento por variação da linha de arqueamento com ‖mmax‖ =
0.1%

Nas Figuras 4.19 e 4.20 é possı́vel observar um atraso de fase de aproximadamente 90o

para o caso de k = 0.1, tanto para CL como para Cm. Um atraso de fase similar foi observado

na Seção 3.3 para o caso de k = 0.1 (Figura 3.46), o que evidencia a influência da dinâmica do

movimento prescrito do aerofólio nas cargas aeroelásticas .

No caso de k = 0.2 observa-se um atraso relativo menor que 90o para o coeficiente de

sustentação e um atraso relativo maior que 90o para o coeficiente de momento. Mais uma vez

esses atrasos de fase são similares aos observados na Seção 3.3 na página 64 de verificação não

estacionária para o caso de k = 0.2 (Figura 3.46).

Portanto, verifica-se que o comportamento das cargas aeroelásticas é similar ao caso não

estacionário para valores mais altos de freqüência reduzida, demonstrando uma influência maior

da dinâmica do movimento prescrito do aerofólio nestes casos.
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Os efeitos da variação de número de Mach nas cargas aeroelásticas são mais evidentes para

valores mais altos de freqüência reduzida, onde as amplitudes e atrasos de fase se tornam mais

intensos.

Nas Figuras 4.19 e 4.20 observa-se uma diminuição das amplitudes dos coeficiente de

sustentação e momento com o aumento do número de Mach similar ao observado nos cargas

aerodinâmicas não estacionárias (Figura 3.46). Também é possı́vel notar o aumento da am-

plitude no caso de k = 0.02 e M = 0.85, sugerindo uma possı́vel aproximação de um modo

aeroelástico.

Caracterı́sticas não lineares são claramente notadas para todos os casos estudados, princi-

palmente para valores mais altos de freqüência reduzida e número de Mach, onde as cargas

aeroelásticas se assemelham as cargas aerodinâmicas não estacionárias.
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Figura 4.21: Coeficiente de sustentação por variação da linha de arqueamento com ‖mmax‖ =
0.3%

Nas Figuras 4.21 e 4.22 são apresentados os carregamentos aeroelásticos de CL e Cm

induzidos pelo movimento do aerofólio para ‖mmax‖ igual a 0.3%. Serão estudados os casos

para valores de k de 0.01, 0.02, 0.1 e 0.2.
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Figura 4.22: Coeficiente de momento por variação da linha de arqueamento com ‖mmax‖ =
0.3%

Como no caso de ‖mmax‖= 0.1%, os coeficientes de sustentação e momento perecem estar

relacionados ao movimento de arfagem e deslocamento vertical para baixos valores de k. En-

quanto para altos valores de k, os carregamentos parecem ser governados pela dinâmica do mo-

vimento prescrito do aerofólio com comportamentos semelhantes aos das cargas aerodinâmicas

não estacionárias.

Os efeitos de atraso de fase nas cargas aeroelásticas são verificados para valores mais al-

tos de freqüência reduzida. Como observado para ‖mmax‖ = 0.1%, esses atrasos de fase se

assemelham aos dos casos aerodinâmicos não estacionários (Figura 3.47).

Observa-se um atraso de fase de aproximadamente 90o para o caso de k = 0.1, tanto para

CL como para Cm, nas Figuras 4.21 a 4.22. Para o caso de k = 0.2 observa-se um atraso menor

que 90o para o coeficiente de sustentação e um atraso maior que 90o para o coeficiente de mo-

mento. Estes atrasos são similares aos observados na Figura 3.47 para cargas não estacionárias

induzidas pelo movimento prescrito do aerofólio rı́gido.
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Nas Figuras 4.21 e 4.22 observa-se uma diminuição das amplitudes de CL e Cm com o

aumento do número de Mach, similar ao observado nas cargas aerodinâmicas não estacionárias

(Figura 3.47). Também é possı́vel notar o aumento da amplitude no caso de k = 0.02 e M =

0.85, sugerindo uma possı́vel aproximação de um modo aeroelástico.

Com o aumento da amplitude do movimento prescrito de ‖mmax‖ = 0.1% para ‖mmax‖ =

0.3%, as caracterı́sticas não lineares das cargas aeroelásticas se intensificaram principalmente

para valores mais altos de freqüência reduzida e número de Mach. Maiores amplitudes das

cargas aeroelásticas foram observadas com o aumento da amplitude de movimento prescrito.

Também foi observado um comportamento das cargas aeroelásticas similar ao das cargas aero-

dinâmicas não estacionárias para valores mais altos de freqüência reduzida, como no caso de

‖mmax‖= 0.1%.
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Figura 4.23: Coeficiente de sustentação por variação da linha de arqueamento com ‖mmax‖ =
0.5%

Os carregamentos aeroelásticos de CL e Cm induzidos pelo movimento do aerofólio para

‖mmax‖ igual a 0.5% e k de 0.01, 0.02, 0.1 e 0.2, são apresentados nas Figuras 4.23 a 4.24.
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Figura 4.24: Coeficiente de momento por variação da linha de arqueamento com ‖mmax‖ =
0.5%

Como no caso de ‖mmax‖= 0.1% e ‖mmax‖= 0.3%, as cargas aeroelásticas parecem estar

relacionados ao movimento de arfagem e deslocamento vertical para baixos valores de k. Para

altos valores de k, observa-se um comportamento semelhante aos das cargas aerodinâmicas não

estacionárias, o que evidencia a influência da dinâmica do movimento prescrito do aerofólio

neste casos.

Com um atraso de fase de aproximadamente 90o para o caso de k = 0.1, um atraso menor

que 90o para o CL e um atraso maior que 90o para o Cm no caso de k = 0.2, as cargas ae-

roelásticas no caso de ‖mmax‖ = 0.5% apresentam atrasos similares aos observados na Figura

3.48 para cargas não estacionárias induzidas pelo movimento prescrito do aerofólio rı́gido.

A diminuição das amplitudes de CL e Cm com o aumento do número de Mach similar ao

observado nos cargas aerodinâmicas não estacionárias (Figura 3.48), também é observada nas

Figuras 4.23 e 4.24. Uma possı́vel aproximação de um modo aeroelástico também pode ser

notada no caso de k = 0.02 e M = 0.85.
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Para os três casos de amplitude de movimento prescrito estudados observa-se caracterı́sticas

não lineares das cargas aeroelásticas, principalmente para valores mais altos de freqüência re-

duzida e número de Mach. Com o aumento da amplitude do movimento prescrito essas carac-

terı́sticas também tendem a se intensificar.

Com valores mais elevados de freqüência reduzida ocorre uma mudança de comportamento

das cargas aeroelásticas por uma maior influência da dinâmica do movimento prescrito do ae-

rofólio. Este comportamento é semelhante ao das cargas aerodinâmicas não estacionárias para

valores mais altos de freqüência reduzida.



CAPÍTULO

5
Conclusões

5.1 Comentários finais

Este trabalho apresentou uma investigação das respostas e cargas aeroelásticas transônicas

de um aerofólio com arqueamento variável no tempo. Como parte de um estudo inicial das con-

seqüências aeroelásticas de um sistema aeronáutico de geometria variável, o trabalho concentrou-

se num caso bidimensional onde um aerofólio de referência (NACA 0012) foi deformado di-

namicamente a partir de sua linha de arqueamento para avaliar as respostas e carregamentos

aeroelásticos em regime transônico.

Neste trabalho foram discutidos aspectos gerias e históricos da aeroelasticidade e de sis-

temas aeronáuticos adaptativos (Morphing Aircrafts). Também foi discutida a importância da

previsão correta dos efeitos aeroelásticos desses sistemas aeronáuticos.

Também foram descritas as ferramentas utilizadas para descrever o sistema aeroelástico.

A integração no tempo do sistema aeroelástico foi obtida pelo método de Runge-Kutta de

quarta ordem. A representação do escoamento transônico não estacionário foi computada por

um código CFD em um contexto de malhas não estruturadas com uma formulação dada pelas

equações de Euler-2D.

Uma verificação do código CFD também foi realizada, a fim de se averiguar a habilidade do

código CFD em descrever a aerodinâmica do movimento prescrito do aerofólio. Primeiramente
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foi desenvolvido um estudo de convergência de malha onde o parâmetro crı́tico de coeficiente

de sustentação foi comparado para diferentes medidas de densidade de malha. Também foram

analisadas as curvas de coeficinente de pressão em especial a localização das ondas de choque.

Por fim, foi escolhida uma malha apropriada.

Como parte da verificação do código, foi estudada as alterações na aerodinâmica esta-

cionária com a variação do arqueamento do aerofólio. Foram analisadas das cargas aero-

dinâmicas, distribuições de pressão e campos de Mach e gradiente de densidade em um regime

estacionário. Estes resultados revelaram que o código prediz de maneira adequada o compor-

tamento aerodinâmico de um escoamento em regime transônico. Como esperado, mudanças

importantes no posicionamento e intensidade da onda de choque foram encontrados para as

maiores deformações da linha de arqueamento e maiores números de Mach.

A aerodinâmica não estacionária também foi estudada, onde movimentos harmônicos pres-

critos da linha de arqueamento foram usados para se determinar as cargas da aerodinâmicas não

estacionária, bem como propriedades do escoamento. Foram adotadas neste estudo diferen-

tes freqüências reduzidas, intensidade de deformações da linha de arqueamento e números de

Mach, garantindo assim a exploração de uma faixa adequada de movimentos não estacionários.

Foi demonstrada a influência da freqüência reduzida na amplitude das cargas aerodinâmicas

e no atraso de fase em relação à variação da linha de arqueamento e as cargas não estacionárias.

Em relação ao número de Mach observou-se que a redução das amplitudes das cargas não

estacionárias com o aumento do número de Mach.

Também foi observado nas curvas de pressão, campos de Mach e gradiente de densidade a

presença de flutuações de pressão originadas no bordo de fuga do aerofólio. Com o aumento

da freqüência reduzida ocorre um aumento da formação das flutuações. Com intensificação das

flutuações ocorre um aumento do atraso de fase do movimento da onda de choque em relação ao

movimento do aerofólio. Também com o aumento da freqüência a ocorre uma redução da am-

plitude do movimento da onda de choque devido à perda de energia causada pelas perturbações

que colidem com a onda de choque. As regiões anteriores ao choque perecem ser menos afe-
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tadas pelo aumento da freqüência reduzida. A presença da onda de choque parece funcionar

como um filtro ou barreira para as flutuações no campo de pressão. Essa pode ser uma das

possı́veis explicações para redução das amplitudes das cargas não estacionárias com o aumento

do número de Mach.

Conseqüentemente, as interações entre as flutuações e as ondas de choque geram uma

alteração na dinâmica das cargas não estacionárias. Essa alteração pode ser uma das causas

da intensificação dos efeitos não lineares nas cargas não estacionários observados com o au-

mento da freqüência reduzida e número de Mach.

Por fim, as respostas e cargas aeroelásticas induzidas pelo movimento da linha de arquea-

mento são apresentadas. Para este caso movimento harmônicos prescritos da linha de arquea-

mento também foram usados, mas a seção tı́pica está agora livre para reagir às variações das

cargas não estacionárias. Os resultados mostram uma forte influência da freqüência reduzida

nas respostas e cargas aeroelásticas. As respostas e cargas aeroelásticas para freqüências baixas

reduzidas são altamente influenciadas pelas caracterı́sticas intrı́nsecas da dinâmica estrutural,

que parecem ser condizentes com sistemas aeroelásticos tı́picos. De forma oposta, nota-se que

com o aumento da freqüência reduzida a dinâmica da variação da linha de arqueamento começa

governar as respostas e cargas aeroelásticas, com efeitos de atraso de fase.

A influência do número de Mach nas respostas aeroelásticas foi observada principalmente

na amplitude das cargas aeroelásticas, de tal forma que com o aumento do número de Mach a

amplitude das cargas diminui. Este comportamento pode estar relacionado ao atraso de fase das

reações aeroelásticas devido ao movimento do aerofólio. Outro fator importante é a dinâmica

das flutuações de pressão e suas interações com a onda de choque. A condição de k = 0.02 e

M = 0.85 apresentou as maiores amplitudes das respostas aeroelásticas, tanto em deslocamento

vertical quanto em arfagem. Nesta condição, o sistema pode estar sendo excitado perto de um

modo aeroelástico, portanto, as amplitudes devem crescer neste ponto.

Para os casos de k = 0.1 e k = 0.2, as amplitudes das respostas aeroelásticas decrescem,

caracterizando o possı́vel afastamento do modo aeroelástico. Atrasos de fase e efeitos não
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lineares são observados com o aumento da freqüência reduzida e número de Mach.

Retratos de fase do deslocamento vertical e arfagem também são obtidos no estudo. Estes

resultados revelam um comportamento dinâmico complexo com grande influência da freqüência

reduzida e do número de Mach.

Os carregamentos aeroelásticos de coeficiente de sustentação e momento de arfagem indu-

zidos pelo movimento do aerofólio também foram analisados. Caracterı́sticas não lineares das

cargas aeroelásticas, principalmente para valores mais altos de freqüência reduzida e número

de Mach foram observadas. Com o aumento da amplitude do movimento prescrito essas carac-

terı́sticas também tendem a se intensificar.

Com valores mais elevados de freqüência reduzida ocorre uma mudança de comportamento

das cargas aeroelásticas por uma maior influência da dinâmica do movimento prescrito do ae-

rofólio. Este comportamento é semelhante ao das cargas aerodinâmicas não estacionarias para

valores mais altos de freqüência reduzida.

A implementação de sistemas controle em estruturas aeronáuticas requer um entendimento

detalhado de suas conseqüências aeroelásticas. Como parte de um estudo inicial, acredita-se

que os resultados e as discussões apresentadas neste trabalho sejam um passo importante na

compreensão dos fenômenos aeroelásticos desses sistemas aeronáuticos em regime transônico.

Este trabalho também poderá ser usado com base de um possı́vel controle das respostas e insta-

bilidades aeroelásticas de uma aeronave pela variação ativa da linha de arqueamento.
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5.2 Propostas para trabalhos futuros

Seguem algumas sugestões para a continuidade do trabalho no tema da dissertação:

1. Considerar outras posições de máximo da linha de arqueamento, principalmente as posições

mais próximas ao bordo de fuga do aerofólio.

2. Propõe-se também um estudo da influência dos parâmetros aeroelásticos da seção tı́pica

com o intuito de avaliar outras configurações estruturais de aerofólios com arqueamento

variável.

3. Um melhor entendimento dos mecanismos fı́sicos de geração e propagação das flutuações

de pressão. Estas flutuações parecem ter grande influência na dinâmica das cargas aero-

dinâmicas não estacionárias e conseqüentemente nos carregamentos aeroelásticos.

4. Métodos para qualificar o comportamento não linear são importantes na elaboração de

leis de controle adequadas a esses sistemas.

5. Finalmente, com base no presente estudo, sugere-se o estudo do controle das respostas e

instabilidades aeroelásticas pela variação da linha de arqueamento.
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KÜSSNER, H. G. Zusammenfassender Berichtuber den Instationaren Auftrieb von Flügeln.
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