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RESUMO 
 

D’Assunção, D. Circuito piezelétrico chaveado para controle de vibrações e coleta de 
energia em uma seção típica aeroelástica. 2013. Dissertação (mestrado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 
 
Os materiais inteligentes têm sido utilizados em problemas de controle de vibrações e 
conversão de energia mecânica em energia elétrica. Apesar das diferentes opções existentes, 
os piezelétricos têm recebido grande atenção devido a facilidade de instalação, além de 
possibilidade de uso como sensores ou atuadores. Em termos de sistemas de controle 
utilizando materiais piezelétricos, dois grandes grupos podem ser encontrados: os 
controladores passivos e os ativos. Os controladores ativos utilizam o efeito piezelétrico 
inverso e apresentam bom desempenho na redução de vibrações. Entretanto, apresentam 
desvantagens relacionadas à complexidades de uma lei de controle, necessidade de 
equipamentos externos e, potencialmente, exigem elevada potência de atuação. Por outro 
lado, os controladores passivos utilizam circuitos elétricos simples, compostos somente por 
elementos elétricos passivos. Apesar de serem de fácil implementação prática, apresentam 
bom desempenho em faixas restritas de frequências. Os controladores semi-passivos, 
surgiram como uma alternativa aos pontos negativos dos controladores passivos e ativos. 
Nestes novos sistemas, o material piezelétrico instalado na estrutura a ser controlada é 
conectado e desconectado a um circuito shunt de forma sincronizada com as vibrações 
mecânicas. Em geral, a conversão eletromecânica de energia é amplificada, assim como o 
efeito shunt damping. Dessa forma, os circuitos chaveados têm sido utilizados tanto como 
controladores semi-passivos quanto em problemas de coleta piezelétrica de energia. Neste 
trabalho, o controle piezelétrico semi-passivo de oscilações aeroelásticas lineares e não 
lineares, assim como a coleta piezelétrica de energia a partir das mesmas condições, são 
investigados experimentalmente. Uma seção típica com dois graus de liberdade e 
acoplamento eletromecânico é utilizada nos experimentos. Dois tratamentos não lineares do 
sinal elétrico proveniente dos piezelétricos são utilizados. Primeiro, o chaveamento a partir da 
condição de circuito aberto para uma resistência muito baixa, próxima ao curto circuito, e 
posteriormente, o chaveamento da condição de circuito aberto para um indutor. Um circuito 
chaveador autônomo (que não depende de fontes externas de energia) é apresentado. O 
desempenho dos dois sistemas no controle de flutter, e também de oscilações em ciclo limite, 
são discutidos. Os resultados mostraram um aumento na velocidade de flutter de até 8,8% e 
11,5%, com chaveamento em uma resistência e em um indutor, respectivamente. No caso de 
coleta de energia a partir de oscilações aeroelásticas lineares e não lineares, o desempenho dos 
circuitos chaveados são comparados entre si, e com o caso em que uma resistência é 
considerada no domínio elétrico, resultando em um aumento da potência elétrica de até 101%, 
para chaveamentos em resistência, e 227%, para chaveamentos em um indutor. 
 
Palavras-chave: Piezeletricidade, aeroelasticidade, controle semi-passivo, coleta de energia  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

D’Assunção, D. Piezolectric switching circuit for vibration control and energy harvesting 
on aeroelastic typical section. 2013. Dissertation – São Carlos School of Engineering, São 
Paulo University, São Carlos, 2013. 
 
Smart materials have been used in vibration control and also in energy harvesting problems. 
Although different materials are available, piezoelectric one has received most attention due 
to ease of installation and possibility of use as sensors or actuators. In general, there are two 
large categories of vibration control techniques using piezoelectric materials: passive and 
active control. In active control the reverse piezoelectric effect is used.  In general, they 
present good performance in vibration reduction over a range of frequencies. However, active 
control has the disadvantages of additional complexities of a control law, additional hardware 
and the potentially large amount of power required. On the other hand, piezoelectric passive 
controllers use simple electric circuits composed by passive electrical elements. Although 
they are simple to implement, the performance of the controlled system is sensitive to the 
exciting frequency. The semi-passive controllers are a recent alternative to the drawbacks of 
passive and active controllers. In semi-passive systems, the piezoelectric element is switched 
in and out of a shunt impedance, in a synchronous way with mechanical vibrations. In 
general, the electromechanical energy conversion is enhanced as well as the shunt effect 
damping. Therefore, the switching techniques have been used both in semi-passive control 
problems and in piezoelectric energy harvesting problems. In this work, semi-passive 
techniques are experimentally investigated in aeroelastic control and piezoaeroelastic energy 
harvesting cases. An electromechanically coupled aeroelastic typical section is used in the 
experiments. Two techniques are investigated, the synchronized switching damping on short 
and the synchronized switching damping on inductor. An autonomous switching circuit (that 
does not requires external source of energy) is presented resulting in a self-powered flutter 
controller. The performance of the two semi-passive techniques is discussed for the linear 
case, flutter control, as well as limit cycle oscillations control. The linear flutter speed is 
increased by 8.8% and 11.5% when the SSDS and SSDI techniques are used, respectively. In 
the case of energy harvesting from linear and nonlinear aeroelastic oscillations, the 
performance of switching techniques is investigated and compared to the case of simple load 
resistance in the electrical domain.  The power output is increased by 101% for the SSDS case 
and 227% for SSDI case. 
 
Key words: Piezoelectricity, aeroelasticity, semi-passive control, energy harvesting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO 

 

18 

1 INTRODUÇÃO 

 O problema de controle de vibrações estruturais tem sido amplamente investigado 

por diversos grupos de pesquisa. Vibrações indesejadas podem reduzir a vida de uma 

estrutura devido a fadiga, produzir ruído e evitar que funcionalidades da mesma sejam 

executadas apropriadamente. Diferentes conceitos de sistemas de controle foram propostos e 

estudados ao longo dos anos, como mostra os artigos de revisão (SUN et al., 1995), 

(HOUSNER et al., 1997), (YI; DYKE, S. J., 2000) e (YI et al., 2001). 

 O uso de materiais inteligentes em problemas de controle também tem recebido 

grande atenção nos últimos anos. Apesar da variedade de materiais atualmente disponíveis, os 

piezelétricos têm sido amplamente utilizados. Eles possuem um bom acoplamento 

eletromecânico e a capacidade de operar como sensor e/ou atuador, através do efeito 

piezelétrico direto e inverso, respectivamente. A literatura mostra diversas aplicações em 

diferentes áreas da engenharia, como por exemplo, na construção civil (CHEN; CHEN, 2004), 

em sistemas mecânicos (HASSAN et al., 2007) e estruturas aeronáuticas (SHETA et al., 

2006). 

 As técnicas de controle utilizando materiais piezelétricos podem ser divididas em 

duas grandes áreas, o controle ativo e o controle passivo. No caso de controle ativo, o material 

piezelétrico (colado sobre a estrutura a ser controlada ou mesmo como um elemento estrutural 

da mesma) é utilizado como atuador (efeito piezelétrico inverso). Uma voltagem deve ser 

aplicada ao piezelétrico e uma saída mecânica é produzida com o intuito de reduzir vibrações 

indesejadas (FULLER et al., 1996). Sensores distribuídos na estrutura e também uma fonte 

externa de energia são requeridos. Em geral, os controladores ativos possuem um bom 

desempenho na atenuação de vibrações em uma ampla faixa de frequências, porém, possuem 

a desvantagem de necessitarem de sensores, projeto de leis de controle, além de 

implementação prática dependente de equipamentos como fontes de voltagem, unidades de 

processamento, etc. 

 Já no caso de controle passivo, o material piezelétrico é ligado a um circuito elétrico 

passivo (circuito shunt), onde a energia é dissipada. No caso, a energia mecânica (vibrações) é 

convertida em energia elétrica através do efeito piezelétrico direto. As primeiras aplicações do 

efeito shunt damping incluem o caso de um circuito resistivo (UCHINO; ISHII, 1988), um 

circuito resistivo indutivo em série (HAGOOD; VON FLOTOW, 1991) e resistivo indutivo 

em paralelo (WU, 1996). Apesar de serem de implementação prática mais simples do que os 
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controladores ativos, os controladores passivos apresentam bom desempenho na redução de 

vibrações em faixas restritas de frequências.  

 No caso particular de problemas aeronáuticos, e em especial, problemas 

aeroelásticos, são encontrados na literatura diversos trabalhos utilizando materiais 

piezelétricos para o controle de vibrações. Por exemplo, o controle ativo de flutter utilizando 

atuadores piezelétricos apresentado por Heeg (1993), o programa da NASA “Piezoelectric 

Aeroelastic Response Tailoring Investigation (PARTI)” desenvolvido para controle de flutter 

e atenuação da resposta a rajada (MCGOWAN et al., 1998) e os trabalhos apresentados para 

controle ativo de buffeting utilizando materiais piezelétricos nas empenagens verticais da 

aeronave F/A-18 (MOSES, 1997, 1999; DÜRR, 1998; HOPKINS et al., 1998). Uma revisão 

bastante abrangente sobre o uso de materiais inteligentes em soluções de problemas 

aeroelásticos é apresentada por Giurgiutiu (2000). 

 Apesar da literatura apresentar estudos sobre controle ativo de problemas 

aeroelásticos, algumas questões persistem, como a potência requerida para a atuação, a 

complexidade de hardware utilizada, além da necessidade de se projetar e implementar leis de 

controle (MCGOWAN, 1999). Uma alternativa seria a utilização de controladores passivos 

para amortecer um único modo ou vários modos de vibrar de uma estrutura. No caso, uma 

fonte externa de energia não é necessária e circuitos elétricos simples poderiam ser utilizados. 

Alguns artigos reportam a investigação de controladores passivos em problemas aeroelásticos. 

McGowan (1999) examina numericamente o efeito de um circuito resistivo indutivo (RL) 

sobre a resposta aeroelástica de uma seção típica com acoplamento eletromecânico em um dos 

graus de liberdade. A autora conclui que circuitos piezelétricos passivos, podem ser uma boa 

alternativa para controle de respostas aeroelásticas subcríticas (abaixo da velocidade de 

flutter). 

 Já Agneni et al. (2003) utilizam circuitos piezelétricos passivos, RL em série, para o 

controle de vibrações em um modelo em escala de uma asa de um planador comercial. Eles 

concluem que o controle passivo tem pouco efeito na expansão do envelope de flutter da 

aeronave, mas atenuam sensivelmente nas oscilações provenientes de resposta a rajada. 

 Como usualmente as frequências envolvidas em problemas aeroelásticos são baixas 

(menores que 20 Hz), as indutâncias requeridas no caso de controladores passivos são muito 

elevadas. Tal fato, leva a necessidade de utilização de indutâncias sintéticas (FLEMING et al., 

2000). Entretanto, a resistência interna dos circuitos de indutância sintética, geralmente, reduz 
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o desempenho de um controlador passivo resistivo-indutivo, já que a resistência resultante 

pode ser muito diferente da resistência ótima a ser utilizada. 

 Os circuitos piezelétricos chaveados, também conhecidos como SSD (Synchronized 

Switch Damping) (RICHARD et al., 1999), surgiram recentemente como uma alternativa aos 

controladores passivos e controladores ativos de vibração. A técnica SSD introduz o 

tratamento não linear do sinal elétrico (tensão elétrica) proveniente dos materiais piezelétricos 

e resulta em maior conversão de energia mecânica em energia elétrica. Nesta técnica, o 

material piezelétrico é conectado e desconectado a um circuito shunt de forma sincronizada 

com as oscilações mecânicas do sistema. Em alguns casos, energia externa pode ser 

necessária para o acionamento do chaveamento. Assim, estas técnicas são classificadas como 

semi-passivas. 

 A partir deste conceito, vários estudos buscaram a supressão de vibrações com 

circuitos semi-passivos (CLARK, 2000; RICHARD, et al., 2000; GUYOMAR, et al., 2007; 

LALLART et al., 2008a; DELPERO et al., 2011). Entre as diversas configurações de 

controladores semi-passivos, destacamos o caso de chaveamento para a condição de curto 

circuito – SSDS (Synchronized Switch Damping on Short) e o caso de chaveamento para um 

indutor – SSDI (Synchronized Switch Damping on Inductor). 

 No caso SSDS, o material piezelétrico é mantido na condição de circuito aberto a 

maior parte do tempo, exceto por um curto período de tempo, no qual a tensão elétrica é 

cancelada devido ao chaveamento para uma resistência baixa (condição próxima ao curto 

circuito). A energia elétrica é dissipada durante o cancelamento e, consequentemente, o efeito 

shunt damping ampliado. No caso SSDI, a tensão elétrica é invertida devido ao chaveamento 

para um indutor. Neste caso, além de uma pequena parte da energia sofrer dissipação, a 

inversão da tensão elétrica resulta em uma força mecânica dissipativa fora de fase com a 

velocidade, resultando em um aumento do efeito shunt damping. As técnicas SSDS e SSDI 

apresentam a vantagem de serem estáveis, em alguns casos, não necessitam de uma fonte 

externa de energia, ou precisam de pouca energia externa, somente para controlar o processo 

de chaveamento. No caso específico do SSDI, é eliminada a necessidade de altos valores de 

indutância para controle passivo de vibrações em baixas frequências. 

 O melhor desempenho na conversão eletromecânica de energia, obtido com as 

tecnicas SSD, chamou a atenção da comunidade que investiga problemas de coleta 

piezelétrica de energia. O objetivo de tais pesquisas é a conversão de energia mecânica, 

disponível no ambiente, em eletricidade. A coleta de energia através de materiais piezelétricos 
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têm recebido grande atenção no meio acadêmico e industrial (BEEBY et al., 2006; ANTON; 

SODANO, 2007; COOK-CHENNAULT et al., 2008). A motivação vem do avanço no 

desenvolvimento de componentes elétricos e dispositivos eletrônicos de baixo consumo, que 

poderiam ser alimentados por sistemas de geração piezelétrica de energia. A geração 

piezelétrica de energia tem também grande apelo em sistemas remotamente operados e com 

fontes limitadas de energia, pois abre a possibilidade de uma redução, ou até mesmo, a 

eliminação do uso de baterias. Tal fato traz benefícios econômicos e também ambientais, que 

é um assunto amplamente discutidos na atualidade. A maior autonomia de dispositivos 

remotos implica em maiores intervalos para intervenções de manutenção e a redução do 

descarte de baterias, que são compostas de materiais poluentes. 

 Recentemente, alguns autores passaram a investigar a utilização de circuitos 

piezelétricos chaveados em problemas de coleta de energia (GUYOMAR et al., 2005; 

BADEL et al., 2006; LALLART et al., 2008b; ZHU et al., 2012; CHEN et al., 2012; LIANG; 

LIAO, 2012). Vale ressaltar que, em alguns casos, os mesmos circuitos dos casos SSDS e 

SSDI são utilizados para os problemas de coleta de energia. Entretanto, os casos  de coleta de 

energia são encontrados na literatura como SSHS (Synchronized Switch Harvesting on Short) 

e SSHI (Synchronized Switch Harvesting on Inductor). Em ambos, há a ampliação da saída 

elétrica devido a ampliação da conversão eletromecânica, como anteriormente comentado. 

 No presente trabalho, uma investigação experimental sobre circuitos piezelétricos 

chaveados é apresentada para dois casos: 1 – controle de oscilações aeroelásticas lineares e 

não lineares e 2 – coleta piezelétrica de energia a partir de oscilações aeroelásticas lineares e 

não lineares. Os experimentos em túnel de vento são realizados com uma seção típica 

aeroelástica de dois graus de liberdade (2GDL), deslocamento angular e deslocamento linear. 

O acoplamento eletromecânico é adicionado ao GDL de deslocamento linear, através da 

colagem do material piezelétrico aos elementos estruturais que conferem rigidez a esse GDL. 

Nos casos não lineares, uma folga é adicionada ao GDL de deslocamento angular, resultando 

em um sistema bilinear. 

 As técnicas SSDS e SSDI foram utilizadas para o controle de flutter e de oscilações 

aeroelásticas no pós flutter com sucesso. Também, no caso aeroelástico não linear, oscilações 

em ciclo limite (LCOs) foram suprimidas com sucesso com as técnicas SSDS e SSDI. 

Especificamente no caso SSDI,  um melhor desempenho no controle de vibrações foi 

observado e um valor aceitável e prático de indutância pôde ser utilizado. Para coleta de 

energia, as técnicas SSHS e SSHI foram utilizadas para a conversão piezoaeroelástica de 
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energia no caso linear e não linear. Os resultados foram comparados entre si e também com o 

caso em que somente um resistor é considerado no domínio elétrico do problema. A maior 

potência elétrica foi obtida com a técnica SSDI.  

 O circuito chaveador apresentado por Lallart et al. (2008a) e Zhu et al. (2012) foi 

adaptado para o experimento aeroelástico deste trabalho e utilizado em todos os testes. Este 

circuito não necessita de fonte externa de energia para realizar o processo de chaveamento. 

Assim, o sistema de controle de flutter aqui apresentado, pode ser classificado como 

autônomo, ou autoalimentado. Vale destacar que, na literatura de controle aeroelástico 

utilizando materiais piezelétricos não se encontra a aplicação de controladores semi-passivos  

autoalimentados, como o apresentado neste trabalho. Além disso, usualmente, estes sistemas 

são utilizados em  casos de vigas ou placas com acoplamento eletromecânico e excitadas a 

partir de uma fonte externa (shaker), ou seja, condição estável. De forma semelhante, a 

literatura não apresenta investigações de circuitos chaveados em problemas de coleta de 

energia em casos aeroelásticos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE UTILIZANDO MATERIAIS PIEZELÉTRICOS. 

 Conforme discutido no capítulo anterior, os sistemas de controle utilizando materiais 

piezelétricos podem ser divididos em dois grandes grupos, ativos e passivos. Recentemente, 

novos sistemas surgiram sendo classificados como semi-passivos e semi-ativos. Apesar de 

algumas divergências encontradas na literatura sobre a nomenclatura e classificação destes 

sistemas, no presente trabalho a classificação será baseada no fato de energia externa estar 

sendo ou não aplicada diretamente ao material piezelétrico. Assim, os controladores 

compostos por componentes passivos, que não utilizam energia externa, são classificados 

como passivos. No caso de controle ativo, energia externa é aplicada nos atuadores 

piezelétricos. No caso semi-passivo, anteriormente discutido, energia externa pode ser 

necessária para a realização de chaveamento no circuito, mas não diretamente aplicada aos 

materiais piezelétricos. Já no caso semi-ativo, tensão elétrica é aplicada ao material 

piezelétrico em curtos períodos de tempo, enquanto que na maior parte do ciclo de trabalho o 

material piezelétrico trabalha de forma passiva.  

2.1.1 Controle Ativo Utilizando Materiais Piezelétricos 

 O controle ativo utiliza o material piezelétrico (através do efeito piezelétrico inverso) 

como atuador. Este tipo de sistema requer, além dos atuadores, uma fonte externa de energia, 

sensores e leis de controle, para produzir uma tensão elétrica a ser aplicada nos atuadores com 

o intuito de atenuar vibrações (FULLER et al., 1996). Diversos autores tem apresentado 

investigações sobre a utilização de materiais piezelétricos para controle de vibrações 

(CRAWLEY; DE LUIS, 1987; HAGOOD et al., 1990; CRAWLEY; LAZARUS, 1991; 

DOSCH et al., 1992). Esta revisão focará na apresentação de alguns casos de controle ativo 

utilizando materiais piezelétricos em problemas aeroelásticos. 

 No caso específico de controle de oscilações aeroelásticas com materiais 

piezelétricos, os trabalhos pioneiros foram apresentados por Crawley; De Luis (1987); 

Lazarus et al. (1995, 1997). Além desses, a literatura apresenta diversos trabalhos utilizando 

materiais piezelétricos para o controle de vibrações em casos aeroelásticos. 
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 Heeg (1993) apresenta um estudo numérico e experimental para controle de flutter de 

uma seção típica com dois graus de liberdade (2GDL), deslocamento linear e deslocamento 

angular. O sistema foi projetado de forma que o GDL de deslocamento linear apresentasse 

instabilidade. O sistema experimental era composto por uma asa rígida associada a vigas 

elásticas que conferiam a rigidez dos GDLs. Os materiais piezelétricos foram colados nas 

duas faces da viga que confere rigidez ao GDL de deslocamento linear. Strain gages foram 

utilizados como sensores nos dois GDLs. Um sistema ativo de controle utilizando os materiais 

piezelétricos como atuadores possibilitou um aumento de 20% na velocidade de flutter. 

 O programa da NASA “Piezoelectric Aeroelastic Response Tailoring Investigation 

(PARTI)” foi realizado para estudos de controle de flutter e resposta a rajada utilizando 

atuadores piezelétricos (MCGOWAN et al.,1998). Uma asa em material compósito, com 36 

pastilhas piezelétricas coladas em cada lado, foi investigada experimentalmente. As 36 

pastilhas piezelétricas eram divididas em 15 grupos, que dependendo do caso estudado, 

tinham função de atuadores ou sensores. Um dos objetivos foi determinar a configuração 

ótima de atuação (posicionamento dos atuadores, ou definição dos grupos ativos) de forma a 

minimizar a potência exigida. Os resultados mostraram um aumento de 12% na velocidade de 

flutter e redução de 75% no momento de flexão devido a rajadas. 

 Um outro grande programa envolve pesquisas para controle ativo de buffeting 

utilizando materiais piezelétricos nas empenagens verticais da aeronave F/A-18 (MOSES, 

1997, 1999; DÜRR, 1998; HOPKINS et al., 1998). Estes estudos apresentam testes em túnel 

de vento com um modelo de aeronave em escala dinâmica (MOSES, 1997), até ensaios em 

solo com uma aeronave real (MCGOWAN et al., 1998; HOPKINS et al. 1998; MOSES, 

1999). Em todos os casos os autores reportam uma redução significativa dos níveis de 

vibração na deriva. Entretanto, o problema de se embarcar na aeronave todos os equipamentos 

necessários para a alimentação dos atuadores não foi resolvido.  Uma revisão bastante 

abrangente sobre o uso de materiais inteligentes em soluções de problemas aeroelásticos é 

apresentada por Giurgiutiu (2000). 

 Apesar da literatura apresentar estudos sobre controle ativo de problemas 

aeroelásticos, algumas questões persistem, como a potência requerida para a atuação, a 

complexidade de equipamentos utilizada, além da necessidade de se projetar e implementar 

leis de controle (MCGOWAN, 1999). Alguns autores passaram a investigar formas 

alternativas de controle com o intuito de contornar os problemas relacionados ao controle 

ativo. 
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2.1.2 Controle Passivo Utilizando Materiais Piezelétricos 

 Nos sistemas passivos, os eletrodos do material piezelétrico são conectados a 

circuitos compostos por elemento elétricos passivos. No caso, a energia de vibração mecânica 

é convertida em energia elétrica através do efeito piezelétrico direto. A energia elétrica é 

dissipada na parte resistiva do circuito elétrico (circuito shunt) em forma de calor, 

adicionando amortecimento a estrutura (efeito shunt damping). As primeiras aplicações do 

efeito shunt damping encontradas na literatura incluem a utilização de circuitos resistivo, 

indutivo, capacitivo e circuito resistivo-indutivo. 

 O caso de um circuito resistivo (Figura 1a) foi originalmente apresentado por 

Uchino; Ishii (1988). A energia elétrica proveniente da conversão eletromecânica é dissipada 

no resistor, resultando no efeito shunt damping resistivo. Quando um indutor é utilizado no 

circuito elétrico (FORWARD, 1979), o sistema se comporta como um equivalente elétrico de 

um absorvedor mecânico não amortecido. Posteriormente, Hagood e von Flotow (1991) 

investigaram um circuito resistivo-indutivo em série (Figura 1b), cujo comportamento é 

equivalente ao de um absorvedor mecânico amortecido. Wu (1996) apresentou a formulação 

de um sistema com um circuito resistivo-indutivo em paralelo e esclareceu alguns pontos 

relativos a determinação da resistência ótima do caso resistivo-indutivo em série apresentado 

por Hagood e von Flotow (1991). No caso, capacitivo apresentado na Figura 1c, o efeito é de 

modificação de rigidez do material piezelétrico e, consequentemente, da rigidez da estrutura a 

qual ele está colado. 

 
  

(a) (b) (c) 

FIGURA 1 -  Esquema Representativo dos Circuitos Shunt passivos: (a) Shunt Resistivo; (b) Shunt Indutivo; (c) 

Shunt Capacitivo. 

 Em geral, o controle passivo tem um bom desempenho na atenuação de vibrações, 

limitado a uma estreita faixa  de frequências. Independentemente do tipo de circuito utilizado, 
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seus elementos são ajustados segundo a frequência de interesse, normalmente a frequência de 

ressonância de um modo. Nos casos específicos envolvendo indutores, é importante ressaltar 

que a frequência de ressonância elétrica depende da própria indutância e capacitância 

equivalente dos materiais piezelétricos,     1/ 2π LC , onde L é a indutância e C a capacitância 

equivalente. Como esta capacitância é baixa e, quando a frequência de interesse também é 

baixa, o resultado é a necessidade de indutores na ordem de centenas de Henries, algo pouco 

prático. Uma alternativa para a solução deste problema é a utilização de circuitos para 

indutância sintética (RIORDAN, 1967; EDBERG et al., 1992; FLEMING; MOHEIMANI, 

2003). Entretanto, quanto maior os valores da indutância (baixas frequências de interesse) 

maior será a resistência parasita inerente ao indutor sintético (VIANA, 2005). Este fato pode 

reduzir o desempenho do controlador passivo, já que a resistência equivalente poderá ser 

muito diferente da resistência ótima para máximo amortecimento do sistema. 

 Alguns autores estudam a aplicação de circuitos shunt ressonantes para controle 

multimodal (DELL ISOLA et al., 2004). Em Zhao (2010), um circuito multimodal é 

apresentado para o controle de oscilações aeroelástica em uma empenagem vertical de uma 

aeronave. O circuito é composto por vários ramos em paralelo, onde em cada ramo há um par 

RL ajustado para uma frequência de interesse. Em cada ramo, também é utilizado um filtro 

passa banda (LC), que permite somente a passagem da frequência de interesse para o ramo e 

evita a interferência entre os diferentes ramos. O controle multimodal também é apresentado 

por Hollkamp (1994), onde indutores sintéticos são utilizados. Um circuito shunt com um 

indutor sintético autoajustável à frequência de ressonância da estrutura também foi estudado 

por Hollkamp; Starchville (1994). 

 No caso específico de controle de oscilações aeroelásticas, poucos autores 

investigaram a utilização de controladores passivos. McGowan (1999) examina 

numericamente o efeito de um circuito resistivo indutivo sobre a resposta aeroelástica de uma 

seção típica com 2GDL, deslocamento linear e deslocamento angular. O acoplamento 

eletromecânico foi adicionado ao GDL de deslocamento linear. O desempenho do sistema na 

atenuação de oscilações aerolásticas foi investigado, desde baixas velocidades, até a 

velocidade linear de flutter. A autora conclui que circuitos piezelétricos passivos, podem ser 

uma boa alternativa para controle de respostas aeroelásticas subcríticas (abaixo da velocidade 

de flutter), porém, apresentam  pouca capacidade de alterar a fronteira de flutter do sistema. 

 Já Agneni et al. (2003) utilizam circuitos piezelétricos passivos (resistivo indutivo 

em série), para o controle da resposta aeroelástica de um modelo de uma asa de um planador 
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comercial. Os autores apresentam um modelo por elementos finitos eletromecanicamente 

acoplado, associado a um modelo aerodinâmico não estacionário. Materiais piezelétricos 

foram modelados na região da raiz da asa. O controle passivo teve efeito desprezível quanto a 

expansão do envelope de flutter da aeronave. Entretanto, as oscilações provenientes de 

resposta a rajada são atenuadas. Porém, é importante ressaltar que os elevados valores de 

indutância requeridos, em casos aeroelásticos, torna sua aplicação pouco prática em casos 

experimentais ou mesmo casos de aplicações em aeronaves em escala. 

 Lembrando que a implementação do controle ativo exige maior complexidade, 

devido aos sensores e sistemas utilizados e elevada potência de atuação, os controladores 

passivos tem a vantagem de utilizar circuitos elétricos simples, compostos por elementos 

elétricos passivos (excessão é o caso de impedâncias sintéticas). Eles não dependem de uma 

fonte externa de energia e também não introduzem nenhuma energia ao sistema a ser 

controlado. Apesar da maior facilidade de projeto e implementação, os controladores passivos 

apresentam bom desempenho na atenuação de vibrações em uma faixa restrita de frequências. 

Por outro lado, os controladores ativos podem apresentar bom desempenho em faixas mais 

amplas de frequências (ZHAO, 2010). 

 Uma alternativa aos controladores ativos e passivos são os sistemas que utilizam o 

processamento não linear do sinal elétrico do material piezelétrico. Este processamento é 

realizado em diferentes técnicas, através de circuitos chaveados, e será discutido no próximo 

item. 

2.1.3 Controle Utilizando Materiais Piezelétricos e Circuitos Chaveados 

 Conforme discutido na Introdução, os circuitos piezelétricos chaveados, também 

conhecidos como SSD (Synchronized Switch Damping) (RICHARD et al., 1999), são 

apontados como uma alternativa aos controladores passivos e controladores ativos. A técnica 

SSD introduz um tratamento não linear do sinal elétrico de voltagem proveniente dos 

materiais piezelétricos, o que resulta na maior conversão de energia mecânica em energia 

elétrica. Nesta técnica, o material piezelétrico é conectado e desconectado a um circuito shunt 

de forma sincronizada com as oscilações mecânicas do sistema. Em alguns casos, energia 

externa pode ser necessária para o acionamento do chaveamento ou mesmo aplicada ao 

material piezelétrico para o aumento da eficiência do sistema. Assim, estas técnicas podem ser 
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classificadas como semi-passivas ou semi-ativas. Esta seção apresentará e discutirá estas 

técnicas e os trabalhos mais relevantes publicados na literatura. 

2.1.3.1 Controle Semi-Passivo Utilizando Materiais Piezelétricos 

 Conforme o critério de classificação utilizado neste trabalho, nos controladores semi-

passivos, não há aplicação de energia externa diretamente no material piezelétrico. Em alguns 

casos, energia externa pode ser necessária somente para o chaveamento do sistema.  

 As técnicas de controle não lineares, utilizando circuitos semi-passivos podem ser 

divididas em três tipos: State Switching (SS), Synchronized Switch Damping on Short (SSDS) 

e Synchronized Switch Damping on Inductor (SSDI). Na Figura 2 são apresentados diagramas 

para cada um destes sistemas. 

 

 
  

(a) (b) (c) 

FIGURA 2 -  Esquema Representativo dos Circuitos Shunt Semi-passivos: (a) State Switching; (b) SSDS; (c) 

SSDI. 

 O conceito de State Switching foi originalmente apresentado por Larson; Rogers 

(1994) e Larson et al. (1998) como geradores de sinais de alta amplitude e baixa frequência na 

aplicação de sistema de comunicação e SONAR subaquáticos. O circuito SS consiste em 

chaveamentos periódicos, onde o material piezelétrico é mantido em circuito aberto (condição 

de máxima tensão elétrica e maior rigidez do material piezelétrico) até que um máximo local 

de deslocamento mecânico seja atingido. É importante lembrar que, quando em circuito 

aberto, a saída elétrica (tensão elétrica) está em fase com o deslocamento mecânico do 

material piezelétrico (ERTURK; INMAN, 2011). Quando o deslocamento máximo é atingido, 

o circuito é chaveado para uma resistência baixa (R → 0, condição próxima ao curto circuito). 

Esta nova condição de contorno elétrica é mantida até que o deslocamento mecânico seja 
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nulo, momento em que o sistema é novamente chaveado para a condição de circuito aberto. 

Assim, imaginando um movimento harmônico, o sistema é mantido em circuito aberto 

enquanto se afasta da condição de equilíbrio e, em curto circuito, quando se desloca para a 

condição de equilíbrio. Este processo de chaveamento permuta a rigidez da estrutura em dois 

valores discretos a cada dois quartos de período da vibração, causando dissipação de energia a 

partir dos pontos de máximo deslocamento e, portanto, menos energia estará presente em cada 

período, resultando por fim, em atenuação de vibração. 

 Em Clark (1999) é mostrado um estudo numérico da aplicação desta técnica para a 

atenuação de vibração de uma viga eletromecânica engastada. Em Clark (2000) é realizada 

uma comparação numérica entre o uso de um circuito passivo resistivo, um state switching e 

um state switching com um resistor em série. Os resultados mostraram que a técnica SS e SS 

com um resistor são menos sensíveis as mudanças do sistema, tendo boa performance em uma 

faixa mais larga de frequências e em baixas frequências. Porém, a diferença de rigidez 

provocada pela troca não linear da rigidez é pequena, o que leva a uma dissipação pequena de 

energia. 

 Uma técnica parecida com o SS foi apresentada em Richard et al. (1999), conforme 

representado na Figura 2b. Utilizando-se de transistores MOSFET e diodos, a técnica consiste 

no chaveamento sincronizado com o deslocamento mecânico. Neste processo de 

chaveamento, o material piezelétrico é mantido na condição de circuito aberto até ocorrer a 

máxima tensão (equivalente ao máximo deslocamento mecânico do material piezelétrico) do 

sistema. Atingido esse ponto, o circuito é chaveado para a condição de curto circuito por um 

curto período de tempo, cancelando a tensão elétrica do elemento piezelétrico. Quase 

instantaneamente, o circuito retorna a condição de circuito aberto, permitindo o aumento da 

tensão elétrica até que a próxima condição de máximo deslocamento ocorra novamente. Esta 

técnica é conhecida na literatura como SSDS (Synchronized Switch Damping on Short). A 

Figura 3a mostra o deslocamento mecânico e tensão elétrica obtida a partir do material 

piezelétrico em circuito aberto. A Figura 3b exemplifica o processo SSDS, aqui discutido. 

Observa-se que com a sequência de chaveamentos, ocorre o aumento da amplitude do sinal 

elétrico, como consequência do aumento da conversão eletromecânica. 

 Uma terceira técnica apresentada na literatura é chamada de SSDI (Synchronized 

Switch Damping on Inductor) (RICHARD et al., 2000). O processo de chaveamento 

sincronizado com o deslocamento é o mesmo utilizado no SSDS. Entretanto,  no SSDI ocorre 

a inversão da voltagem, ao invés do simples cancelamento obtido no SSDS, já que o material 
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piezelétrico é chaveado para um indutor. O circuito ressonante formado a partir do 

chaveamento é composto pela capacitância interna do material piezelétrico, conectada a um 

circuito resistivo-indutivo. Neste caso, a frequência de ressonância elétrica deve ser muito 

maior que a frequência de ressonância do modo que se pretende controlar. Assim, os valores 

de indutância utilizados no circuito podem ser muito menores que os utilizados no caso de 

controladores passivos. 

 Na Figura 3c apresenta-se o comportamento do sinal elétrico proveniente do material 

piezelétrico sob o chaveamento no indutor. Verifica-se uma inversão desse sinal elétrico. No 

caso SSDI, a inversão do sinal provoca o surgimento de uma força (mecânica) dissipativa 

proveniente do efeito piezelétrico inverso, provocado pela inversão instantânea do sinal 

elétrico. Assim, o efeito shunt damping é muito mais evidente no caso SSDI do que nos casos 

anteriormente discutidos.  

  

   

(a) (b) (c) 

FONTE:(RICHARD et al., 2000) 

FIGURA 3 -  Comparação das tensão elétrica em um piezelétrico: (a) em Circuito Aberto; (b) com SSDS; (c) 

com SSDI.

 A realização do chaveamento em pontos anteriores ou posteriores ao ponto de 

máxima tensão elétrica (ou deslocamento) tem grande influência no desempenho dos 

controladores chaveados. Assim, alguns autores investigam diferentes formas para a 

determinação dos pontos de máximo do sistema, com o intuito de maximizar o desempenho e 

evitar, por exemplo, chaveamentos em pontos inesperados, ou mesmo a não ocorrência de 

chaveamento. Em Guyomar et al. (2007) é realizada uma análise estatística que permite 

definir um critério de identificação do ponto de chaveamento de maneira precisa. Entretando, 

a limitação para a técnica proposta está no fato de ser necessário um prévio conhecimento do 

sinal, para que possa ser realizada a análise estatística. 
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 Uma alternativa para esse problema é apresentada em Richard et al. (2007). Os 

autores utilizam um circuito com componentes eletrônicos passivos para a detecção dos 

pontos de máximo e realização do chaveamento. O circuito proposto, por ser composto 

somente por elementos elétricos passivos, não depende de uma fonte de alimentação externa 

para a realização das tarefas de detecção do pico e do chaveamento. O circuito é composto por 

três partes: uma que detecta o envelope do sinal, outra que comparar os sinais de tensão 

elétrica proveniente do material piezelétrico com sinal detectado no envelope e, por fim, outra 

parte que realiza o chaveamento (maiores detalhes do funcionamento deste circuito são 

encontrados no capítulo 3). Resultados experimentais apresentados pelos autores mostraram 

um bom desempenho do sistema na atenuação de vibrações dos dois primeiros modos de uma 

viga (LALLART et al., 2008a). 

 Baseando-se na análise estatística para a escolha do ponto ótimo de chaveamento 

apresentada por Guyomar et al. (2007), Khodayari et al. (2011) propuseram um outro circuito 

analógico, também adaptativo. O circuito realiza, eletronicamente, cálculos básicos de 

estatística, a partir do sinal de tensão elétrica do material piezelétrico, aquisitado durante um 

curto período. E a partir desse sinal de referência, calcula-se a média temporal e o desvio 

padrão. Estes valores são utilizados em comparações com o sinal de referência, obtendo-se 

como resposta o instante do próximo chaveamento. Os autores testaram o circuito apresentado 

em ensaios com uma viga engastada, eletromecanicamente acoplada, e sujeita a excitação 

harmônica, impulsiva e também aleatória. Um bom desempenho na atenuação de vibrações 

foi obtido. Além disso, o circuito requer baixa potência para sua alimentação, o que poderia 

permitir o desenvolvimento de um sistema alimentado com energia convertida pelo próprio 

material piezelétrico. Porém, apresentam-se como limitações do circuito proposto, a 

necessidade de um conhecimento prévio do sinal, para ajuste de alguns parâmetros do 

circuito, e a menor sensibilidade no caso de excitações aleatórias. 

 Ducarne et al. (2010) fizeram um estudo com o intuito de quantificar o 

amortecimento e otimizar parâmetros quando utilizando as tecnicas SSDS e SSDI. Os autores 

verificaram, a partir de ensaios com uma estrutura com coeficiente de acoplamento modal 

igual à 0,2 e um fator de amortecimento de 0,1%, um amortecimento adicional de 2,5% 

quando a técnica SSDS foi utilizada, enquanto que com a utilização de SSDI obteve-se 10%. 

Os autores também concluíram, que o único parâmetro a ser otimizado, para maximizar o 

amortecimento adicional, é o fator de acoplamento eletromecânico. 



REVISÃO DE LITERATURA 

 

33

 Com o objetivo de melhorar o fator de qualidade elétrico de um circuito chaveador 

para o caso SSDI, Delpero et al. (2011), apresentaram um circuito autônomo, aperfeiçoando o 

circuito originalmente proposto por Niederberger; Morari (2006). O circuito proposto por  

Niederberger; Morari (2006), utiliza dois elementos piezelétricos, um deles como o sensor 

que gera o sinal para a detecção de pontos de chaveamento e outro conectado ao sistema de 

chaveamento, cujo sinal será tratado de forma não linear segundo o processo já descrito para o 

caso SSDI. 

 Tanto no circuito proposto por Delpero et al. (2011) como no circuito de 

Niederberger; Morari (2006), foi utilizado um filtro passa-baixa na detecção do ponto de 

máximo e de mínimo do sinal de tensão elétrica de um elemento piezelétrico sensor. A 

diferença do circuito proposto por Delpero está no uso de um nano amplificador operacional 

como comparador, transformando o sinal do filtro em uma onda quadrada que foi aplicada em 

MOSFETs, responsáveis pelo acionamento da chave do circuito do outro elemento 

piezelétrico. O nano amplificador operacional e os MOSFETs consomem apenas alguns 

microwatts de potência, e podem ser alimentados pelo próprio elemento piezelétrico sensor 

através de uma ponte retificadora e dois capacitores. Os resultados mostraram que houve 

aumento do desempenho na atenuação de vibrações, quando comparado com os resultados de 

Niederberger. O circuito proposto trouxe como vantagem um aumento no fator de qualidade 

do circuito chaveador e, com isso, um menor tempo de inversão da tensão elétrica. 

 Chen et al. (2013) apresentaram um circuito chaveador autônomo para um sistema 

SSDI, chamado de SP-SSDI (Self-Powered Syncronized Switch Damping on Inductor). O 

circuito proposto pelos autores detecta os pontos de velocidade zero do sistema mecânico, o 

que corresponde ao ponto de máximo deslocamento e máxima tensão elétrica do sistema 

eletromecânico em circuito aberto. Comparando como o SSDI convencional, que detecta os 

pontos de máxima tensão elétrica, o sistema apresentou maior precisão na determinação dos 

pontos de chaveamento. A técnica utiliza três pastilhas piezelétricas, a primeira está ligada ao 

circuito chaveado e sua saída elétrica será tratada de forma não linear, conforme a técnica já 

discutida aqui. A segunda pastilha piezelétrica, de dimensões menores, é responsável pela 

geração de energia que alimentará o circuito comparador. E a última opera como o sensor de 

velocidade, fornecendo o sinal, que é submetido à um filtro passa-baixa. Esse sinal é 

comparado por um nano amplificador operacional, fornecendo o onda quadrada, responsável 

pelo chaveamento do circuito. Os autores compararam o circuito proposto com um caso SSDI, 

com 3 pastilhas piezelétricas de mesmas dimensões das utilizadas no SP-SSDI, chaveado a 
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partir de equipamentos externos, isto é, operado segundo um sinal fornecido por um gerador 

de funções e utilizando energia externa. O circuito SP-SSDI teve um eficiência de 86%, onde 

o autor define como eficiência a diferença entre o deslocamento de uma viga sem controle e o 

deslocamento com o uso de SP-SSDI dividido pelo deslocamento da viga sem controle menos 

o deslocamento com o uso do SSDI operado a partir de sistemas externos. 

 No mesmo artigo, os autores também compararam o desempenho do SP-SSDI com 

um SSDI utilizando apenas um elemento piezelétrico e também com um controle de 

chaveamento ótimo externo. E obtiveram como resultado, que a eficiência do SP-SSDI chega 

a 95% da eficiência SSDI convencional, agora com o denominador do equacionamento da 

eficiência, sendo o deslocamento da viga sem controle menos o deslocamento com o SSDI 

utilizando apenas um elemento piezelétrico. E concluiu que a técnica SP-SSDI é de simples 

implementação e degrada uma parcela ínfima do amortecimento. 

2.1.3.2 Controle Semi-Ativo Utilizando Materiais Piezelétricos 

 O controle semi-ativo utilizando materiais piezelétricos, conhecido na literatura 

como SSDV (Synchronized Switch Damping on Voltage), tenta evitar as perdas na inversão 

existentes na técnica SSDI. As diversas técnicas e circuitos, discutidos anteriormente, para a 

realização de chaveamento sempre utilizam circuitos elétricos. Estes circuitos possuem uma 

resistência interna que provoca perdas no sistema, impedindo a inversão completa do sinal de 

tensão elétrica, para o caso SSDI. Assim, a técnica SSDV utiliza fontes de tensão elétrica no 

circuito chaveado com o intuito de garantir a inversão completa do sinal. Lefeuvre (2006) 

usou duas fontes de tensão elétrica, como mostrado na Figura 4. Assim, as fontes de 

alimentação são usadas para compensar as perdas de energia no processo de inversão do 

SSDI,  forçando-o a inversão completa do sinal de tensão elétrica tanto nos pontos de máximo 

quanto de mínimo. 

 Alguns estudos mostraram que a energia da fonte externa, utilizada para garantir a 

inversão completa, pode tornar o controle SSDV instável (BADEL et al., 2006; LALLART et 

al., 2007). A medida que a amplitude das oscilações vai diminuindo, a utilização de fonte de 

alimentação constante, pode resultar na excitação da estrutura a ser controlada. Alguns 

autores tentaram solucionar este problema vinculando o ajuste da tensão da fonte à magnitude 

de tensão elétrica gerada pelo elemento piezelétrico (BADEL et al., 2006). 
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FONTE: (LEFEUVRE, 2006) 

FIGURA 4 -  Representação do circuito shunt SSDV, proposto por Lefeuvre (2006) 

 Diversos autores apresentam trabalhos baseados na técnica semi-ativa. Em geral, os 

resultados mostram que o desempenho dos controladores semi-ativos é sensivelmente melhor 

que os casos SSDS e SSDI (MARNEFFE, DE; PREUMONT, 2008; GUYOMAR et al., 2008; 

JI et al., 2009a; JI et al., 2009b; JI et al., 2010a; JI et al., 2010b; MOKRANI et al., 2012). 

2.2 CONVERSÃO PIEZELÉTRICA DE ENERGIA 

 Os geradores piezelétricos de energia vêm sendo estudados como uma alternativa de 

fonte de energia para sistemas remotamente operados e de baixo consumo. A idéia é converter 

energia de vibração disponível no ambiente em eletricidade. Pesquisadores apresentaram nos 

últimos anos, modelos e investigações experimentais para o estudo do comportamento 

eletromecânico destes geradores piezelétricos. Os modelos apresentados variam, desde 

representações por parâmetros concentrados (ROUNDY et al., 2003; DUTOIT et al., 2005) a 

modelos aproximados de parâmetros distribuídos (LU et al., 2004; SODANO et al., 2004; 

CHEN et al., 2006). Alguns destes trabalhos incluem verificações experimentais e validações 

(DUTOIT; WARDLE, 2006; ERTURK; INMAN, 2009). 

 Uma forma de energia disponível na vizinhança de sensores de sistemas localizados 

em áreas remotas é a energia do vento. Alguns autores apresentam moinhos de vento, ou mini 

geradores eólicos, de modo a coletar energia fornecida pelo escoamento (PRIYA et al., 2005; 

MYERS et al., 2007; RANCOURT et al., 2007; XU et al., 2010). Outros autores 

vislumbraram a utilização de oscilações aeroelásticas para coleta de energia do escoamento de 

ar. 

 Em Erturk et al. (2008a), por exemplo, é apresentado um experimento com placas 

metálicas arqueadas e cobertas por fibras piezocerâmicas em compósito (MFC – Macro Fiber 
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Composite), simulando um aerofólio fino. Estas vigas apresentam  oscilações induzidas pelo 

escoamento de ar que são convertidas em eletricidade através do efeito piezelétrico direto. No 

referido artigo, uma carga resistiva é considerada no circuito elétrico do sistema com o intuito 

de se estimar a potência elétrica gerada.  Em De Marqui et al. (2010), um modelo por 

elementos finitos eletromecanicamente acoplado foi associado a um modelo aerodinâmico 

não estacionário de malha de vórtices. Uma carga resistiva é utilizada para representar o 

domínio elétrico. As piezocerâmicas são ligadas em série a carga resistiva do circuito elétrico 

gerador e duas configurações de eletrodos são testadas, como mostrado na Figura 5. As 

simulações no domínio do tempo mostraram que a condição crítica de flutter é a mais 

interessante para a conversão piezelétrica de energia. Outro aspecto interessante é a 

segmentação de eletrodos apresentada, evitando-se o cancelamento da saída elétrica obtida a 

partir de movimentos de torção. Como as oscilações na condição de flutter resultam do 

acoplamento de modos de flexão com modos de torção, tal configuração resultou em um 

melhor acoplamento eletromecânico. 

 
 

   (a) Eletrodos contínuos (b) Eletrodos segmentados 

FONTE: (DE MARQUI et al., 2010) 

FIGURA 5 -   Configurações dos eletrodos das piezocerâmicas: (a) Eletrodos contínuos; (b) Eletrodos 

segmentados 

 Já em De Marqui et al. (2011), foi apresentada a formulação piezoaeroelástica no 

domínio da frequência. O modelo em elementos finitos eletromecanicamente acoplado foi 

associado ao método de malha de dipolos. Funções de resposta em frequência (FRF) 

piezoaeroelásticas foram definidas associando-se o problema de excitação de base com 

excitação aerodinâmica. Um método prático para a determinação de elementos ótimos do 

circuito gerador também foi apresentado. Os estudos de caso incluem no domínio elétrico um 

resistor  e um circuito resistivo-indutivo em série. 
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 Em Bryant; Garcia (2011) uma seção típica com dois GDL piezoaeroelasticamente 

acoplada é utilizada para a conversão de energia do escoamento em energia elétrica. Os 

autores utilizam a teoria de Peters (1985) para a determinação do carregamento aerodinâmico 

não estacionário. Um esquema de chaveamento no domínio elétrico do problema é 

apresentado, com o intuito de maximizar a energia gerada. 

 Em Erturk et al. (2010) um modelo por parâmetros concentrados de uma seção típica 

com dois GDL é validado experimentalmente. O modelo aerodinâmico de Theodorsen (1935) 

é utilizado na formulação apresentada. A conversão de energia na fronteira de flutter e 

também a variação do comportamento aeroelástico do sistema (velocidade linear de flutter) 

devido a conversão piezelétrica de energia são discutidos. 

 Alternativas às configurações baseadas em aerofólios e placas sujeitas ao escoamento 

também são encontradas na literatura. Bibo et al. (2011) se basearam no princípio de 

funcionamento de órgãos musicais, que gera diferentes tons a partir de oscilações de hastes 

submetidas ao escoamento de ar, para projetar um micro gerador piezelétrico. Oscilações 

autoexcitadas induzidas pelo escoamento em uma viga piezelétrica engastada em uma 

cavidade são utilizadas para a conversão de energia. 

 Em Akaydin et al. (2010), uma viga eletromecanicamente acoplada, composta de 

uma subestrutura de Mylar coberta por uma camada de PVDF, é posicionada na esteira de um 

cilindro. A coincidência entre a frequência predominante no escoamento pós cilindro e a 

frequência de ressonância do primeiro modo de vibrar da viga geradora maximiza a saída 

elétrica. As dimensões da viga e seu posicionamento na esteira do cilindro também são 

investigadas para a maximização da potência elétrica. Outros autores, (SCHMIDT, 1992; 

TAYLOR et al., 2001; ALLEN; SMITS, 2001; POBERING; SCHWESINGER, 2004), 

exploram conceitos similares para a geração piezelétrica de energia. 

 Tang et al. (2009) realizam um estudo com vigas engastadas sujeitas a escoamento 

axial. Uma análise da energia transferida do fluido para a estrutura, quando na condição de 

oscilações autossustentadas, é apresentada. A conversão de energia de oscilações em ciclo 

limite (LCO – Limit Cycle Oscillation) de vigas eletromecânicas engastadas sujeitas ao 

escoamento axial, também é discutida e investigada experimentalmente por Dunnmon et al. 

(2011). 

 Kwon (2010) propõe como gerador elétrico uma viga em T, com pastilhas 

piezelétricas coladas na região do engaste, submetida a um escoamento axial. Um protótipo 

(100x60x30 mm3) foi testado em um túnel de vento, apresentando oscilações persistentes a 
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partir de 4 m/s. Algumas das vantagens do dispositivo apresentado são a simplicidade 

construtiva, baixo custo e a possibilidade de investigação de geradores em escalada reduzida. 

 Sirohi; Mahadik (2011) baseiam-se no fenômeno galloping para o projeto de um 

gerador piezelétrico de energia. Um corpo de seção transversal triangular é vinculado a uma 

viga elástica engastada. Sobre a viga são colados pastilhas piezocerâmicas para a conversão 

de oscilações mecânicas em energia elétrica. Um modelo eletroaeroelástico numérico é 

apresentado, onde a aerodinâmica é representada por um modelo quase-estático, apesar da 

natureza não-estacionário do problema. 

 Algumas pesquisas discutem os benefícios da inclusão de não-linearidades em 

sistemas aeroelásticos (DOWELL et al., 2003), para a conversão piezelétrica de energia. A 

ocorrência de grandes oscilações (em alguns casos) é a principal motivação. A ocorrência de 

oscilações persistentes em faixas de velocidades do escoamento permite a conversão de 

energia, não somente em uma velocidade específica (como nos casos piezoaeroelásticos 

lineares), aumentando a possibilidade de implementação prática do sistema. 

 Dunnmon et al. (2011) modelaram e apresentaram um protótipo experimental de um 

gerador piezoaeroelástico de energia não linear. Uma viga elástica engastada, com pastilhas 

piezocerâmicas coladas na região da raiz, é submetida ao escoamento axial. Um modelo 

eletroelástico não linear é apresentado e associado ao método de malha de vórtices, para a 

determinação do carregamento aerodinâmico não estacionário. Métricas para o cálculo da 

eficiência e caracterização de sistemas piezoaeroelásticos são apresentadas. 

 No gerador piezoaeroelástico apresentado por Bryant; Garcia (2011), um aerofólio é 

vinculado a extremidade livre de uma viga elástica engastada, com um GDL de rotação em 

torno do seu bordo de ataque. Pastilhas piezocerâmicas foram coladas na região da raiz da 

viga para a conversão de energia do escoamento em eletricidade. Um modelo semiempírico 

não linear, que leva em conta o estol dinâmico no flape, quando sujeito a grandes deflexões, 

foi apresentado. Ensaios em túnel de vento foram realizados, e os resultados experimentais 

foram utilizados para a determinação de parâmetros empíricos do modelo aerodinâmico. A 

potência elétrica gerada e a frequência de flutter foram investigadas em função do ângulo de 

incidência do escoamento. 

 Sousa; De Marqui (2011) apresentam um modelo não linear por parâmetros 

concentrados de uma seção típica eletroaeroelástica com três GDLs. Os parâmetros 

aeroelásticos apresentados em Tang et al. (1998) são utilizados. A velocidade linear de flutter 

é 24 m/s (para a condição de curto-circuito). Ao se introduzir uma folga na superfície de 
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controle, LCOs com amplitudes aceitáveis foram identificados para velocidades entre 18% e 

94% da velocidade linear flutter. Assim, há uma ampla faixa de velocidades na qual ocorre 

geração de energia a partir de oscilações persistentes. Fica clara a relação entre a potência 

elétrica gerada e o GDL que apresenta instabilidade. Como o acoplamento eletromecânico foi 

inserido no GDL de deslocamento linear (plunge) a saída elétrica é maximizada quando o 

mesmo apresenta instabilidades e consequentemente maiores amplitudes de oscilação. 

 Abdelkefi et al. (2011) investigaram a influência de não linearidades estruturais e 

aerodinâmicas no comportamento de uma seção típica piezoaeroelástica com dois GDLs. Não 

linearidades concentradas são consideradas nos dois GDL e o acoplamento piezelétrico, no 

GDL de deslocamento linear. As simulações numéricas são realizadas com o objetivo de 

determinar o efeito da variação da carga resistiva do domínio elétrico e das não linearidades 

sobre o comportamento do sistema. Os resultados mostram que o efeito da resistência elétrica 

sobre a velocidade de flutter é desprezível, enquanto que o efeito dos coeficientes das molas 

não lineares sobre o comportamento piezoaeroelástico é evidente, em conformidade com 

outros estudos prévios (ERTURK et al., 2010). 

 Em Sousa et al. (2011) foi apresentado um modelo e resultados experimentais de 

uma seção típica piezoaeroelástica com dois GDL. O acoplamento eletromecânico foi inserido 

no GDL de deslocamento linear (plunge). Foram investigados os casos linear e não linear, 

onde a não linearidade é introduzida no deslocamento angular (pitch). Os resultados 

mostraram que a presença de não linearidade favoreceram as oscilações em LCO em 

velocidades mais baixas que a velocidade linear de flutter, favorecendo também a geração de 

energia.  

 Uma nova técnica para geração de energia, a SSH (Synchronized Switch Harvesting), 

foi desenvolvida em Guyomar et al. (2005) com base na técnica de controle não linear SSD, já 

apresentada na seção 2.1.3.1. Nos últimos anos, pode-se encontrar na literatura vários estudos 

voltados a geração de energia, baseados no processamento não linear do sinal elétrico 

(BADEL et al., 2006; LALLART et al., 2008b; ZHU et al., 2012; CHEN et al., 2012; LIANG; 

LIAO, 2012). Entretanto, como pode ser observado nesta revisão, até o presente momento não 

há estudos com aplicação da técnica SSH para geração de energia em problemas 

piezoaerolásticos. 

 A revisão aqui apresentada, tanto para o tópico de controle de vibrações utilizando 

materiais piezelétricos, quanto para o tópico de conversão piezelétrica de energia mostra que a 

utilização de circuitos chaveados em casos aeroelásticos ainda é pouco explorada. Estas 
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técnicas podem viabilizar a utilização de material piezelétrico para o controle aeroelástico, 

além de melhorar o desempenho de geradores piezoaeroelásticos de energia. Assim, o 

desenvolvimento de um circuito chaveador, utilizando materiais piezelétricos, para a 

investigação experimental de técnicas de controle semi-passivo a fim de atenuar a resposta 

aeroelástica e também para casos de coleta de energia é pertinente e pode representar uma 

contribuição para a área de aeroelasticidade e materiais inteligentes. 

 

 



 

 

3 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO 

CHAVEADOR 
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3 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CHAVEADOR 

 O circuito chaveador autônomo utilizado nos experimentos deste trabalho é baseado 

no circuito proposto por Richard et al. (2007). Há variações deste circuito apresentadas na 

literatura para controle multimodal (LALLART et al., 2008a) e também aplicação em caso de 

geração piezelétrica de energia (ZHU, et al., 2012), que serão posteriormente discutidas. 

 Conforme a discussão anteriormente apresentada na revisão da literatura, nos 

sistemas SSDS, ou SSDI, para controle de vibrações e nos casos SSHS, ou SSHI, para coleta 

de energia, o princípio de funcionamento do sistema consiste na detecção de deslocamentos 

máximos e a realização de um chaveamento. Nos casos em que o chaveamento é realizado 

para a condição de curto circuito, ele deve persistir até o cancelamento da tensão elétrica 

proveniente dos materiais piezelétricos, ou até a inversão do sinal de tensão elétrica no casos 

de chaveamento em um indutor. O circuito e as condições a serem atendidas para o processo 

de detecção de máximos e mínimos e realização de chaveamento serão apresentados 

inicialmente para o caso de chaveamento para um indutor. Posterioremente será mostrado que 

os casos de chaveamento para a condição de curto circuito é uma particularidade do caso 

anterior. 

 O desempenho de um sistema SSDI (ou SSHI) está diretamente relacionado com a 

capacidade de inversão da tensão elétrica durante o chaveamento. Esta capacidade é 

quantificada pelo o coeficiente de inversão (γ). Assim, quando o coeficiente de inversão é 

igual a um, a tensão elétrica no final do processo de chaveamento é igual ao valor absoluto da 

tensão elétrica no início do chaveamento. Durante o intervalo em que ocorre o chaveamento e, 

consequentemente a inversão da tensão elétrica, o indutor (L) e a capacitância do elemento 

piezelétrico (Cp) formam um circuito ressonante. A frequência natural (ωn) do circuito é 

representada por: 

ωn =
1

LC p

 
 

(1) 

 O tempo de inversão (Δti), intervalo no qual o sistema permanece chaveado, 

corresponde a meio período do circuito ressonante, e pode ser obtido a partir da equação (1) 

como: 

  
Δti = (2 fn )−1

=π C pL( )
1 2

 
(2) 
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 Portanto, o tempo de inversão é diretamente proporcional à indutância utilizada no 

sistema ressonante. Assim, como o período de chaveamento é quase instantâneo, o uso de 

grandes valores de indutância não é necessário, diferentemente dos casos passivos 

anteriormente discutidos. Em princípio, qualquer valor de indutância poderia ser utilizado. Na 

prática, a indutância deve ser escolhida de forma que a frequência ressonante do circuito (fn), 

seja de 10 à 50 vezes maior que a frequência natural da estrutura a qual os materiais 

piezelétricos estão colados (MOHAMMADI, 2008). 

 Conforme discutido no capítulo anterior (figura 3c), o valor absoluto da tensão 

elétrica depois do chaveamento é sempre menor que o inicial e, portanto, a inversão da tensão 

elétrica não é completa. Na prática, portanto, o fator de inversão nunca é igual a um, porque 

parte da energia do sistema é dissipada no circuito chaveador (devido a resistência interna do 

circuito) e na resistência interna do indutor. Essas perdas podem ser melhor entendidas 

levando em consideração o fator de qualidade elétrico Q  (ou fator de mérito). 

 Sabe-se que o fator de qualidade pode ser representado pela razão das energias 

armazenada e dissipada: 

    
Q = 2π

energia armazenada

energia dissipada por ciclo
⇒

ωnL

Ri

=
1

Ri

L

C p

 
 

(3) 

onde Ri representa a resistência interna equivalente proveniente do indutor e do circuito 

chaveador, L é o valor da indutância, Cp a capacitância do material piezelétrico e ωn a 

frenquência natural do circuito ressonante. 

 O coeficiente de inversão da tensão elétrica γ, é expresso pela relação da tensão antes 

do chaveamento e depois do chaveamento: 

  
Vdepois = −γVantes = −Vantes exp −

π

2Q

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  

(4) 

 Das equações (3) e (4), é possível notar que quanto maiores as resistências parasitas 

do sistema (resistência interna), menor será o coeficiente de inversão. No caso particular da 

técnica SSDS a tensão elétrica não é invertida, mas sim cancelada. Logo, o caso SSDS 

corresponde a condição em que o coeficiente de inversão é zero, sendo considerado uma 

particularidade do caso SSDI, na qual o fator de qualidade elétrico é nulo. 

 O circuito proposto por Richard et al. (2007) é apresentado na Figura 6. Ele é 

composto por componentes eletrônicos passivos, e consiste, basicamente, em um detector 

envelope (R1, C1 e D1), um comparador (R2, D2 e Q1)  e um chaveador (D3, R3 e Q2), onde 
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R representa um resistor, C um capacitor, D um diodo e Q um transistor. A figura 6 mostra a 

parte do circuito responsável pelo chaveamento no ponto de máximo (positivo). O circuito 

completo, que realiza o chaveamento na região positiva e negativa do sinal, será 

posteriormente apresentado. Na figura 6, a tensão elétrica proveniente do material piezelétrico 

é comparada com a tensão do detector de envelope medida no capacitor C1. O detector é um 

filtro passa-baixa cuja saída deve ter amplitude muito próxima a do sinal original e um 

pequeno atraso em relação ao sinal original. O comparador do circuito (R2, D2 e Q1) utiliza o 

sinal filtrado, e o sinal originalmente obtido do material piezelétrico para estabelecer as 

condições para a realização do chaveamento. Assim, quando a amplitude da tensão elétrica do 

envelope do sinal detectado é menor que a do elemento piezelétrico, o transistor Q1 está 

bloqueado. Quando a tensão do envelope for maior que a tensão do material piezelétrico e 

maior que o threshold do transistor Q1, este estará conduzindo. Nesta condição o transistor 

Q2 será chaveado iniciando o tratamento não linear do sinal proveniente do material 

piezelétrico. 

 

FIGURA 6 -  Esquema do Circuito Chaveador Autônomo 

 O circuito completo, com a função de detectar máximos e mínimos, além de realizar 

o chaveamento, é apresentado na figura 7. O lado esquerdo do circuito, responsável pelo 

chaveamento nos pontos de máximo, funciona de forma equivalente ao lado direito, 

responsável pelo chaveamento nos mínimos. Em cada momento que um máximo, ou mínimo, 

é detectado os transistores Q1, ou Q4, estará conduzindo e, consequentemente  Q2, ou Q3, 

estará conduzindo, conectando o sinal elétrico do material piezelétrico na indutância L ou na 

resistência R, de acordo com o caso que se deseja estudar (SSDS ou SSDI). 
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FIGURA 7 -  Esquema do Circuito Chaveador Autônomo Completo 

  O processo de chaveamento pode ser discutido com mais detalhes a partir da análise 

apresentada por Zhu et al., (2012). Os autores mostram que a amplitude da tensão elétrica do 

envelope é sempre menor que a da tensão proveniente do material piezelétrico e também 

apresenta um atraso de fase. A figura 8 mostra exemplos dos sinais filtrados medidos em C1 e 

C2, assim como o sinal medido no material piezelétrico. 

 

FIGURA 8 -  Sinal de tensão elétrica viltrado pelo detector envelope, para referência do comparador  

 O sinal do envelope é comparado com a tensão elétrica da piezocerâmica nos 

transistores  Q1 e Q4. Os transistores utilizados são, respectivamente, PNP (transistor bipolar 

com uma camada semicondutora com dopagem tipo n, doadoras, entre duas camadas tipo p, 

receptoras) e NPN (transistor bipolar com camada tipo p entre duas camada tipo n). Aplicando 

a lei de Kirchhoff nos terminais em um transistor qualquer (figura 9), temos: 

IE = IB + IC  (5)a, 

VEC = VEB + VBC  (5)b, 
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onde IE, IB e IC são, respectivamente, a corrente do emissor, base e coletor, e VEC, VEB, VBC são 

a diferença de potencial entre a junção emissor-coletor, emissor-base e base-coletor, 

respectivamente. 

 

FIGURA 9 -  Representação das relações elétricas de um transistor PNP 

 Adaptando a equação 5b aos parâmetros do circuito chaveador da figura 7, em que o 

transistor encontra-se em um configuração CC (coletor-comum), chegamos à relação: 

VEB(Sat ) = VC1
−Vp  (6), 

onde VEB(Sat) é a tensão de saturação da junção emissor-base, ou threshold do transistor, VC1 é 

a tensão do capacitor C1 e Vp a tensão elétrica do material piezelétrico. A equação 6 indica 

que, enquanto a tensão elétrica no capacitor C1 do envelope (VC1) for menor que a tensão da 

pastilha piezocerâmica Vp, o transistor Q1 (PNP) estará operando na região ativa, onde a 

junção BC (Base-Coletor) é inversamente polarizada, ou seja, ele não está conduzindo. 

Quando VC1 for maior que Vp, e a diferença entre VC1 e Vp for maior que a tensão de saturação 

(VBE(sat)) do transistor Q1, ele passará a operar na região de saturação, com as junções BC e EC 

(Emissor-Coletor) diretamente polarizadas e, então, conduzirá. Essa condição, permite a 

passagem da corrente do coletor do Q1 à base do transistor Q2 (NPN), com a configuração EC 

(Emissor-Comum). Desde modo, quando a condição VC1 > Vp e |VC1 - Vp| > VCE(sat) em Q2 é 

respeitada, o mesmo estará na região de saturação, chaveando assim, eletronicamente, para 

um indutor ou um resistor. Vale ressaltar que a diferença de fase entre os sinais do material 

piezelétrico e do envelope, apresentada nos detalhes da figura 8, garante a ocorrência das 

condições aqui descritas e, assim, o chaveamento do sistema. 

 Após esse processo, a tensão elétrica da piezocerâmica e do filtro é descarregada (ou 

invertida no caso SSDI), até o momento em que uma das condições, que colocam os 

transistores na região de saturação, seja desrespeitada (VC1 > Vp), colocando o material 

piezelétrico na condição de circuito aberto novamente. O comportamento desse sinal, pode ser 

observado, de modo ilustrativo, na Figura 10 para o caso SSDS. 
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FIGURA 10 -  Sinal de tensão elétrica da piezocerâmica e do detector envelope – caso SSDS 

 A identificação e chaveamento no pontos de mínima tensão elétrica também é 

executado pelo mesmo processo. Porém, ele é feito com o transistor NPN, na configuração 

CC, como comparador e o PNP, na configuração EC, como chaveador. 

 Para a identificação e chaveamento de máximo e mínimo de uma onda completa, as 

duas configurações do circuito chaveador são ligadas em paralelo, formando um circuito 

espelhado, como mostra a Figura 7. 

 Os diodos D1 à D6, têm o papel de garantir a detecção e o chaveamento de maneira 

independente do ponto de máxima e de mínima tensão elétrica da pastilha piezocerâmica. 

Sendo assim, a parte esquerda do circuito da Figura 7, identifica o ponto de máximo e a parte 

direita identifica o ponto de mínimo. Temos ainda, os resistores R2, R3, R4 e R5 que são 

utilizados para a proteção dos transistores. Na mesma figura, podemos observar a presença de 

uma resistência R, que no caso SSDS será pequena o suficiente para configurar a condição 

próxima ao curto circuito. Substituindo-se a resistência por um indutor L, obtem-se o caso 

SSDI. 

 Para  casos de geração piezelétrica de energia utilizando circuitos chaveados (SSHS 

e SSHI), a mesma configuração de circuito é utilizada. Porém foi acrescentado, ao circuito, 

uma ponte retificadora de onda completa, formada por diodos, como mostra a Figura 11. Na 

saída da ponte, temos um capacitor Cf  filtrando o sinal de tensão elétrica, fornecendo uma 

tensão de corrente contínua (VCC). Esse valor de capacitância é escolhido de modo a diminuir 

o ripple na tensão de saída, sem aumentar muito o tempo de carregamento do mesmo. E em 

paralelo com Cf, temos a carga resistiva RL, utilizada para estimar potência elétrica gerada 

pelo sistema. 
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FIGURA 11 -  Circuito chaveador autônomo de onda completa adaptado para a coleta de energia 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os circuitos apresentados no capítulo anterior (Fig. 7 e Fig. 11) são aqui aplicados 

para casos de controle semi-passivo de vibrações e para geração piezelétrica de energia. 

Inicialmente é apresentado um estudo de caso, onde o circuito chaveador é utilizado para 

controle de vibrações em uma viga eletromecanicamente acoplada. Esta viga é excitada 

harmonicamente em sua base engastada e as técnicas SSDS e SSDI utilizadas. Este estudo foi 

realizado para a verificação inicial do circuito desenvolvido. Posteriormente, no segundo caso 

investigado neste trabalho, o circuito é utilizado para controle de vibrações aeroelásticas e 

também para coleta eletroaeroelástica de energia, em experimentos separados. Inicialmente, o 

circuito é utilizado em experimentos para controle de oscilações aeroelásticas um uma seção 

típica com 2GDLs no caso linear e também em um caso não linear. Em seguida, o problema 

de coleta de energia é apresentado para os mesmos casos aeroelásticos (linear e não linear). 

4.1 CONTROLE SEMI-PASSIVO EM UMA VIGA ENGASTADA 

 Ensaios de controle semi-passivo de vibrações utilizando a configuração de circuito 

proposta, no capítulo anterior, foram realizados. Foi utilizada uma viga eletromecanicamente 

acoplada e mecanicamente engastada (T226-A4-503X da empresa PiezoSystems), composta 

por uma subestrutura metálica completamente coberta por duas camadas de piezocerâmica 

(PZT 5A), nas faces superior e inferior. A placa foi excitada a partir de sua base engastada. As 

dimensões originais da viga são 63,5 x 31,8 x 0,66 mm3. Como parte dela foi engastada, o 

comprimento livre da placa é de 49,65 mm. Uma massa de 2,32 gramas, composta por 4 

pequenos imãs de 0,58 gramas, foi adicionada na extremidade livre da viga. 

 Para excitação da base foi utilizado um mini-shaker Brüel & Kjaer 4810 e um 

amplificador Brüel & Kjaer 2706. A aceleração da base foi medida com um acelerômetro 

35C22 da PCB Piezotronics. A velocidade da extremidade livre da placa foi medida com um 

vibrômetro PDV-100 da Polytec. Os sinais de entrada e saída, bem como a função resposta 

em frequência (FRF de velocidade) do sistema, foram obtidos com um sistema PHOTON II 

LDS DACTRON. A Figura 12 mostra a visão geral do experimento. 
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FIGURA 12 -  Foto do experimento e sistema de aquisição para o teste da viga engastada 

 

 Os valores e especificações dos elementos do circuito chaveador (Figura 7) são 

mostrados na Tabela 1. 

TABELA 1 -  COMPONENTES DO CIRCUITO CHAVEADOR 

D1 à D6 Diodos de recuperação rápida – BYW95C 

Q1 e Q3 Transistor bipolar PNP – 2N2906A - Vmáx 60V, VEB(sat) 1.3V, VCE(sat) 1.6V 

Q2 e Q4 Transistor bipolar NPN – 2N2219 - Vmáx 60V, VEB(sat) 0.6V, VCE(sat) 0.4V 

C1 e C6 Capacitor cerâmico – 8,2 nF 

R1 e R6 Resistor – 1 kΩ 

R2 à R5 Resistor – 10 kΩ 

  

 Os resistores R2 à R5, de 10 kΩ, são utilizados para a proteção do transistores. Os 

valores dos resistores R1 e R6 e dos capacitores C1 e C6 foram escolhidos de forma a ajustar 

o sinal filtrado, a ser comparado com o sinal gerado pelo material piezelétrico, de modo que 

associados aos baixos valores de tensão de saturação dos transistores Q1 à Q4, proporcionem 

um chaveamento próximo ao valor máximo da tensão elétrica do material piezelétrico. Os 

diodos de recuperação rápida foram escolhidos por apresentarem resposta rápida, quando é 

realizada a mudança do estado de condução para não condução. 
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 Nos ensaios três configurações foram utilizadas no domínio elétrico do problema. 

Foi medida a FRF mecânica (velocidade na extremidade livre por aceleração de base) para o 

caso circuito aberto, posteriormente utilizando o sistema SSDS e SSDI. Para o caso SSDS a 

resistência para a qual o sistema foi chaveado é de 100 Ω, condição já mostrada na literatura 

como próxima a curto circuito. Para o circuito SSDI foi utilizado um indutor de 428 mH, com 

uma resistência interna de 175 Ω. Esse valor de indutância foi escolhido baseado na condição, 

mencionada na seção 3, em que a frequência do circuito ressonante, deve ser de 10 à 50 vezes 

a frenquência da estrutura mecânica. 

 O gráfico 1 mostra a FRF mecânica medida para as três condições. Verifica-se que a 

frequência de ressonância de circuito aberto do sistema é de 91,5 Hz. Esta frequência foi 

utilizada como referência para a determinação do valor da indutância utilizada no circuito 

chaveador. Verifica-se também no gráfico 1, que uma atenuação significativa foi obtida com 

os controladores semi-passivos. Nota-se também, como esperado, que a maior atenuação foi 

obtida com o sistema SSDI, evidenciando que a inversão da tensão elétrica durante o processo 

de chaveamento induz a um maior efeito shunt damping. Uma redução de 60% foi observada 

para o caso SSDS e 80% para o caso SSDI. 

 

GRÁFICO 1 -  Efeito do uso do circuito chaveador na FRF de velocidade da placa engastada, com frequência 

de ressonância de 91,5 Hz 
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4.2 CONTROLE SEMI-PASSIVO DE OSCILAÇÕES AEROELÁSTICAS 

 Nesta seção, os experimentos em túnel de vento para controle semi-passivo (SSDS e 

SSDI) de oscilações aeroelásticas são descritos e os resultados apresentados e discutidos. Uma 

seção típica com 2-GDL, com deslocamento linear h (plunge) e deslocamento angular α 

(pitch) é utilizada. Acoplamento eletromecânico é incluído no GDL de deslocamento linear 

através da colagem de piezocerâmicas nos elementos que conferem rigidez a este GDL. Um 

esquema de seção típica com 2GDL é apresentado na Figura 13a e um esquema simplificado 

da seção típica com  acoplamento eletromecânico é apresentado na Figura 13b. O caso linear 

é inicialmente apresentado para controle semi-passivo de flutter. Posteriormente, uma não 

linearidade concentrada é adicionada ao GDL de deslocamento angular e os casos de controle 

semi-passivo de oscilações em ciclo limite são discutidos. 

 

 

 

 

(a) (b) 

FIGURA 13 -  (a) esquema de uma seção típica; (b) esquema da seção típica considerando o acoplamento 

eletromecânico 

 A Figura 14 apresenta alguns detalhes do sistema experimental utilizado neste 

trabalho. O modelo experimental utiliza uma asa rígida suportada por elementos elásticos que 

conferem rigidez aos dois GDLs do problema. No ponto localizado à ¼ da corda do aerofólio 

há um eixo de alumínio atravessando toda a envergadura (correspondente ao ponto P na 

Fig. 13a). Este eixo é vinculado a duas placas de aço em suas extremidades por rolamentos e 

flanges, como mostra a foto da Figura 14a. Na Figura 14a, verifica-se também que duas vigas 

de aço mola são engastadas na placa  inferior e, apesar de não mostrado, mais duas vigas são 

vinculadas a uma placa superior. As extremidades das quatro vigas são engastadas em uma 

referência fixa. As quatro vigas fornecem a rigidez (kh) ao GDL de deslocamento linear. 
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 Já a rigidez do GDL de rotação (  kα ) é obtida por um fio mola engastado ao eixo da 

asa e apoiado em uma cantoneira instalada na placa de aço superior (Figura 14b). No caso 

linear, o diâmetro do furo da cantoneira é igual ao diâmetro do fio mola. Já no caso não linear, 

um oblongo é feito na cantoneira, introduzindo uma folga (free play), e consequentemente, 

uma descontinuidade na rigidez do GDL de deslocamento angular (bilinear). 

  

  

(a) (b) 

FIGURA 14 -  Fotos da Estrutura da Seção Típica: (a) Vigas de Flexão e Flunge; (b) Cantoneira com Fio Mola. 

  O acoplamento eletromecânico (θ) é inserido no sistema através da colagem de duas 

cerâmicas piezelétricas (QP-10N – Mide Technology Corp.) de forma simétrica no sistema 

experimental. Ou seja, um material piezelétrico colado em uma viga superior e outro na viga 

inferior. As cerâmicas piezelétricas são coladas na região da raiz (região engastada na 

referência fixa) de cada viga, de forma que as mesmas também fiquem engastadas, 

maximizando a deformação e garantindo uma maior conversão de energia. Esses elementos 

piezocerâmicos são ligados em paralelo entre si, e seus eletrodos aos terminais do circuito 

chaveador eletrônico. A foto da Figura 15a mostra o sistema experimental no túnel de vento e 

a Figura 15b, o detalhe do elemento piezocerâmico colado em uma das vigas. 
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(a) (b) 

FIGURA 15 -   Fotos da Estrutura da Seção Típica: (a) Seção Típica em posição no túnel de vento; (b) Pastilha 

piezocerâmica colada na Viga de Aço. 

 

 Para as aquisições dos dados experimentais, utilizou-se um sistema dSPACE® 

DS1104. A coleta dos dados de deslocamento linear (h) foram feitas utilizado-se de um strain 

gage colado em uma das vigas de aço do GDL de deslocamento linear, e calibrado para 

fornecer o deslocamento. Uma configuração de ¼ de ponte foi utilizado em um sistema HBM 

MGC Plus®. O deslocamento angular do sistema foi medido por meio de um encoder US 

Digital modelo HEDS-9000-T00, instalado no eixo da asa, como pode ser observado na 

Figura 14b. A velocidade do escoamento de ar no túnel de vento foi medida através de um 

medidor de vazão de ar Vectus®. A Figura 16 mostra uma visão geral do sistema de aquisição. 
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FIGURA 16 -  Foto do Sistema de Aquisição de Dados utilizado no Experimento 

 

  As medidas de tensão elétrica proveniente dos materiais piezelétricos foram 

realizadas de maneiras distintas nos casos de controle de vibração e de geração de energia. 

Nos casos de controle (casos SSDS e SSDI), os dados foram coletados na dSPACE® através 

de uma ponta de provas com um fator de escala 100:1, conectada aos terminais resultantes  da 

combinação das piezocerâmicas. No caso de geração de energia, a ponta de prova foi 

conectada aos terminais de resistores utilizados para estimar a potência elétrica gerada. 

 Nos ensaios em túnel de vento realizados neste trabalho, as cerâmicas piezelétricas 

estavam sujeitas a deformações maiores que as verificadas no caso da viga 

eletromecanicamente acoplada, anteriormente estudada, consequentemente, uma maior tensão 

elétrica foi medida na saída. Portanto, para os estudos de controle de vibração aeroelástica, 

alguns componentes do circuito foram modificados, como pode ser observado na tabela 2. Os 

transistores utilizados possuem uma maior tensão de ruptura (Vmáx), e seus respectivos 

threshold (VEB(sat), VCE(sat)) são menores, o que aumenta a velocidade de chaveamento. Os 

capacitores C1 e C2, foram substituídos por capacitores de maior tensão de ruptura e de 

menor capacitância (6,8 nF), ajustando a condição de filtragem para a frequência e amplitude 

do sinal aeroelástico. 

 Um outro ponto importante foi verificado já nos primeiros ensaios em túnel de vento. 

Como a tensão de saída é mais elevada (se comparada com o caso de vigas), ocorria a 

saturação do transistor Q3 quando se estabeleciam as condições para a condução no transistor 

Q2 e vice-versa. Esse comportamento causava o malfuncionamento do circuito chaveador, já 
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que os dois transistores conduziam ao mesmo tempo. Para evitar esse fenômeno, foi 

adicionado dois diodos (D7 e D8), para garantir o funcionamento independente dos dois 

transistores (Figura 17). Lembrando que essa adaptação, também é utilizada para o circuito de 

coleta de energia. 

TABELA 2 -  COMPONENTES DO CIRCUITO CHAVEADOR UTILIZADO NA SEÇÃO TÍPICA 

D1 à D8 Diodos de recuperação rápida – BYW95C 

Q1 e Q3 Transistor bipolar PNP – MPSA92 - Vmáx 300V, VEB(sat) 0.9V, VCE(sat) 0.5V 

Q2 e Q4 Transistor bipolar NPN – MPSA42 - Vmáx 300V, VEB(sat) 0.9V, VCE(sat) 0.5V 

C1 e C6 Capacitor cerâmico – 6,8 nF 

R1 e R6 Resistor – 1 kΩ 

R2 à R5 Resistor – 10 kΩ 

  

 

FIGURA 17 -  Circuito chaveador com diodos D7 e D8, adaptados para o experimento com a Seção Típica 

 

 Os parâmetros aeroelásticos e elétricos do sistema experimental são apresentados na 

Tabela 3. Todos os parâmetros foram determinados experimentalmente, exceto o acoplamento 

eletromecânico que foi calculado utilizando o modelo de Erturk e Inman, (2008b). 

TABELA 3 -  PARÂMETROS DO SISTEMA DE 2-GDL 

Parâmetros Valor Unidade 

b 1.25 x 10-1 m 

xαb 3.2 x 10-1 m 
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m 1.542 kg/m 

me 2.548 kg/m 

Iα 7.2 x 10-3 kg.m 

kα 5.08 N/rad 

kh 4.2 x 103 N/m2 

dα 6.35 x 10-2 N.s/rad 

dh 1.8146 N.s/rad2 

θ 1.55 x 10-3 N/V 

Cp
eq 85 x 10-9 F 

 

4.2.1 Controle Semi-Passivo de Oscilações Aeroelásticas Lineares 

 Nesta seção, são apresentados e discutidos os casos experimentais de controle de 

flutter (caso linear) utilizando as técnicas SSDS e SSDI. Inicialmente, as pastilhas 

piezocerâmicas foram mantidas na condição de circuito aberto para a determinação da 

velocidade linear de flutter do sistema. A velocidade foi estimada testando-se o sistema em 

diversas velocidades. Uma condição inicial foi aplicada ao GDL de deslocamento linear 

(plunge) e a resposta livre do sistema medida. Observa-se no Gráfico 2, através das respostas 

dos dois GDLs, que o sistema ainda é estável na velocidade de 11,7 m/s. O sistema passa a 

apresentar oscilações autossustentadas e de amplitudes crescentes a partir da velocidade 12 

m/s (Gráfico 3). A velocidade de 12 m/s foi adotada como a velocidade linear de flutter do 

sistema. 
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GRÁFICO 2 -  Deslocamentos da seção típica medidos experimentalmente na velocidade de 11,7 m/s e 

piezocerâmicas em circuito aberto: (a) Plunge; (b) Pitch. 

 

 

GRÁFICO 3 -  Deslocamentos da seção típica medidos experimentalmente na velocidade de 12,0 m/s e 

piezocerâmicas em circuito aberto: (a) Plunge; (b) Pitch. 
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 Determinada a velocidade linear de flutter, uma estimativa do desempenho das 

técnicas SSDS e SSDI foi realizada. Para isso, o fator de amortecimento foi calculada com 

base no decaimento das amplitudes (OGATA, 2004) do sinal de deslocamento linear da seção 

típica obtido na condição de circuito aberto, com a utilização da técnica SSDS e também com 

a utilização da técnica SSDI. Para tal estimativa, submeteu-se as três configurações às 

mesmas condições de escoamento, com velocidade de escoamento foi de 10,0 m/s, e também 

condição incial (0,01 m de deslocamento linear).  

 O fator de amortecimendo para o GDL de deslocamento linear na condição de 

circuito aberto foi calculada como 1,2 x 10-3. Para o caso SSDS, estimou-se uma razão de 

amortecimento cerca de duas vezes maior, 2,5 x 10-3. Já quando a técnica SSDI foi utilizada, a 

razão de amortecimento obtida foi de 3,0 x 10-3. O Gráfico 4  mostra o deslocamento linear 

que foi utilizado para o cálculo da razão de amortecimento para cada caso. 

 

 

GRÁFICO 4 -  Deslocamento linear medido na velocidade de 10,0 m/s, para cálculo da razão de 

amortecimento: (a) Circuito Aberto; (b) SSDS; (c) SSDI. 

 

 Após a avaliação do desempenho das técnicas de controle passivo em uma condição 

pré flutter, comparou-se o desempenho das técnicas SSDS e SSDI quanto a supressão de 

flutter. Nos ensaios experimentais, o túnel de vento foi mantido na velocidade linear de 
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flutter, 12 m/s, e um deslocamento inicial de 0,01 metros foi aplicado no GDL de 

deslocamento linear. Em todos os casos, as pastilhas piezocerâmicas foram mantidas na 

condição de circuito aberto até, aproximadamente, o tempo de 10,6 segundos, quando foram 

conectadas aos circuito chaveador autônomo. 

 O Gráfico 5 mostra os sinais de deslocamento linear (plunge), deslocamento de 

angular (pitch) e tensão elétrica medidos quando a técnica SSDS foi utilizada para o controle 

de flutter. Observa-se que a partir do tempo 18 segundos as oscilações foram suprimidas pelo 

sistema autônomo. Vale ressaltar que nenhuma energia externa foi utilizada para a realização 

da técnica aqui apresentada. O Gráfico 5c mostra que a amplitude do sinal de tensão elétrica é 

inicialmente amplificada de 85 Volts para aproximadamente 110 Volts quando o processo de 

chaveamento é iniciado.  

 

 

GRÁFICO 5 -  Repostas da Seção Típica, sob escoamento de 12,0 m/s, com acionamento do SSDS no tempo 

10,6 s: (a) Plunge; (b) Pitch.; (c) Tensão elétrica. 

 O Gráfico 6 mostra os sinais de deslocamento linear, deslocamento angular e tensão 

elétrica medidos quando a técnica SSDI foi utilizada para o controle de flutter. O ensaio foi 

realizado na velocidade de 12 m/s, velocidade linear de flutter do sistema, e os materiais 

piezelétricos conectados ao circuito chaveados em torno do tempo 11 segundos. Observa-se 

que a partir do tempo 16 segundos as oscilações foram suprimidas pelo sistema autônomo. 
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Novamente, nenhuma energia externa foi utilizada para a realização da técnica SSDI. O 

Gráfico 6c mostra que a amplitude do sinal de tensão elétrica é inicialmente amplificada de 85 

Volts para aproximadamente 120 Volts. 

 

GRÁFICO 6 -  Repostas da Seção Típica, sob escoamento de 12,0 m/s, com acionamento do SSDI no tempo 

10,4 s: (a) Plunge; (b) Pitch.; (c) Tensão elétrica. 

 

 O Gráfico 7 mostra um detalhe do processo de chaveamento na velocidade de flutter 

para os dois casos aqui apresentados. No caso SSDS, Gráfico 7a, os materiais piezelétricos 

são mantidos em circuito aberto até que um deslocamento linear máximo (ou tensão elétrica) 

seja detectado. Nesse ponto, o sistema é chaveado para uma resistência de 100 Ω, condição 

muito próxima ao curto circuito, e as piezocerâmicas são, instantaneamente, descarregados. O 

sistema é novamente chaveado, para a condição de circuito aberto e quando um novo 

deslocamento máximo é detectado o processo se repete. Vale ressaltar que o circuito utilizado 

e as condições para o chaveamento são as discutidas no capítulo anterior. O Gráfico 7b mostra  

o detalhe do processo de chaveamento do caso SSDI. Os materiais piezelétricos são mantidos 

em circuito aberto, até que um deslocamento linear máximo (ou máxima tensão elétrica) é 

detectado. Nesse ponto, o sistema é chaveado para um indutor de 8 Henries. A força 

dissipadora obtida proveniente da inversão do sinal de tensão elétrica naquele instante de 

tempo, implica no melhor desempenho na atenuação de vibrações do sistema SSDI, quando 
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comparado com o SSDS. Depois de realizado o processo de inversão, o sistema é novamente 

chaveado para a condição de circuito aberto, até que um novo deslocamento máximo seja 

detectado e o processo se repete (condições para o chaveamento foram apresentadas no 

capítulo anterior). 

 O cálculo desta indutância foi realizado segundo as Eqs. (1) e (2) apresentadas no 

Capítulo 3, levando em consideração os limites em que a frequência ressonante deve estar 

entre 10 à 50 vezes a frequência de oscilação da seção típica. Uma bobina de um 

transformador foi utilizada para fornecer a indutância de 8 H, e apresentou uma resistência 

interna de 505 Ω. 

  

 

GRÁFICO 7 -  Detalhe do sinal de tensão elétrica e processo de chaveamento: (a) SSDS; (b) SSDI. 

  

 O coeficiente de inversão γ, obtido a partir da resposta de tensão elétrica medida para 

o caso SSDI, foi de aproximadamente 0,25. Esse cálculo foi realizado utilizando-se a Equação 

(4). Também através da Equação (4) foi possível calcular o fator de qualidade Q=1,13. 

Sabendo que a capacitância medida das piezocerâmicas associadas em paralelo foi de 

aproximadamente 85 nF, aplicando a equação (3) obtemos a resistência interna de 

aproximadamente 8,59 kΩ. Subtraindo a resistência interna do indutor, temos que a 

resistência interna referente ao circuito chaveador foi de aproximadamente 8,09 kΩ. Portanto, 
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a deficiência na inversão se dá devido a resistência interna do sistema, sendo a resistência 

interna do circuito chaveador a resistência mais significativa. 

 Em um outro experimento em túnel de vento, verificou-se o desempenho dos dois 

sistemas semi-passivos na condição de pós flutter, ou seja, em velocidades maiores que a 

velocidade linear de flutter. Em ambos os casos (SSDS e SSDI), os materiais piezelétricos 

foram mantidos conectados ao circuito chaveador e os testes foram realizados desde a 

velocidade linear de flutter (12 m/s) até a velocidade em que alguma instabilidade fosse 

encontrada. 

 No caso SSDS, o sistema semi-passivo conseguiu manter o sistema estável até, 

aproximadamente, a velocidade de 12,8 m/s. Comparada com a velocidade crítica estimada da 

seção típica na condição de circuito aberto, esse valor representa um aumento de 

aproximadamente 8,5%, na velocidade crítica de flutter. No Gráfico 8, é possível ver o 

comportamento do sistema (deslocamento linear, angular e tensão elétrica)  na velocidade de 

12,7 m/s. No Gráfico 9, são apresentados os sinais medidos na velocidade 12,9 m/s, onde se 

observa a instabilidade do sistema. 

 

 

GRÁFICO 8 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 12,7 m/s, utilizando a técnica SSDS: (a) Plunge; 

(b) Pitch.; (c) Tensão elétrica. 
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GRÁFICO 9 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 12,9 m/s, utilizando a técnica SSDS: (a) Plunge; 

(b) Pitch.; (c) Tensão elétrica. 

  

 O mesmo ensaio foi realizado com o sistema SSDI. Neste segundo caso, o 

controlador semi-passivo utilizando o indutor mostrou ser mais eficiente que o caso SSDS. A 

nova velocidade crítica de flutter foi estimada entre 13,1 m/s e 13,2 m/s. Esses valores 

representaram um aumento de aproximadamente 11,4%, em relação a velocidade linear de 

flutter em circuito aberto. Os Gráficos 10 e 11, mostram os deslocamentos linear, angular e a 

tensão elétrica medidos na condição estável e instável, respectivamente. 
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GRÁFICO 10 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 13,1 m/s, com SSDI: (a) Plunge; (b) Pitch.; (c) 

Tensão elétrica. 

 

 

GRÁFICO 11 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 13,2 m/s, com SSDI: (a) Plunge; (b) Pitch.; (c) 

Tensão elétrica. 
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 Os resultados aqui apresentados parecem ser os primeiros a surgir na literatura de um 

controlador autônomo energeticamente (que não depende de uma fonte externa de energia) 

utilizando materiais piezelétricos para o controle de flutter. Como discutido no capítulo de 

Revisão da Literatura, alguns autores investigaram previamente a utilização de controladores 

passivos para supressão de flutter (HEEG, 1993; AGNENI et al., 2003). Entretanto, 

concluíram que sistemas passivos são pouco efetivos e, no caso de sistemas que utilizam 

indutores, os valores exigidos não eram práticos, devido as baixas frequências envolvidas. As 

técnicas chaveadas aqui apresentadas, baseadas no circuito proposto por Richard et al. (2007), 

se mostram como alternativas efetivas para o controle de flutter e também evitam os altos 

valores de indutância. 

4.2.2 Controle Semi-Passivo de Oscilações Aeroelásticas Não Lineares 

 No segundo estudo realizado neste trabalho, as técnicas SSDS e SSDI foram 

utilizadas para o controle de oscilações aeroelásticas não lineares. Uma não linearidade 

concentrada do tipo free play foi adicionada ao GDL de deslocamento angular. Para isso, a 

cantoneira que suportava o fio mola no caso linear foi substituída por outra cantoneira com 

um furo tipo oblongo, introduzindo assim uma região com rigidez nula no sistema. A 

presença dessa bilinearidade no sistema aerolástico, tende a reduzir a velocidade em que 

oscilações persistentes (oscilações em ciclo limite - LCOs) são detectadas (SOUSA et al., 

2011). O sistema utilizado permitiu uma faixa de 3 graus com rigidez nula. A partir desse 

ponto, a rigidez obtida é a mesma do caso linear. 

 O primeiro teste realizado visou a determinação da velocidade em que LCOs surgiam 

no sistema experimental. O sistema foi mantido na condição de circuito aberto e as primeiras 

oscilações persistentes foram medidas na velocidade de 10,4m/s. É importante destacar que, 

conforme já havia sido observado em trabalhos anteriores com o mesmo sistema experimental 

(SOUSA et al., 2011), oscilações com amplitudes crescentes (instáveis) são detectadas em 

velocidades superiores a 10,4 m/s. Ou seja, apesar de diminuir a velocidade em que oscilações 

persistentes são detectadas, a presença de um free play não garante oscilações persistentes e 

com amplitudes aceitáveis em uma faixa de velocidades. 

 As respostas de deslocamento linear (plunge), angular (pitch) e tensão elétrica são 

mostradas nos Gráficos 12, 13 e 14, para as velocidades de 10,3 m/s, 10,4 m/s e 10,9 m/s, 

respectivamente. Na primeira velocidade as oscilações são amortecidas com o passar do 
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tempo, na segunda verifica-se a presença de um LCO e na terceira as amplitudes aumentam 

para valores não aceitáveis e o teste foi paralisado. Nos Gráficos 12b, 13b e 14b, é 

apresentado o deslocamento angular para as respectivas velocidades. O deslocamento do eixo 

de simetria em relação ao tempo, foi devido à adição do free play ao GDL angular. Definindo, 

portanto, um ângulo inicial de aproximadamente 3 graus. 

 

 

GRÁFICO 12 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 10,3 m/s, em circuito aberto: (a) Plunge; (b) 

Pitch.; (c) Tensão elétrica. 
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GRÁFICO 13 -  Repostas da Seção Típica, sob escoamento de 10,4 m/s, em circuito aberto: (a) Plunge; (b) 

Pitch.; (c) Tensão elétrica. 

 

 

GRÁFICO 14 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 10,9 m/s, em circuito aberto: (a) Plunge; (b) 

Pitch.; (c) Tensão elétrica. 
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 Após a determinação da velocidade em que LCOs são detectados, verificou-se o 

desempenho das técnicas SSDS e SSDI na atenuação de oscilações aeroelásticas não lineares. 

 O Gráfico 15 apresenta o deslocamento plunge, pitch e tensão elétrica, medidos na 

velocidade de 10,4 m/s, quando a técnica SSDS é utilizada. Um deslocamento inicial de 0,01 

m foi aplicado ao GDL de deslocamento linear como condição inicial. O sistema foi mantido 

na condição de circuito aberto durante 40 segundos, quando então os materiais piezelétricos 

foram conectados ao circuito chaveador. Observa-se que o sistema apresenta oscilações 

persistentes e com amplitudes bem definidas durante os 40 segundos. Após cerca de 8 

segundos (48 segundos) as oscilações nos dois GDLs mecânicos, e consequentemente no 

elétrico, foram suprimidas. Observou-se, também a amplificação da tensão elétrica de um 

valor de 70V, para 101V. Assim como no caso linear, a técnica SSDS é capaz de suprimir 

oscilações aeroelásticas não lineares de uma seção típica com free play. 

 

GRÁFICO 15 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 10,4 m/s, com acionamento do SSDS, após 

t = 40s: (a) Plunge; (b) Pitch.; (c) Tensão elétrica. 

 

 Posteriormente verificou-se o desempenho da técnica SSDI na atenuação de LCOs. 

O ensaio foi realizado nas mesmas condições do caso SSDS. O sistema foi mantido em 

circuito aberto até o tempo de 40 segundos. Novamente, observou-se LCOs bem definidos nos 

três GDLs até esse momento. Os materiais piezelétricos foram conectados ao circuito 
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chaveador no tempo 40 segundos. Rapidamente, após cerca de 6 segundos. As oscilações nos 

dois GDLs foram suprimidas. Observou-se, também a amplificação da tensão elétrica de um 

valor de 74V para 125V com o SSDI (Gráfico 16c). Como esperado, o sistema SSDI foi capaz 

de atenuar oscilações aeroelásticas não lineares em um tempo menor que o sistema SSDS. 

Vale destacar que um desempenho melhor pode ser obtido com o sistema SSDI caso se 

consiga reduzir a resistência interna da bobina, utilizada para se obter a indutância requerida, 

e do circuito chaveador. Neste caso, o coeficiente de inversão seria aumentado, aumentado a 

dissipação de energia. 

 

GRÁFICO 16 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 10,4 m/s, com acionamento do SSDI, após t = 40s: 

(a) Plunge; (b) Pitch.; (c) Tensão elétrica. 

 

 O Gráfico 17 mostra em detalhe o processo de chaveamento para os casos SSDS e 

SSDI durante os ensaios aeroelásticos não lineares. Obseva-se o cancelamento da tensão 

elétrica no caso SSDS (Gráfico 17a) e a inversão para o caso SSDI (Gráfico 17b). Fica claro 

também, que o processo de inversão é limitado, ou seja, coeficiente de inversão menor que 

um, devido à resistência interna do circuito chaveador. 
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GRÁFICO 17 -  Detalhe do sinal de tensão elétrica, após acionamento do: (a) SSDS; (b) SSDI. 

  

 Assim como no caso linear, anteriormente apresentado, foi verificada a capacidade 

de atenuação das técnicas SSDS e SSDI em velocidades maiores que 10,4 m/s. Para isso, 

testes foram realizados em velocidades maiores que 10,4 m/s e sempre com os materiais 

piezelétricos conectados ao circuito chaveador. No caso SSDS a  seção típica apresenta LCO 

em 11,2 m/s, como mostra o Gráfico 18. Notou-se que com o SSDS, a seção típica conseguiu 

apresentar LCOs com amplitudes aceitáveis até a velocidade de escoamento de 11,4 m/s 

(Gráfico 19). Os aumentos da velocidade em LCO correspondem à 7%  em relação do valor 

sem controle. Vale ressaltar que para velocidades abaixo de 11,2 m/s as oscilações são 

suprimidas, para a velocidade de 11,4 m/s observam-se LCOs e acima desta velocidade as 

oscilações são autossustentadas e com amplitudes crescentes. 
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GRÁFICO 18 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 11,2 m/s, com SSDS: (a) Plunge; (b) Pitch.; (c) 

Tensão elétrica. 

 

 

GRÁFICO 19 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 11,4 m/s, em circuito aberto: (a) Plunge; (b) 

Pitch.; (c) Tensão elétrica. 
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 No caso SSDI, o mesmo ensaio foi realizado e o regime de LCO foi observado até a 

velocidade de 11,6m/s, como mostra o Gráfico 20. Esse valor representa um aumento de 

11,5% na velocidade em relação ao caso em circuito aberto. No Gráfico 21, mostra o 

comportamento do plunge, pitch e tensão elétrica da seção típica sob um escoamento de 

11,7m/s, e fica claro que apartir da velocidade limite de 11,6 m/s, as oscilações tornam-se 

autossustentadas e com amplitudes crescentes. 

 

 

GRÁFICO 20 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 11,6 m/s, SSDI: (a) Plunge; (b) Pitch.; (c) Tensão 

elétrica. 
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GRÁFICO 21 -  Repostas da Seção Típica, sob velocidade de 11,7 m/s, SSDI: (a) Plunge; (b) Pitch.; (c) Tensão 

elétrica. 

 

4.2.3 Ciclo de Trabalho do Sistema Chaveado 

 Esta seção apresenta os ciclos de trabalhos das técnicas chaveadas de controle, para o 

caso linear e caso não linear. O ciclo de trabalho é aqui definido como o produto do 

acoplamento eletromecânico do sistema (θ) multiplicado pela tensão elétrica do material 

piezelétrico versus o deslocamento linear (h).  

 O Gráfico 22 apresenta o ciclo de trabalho medido para o caso da seção típica linear. 

A tensão elétrica e deslocamento linear foram medidos na velocidade de 12,9 m/s, para o 

SSDS e 13,2 m/s, para o SSDI. Estas velocidades são maiores que a velocidade linear de 

flutter (sistema em circuito aberto) e foi utilizada no intuito de se ter oscilações persistentes 

no sistema quando as duas técnicas fossem utilizadas. Portanto, observa-se no Gráfico 22 que 

a amplitude do deslocamento linear (plunge) aumentando com o tempo, demonstrando que o 

sistema estava instável. Mesmo assim, é possível observar os efeitos do uso do SSDS e do 

SSDI para a conversão. 
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 Observa-se que há a anulação da tensão elétrica no SSDS e a inversão (mesmo que 

incompleta) no SSDI. A área interna do ciclo representa a energia extraída do sistema, 

portanto fica clara a razão para o melhor desempenho do sistema SSDI. É importante ressaltar 

que os dois sinais de referência utilizado na representação do ciclo são de sistemas instáveis, e 

portanto essa comparação é válida para a região onde o plunge do SSDS e SSDI estão 

sobrepostos. 

 

 

GRÁFICO 22 -  Comparação do Ciclo de Trabalho do SSDS com SSDI, para o caso linear. 

 

 Os ciclos de trabalho dos casos SSDS e SSDI são apresentados para o caso 

aeroelástico não linear no Gráfico 23. O caso não linear permitiu medições na velocidade de 

11,2 m/s, para o SSDS e 11,6 m/s, para o SSDI, onde os dois sistemas apresentaram LCOs. 

Nestes casos, fica também evidente o chaveamento nos pontos de máximo deslocamento, 

assim como o comportamento da tensão elétrica durante o processo. Fica claro também que a 

área interna do ciclo no caso SSDI é maior que no caso SSDS, indicando a maior energia 

extraída do sistema e, consequentemente, maior eficiência no controle de vibrações. 
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GRÁFICO 23 -  Comparação do Ciclo de Trabalho do SSDS com SSDI, para o caso não linear. 

 

4.3 COLETA PIEZOAEROELÁSTICA DE ENERGIA UTILIZANDO CIRCUITO 

CHAVEADO 

 Os resultados e discussões apresentados na Seção 4.2 mostraram a possibilidade de 

controle de flutter e de LCOs utilizando as técnicas chaveadas SSDS e SSDI, implementadas 

com um circuito chaveador autônomo energeticamente. Fica evidente também a ampliação da 

tensão elétrica nos materiais piezelétricos, assim como a possibilidade de se utilizar o sistema 

aeroelástico em velocidades maiores que a de flutter (caso linear) ou de LCOs (caso não 

linear). Tais características possibilitam atingir maiores amplitudes mecânicas e 

consequentemente, maiores saídas elétricas. Assim sendo, esta seção trata da utilização da 

seção típica eletromecanicamente acoplada e associada com o circuito chaveador com o 

intuito de se gerar eletricidade. 

 São utilizadas três condições diferentes para o circuito elétrico: 1 – materiais 

piezelétricos conectados a uma ponte retificadora e uma carga resistiva ; 2 – materiais 

piezelétricos conectados ao circuito chaveador com chaveamento para curto circuito (SSHS) e 

saída conectada a uma ponte retificadora e carga resistiva; 3 – materiais piezelétricos 
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chaveados em um indutor (SSHI) e saída conectada a uma ponte retificadora e carga resistiva. 

Em todos os casos a carga resistiva é utilizada para se estimar a potência elétrica gerada. O 

circuito chaveador modificado para a condição de coleta de energia (com a ponte retificadora) 

foi apresentado no Capítulo 3. 

 A ponte retificadora utilizada é composta por 4 diodos e para retificação de onda 

completa da corrente alternada fornecida pelos materiais piezelétricos. Em paralelo com a 

saída do sinal retificado, utilizou-se um capacitor filtrando o sinal, de modo a tornar o sinal 

retificado contínuo. 

4.3.1 Caso Linear 

 Os resultados de coleta piezoaeroelástica de energia são apresentados e discutidos 

nesta seção. Em todos os casos (diferentes domínios elétricos) um conjunto de resistores, 

variando desde a condição próxima ao curto circuito até próxima ao circuito aberto, foi 

utilizado. Cada teste em túnel de vento foi realizado na velocidade de flutter do sistema, que 

varia de acordo com o tipo de chaveamento ou com a carga resistiva considerada. 

 No primeiro caso investigado os materiais piezelétricos foram conectados à ponte 

retificadora, e esta a carga resistiva (circuito chaveador não foi utilizado). Esta é a 

configuração mais básica de um sistema de geração piezelétrica de energia e serviu como 

referência para as técnicas chaveadas investigadas neste trabalho. 

 O Gráfico 24 mostra a variação da tensão elétrica retificada com o tempo para quatro 

valores diferentes de carga resistiva. A tensão elétrica aumenta com o aumento da resistência, 

exceto para alguns pontos das curvas de 700 kΩ e 1 MΩ. Para a resistência de valor 100 Ω, 

observa-se o comportamento do sistema em uma condição próxima ao curto circuito. A 

resistência de 100 kΩ apresentou um tensão elétrica entre 14V e 20V, considerando a 

ascendência da curva. O resistor de 700 kΩ, obteve uma tensão elétrica entre 50V e 63V. Por 

último, o resistor de 1 MΩ, tensão elétrica entre 55V à 63V. Vale explicar que, no caso 

aeroelástico linear, é bastante difícil atingir experimentalmente a velocidade linear de flutter. 

O sistema sempre apresenta características de estabilidade ou instabilidades. Assim, os 

ensaios são realizados em velocidades tão próximas quanto possível da velocidade linear de 

flutter, e algumas discrepâncias podem ser obtidas no comportamento dos sinais elétricos. 
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GRÁFICO 24 -  Tensão elétrica obtida com o Gerador Básico. 

 

 O comportamento da potência elétrica com a variação da carga resistiva é mostrado 

no Gráfico 25. A potência aumenta com o aumento da resistência desde 100 Ω até 700 kΩ. 

Quando a resistência é aumentada para 1 MΩ, a potência diminui. Assim, a resistência de 

700 kΩ é a ótima, dentre as verificadas nos experimentos. A potência máxima gerada variou 

entre 3,5 mW e 5,5 mW, como mostra o gráfico 25. 
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GRÁFICO 25 -  Potência obtida com o gerador básico, onde a potência máxima gerada foi de 3,5 mW, fornecida 

pela resistência de 700 kΩ. 

 

 Posteriormente, um procedimento experimental similar foi realizado utilizando-se a 

técnica SSHS. O Gráfico 26 mostra o aumento da tensão elétrica com o aumento da carga 

resistiva. A saída elétrica foi medida na velocidade de flutter de cada caso. Como o sistema 

chaveado tem significativa influência sobre a velocidade de flutter, além de aumentar a 

conversão (como discutido anteriormente nos casos de controle), amplitudes mecânicas 

maiores puderam ser atingidas. Consequentemente, observa-se que as voltagens do 

Gráfico 26, referente ao SSHS, são sempre maiores que do Gráfico 24, do gerador básico 

(sem circuito chaveador). 
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GRÁFICO 26 -  Tensão elétrica gerada pelo SSHS. 

 

 No gráfico 27, verifica-se que a resistência de 700 kΩ, também fornece a máxima 

potência (entre as testadas neste caso). Os valores de potência para as resistências de 100 kΩ e 

1 MΩ ultrapassaram a potência fornecida pela resistência de 700 kΩ em alguns pontos. 

Apesar disso, foi escolhido a resistência de 700 kΩ, como a resistência ótima para o circuito, 

com potência entre 6,8 mW à 7 mW. Isso porque, nas regiões que os resistores de 1 MΩ e 

100 kΩ forneceram potência maior que o resistor de 700 kΩ, são as regiões onde condições 

extremas no deslocamento de plunge ocorreram, ou regiões de amplitudes não aceitáveis, que 

podem danificar o sistema experimental. 
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GRÁFICO 27 -  Potência obtida com o SSHS, onde a potência máxima gerada foi de 6,8 mW, fornecida pela 

resistência de 700 kΩ. 

 

 Por fim, para o caso linear, investigou-se a geração de energia utilizando a técnica 

SSHI. Assim como já discutido no caso de controle, o chaveamento no indutor permite um 

maior incremento na velocidade de flutter e consequentemente maiores amplitudes mecânicas. 

Assim, neste caso, a tensão elétrica de saída é sempre maior que nos casos anteriores. 
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GRÁFICO 28 -  Tensão elétrica gerada pelo SSHI. 

 

 O comportamento da potência elétrica com a variação da carga resistiva é mostrado 

no Gráfico 28. Mais uma vez, a resistência de 700 kΩ fornece a máxima potência, sendo 

definida como a resistência ótima entre as testadas. A potência gerada com esta resistência 

variou entre 9,1 mW à  11,5 mW (Gráfico 29). 

 Tomando-se como base de cálculo os valores iniciais medidos na condição de regime 

de cada teste, pois representam valores onde as amplitudes de oscilação da seção típicas são 

aceitáveis, estimou-se o acréscimo de potência gerada pelo circuitos chaveadores. Assim, o 

uso da técnica SSHS a potência gerada foi, aproximandamente, 94% maior que em relação à 

potência gerada apenas com um resistor. A técnica SSHI resultou em potência elétrica 160% 

mais elevada que o caso utilizando um resistor. 
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GRÁFICO 29 -  Potência obtida com o SSHI, onde a potência máxima gerada foi de 9,1 mW, fornecida pela 

resistência de 700 kΩ. 

 

 Apesar do aumento da potência gerada com o uso dos circuitos chaveadores, o caso 

linear mostrou-se pouco aplicável, para a geração de energia, já que é difícil alcançar 

experimentalmente a velocidade crítica de flutter, condição que permitiria uma geração 

constante. 

4.3.2 Caso Não Linear 

 Nesta seção, são apresentados os resultados de coleta de energia a partir de 

oscilações aeroelásticas não lineares. Novamente, o desempenho das técnicas chaveadas é 

comparado ao caso básico (carga resistiva). Assim como nos casos de controle, uma folga 

(free play) foi adicionado ao GDL de deslocamento angular. No caso não linear, foi possível 

obter LCOs com amplitudes aceitáveis, em velocidades abaixo da velocidade crítica de flutter. 

 O Gráfico 30 apresenta a variação da tensão elétrica com a carga resistiva. Neste 

caso, o circuito chaveador não foi utilizado. A tensão elétrica aumenta com o aumento da 

resistência. Fica claro que, no caso não linear, o sistema permanece em amplitudes fixas 

(LCOs) ao longo do ensaio. As voltagens obtidas nesse ensaio, são sempre maiores que as 
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voltagens do caso equivalente (resistivo) linear. A presença do free play leva o sistema para 

maiores amplitudes mecânicas e, consequentemente, elétricas. 

 

 

GRÁFICO 30 -  Tensão elétrica obtida com o Gerador Básico. 

 

 No Gráfico 31, observa-se que a potência aumenta com o aumenta da resistência 

desde 100 Ω até 700 kΩ. Quando a resistência é aumentada para 1 MΩ a potência diminui. 

Assim,  potência máxima foi fornecida, novamente, pela resistência de 700 kΩ, com valor de 

aproximadamente 7,8 mW, maior que a máxima potência obtida para o mesmo circuito 

quando testado o caso linear. 
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GRÁFICO 31 -  Potência obtida com o Gerador Básico, onde a potência máxima gerada foi de 7,8 mW, 

fornecida pela resistência de 700 kΩ. 

 

 Posteriormente, a técnica chaveada SSHS foi utilizada nos experimentos de coleta de 

energia. O Gráfico 32 mostra que a tensão elétrica aumenta com o aumento da carga resistiva. 

A tensão elétrica para cada carga considerada é sempre maior que a tensão de cada carga do 

caso não chaveado. 
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GRÁFICO 32 -  Tensão elétrica gerada pelo SSHS. 

 

 A variação da potência elétrica é mostrada na Figura 33. Novamente, a máxima 

potência é fornecida quando a carga resistiva de 700 kΩ é utilizada. No caso, uma potência 

média de 15,7 mW foi gerada, sensivelmente maior que o caso aeroelástico linear 6,8 mW e o 

caso puramente resistivo não linear 7,8 mW. 
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GRÁFICO 33 -  Potência obtida com o SSHS, onde a potência máxima gerada foi de 15,7 mW, fornecida pela 

resistência de 700 kΩ. 

 

 O comportamento da tensão elétrica, quando a técnica SSHI foi utilizada, é mostrado 

no Gráfico 34. A tensão elétrica aumenta com o aumento da resistência. Entretanto, nota-se, 

que há uma diferença pequena entre as tensão elétrica geradas pelo resistor de 700 kΩ e 1 

MΩ. Isso pode ser explicado, pelo caráter híbrido do circuito. As duas medidas foram obtidas 

sob uma mesma velocidade de escoamento e, quanto menor a resistência utilizada em paralelo 

com o circuito, menor será a eficiência de controle do mesmo. Por isso, nota-se um pequena 

variação no sinal de tensão elétrica da resistência de 700 kΩ, pois mantem a oscilação no 

limite da amplitude aceitável. E esse fenômeno, foi observado no SSHS (Gráfico 32) e no 

SSHI (Gráfico 34). 
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GRÁFICO 34 -  Tensão elétrica gerada pelo SSHI. 

 

 A variação da potência elétrica com a carga resistiva para o caso SSHI é mostrada no 

Gráfico 35. A resistência de 700 kΩ forneceu a máxima potência média de 25,5 mW. 

Novamente, sensivelmente maior que todos os casos anteriormente apresentados. 
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GRÁFICO 35 -  Potência obtida com o SSHI, onde a potência máxima gerada foi de 25,5 mW, fornecida pela 

resistência de 700 kΩ. 

 

 Os resultados do caso não linear mostram que a potência gerada, quando a técnica 

SSHS é utilizada é 101,3% maior que a obtida com o gerador básico (puramente resistivo). 

Esse resultado é próximo ao obtido no caso linear. Entretanto com a técnica SSHI, o caso não 

linear apresentou uma potência 227%  maior que a potência do gerador básico. 

 A inserção de uma não linearidade ao sistema piezoaeroelástico, favorece oscilações 

em LCO, amplitudes maiores e, consequentemente, favorece o desempenho de um gerador 

piezoaeroelástico. A técnica SSHI apresentou o melhor desempenho quanto a conversão de 

energia, o que já havia sido evidenciado nos ciclos de trabalho, anteriormente discutidos. 
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5 CONCLUSÕES 

 Neste trabalho, o controle semi-passivo de vibrações aeroelásticas lineares e não 

lineares e a coleta pizoaeroelástica de energia foram investigadas experimentalmente. Uma 

seção típica com 2GDLs e acoplamento eletromecânico no GDL de deslocamento linear foi 

utilizada. Um circuito chaveador autônomo energeticamente foi desenvolvido e duas técnicas 

foram investigadas, o SSDS e o SSDI. 

 O circuito chaveador autônomo desenvolvido foi inicialmente testado para o controle 

de vibrações de uma viga eletromecanicamente acoplada. A condição de contorno utilizada 

foi engastado-livre. Esta viga é composta por uma subestrutura metálica, envolvida em sua 

superfície superior e inferior por camadas de piezocerâmica. Estas piezocerâmicas são 

polarizadas em direções opostas, possibilitando a ligação em série entre as mesmas. A 

excitação harmônica de base foi realizada em uma faixa de frequências que incluíam apenas o 

primeiro modo de vibração. A FRF mecânica foi obtida em três casos: 1 – um resistor ligado 

aos eletrodos das piezocerâmicas; 2 – utilizando a técnica SSDS e 3 – utilizando a técnica 

SSDI. Os resultados mostram que o caso SSDI proporcionou a maior redução de vibrações no 

sistema. 

 O circuito chaveador desenvolvido foi testado experimentalmente no controle de 

oscilações aeroelásticas. Inicialmente foram realizados ensaios aeroelásticas lineares. Neste 

caso, a velocidade linear de flutter em circuito aberto foi definida como 12 m/s. O 

chaveamento para curto circuito (SSDS) foi testado, assim como o chaveamento para um 

indutor (SSDI). Verificou-se que, na velocidade de flutter, as duas técnicas propiciaram a 

supressão de oscilações. Entretanto, o caso SSDI foi capaz de atenuar as oscilações mais 

rapidamente. O melhor desempenho da técnica SSDI está relacionada com a inversão do sinal 

de tensão elétrica, o que proporciona uma força dissipativa no sistema. 

 Posteriormente, ensaios foram realizados em velocidades maiores que a velocidade 

linear de flutter. Assim, pôde-se verificar a capacidade de cada uma das técnicas em aumentar 

a velocidade de flutter, ou expandir o envelope, do sistema. Quando o SSDS foi utilizado, 

ocorreu  um aumento de aproximadamente 8,5% na velocidade de flutter. No caso SSDI, um 

incremento de 11,4% na velocidade linear de flutter. Em ambos os casos, os ciclos de trabalho 

medidos foram apresentados. Fica claro que a energia extraída do sistema no caso SSDI é 

maior, explicando o melhor desempenho no controle de vibrações. 
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 O desempenho das duas técnicas chaveadas, também foi verificado 

experimentalmente para o caso aeroelástico não linear. Uma folga foi inserida no GDL de 

deslocamento angular, induzindo uma bilinearidade no sistema. Neste caso, a velocidade, em 

que oscilações persistentes são observadas, diminui. Assim, LCOs foram medidos na 

velocidade de 10,4 m/s. Apesar disso, o sistema apresenta instabilidades para velocidades 

maiores que 10,4 m/s. 

 As duas técnicas chaveadas, aqui investigadas, apresentaram bom desempenho 

também na supressão de LCOs. O caso SSDI, novamente apresentou melhor desempenho. Os 

ciclos de trabalho apresentados comprovam que o sistema SSDI é capaz de extrair mais 

energia do sistema. Novamente, verificou-se a capacidade do sistema SSDS e SSDI de 

suprimir LCOs acima de 10,4 m/s. No primeiro caso (SSDS) ocorreu um aumento de 7%  

enquanto no segundo de 11,5%. Assim como no caso linear, além de suprimir oscilações não 

lineares na velocidade que estas surgem, os controladores semi-passivos autônomos 

proporcionaram um aumento da velocidade em que amplitudes aceitáveis ocorrem. 

 Aparentemente, os resultados apresentados neste trabalho são os primeiros 

publicados na literatura de controle aeroelásticos, com controladores autônomos 

energeticamente utilizando materiais piezelétricos. Além disso, é importante ressaltar que a 

utilização da técnica SSDI possibilitou a utilização de um indutor de certa de 8 Henries, 

pequeno se comparado com o indutor de aproximadamente, 11 kH que deveria ser utilizado 

no caso de um controlador passivo do tipo resistivo indutivo. Os resultados aqui apresentados 

resgatam a possibilidade de desenvolvimento de controladores piezelétricos para supressão de 

flutter, anteriormente criticados por Heeg (1993) e McGowan (1999).  

 A maior conversão de energia mecânica em elétrica, proporcionada pelos circuitos 

chaveados, levou a investigação de casos de coleta piezoaeroelástica de energia. No caso, o 

circuito chaveado foi configurado como gerador de energia, associando-o a uma ponte 

retificadora e também uma carga resistiva. Foram testados o caso aeroelástico linear e não 

linear. No caso linear, a máxima potência elétrica obtida foi de 9,1 mW, quando a técnica 

SSHI foi utilizada. No caso SSHS, uma potência de 6,8 mW foi obtida. Se comparada com a 

potência gerada de um gerador básico (materiais piezelétricos ligados diretamente a ponte 

retificadora e carga resistiva), obteve-se um incremento de 160%, no caso SSHI e 94% no 

caso SSHS, em relação a potência máxima fornecida pelo resistor ótimo do caso básico. 

 No caso não linear, o circuito SSHS forneceu uma potência de 15,7 mW, 101,3% 

maior que potência máxima fornecida pelo resistor ótimo do gerador básico. Com o circuito 
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SSHI foi obtida uma potência de 25,5 mW, 227% maior que a máxima potência fornecida 

pelo gerador básico, com sua resistência ótima. 

 A utilização do circuito chaveado possibilitou a utilização do gerador 

piezoaeroelástico em velocidades maiores que sua velocidade linear de flutter, devido ao 

maior controle, o que proporciona maior carregamento aerodinâmico e maiores amplitudes 

mecânicas e, consequentemente, elétricas. Entretanto, as potências obtidas nos casos não 

lineares são sempre maiores que as potências dos respectivos casos lineares. A presença da 

folga no GDL de deslocamento angular induz a maiores oscilações, e com isso, maiores 

saídas elétricas. Assim, a inclusão de não linearidades é benéfica, para o caso de geração 

piezelétrica de energia. 

 Como consequência dos resultados obtidos neste trabalho são apresentadas algumas 

sugestões para trabalhos futuros: 

• Buscar diminuir as perdas por resistência interna da técnica SSDI, apresentada 

neste trabalho; 

• Verificação da quantidade mínima de material piezelétricos para um bom 

desempenho de controle e coleta de energia; 

• Investigação de outras técnicas chaveadas, como o SSDV (Synchronized 

Switch Damping on Voltage), que pode aumentar a efetividade da técnica 

SSDI; 

• Investigar a possibilidade de uma técnica SSDV autônoma, onde o sinal de 

tensão elétrica para garantir a inversão completa do sinal elétrico do material 

piezelétrico, seja fornecido pelos próprios materiais piezelétricos. Neste caso, 

as técnicas de coleta de energia e controle devem ser utilizadas 

simultaneamente; 

• Expansão das técnicas, aqui apresentadas, para o caso multi-modal e utilização 

para o controle, e coleta de energia, de oscilações aeroelásticas em asas 

flexíveis; 

• Investigação das técnicas de controle, aqui apresentadas, para casos de asas 

rotativas, tanto para casos de materiais piezelétricos distribuídos ao longa de 

uma pá de um helicóptero (ou gerador eólico), quanto para o caso redução de 

vibrações em sistemas de comando. 
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