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Resumo

Pereira, D.A. (2015). Efeito de não linearidades estruturais na resposta aeroelástica de ae-
rofólios. São Carlos, 2015. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo.

A aeroelasticidade estuda a interação mútua entre os efeitos aerodinâmicos e estruturais.
É sabido que essa relação muitas vezes se comporta de maneira não linear, causando diversos
problemas, tais como flutter, oscilações em ciclo limite, bifurcações e caos. Tais fenômenos
são difı́ceis de serem diagnosticados, podendo causar problemas graves à estrutura das aerona-
ves e também inviabilizar as suas operações. Dentre as principais fontes de não linearidades
em sistemas aeroelásticos, pode-se citar as de origem aerodinâmica e estrutural. As de origem
estrutural, por sua vez, podem ter caráter distribuı́do ou concentrado. Sabe-se que os efeitos
estruturais concentrados denominados enrijecimento e folga são os de maior impacto na aero-
elasticidade não linear. Desse modo, o objetivo desse trabalho é estudar a interação não linear
entre duas não linearidades estruturais, ou seja, o enrijecimento associado à rigidez em torção
e a folga presente nas articulações das superfı́cies de controle de seções tı́picas aeroelásticas.
Experimentos em túnel de vento são realizados utilizando um dispositivo que permite variar
a intensidade do efeito de enrijecimento e do tamanho da folga na articulação da superfı́cie
de comando. O modelo numérico de seção tı́pica aeroelástica também é utilizado e validado
com dados experimentais. Análises por meio de diagramas de bifurcação de Hopf e técnicas
baseadas em espectros de potência são utilizadas. Todas as respostas aeroelásticas foram ca-
racterizadas através de ferramentas de análise nos domı́nios do tempo e da frequência, como
técnica de reconstrução de espaço de estados e os espectros de alta ordem (HOS), os quais
são importantes na identificação dos tipos de acoplamentos não lineares. Resultados indicam
que a combinação dos efeitos de enrijecimento e folga são responsáveis pelo comportamento
subcrı́tico das bifurcações de Hopf e que a intensidade do enrijecimento tem influência direta
nas amplitudes de ciclo limite.

Palavras chave: Aeroelasticidade, oscilação em ciclo limite, não linearidade estrutural,
bifurcação de Hopf, espectros de alta ordem.
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Abstract

Pereira, D.A. (2015). Effect of structural nonlinearities in the aeroelastic response of airfoils.
São Carlos, 2015. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo.

Aeroelasticity is the field of engineering that deals with the mutual interaction between the
aerodynamic and structural dynamics effects. It is known that this relationship often shows
nonlinear behavior, causing various problems such as flutter, limit cycle oscillations, bifurcati-
ons and chaos. Such phenomena are difficult to predict and can cause serious problems to the
aircraft structure and also they can jeopardize their operations. The unsteady aerodynamic and
structural dynamics provide the main sources of nonlinearities in aeroelastic systems. Structural
nonlinearities can be treated as distributed or concentrated effects. It is know that the nonlinear
concentrated structural effects referred as hardening and freeplay have a significant impact on
nonlinear aeroelasticity. The objective of this work is to analyze an aeroelastic system under
the influence of combined structural nonlinearities, i.e., the hardening nonlinearity in the pitch
airfoil motion and the freeplay nonlinearity in the control surface hinge. Wind tunnel experi-
ments are carried out using one device that allows to vary the intensity of the hardening effect
and the size of the freeplay gap in the control surface hinge. The numerical model of the typical
aeroelastic section is also used and validated with experimental data. All aeroelastic responses
are characterized by analytical tools in time and frequency domains. It was used the state space
reconstruction technique and the higher order spectral analysis (HOS) to identify types of non-
linear couplings. The results indicate that the combination of hardening and freeplay effects are
responsible for inducing the subcritical behavior on the Hopf bifurcations and that the intensity
of the stiffness has a direct influence on the limit cycle amplitudes.

Keywords: Aeroelasticity, limit cycle oscillation, structural nonlinearities, Hopf bifurca-
tion, higher order spectral analysis.
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Lista de Sı́mbolos

a distância adimensional entre o EE e a corda média;

b semicorda do aerofólio;

c distância adimensional entre o EE da SC e a corda média;

C(k) função de Theodorsen;

ci (i = 0,2 · · ·4) constantes da aproximação de Sears;

di, j elementos que compõe a matriz de amortecimento;

Ep energia potencial;

F(α) não linearidade do tipo enrijecimento presente em torção;

F(β ) não linearidade do tipo folga presente na SC;

h movimento de flexão (plunge);

Iα momento de inercia da asa em relação ao EE da mesma;

Iβ momento de inercia da SC em relação ao EE da mesma;

k frequência reduzida;

kh, kα , kβ rigidez de flexão, de torção e da SC respectivamente;

LNC termo não circulatório da sustentação;

LC termo circulatório da sustentação;

L(t) força de sustentação;

L função de Lagrange;

Mα
NC termo não circulatório do momento aerodinâmico da asa;

Mβ
NC termo não circulatório do momento aerodinâmico da SC;

Mα
C termo circulatório do momento aerodinâmico da asa;

Mβ
C termo circulatório do momento aerodinâmico da SC;

xv
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Mα(t) momento aerodinâmico de torção em relação ao EE;

Mβ (t) momento aerodinâmico em relação ao EE da superfı́cie de controle;

mW massa da asa;

mT massa total da asa (mW mais a massa do suporte);

n número de graus de liberdade do sistema;

qi graus de liberdade do sistema;

q̇i derivada dos graus de liberdade do sistema;

rα raio de giração da asa;

rβ raio de giração da SC;

Sα momento estático da asa em relação ao EE da mesma;

Sβ momento estático da SC em relação ao EE da mesma;

T energia cinética;

Ti (i = 1,2 · · ·13) constantes de Theodorsen;

U velocidade do escoamento de ar;

xα distância adimensional do EE até o CG do aerofólio;

xβ distância adimensional do EE da SC até o CG da mesma;

x, ẋ variável aerodinâmica aumentada e a sua derivada no tempo;

A matriz de estados;

Bs matriz de parâmetros de amortecimento;

BNC matriz de contribuição não circulatória ao amortecimento;

E1, E2, D matriz de termos de acoplamento;

fi vetor dos esforços externos não conservativos;

F termos aerodinâmicos dos estados aumentados;

Ks matriz de parâmetros de rigidez;

KNC matriz de contribuição não circulatória à rigidez;

Ms matriz de parâmetros inerciais;

MNC matriz de contribuição não circulatória à massa;

R matriz associada a termos circulatórios;
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S1, S2, S3 vetores associados aos termos circulatórios;

X vetor de estados;

α movimento de torção (pitch);

β movimento da superfı́cie de controle;

µe razão entre a massa total e a massa da asa;

ξ (t) razão entre o deslocamento de flexão e a semi corda;

ρ densidade do ar;

σ variável de integração;

τ tempo adimensional;

φ(τ) função de Wagner;

ωh, ωα , ωβ frequência natural de flexão, de torção e da SC respectivamente;

Ωexp frequência fundamental experimental;

Ωnum frequência fundamental numérica.

Acrônimos:

CFD computational fluid dynamics;

CG centro de gravidade;

EE eixo elástico;

HOS higher order spectral analysis;

LCO limit cycle oscillation ou oscilações em ciclo limite;

RMS root mean square ou valor eficaz;

RP razão de polinômios;

SC superfı́cie de controle ou superfı́cie de comando.
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CAPÍTULO

1
INTRODUÇÃO

Aeroelasticidade é um termo na engenharia aeronáutica que se refere ao campo de estudo

que compreende a interação entre as deformações elásticas de uma estrutura e o efeito das forças

aerodinâmicas vindas do escoamento de ar. A natureza interdisciplinar desse campo é melhor

ilustrada através da Figura 1.1, que se originou nos anos 40 com o Prof. A. R. Collar (COLLAR,

1946). A Figura 1.1 mostra um triângulo formado pela ligação entre três principais disciplinas:

aerodinâmica (A), dinâmica (I) e elasticidade (E). A aerodinâmica clássica estuda as forças que

atuam em um corpo sob o escoamento de ar. A elasticidade estuda o comportamento de corpos

sólidos que se deformam ao serem submetidos a ações de forças externas, e a dinâmica estuda

os efeitos das forças inerciais sobre os corpos e como eles se comportam e interagem entre si

ao longo do tempo. Os fenômenos associados a esses três campos podem interagir entre eles

criando outras quatro subaéreas de estudos: mecânica de voo (MV), dinâmica estrutural (DE),

aeroelasticidade estática (AE) e aeroelasticidade dinâmica (AD). O campo de mecânica de voo

envolve a interação entre a aerodinâmica e a dinâmica das aeronaves, sendo uma importante

disciplina em todas as fases de projetos de aeronaves. Os outros três campos têm em comum a

área regida pelas forças elásticas e são formados pela relação: (i) entre elasticidade e dinâmica,

chamado de dinâmica estrutural. (ii) entre aerodinâmica e elasticidade, chamado de aeroelasti-

cidade estática. (iii) entre os três, chamada de aeroelasticidade dinâmica (HODGES; PIERCE,

2011).
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Figura 1.1: Campo de estudo da aeroelasticidade baseado no triângulo de Collar (COLLAR,
1946).

A aeroelasticidade estática estuda os fenômenos e os problemas associadas com o com-

portamento estático e a estabilidade de um sistema aeroelástico no estado de equilı́brio. Os

principais fenômenos são:

• Divergência. É um fenômeno relacionado a instabilidade estática. O aumento da sus-

tentação deve-se ao aumento no ângulo de ataque das asas. Se a pressão dinâmica do

escoamento for suficientemente alta, o efeito aerodinâmico se torna mais forte que o efeito

das forças restauradoras elásticas, levando ao aumento instável do ângulo de ataque o que

pode levar ao colapso da estrutura da aeronave. Caso essa velocidade não seja crı́tica a

asa permanece estaticamente deformada.

• Perda ou reversão de comando. Quando a superfı́cie de comando é acionada po-

sitivamente e negativamente espera-se que ocorra um aumento e uma diminuição da

sustentação, respectivamente. Contudo, devido ao arqueamento do aerofólio, nessas
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condições há sempre geração de um momento aerodinâmico negativo, antagônico à de-

flexão da superfı́cie de comando. Desse modo, há condições nas quais essa parcela torna-

se suficientemente grande, gerando um efeito aeroelástico contrário ao esperado.

• Distribuição de carregamento. Devido ao efeito aeroelástico, a distribuição da susten-

tação da asa tende a aumentar em intensidade ao longo da semi-envergadura, sendo que

quanto mais próximo da ponta da asa, maior será a sustentação (ver Figura 1.2).

Figura 1.2: Efeito aeroelástico na distribuição do carregamento aerodinâmico.

A aeroelasticidade dinâmica estuda o efeito combinado das forças aerodinâmicas, inerciais

e elásticas no sistema, sendo considerada um campo multidisciplinar de estudo da engenharia

aeronáutica que trabalha os problemas de interação mútua entre dinâmica estrutural (forças iner-

ciais e elásticas) e escoamento aerodinâmico não-estacionário (BISPLINGHOFF; ASHLEY;

HALFMAN, 1996). Os principais fenômenos associados são:

• Flutter. É um fenômeno relacionado à instabilidade dinâmica. Sistemas dinâmicos es-

truturais possuem amortecimento estrutural que pode ser medido quando não há forças

aerodinâmicas agindo no dispositivo. Quando a velocidade do ar é aumentada, o amor-

tecimento aumenta devido à parcela de amortecimento vinda da aerodinâmica. Con-

tudo, quando a velocidade do escoamento atinge um determinado valor, o amorteci-

mento passa a diminuir rapidamente. Desse modo, há um ponto chamado de veloci-

dade crı́tica de flutter onde o amortecimento resultante é zero e o dispositivo, ao receber

uma força externa, fica instável, com oscilações autoexcitadas. Acima dessa velocidade,

qualquer perturbação externa poderá causar oscilações com amplitude crescendo expo-

nencialmente, o que pode levar o dispositivo a uma falha catastrófica.
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• Buffeting. É uma vibração instável de alta frequência caracterizada por oscilações tran-

sientes induzidas pela esteira aerodinâmica de um componente em outro, como exemplo

tem-se o efeito da esteira da asa induzindo vibrações no profundor.

• Resposta dinâmica de uma aeronave. Refere-se à capacidade da aeronave de se manter

estável quando está sob efeito de ventos e rajadas. Toda aeronave deve ser projetada

para recuperar a estabilidade dinâmica, ou seja, o sistema deve ser estável em qualquer

condição de voo, mesmo que para isso ele necessite de controle ativo, também conhecido

como aeroservoelasticidade.

O primeiro caso de flutter documentado da história aconteceu em 1916, com a aeronave

Handley Page O/400 (Figura 1.3 (a)) que sofreu violentas oscilações de cauda como resultado

do acoplamento do modo de torção da fuselagem com o modo de rotação antissimétrico do

profundor. Durante a Primeira Guerra mundial foi feito um grande esforço a fim de entender

e prever os efeitos aeroelásticos. Como resultado o número de acidentes relacionados aos pro-

blemas aeroelásticos diminuı́ram de 146 no perı́odo de 1933-1945 para sete entre 1960 e 1972

(HENSHAW et al., 2007). Nessa época, Frazer (1929) compilou um documento clássico na

área que ficou conhecido como “The Flutter Bible ”, no qual os tratamentos descritos para a

análise e prevenção dos problemas de vibrações na engenharia aeronáutica lançaram as bases

para as técnicas em uso hoje. Novos problemas aeroelásticos surgiram com as aeronaves que

voavam em voo transônico. Em 1944 durante os testes de voo da aeronave P-80 (primeira

aeronave a atingir Mach 0,7, ver Figura 1.3 (b)), os pilotos da NACA reportaram oscilações au-

toexcitadas do aileron em torno da sua dobradiça de fixação. De 1947 a 1956, ocorreram mais

21 incidentes de flutter envolvendo oscilações constantes em superfı́cie de controle durante

voos transônicos. Os caças F-100 e F-111 apresentaram esse mesmo efeito no leme (aeronaves

que atingem Mach ≥1, ver Figura 1.3 (c) e 1.3 (d), respectivamente). Hoje, voos em regime

transônico ainda são considerados os mais crı́ticos do ponto de vista aeroelástico (DOWELL,

2014). O fenômeno de flutter de painel, que aparece mais frequentemente em determinados re-

gimes de voos transônicos e supersônicos, é uma instabilidade dinâmica autoexcitada que ocorre
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em placas finas e cascas dos componentes de um veı́culo aeroespacial, levando o dispositivo a

apresentar oscilações em ciclo limite (do inglês, limit cycle oscillation, LCO) com grandes des-

locamentos transversais que podem causar falha por fadiga estrutural (FUNG, 1963; DOWELL,

1970). Dispositivos externos também afetam os problemas de estabilidade aeroelásticos. Sete

problemas de flutter foram documentados entre 1947 e 1956 envolvendo o pilone e o motor

das aeronaves. Mais detalhes da história dos problemas aeroelásticos podem ser encontrado em

Garrick e Reed-III (1981).

(a) Handley Page O/400 (b) P-80

(c) F-100 (d) F-111

Figura 1.3: Aeronaves que apresentaram fenômenos aeroelásticos indesejados (fonte:
en.wikipedia.org).

Problemas com dispositivos externos que são anexados às aeronaves representam grandes

desafios, particularmente devido às muitas configurações de dispositivos que um avião pode

transportar. Certas combinações de acessórios externos carregados pelas aeronaves militares

modernas e movimentos aerodinâmicos das ondas de choque no F-14, F-16, F-18 e B-1 (ver

Figuras 1.4 (a) até (d), respectivamente) produzem oscilações em ciclo limite em determina-

dos regimes de voo. Embora essas oscilações sejam caracterizadas quase que a maioria por

oscilações periódicas com amplitude limitada, testes em voo demonstraram que essa amplitude

pode diminuir ou aumentar devido às forças aerodinâmicas que são funções do ângulo de ata-

que e da velocidade da aeronave. Desse modo, pode-se concluir que a aeroelasticidade tem
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um papel importante no desenvolvimento e projeto das aeronaves. Nota-se que a maioria dos

incidentes reportados têm ocorrido com aviões militares, uma vez que eles tendem a atingir

condições mais crı́ticas do envelope de voo. Contudo, a utilização de asa finas, estabilizadores

horizontais, estabilizadores verticais móveis, configurações de cauda em T, materiais mais leves

e estruturas mais complexas aumentaram a probabilidade de ocorrência do flutter em aerona-

ves comerciais e também militares (LIVNE, 2003; LIVNE; WEISSHAAR, 2003; HODGES;

PIERCE, 2011).

(a) F-14 (b) F-16

(c) F-18 (d) B-1

Figura 1.4: Aeronaves militares modernas que apresentaram fenômenos aeroelásticos em deter-
minados regimes de voo (fonte: en.wikipedia.org).

Os efeitos aeroelásticos podem alterar completamente o desempenho das aeronaves. Por

exemplo, eles determinam se as superfı́cies de controle exercem as suas funções corretamente

ou se apresentam o comportamento de reversão ou perda de controle. Os fenômenos ae-

roelásticos aumentam a fadiga estrutural, geram vibrações inaceitáveis para os passageiros e

tripulações e podem até mesmo levar à destruição completa da aeronave. Desse modo, está claro

que estudos nessa área tem grande importância prática e consequência direta em muitas outras

áreas da tecnologia aeroespacial. Sabe-se que previsões precisas dos fenômenos aeroelásticos

são complexas (DOWELL; EDWARDS; STRGANAC, 2003). Hoje, as aeronaves passam por

análises aeroelásticas sofisticadas através de modelos computacionais para assegurar que estão
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livres de flutter dentro do envelope de operação. Esses resultados numéricos são frequentemente

verificados por ensaios de flutter em túnel de vento e testes de vibração em solo. A análise de

flutter em voo é a verificação final das previsões numéricas; ela representa uma tarefa cara e

perigosa, contudo é a maneira mais segura de demonstrar que a aeronave estará livre de flutter

dentro de uma margem de segurança (SILVA et al., 2005). De fato, com os recentes avanços em

materiais e estruturas, e com os modelos computacionais melhores, os engenheiros estão agora

tentando usar a aeroelasticidade de uma forma positiva para conseguir projetos mais adequados,

aumentando ainda mais a busca por modelos computacionais que descrevem essas dinâmicas

complexas (FRIEDMANN, 1999; DOWELL; TANG, 2002; XIANG; YAN; LI, 2014).

Sistemas aeroelásticos são inerentemente não lineares, portanto sujeitos aos comportamen-

tos como bifurcações, oscilações em ciclo limite e caos (SHETA et al., 2002). Esses com-

portamentos, cujas origens estão tanto na dinâmica estrutural quanto no carregamento aero-

dinâmico não-estacionário, podem impossibilitar a previsão das respostas obtidas e produzir

grandes efeitos destrutivos (DOWELL et al., 1995). Por exemplo, o fenômeno de flutter na

presença de não linearidades passa a se manifestar de maneira diferente do previsto em mode-

los lineares. Nesse caso, oscilações em ciclo limite e comportamento caótico podem ser asso-

ciados a esse fenômeno. Modelos lineares com elevada margem de segurança são utilizados

devido à dificuldade, ao alto custo e ao tempo necessário para o desenvolvimento de mode-

los mais complexos que levem em consideração os efeitos não lineares. Análises lineares da

resposta dinâmico-estrutural e modelos com baixa fidelidade para o escoamento aerodinâmico

falham na determinação do comportamento das oscilações em ciclo limite dos sistemas com

não linearidades, aumentando, assim, o apelo por modelos não lineares empı́ricos que resolvam

determinados problemas, mas que juntos possam ajudar a determinar margens de segurança

mais precisas para as aeronaves.

Em geral, modelos lineares utilizados em projetos possuem margens de segurança conser-

vadoras para garantir estabilidade às aeronaves mesmo sob a influência de efeitos não lineares

(HENSHAW et al., 2007). Isso implica em aeronaves mais pesadas e mais rı́gidas projetadas

para garantir contra falhas aeroelásticas. Em alguns casos são colocados limites no envelope
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de operação para evitar condições potencialmente perigosas. Esse tipo de análise mais con-

servadora no geral diminuiu drasticamente o número de acidentes nos últimos anos. Contudo,

com os novos apelos para a aviação global como a diminuição da poluição, a emissão de ruı́dos

e o aumento do desempenho das aeronaves, todas as áreas tiveram um grande avanço, como

os materiais compósitos, sistema de controle sofisticados, entre outros. Devido à inter-relação

disciplinar, a aeroelasticidade torna-se uma importante ferramenta de estudo. Os modelos ma-

temáticos devem ser melhorados e os fenômenos antes evitados através da linearização devem

ser entendidos por uma série de razões (HENSHAW et al., 2007):

1. As análises computacionais de flutter com modelos lineares não são suficientemente pre-

cisas para sistemas não lineares. Os fenômenos não lineares podem fazer as aeronaves

atuarem em regiões fora do envelope de voo previsto numericamente, como ocorre com

o fenômeno de oscilações instáveis antes da velocidade crı́tica de flutter. Desse modo,

quando há não linearidade envolvida também não há nenhuma indicação da verdadeira

precisão alcançada pelo modelo computacional, necessitando, assim, de experimentos e

modelos que levem em consideração dinâmicas complexas.

2. Projetos mais leves e eficientes estruturalmente são alcançados através da otimização

estrutural, reduzindo assim a rigidez e aumentando a probabilidade de encontrar flutter, o

que restringe o envelope de operação das aeronaves, comprometendo o seu desempenho.

3. Atualmente, a utilização de sistemas de controle tem aumentado o efeito indesejado dos

fenômenos aeroservoelásticos. Os controles de voo ativos permitem que as aeronaves

atinjam regiões crı́ticas do envelope de voo. Essas aeronaves, ao invés de operarem em

regiões onde a aerodinâmica é bem representada com modelos lineares, sofrem grandes

efeitos não lineares dificultando as previsões do seu comportamento.

4. Melhorias nos sistemas de controle ativo podem aumentar o carregamento aerodinâmico

ao qual a aeronave está sujeita durante a sua operação, o que pode fazer com que apresente
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problemas estruturais como perda de propriedades mecânicas ou ainda o aparecimento de

folgas, além do aumento do custo de manutenção.

5. As aeronaves futuras podem apresentar configurações complexas com superfı́cies móveis

que alteram toda a configuração e formato da aeronave, como exemplo dos conceitos:

flapping wings e morphing wings (BARBARINO et al., 2011). Nesse caso, métodos com-

parativos de dados experimentais e modelos numéricos são inexistentes, representando

um apelo para novos experimentos sobre fenômenos não lineares. Outra possibilidade é

que esses novos dispositivos necessitem dos efeitos não lineares para voarem, o que de

fato pode ser encontrado na natureza.

Sendo assim, são necessárias novas aproximações para a previsão e modelagem dos fe-

nômenos aeroelásticos não lineares, uma vez que o objetivo é reduzir os custos, os riscos e

melhorar a eficiência da aeronave. Isso também é válido não apenas para novos modelos,

mas também para as aeronaves que podem passar por atualizações (no caso de aviões mili-

tares quando equipados com novas armas), onde a recertificação é necessária. Além disso, o

crescente avanço em todas as áreas aeronáuticas, em um futuro próximo, o estudo e investigação

de não linearidades farão parte da rotina dos projetos aeronáuticos. Desse modo, há um apelo

muito grande no estudo sobre as não linearidades aeroelásticas. Uma forma de comprovar isso

é observando o número crescente de artigos cientı́ficos voltados para essa área. A Figura 1.5

apresenta um levantamento sobre artigos cientı́ficos publicados em um perı́odo de 1990-2014

relativos às palavras chaves: “aeroelasticity” e “nonlinearities”, restritas à área de engenharia.

Aqui foi utilizada a base Web of ScienceTM (Thomson ReutersTM - webofscience.com). Desse

modo, observa-se claramente um aumento expressivo do número de publicações, comprovando

assim que a aeroelasticidade não linear é um tema muito atual de grande importância dentro da

área aeronáutica.
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Figura 1.5: Número de publicações relacionadas ao campo da aeroelasticidade não linear (Web
of ScienceTM- Thomson Reuters).

1.1 Não linearidades em sistemas aeroelásticos

Não linearidades têm gerado oscilações em ciclo limite em diversos projetos de aerona-

ves militares. Várias experiências com LCOs têm sido documentadas pelo centro de teste em

voo da força aérea americana localizado em Eglin Air Force Base, Florida, EUA (DOWELL;

EDWARDS; STRGANAC, 2003). A grande maioria desses trabalhos referem-se à aeronave F-

16, que apresentou oscilações em ciclo limite para diversas regiões do envelope de voo devido à

adição de dispositivos externos possuindo não linearidade estrutural (DENEGRI; CUTCHINS,

1997; CHEN; SARHADDI; LIU, 1998; DENEGRI, 2000; DENEGRI; JOHNSON, 2001). Há

muitas outras aeronaves que apresentaram LCOs como por exemplo o F-18, o B-1 e B-2, de-

vido aos efeitos aerodinâmicos não lineares dos movimentos das ondas de choque e separação

da camada limite. Entretanto, há a possibilidade de não linearidades estruturais envolvendo

a rigidez, o amortecimento ou a folga terem também exercido influência (DOBBS; MILLER;

STEVENSON, 1985; CUNNINGHAM; ATLEE; GEURTS, 1997; HARTWICH et al., 2001).

As principais fontes fı́sicas de não linearidades em problemas aeroelásticos estão no esco-

amento aerodinâmico ou na dinâmica da estrutural. Não linearidades aerodinâmicas são re-

lacionadas aos efeitos de compressibilidade ou viscosos. Em regime transônico, o movimento
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de ondas de choque no caso não estacionário é um exemplo onde a aerodinâmica não linear

está presente. Em condições de baixa velocidade, escoamentos com separação também apre-

sentam comportamento não linear importante (DOWELL, 1990). Não linearidades com origem

no comportamento dinâmico-estrutural podem ser devido às grandes deformações, às carac-

terı́stica particulares dos materiais ou por problemas de junções. As não linearidades estruturais

podem ser classificadas como sendo distribuı́das ou concentradas. No caso de não linearidades

distribuı́das, seus efeitos são considerados contı́nuos ao longo de uma estrutura, enquanto que

as concentradas se restringem a efeitos localizados (DOWELL, 2014).

Os efeitos não lineares concentrados podem ser incorporados aos modelos aeroelásticos

através das forças ou momentos de restauração elástica representados por modelos de molas.

A Figura 1.6 mostra algumas representações para não linearidades tı́picas encontradas nos sis-

temas dinâmicos. Os tipos mais comuns de não linearidades concentradas são as associadas à

rigidez, representáveis por função polinomial, como o efeito de enrijecimento e amolecimento,

ao amortecimento não linear, à folga (freeplay), à fricção, à histerese, entre outros (WORDEN;

TOMLINSON, 2001). Se, para os altos nı́veis de excitação, o esforço de restauração elástico

é maior do que o esperado para um sistema linear, esses sistemas são referidos como tendo

uma caracterı́stica de enrijecimento (do inglês, hardening). Contudo, se para altos nı́veis de

excitação o esforço de restauração é menor que o esperado para comportamentos lineares, tais

sistemas possuem uma caracterı́stica de amolecimento (do inglês, softening) (O’NEIL; STR-

GANAC, 1998).

As não linearidades estruturais vêm sendo estudadas há muito tempo. Zhao e Yang (1990)

demonstraram o aparecimento de caos em sistemas com não linearidade do tipo estrutural con-

centrada na rigidez em torção de um aerofólio, cuja curva de enrijecimento é representada por

uma função cúbica. Eles determinaram que o caos ocorre para certas posições do eixo elástico

quando a velocidade é maior que a velocidade linear de flutter. Tang e Dowell (1992) estudaram

o fenômeno de flutter para um modelo de hélice de helicóptero apresentando não linearidade do

tipo folga na rigidez de arfagem. Eles analisaram três combinações diferentes entre a estrutura

linear e não linear com a aerodinâmica linear e não linear, concluindo que essas não linearida-
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Figura 1.6: Tipos de não linearidades concentradas (WORDEN; TOMLINSON, 2001).

des exercem efeitos combinados na dinâmica do sistema, gerando LCOs e caos. Já Kousen e

Bendiksen (1994) introduziram o efeito não linear da folga em uma seção tı́pica com dois graus

de liberdade para regime de escoamento transônico. Price, Alighanbari e Lee (1995) analisaram

respostas caóticas para sistemas com rigidez não linear concentrada do tipo bilinear e cúbica.

Eles demostraram que, de fato, há aparecimento de comportamento caótico devido ao efeito de

enrijecimento, caracterizando onde ocorreram as possı́veis transições das oscilações em ciclo

limite para o caos. O’Neil e Strganac (1998) desenvolveram um modelo experimental que for-

nece medidas diretas de respostas aeroelásticas não lineares de seção tı́pica quando a rigidez em

arfagem e flexão é do tipo enrijecimento cúbico. O dispositivo permite movimento de arfagem

e flexão de uma seção tı́pica, onde ambos movimentos são definidos por molas de tração. Neste

caso, o dispositivo permite a variação da intensidade da rigidez em flexão e arfagem levando ao

comportamento mais ou menos enrijecido.Virgin, Dowell e Conner (1999), Tang, Kholodar e
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Dowell (2000) e Trickey, Virgin e Dowell (2002) observaram movimentos caóticos em modelos

experimentais com não linearidade do tipo folga na superfı́cie de comando de um aerofólio.

Beran et al. (2004) investigaram oscilações em ciclo limite através de uma asa representada

por uma viga em balanço com um pilone conectado apresentando não linearidades estruturais e

aerodinâmicas sob escoamento transônico. Eles utilizaram análises por bifurcações para carac-

terizar as respostas não lineares e concluı́ram que a previsão dos resultados estão relacionados

com todas as não linearidades envolvidas no sistema. Dowell, Thomas e Hall (2004) aprofun-

daram os estudos do efeito das não linearidades aerodinâmicas sob o regime transônico de uma

seção tı́pica com a não linearidade estrutural do tipo folga na superfı́cie de controle. Vascon-

cellos et al. (2012) e Vasconcellos et al. (2014) apresentaram um estudo sobre os diferentes

métodos com validação experimental para aproximação numérica da não linearidade estrutural

do tipo folga. Li, Guo e Xiang (2012) investigaram a origem do caos em uma seção tı́pica com

dois graus de liberdade em sistemas com diferentes não linearidades representadas por razão de

polinômios. Vasconcellos, Marques e Pereira (2013) mostraram que a combinação de não linea-

ridade cúbica assimétrica (enrijecimento com pré-carga) na mola de arfagem com efeito de estol

leva a um cenário complexo de oscilações aeroelásticas não lineares, no qual ocorre um acopla-

mento das frequências naturais que se acentua com o aumento da velocidade do escoamento,

podendo levar a cenários com comportamentos caóticos.

Sabe-se que o comportamento do sistema está diretamente relacionado com as não linea-

ridades envolvidas. Desse modo, muitos trabalhos vêm sendo realizados na aeroelasticidade

não linear, principalmente com as não linearidades estruturais concentradas como o efeito de

enrijecimento e de folga (DOWELL; EDWARDS; STRGANAC, 2003). Na presença de folga

o sistema apresenta comportamento subcrı́tico da bifurcação de Hopf. A Figura 1.7 representa

os diagramas de bifurcação clássico para o comportamento supercrı́tico e subcrı́tico, respecti-

vamente, os quais são dados pela relação da amplitude de ciclo limite pela velocidade do ar.

No geral, se um sistema depende da condição inicial e possui diferentes soluções quando a

velocidade do escoamento está aumentando e diminuindo próximo à velocidade crı́tica de flut-

ter, a bifurcação é chamada subcrı́tica e as oscilações em ciclo limite podem existir abaixo da



14

velocidade de flutter. Nesse caso considera-se o LCO como sendo instável (representado pela

linha tracejada na Figura 1.7). Entretanto, se o sistema é independente da condição inicial e

a sua estabilidade muda somente depois da velocidade de flutter, a bifurcação é chamada de

supercrı́tica e o sistema apresenta somente LCOs estáveis (representado pela linha sólida na

Figura 1.7). Em algumas condições esse efeito é desejável uma vez que sem ele o LCO pode

ser substituı́do por um flutter catastrófico (DOWELL; EDWARDS; STRGANAC, 2003).

Figura 1.7: Formas supercrı́tica e subcrı́tica da bifurcação de Hopf.

As análises de bifurcação são usadas para indicar mudanças quantitativas e qualitativas no

comportamento do sistema tais como o número ou o tipo de soluções sob a variação de um

ou mais parâmetros (NAYFEH; BALACHANDRAN, 1995). Alighanbari e Price (1996) ana-

lisaram através dos diagramas de bifurcação as respostas de um aerofólio com dois graus de

liberdade e não linearidade do tipo folga na rigidez de arfagem; eles utilizaram a aproximação

por razão de polinômio de terceira ordem para a folga estrutural. Os diagramas de bifurcação

apresentaram comportamento estável, instável e caos, dependendo das regiões onde a folga

exerce menos ou mais influência. Lee, Jiang e Wong (1999) realizaram investigações analı́ticas

de sistemas aeroelásticos com não linearidade cúbica, representativo do efeito de enrijecimento.

Eles examinaram os efeitos da variação dos parâmetros lineares do sistema no envelope da velo-

cidade de flutter, através da bifurcação de Hopf. Abdelkefi et al. (2012) analisaram, através das

bifurcações de Hopf, as mudanças no comportamento do sistema variando a intensidade das

não linearidades estruturais de enrijecimento. Mostrou-se que a estabilidade do sistema está

relacionada com a influência que o acoplamento não linear tem. Liu, Chen e Chen (2012) ana-
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lisaram o efeito da não linearidade de histerese na dinâmica do sistema através dos diagramas

de bifurcações.

Muitos estudos foram feitos sobre a análise da não linearidade de enrijecimento e é de

conhecimento que essa não linearidade é responsável pelo aparecimento de oscilações em ciclo

limite. Sabe-se também que quanto maior a intensidade desse efeito, maior será o controle

sobre as amplitudes das vibrações. Já a folga também é responsável pelo aparecimento de

LCOs. Contudo, ela sempre induz ao sistema o aparecimento de efeitos subcrı́ticos. Embora

sejam conhecidos os efeitos dessas duas não linearidades, carecem de pesquisas sobre o efeito

que elas exercem uma na outra alterando o comportamento do sistema. Logo, é imprescindı́vel

estudar o comportamento dinâmico de dispositivos aeronáuticos através de experimentos. Os

resultados experimentais ajudam a interpretar melhor o fenômeno que está ocorrendo e validar

modelos matemáticos para futuras análises. Desse modo, é importante utilizar ferramentas para

analisar os resultados experimentais obtidos, na grande maioria são utilizadas ferramentas de

análises de séries temporais.

1.2 Técnicas de identificação e análise de séries temporais.

Uma série temporal é uma sequência de pontos, tipicamente formados por medidas suces-

sivas de um mesmo experimento durante um intervalo de tempo. Métodos para análise de séries

temporais podem ser divididos em duas classes: métodos no domı́nio da frequência e métodos

no domı́nio do tempo. Como é inevitável a presença de ruı́dos nos sinais experimentais é ne-

cessária a utilização de filtros adequados para se obter séries temporais de boa qualidade, já que

os ruı́dos podem tornar as análises mais difı́ceis. Com as séries temporais é possı́vel resgatar

caracterı́sticas fundamentais do sistema através de um conjunto discreto de variáveis, usando

ferramentas como as reconstruções do espaço de estados e análise espectral (BENDAT; PIER-

SOL, 2011).

Normalmente não se medem todas as variáveis de estado do sistema como a velocidade e o

deslocamento, obtendo somente as séries temporais para uma delas. A técnica de reconstrução
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do espaço de estados é usada para extrair informações da dinâmica do sistema presentes em

variáveis de estados que não foram medidas experimentalmente. O uso de técnicas de recons-

trução do espaço de estados através de séries temporais é uma forma conveniente de analisar

os fenômenos aeroelásticos não lineares. Uma vantagem dessa abordagem é que para siste-

mas aeroelásticos complexos com efeitos não lineares significativos, torna-se mais fácil fazer

a análise através de poucas medidas dinâmicas durante um experimento (MARQUES et al.,

2006; SIMONI, 2008) . A técnica tem base no teorema de imersão (do ingles, Takens’ em-

bedding theorem) de Takens (1981) e Mañé (1981), segundo o qual é possı́vel reconstruir um

espaço de fases m-dimensional similar ao espaço de fases original (preservando os invarian-

tes geométricos do sistema, tais como os expoentes de Lyapunov) já que toda série temporal

guarda informações sobre todos os estados não observáveis. Para isso, o sinal deve ser fil-

trado, uma vez que o teorema tem como uma de suas principais premissas a necessidade da

ausência de ruı́do no sinal para sua correta aplicação. Os resultados apresentados em Marques

e Vasconcellos (2009) mostraram que o uso da técnica de métodos por coordenadas defasadas

para reconstrução do espaço de estados conseguem representar bem o comportamento dinâmico

complexo do sistema devido à presença de não linearidades, servindo de base para comparar

resultados experimentais e computacionais.

As análises espectrais proporcionam uma forma rápida e eficiente de identificar as com-

ponentes de um sinal. A partir de um sinal estacionário com comprimento finito as análises

espectrais descrevem como se distribui a energia e potência sobre as frequências do sistema. A

análise espectral encontra aplicações em diversos campos. No monitoramento de vibração, o

conteúdo espectral dos sinais medidos dão informações sobre o desgaste e outras caracterı́sticas

lineares de sistemas mecânicos sob estudo (SMITH, 2003; STOICA; MOSES, 2005). Nesse

contexto, a transformada rápida de Fourier (do ingles, fast fourier transform -FFT) pode ser

usada para determinar as frequências presentes no sinal para um intervalo de tempo definido.

Uma outra ferramenta para análise no domı́nio da frequência são os espectros de ordem mais

alta (do ingles, higher-order spectral, HOS) que são transformadas de Fourier das funções

de correlação de ordem mais alta, com os quais é possı́vel acessar mais informações entre
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as frequências do sistema, mostrando, assim, se elas possuem ou não determinados tipos de

acoplamentos não lineares. Por exemplo, o bispectro (medida de terceira ordem) é sensı́vel a

acoplamentos quadráticos, o trispectro, a acoplamentos cúbicos e assim por diante (NAYFEH;

BALACHANDRAN, 1995).

1.3 Objetivos

Esse trabalho faz um estudo experimental e computacional do comportamento aeroelástico

de aerofólios com não linearidades estruturais concentradas. No caso do modelo computaci-

onal foi utilizada uma seção tı́pica com três graus de liberdade: flexão (do inglês, plunge),

torção (do inglês, pitch) e deflexão da superfı́cie de comando (do inglês, control surface). A

rigidez de torção e a rigidez da superfı́cie de comando apresentam não linearidades estruturais

concentradas do tipo enrijecimento e do tipo folga, respectivamente. Já a curva de rigidez em

flexão é linear. Todas as respostas são obtidas no domı́nio do tempo. A dinâmica do sistema ae-

roelástico é caracterizada através das bifurcações de Hopf. As frequências do sistema e os tipos

de não linearidades foram identificados utilizando espectros de potência e espectros de ordem

mais alta, respectivamente. Os objetivos desse trabalho são: (a) o estudo dos efeitos que as não

linearidades de enrijecimento e de folga exercem no sistema aeroelástico, através da variação

da intensidade das suas curvas de momento restaurador e (b) a análise do comportamento não

linear do aerofólio quando há a combinação dessas duas não linearidades estruturais.

1.4 Organização da dissertação

No Capı́tulo 1, são discutidos, primeiramente, os fundamentos da aeroelasticidade, a história

dos problemas de flutter na aviação e a relevância do estudo das não linearidades. Segue-se com

a discussão sobre algumas ferramentas de análise de séries temporais que serão utilizadas nesse

trabalho, bem como os objetivos esperados e contribuições aqui presentes.

No Capı́tulo 2 é explicado com detalhes o modelo computacional. O objetivo dessa seção é

explicar os fenômenos fı́sicos envolvidos bem como a capacidade de representação do modelo
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computacional, suas aproximações e limitações. Na sequência, é apresentado o modelo experi-

mental com todos os detalhes, com mais atenção para os dispositivos responsáveis por gerar as

não linearidades estruturais.

O Capı́tulo 3 apresenta com detalhes as ferramentas de análise por séries temporais co-

nhecidas como reconstrução de estados pelo método das coordenadas defasadas. Nele também

são apresentados os fundamentos básico da análise no domı́nio da frequência por espectros de

ordem mais alta. Essas ferramentas são aplicadas aos resultados computacionais e experimen-

tais com o intuito de caracterizar e identificar as respostas aeroelásticas apresentando duas não

linearidades combinadas.

No Capı́tulo 4, primeiramente é discutida a caracterização da dinâmica estrutural do ex-

perimento. Em seguida são feitas análises computacionais e experimentais para o sistema ae-

roelástico apresentando efeito não linear estrutural do tipo enrijecimento e do tipo folga, presen-

tes na curva de rigidez do movimento de arfagem e na superfı́cie de comando. Segue-se com a

reconstrução de estados pelo método das coordenadas defasadas, com o estudo do efeito no dia-

grama de bifurcação, e, por fim, as não linearidades presentes no experimento são identificadas

usando os espectros de ordem mais alta.

O Capı́tulo 5 se refere à conclusão e à discussão sobre os trabalhos futuros. Nesse capı́tulo,

explicam-se com detalhes os resultados mais importantes de uma maneira clara e discutir quais

objetivos foram alcançados.



CAPÍTULO

2
MODELO AEROELÁSTICO

2.1 Introdução

Nesse capı́tulo, são descritos com detalhes (i) a fı́sica envolvida no sistema aeroelástico,

(ii) o modelo computacional e suas caracterı́sticas, (iii) as aproximações para as curvas que re-

presentam as não linearidades de enrijecimento e folga e (iv) as equações resultantes no espaço

de estados e, finalmente, (v) o modelo experimental, com mais atenção para os dispositivos

responsáveis por gerar as não linearidades estruturais.

2.2 Modelo matemático

O modelo numérico desenvolvido nesse trabalho segue o princı́pio do sistema aeroelástico

com três graus de liberdade, cuja formação se dá pela relação entre a dinâmica estrutural e a

aerodinâmica não-estacionária de um determinado sistema mecânico. As matrizes estruturais da

seção tı́pica apresentada pela Figura 2.1 são desenvolvidas através das equações de movimento

(FUNG, 1993; BISPLINGHOFF; ASHLEY; HALFMAN, 1996). As equações aerodinâmicas

seguem os desenvolvimentos do método clássico de Theodorsen (1935) com aproximações para

movimentos arbitrários.

As variáveis do deslocamento de flexão, de torção e da superfı́cie de controle estão repre-

sentadas na Figura 2.1 por h, α e β , respectivamente, e são medidas em relação ao eixo elástico,

19
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Figura 2.1: Seção tı́pica aeroelástica.

considerando o sistema de referência do deslocamento do aerofólio sendo positivo para baixo e

o no sentido horário.

Na Figura 2.1, a variável b representa o comprimento da semicorda, ab representa a distância

entre o eixo elástico (EE) e a corda média, cb representa a distância entre a corda média e o eixo

de articulação da superfı́cie de controle (SC), U é a velocidade do ar, xα e xβ são as distâncias

adimensionais do eixo elástico até o centro gravitacional (CG) e da superfı́cie de controle até o

seu CG, respectivamente, kh, kα , e kβ representam a rigidez de flexão, de torção e da articulação

da SC, respectivamente, sendo as duas últimas não lineares, L(t) é a força de sustentação, Mα(t)

e Mβ (t) são os momentos aerodinâmicos medidos em relação ao EE e ao eixo de rotação da SC,

respectivamente.

As equações de movimento para a seção tı́pica são desenvolvidas a partir da equação de

Lagrange,
d
dt

(
∂L
∂ q̇i

)
− ∂L

∂qi
= fi (i = 1,2, ...,n) , (2.1)

onde n é o numero de graus de liberdade do sistema, qi são os deslocamentos em flexão, torção

e da superfı́cie de controle, representados por h, α e β , respectivamente. As velocidades são

representadas por q̇i, sendo ḣ, α̇ e β̇ as velocidades dos respectivos deslocamentos dos três

graus de liberdade. Já fi representa os esforços não conservativos aplicados à seção tı́pica, ou
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seja, a força de sustentação e os momentos aerodinâmicos. Por fim, L é a Função de Lagrange

definida como a energia cinética menos a energia potencial:

L = T −Ep , (2.2)

onde T é a energia cinética e Ep a energia potencial.

A expressão para a energia cinética é dada por

T =
1
2

∫
‖~̇r ‖ dm , (2.3)

onde ~̇r é a velocidade generalizada de um ponto na superfı́cie da seção tı́pica, chamado de ~̇r1

para o aerofólio e ~̇r2 para a superfı́cie de comando. As Figuras 2.2 (a) e (b) apresentam os

vetores da posição do aerofólio e da SC em relação a uma origem fixa, respectivamente. A

(a) Posição do aerofólio (~r1) (b) Posição da SC (~r2)

Figura 2.2: Representação dos vetores de velocidade de um ponto na superfı́cie da seção tı́pica
(TRICKEY, 2000).

partir da geometria presente na Figura 2.2 (a) e (b), os vetores de posição são dados por

~r1 = x [cos(α)−1] î+[−h− xsin(α)]k̂ , (2.4)

~r2 = [b(c−a)cos(α)+ [x−b(c−a)]cos(α +β )− x]î +

[−h−b(c−a)sin(α)− [x−b(c−a)]sin(α +β )] k̂ ,
(2.5)

onde î e k̂ representam os vetores unitário na direção x e z, respectivamente.

Derivando as Equações (2.4) e (2.5) para achar a velocidade e assumindo como aproximação

pequenos deslocamentos do aerofólio onde cos(α) é igual a 1 e sen(α) é igual a α , observa-se

que a equação resultante contém apenas a parcela referente ao eixo k̂, cujos vetores são dados
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por

~̇r1 = [−ḣ− xα̇]k̂ , (2.6)

~̇r2 =
[
−ḣ− xα̇− [x−b(c−a)]β̇

]
k̂ . (2.7)

Essa primeira aproximação do modelo matemático é consistente uma vez que no desenvol-

vimento da teoria para a aerodinâmica não estacionária também há a aproximação para ângulos

pequenos. Substituindo os valores das Equações (2.6) e (2.7) na Equação (2.3) e aplicando as

relações descritas em (TRICKEY, 2000), obtém-se a expressão final para a energia cinética do

aerofólio e da superfı́cie de comando, dada por:

T =
1
2

mT ḣ2 +Sα α̇ ḣ+Sβ β̇ ḣ+
1
2

Iα α̇
2 +

1
2

Iβ β̇
2 +[Iβ +b(c−a)Sβ ]α̇β̇ , (2.8)

onde mT representa a massa total que está se movimentando na direção em Z (ver Figura 2.1),

ela é obtida pela soma da massa da asa com as massas dos suportes de fixação e rigidez dos

três graus de liberdade. A distância do eixo elástico ao vı́nculo da superfı́cie de controle é

representado por (c− a), Sα e Sβ são os momentos estáticos, Iα e Iβ são os momentos de

inércia em relação ao EE e ao vı́nculo da SC, respectivamente.

A expressão para a energia potencial é dada pela energia potencial elástica acumulada pelas

molas de flexão, torção e da articulação da SC, cujo valor é

Ep =
1
2

khh2 +
1
2

kαα
2 +

1
2

kβ β
2 , (2.9)

onde kh, kα e kβ representam a rigidez dos vı́nculos para os três graus de liberdade.

O vetor dos esforços não conservativos para a seção tı́pica é:

fi =

[
−L(t) Mα(t) Mβ (t)

]T

, (2.10)

onde L(t) é a força de sustentação resultante na asa, Mα(t) é o momento aerodinâmico medido

em relação ao eixo elástico e Mβ (t) representa o momento aerodinâmico medido em relação à

superfı́cie de controle.

Aplicando as Equações (2.8) a (2.10) na equação de Lagrange (Eq.( 2.1)) para cada grau
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de liberdade, encontram-se as equações de movimento:

mT ḧ(t)+Sα α̈(t)+Sβ β̈ (t)+ khh(t) =−L(t) , (2.11)

Sα ḧ(t)+ Iα α̈(t)+ [Iβ +b(c−a)Sβ ]β̈ (t)+ kαα(t) = Mα(t) , (2.12)

Sβ ḧ(t)+ Iβ β̈ (t)+ [Iβ +b(c−a)Sβ ]α̈(t)+ kβ β (t) = Mβ (t) . (2.13)

Por conveniência, adimensionaliza-se a Equação (2.11) dividindo-a por
(

1
mW b

)
e as E-

quações (2.12) e (2.13) dividindo-as por
(

1
mW b2

)
, onde mW representa a massa da asa.

µe

(
ḧ(t)

b

)
+ xα α̈(t)+ xβ β̈ (t)+ωh

2
(

h(t)
b

)
=
−L(t)
mW b

, (2.14)

xα

(
ḧ(t)

b

)
+ rα

2
α̈(t)+ [rβ

2 + xβ (c−a)]β̈ (t)+ rα
2
ωα

2
α(t) =

Mα(t)
mW b2 , (2.15)

xβ

(
ḧ(t)

b

)
+[rβ

2 + xβ (c−a)]α̈(t)+ rβ
2
β̈ (t)+ rβ

2
ωβ

2
β (t) =

Mβ (t)
mW b2 , (2.16)

sendo,

xα =
Sα

mW b
,xβ =

Sβ

mW b
,rα

2 =
Iα

mW b2 ,rβ
2 =

Iβ

mW b2 ,ωh
2 =

kh

mW
,ωα

2 =
kα

Iα

,ωβ
2 =

kβ

Iβ

,

onde xα é a distância entre o eixo elástico e o CG do aerofólio (ver Figura 2.1), xβ é a distância

entre a articulação da SC e o CG da mesma, rα e rβ são os raios de giração do aerofólio e da

superfı́cie de controle, respectivamente, µe =
mT
mW

e ωh, ωα e ωβ são as frequências naturais de

flexão, torção e de rotação da SC, respectivamente.

Adicionam-se os fatores de amortecimento às Equações (2.14) até (2.16), sendo di, j os

elementos que compõe a matriz de amortecimento, a qual é obtida pela combinação das ma-

trizes de massa e rigidez conhecida como amortecimento de Rayleigh (CLOUGH; PENZIEN,

2003). Além disso, as não linearidades estruturais do tipo enrijecimento e folga são obtidas

introduzindo-se uma função F(α) e F(β ) que multiplicam os fatores de rigidez kα e kβ , res-

pectivamente. Desse modo, fazendo a substituição ξ (t) = h(t)
b , as equações do movimento para

a seção aeroelástica tı́pica final tornam-se:
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µe xα xβ

xα rα
2 [rβ

2 +(c−a)xβ ]

xβ [rβ
2 +(c−a)xβ ] rβ

2




ξ̈ (t)

α̈(t)

β̈ (t)

+


d1,1 d1,2 d1,3

d2,1 d2,2 d2,3

d3,1 d3,2 d3,3




ξ̇ (t)

α̇(t)

β̇ (t)

+


ωh

2 0 0

0 rα
2ωα

2 F(α)
α(t) 0

0 0 rβ
2ωβ

2 F(β )
β (t)




ξ (t)

α(t)

β (t)

=

(
1

b2mW

)
−bL(t)

Mα(t)

Mβ (t)

 . (2.17)

2.2.1 Aerodinâmica não estacionária

Os carregamentos aerodinâmicos L(t), Mα(t) e Mβ (t) são obtidos integrando a diferença

da distribuição de pressão em torno do aerofólio, como mostrado na Equação (2.18).

L(t)≡
∫ (1−a)b

−(1+a)b
∆pxdx, Mα(t)≡

∫ (1−a)b

−(1+a)b
∆pxdx, Mβ (t)≡

∫ (1−a)b

(c−a)b
∆pxdx. (2.18)

Desse modo, o problema se resume a achar a distribuição de pressão. Existem diversas

ferramentas computacionais que podem ser utilizadas para o cálculo da pressão distribuı́da.

Por exemplo, os modelos computacionais que desenvolvem as equações de Navier-Stokes ou a

aproximação dessas equações para um fluido ideal (equação de Euler) calculam a distribuição

de pressão tridimensional completa através de simulações numéricas (FOX; MCDONALD;

PRITCHARD, 1985). Nesses casos, os resultados podem demorar muito tempo para serem

computados. Assim, a alternativa é assumir algumas simplificações na dinâmica dos fluidos

para que a aproximação analı́tica possa ser usada. As Equações (2.19) e (2.20) representam as

equações aproximadas para um fluido bidimensional, assumindo que o escoamento seja irrota-



25

cional (Equação 2.19) , incompressı́vel (Equação 2.20).

O×~V = 0→~V = Oφ , (2.19)

onde ~V é o vetor velocidade, O é o operador gradiente e φ é o potencial de velocidades.

O2
φ = 0 , (2.20)

onde O2 é o operador laplaciano.

Com as aproximações das Equações (2.19) e (2.20), a pressão pode ser obtida através

da Equação (2.21), que representa a equação não estacionária de Bernoulli para pequenas

perturbações no fluido.

p =−ρ∞

[
∂φ

∂ t
+U∞

∂φ

∂x

]
. (2.21)

A Tabela 2.1 apresenta uma relação de alguns modelos utilizados para aerodinâmica não

estacionária, onde k = ωb
U é a frequência reduzida do sistema e α representa o ângulo de ataque.

Na primeira coluna, na qual a frequência reduzida é menor que 0,1, utiliza-se a aproximação

para aerodinâmica quase-estacionária. Para movimentos oscilatórios onde a frequência reduzida

é maior que 0,1, utilizam-se os modelos presentes na segunda coluna da Tabela 2.1. Estes

modelos não consideram a influência da separação da camada limite, ou seja, não consideram

influências aerodinâmicas não lineares (α < 20o). Já a terceira coluna apresenta os modelos

usados para oscilações com ângulo de ataque altos e alguns desafios enfrentados por esses

modelos.

Tabela 2.1: Comparação de alguns modelos para aerodinâmica não estacionária.
k < 0,1 k> 0,1 e α < 20o k > 0,1 e α > 20o

Bidimensional: Tri/ Bidimensional
• Peters (PETERS, 2008) •Modelos numéricos para solução de Euler

Aerodinâmica • Theodorsen (THEODORSEN, 1935) • Dinâmica dos fluidos computacional (CFD)
Quase-estacionária Tridimensional: Desafios

• Reissner (REISSNER, 1947) • Aerodinâmica não linear
•Método de malha de vórtices • Custo computacional
(KATZ; PLOTKIN, 2006)

O modelo escolhido nesse trabalho para o cálculo dos carregamentos aerodinâmicos não

estacionários foi o proposto por Theodorsen (1935) com aproximações para movimentos ar-
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bitrários de um aerofólio até ângulos de ataque de 20o onde não há influência da aerodinâmica

não linear. O método de Theodorsen está detalhado em Trickey (2000), Vasconcellos (2012),

Vasconcellos et al. (2012, 2014). Conforme explicado acima, o modelo aerodinâmico de Theo-

dorsen (1935) obtém uma solução analı́tica para a distribuição de pressão em torno de um seção

tı́pica bidimensional, assumindo que o escoamento seja potencial, incompressı́vel e irrotacional.

Considera-se o campo potencial do fluido como a soma das potências referentes ao ae-

rofólio (parte não circulatória) e do potencial referente ao padrão de vórtices sobre o aerofólio

e ao longo da esteira (parte circulatória). Em outras palavras, o modelo analı́tico considera a

influência do aerofólio, a condição de Kutta, na qual a pressão finita tende a zero no bordo de

fuga, e a influência da esteira. Desso modo, a sustentação e os momentos aerodinâmicos são

dados por

L(t) = LNC +LC , (2.22)

Mα(t) = MNC
α +MC

α , (2.23)

Mβ (t) = MNC
β

+MC
β

, (2.24)

onde os termos não circulatórios são,

LNC = πρb2
[

ḧ+Uα̇−baα̈−U
π

T4β̇ − b
π

T1β̈

]
, (2.25)

MNC
α = πρb2

{
baḧ−Ub

(1
2 −a

)
α̇−b2 (1

8 +a2) α̈− U2

π
(T4 +T10)β+

Ub
π

[
−T1 +T8 +(c−a)T4− 1

2T11
]

β̇ + b2

π
[T7 +(c−a)T1]β̈

}
,

(2.26)

MNC
β

= πρb2{ b
π

T1ḧ+ Ub
π

[
2T9 +T1−

(
a− 1

2

)
T4
]

α̇−

2b2

π
T13α̈− U2

π2 (T5−T4T10)β + UbT4T11
2π2 β̇ + b2T3

π2 β̈

}
,

(2.27)

e os termos circulatórios são,

LC = 2πρUbC(k) f (t) , (2.28)

MC
α = 2πρb2(a+

1
2
)C(k) f (t) , (2.29)
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MC
β
=−ρUb2T12C(k) f (t) , (2.30)

onde C(k) é chamada função de Theodorsen,

f (t) =Uα + ḣ+ α̇b
(

1
2
−a
)
+

U
π

T10β +
b

2π
T11β̇ . (2.31)

é o termo quase-estacionário e os termos Ti (para i = 1,2, · · · ) são conhecidos como constantes

de Theodorsen (THEODORSEN, 1935).

Os carregamentos aerodinâmicos dados pelas Eqs. (2.22), (2.23) e (2.24) são dependentes

da função de Theodorsen C(k), onde k= ωb
U é a frequência reduzida de movimentos harmônicos.

Entretanto, para considerar a dinâmica de movimentos arbitrários aos quais o aerofólio estará

sujeito, manipula-se a função de Theodorsen utilizando a integral de convolução de Duhamel no

domı́nio do tempo e a função de Wagner, a qual leva em consideração a resposta da sustentação

de um aerofólio a entrada degrau como sendo a superposição de soluções elementares (LI;

GUO; XIANG, 2010). Desse modo, o termo de sustentação circulatório pode ser obtido se-

gundo:

C(k) f (t) = f (0)φ(τ)+
∫

τ

0

∂ f (σ)

∂σ
φ(τ−σ)dσ , (2.32)

onde σ é a variável de integração, τ = tU
b é o tempo adimensional e φ(τ) é a função de Wagner,

para a qual, através da aproximação de Sears (1940), tem-se

φ(τ)≈ c0− c1e−c2τ − c3e−c4τ , (2.33)

onde c0 = 1,0, c1 = 0,165, c2 = 0,0455, c3 = 0,335 and c4 = 0,3.

Substituindo a Eq. (2.33) na Eq. (2.32) e usando a integração por partes, a função de Theo-

dorsen C(k) e o termo quase estacionário f (t) podem ser escritos como

C(k) f (t) = (c0− c1− c3) f (t)+ c2c4(c1 + c3)x+(c1c2 + c3c4)ẋ , (2.34)

onde x and ẋ são variáveis aerodinâmicas aumentadas no espaço de estados.

Substituindo a Eq. (2.34) nas Eqs. (2.28), (2.29) e (2.30), obtêm-se os valores dos carrega-

mentos aerodinâmicos. Mais detalhes para o cálculo do modelo aerodinâmico não estacionário
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podem ser encontrados em Lee, Gong e Wong (1997), Lee, Liu e Chung (2005), Li, Guo e

Xiang (2010).

2.2.2 Representação das equações de movimento no espaço de estados

As equações de movimento do sistema aeroelástico são equações diferenciais de segunda

ordem. Elas podem ser resolvidas através do método de Runge Kutta de 4a ordem, o qual faz

parte de uma famı́lia importante de métodos iterativos implı́citos e explı́citos para a resolução

numérica (aproximação) de soluções de equações diferenciais ordinárias. Para resolver as

equações diferenciais o sistema deverá estar representado no espaço de estados. Desse modo,

com a introdução das variáveis aumentadas x e ẋ e reagrupando os termos da Eq. 2.17, obtém-se

a equação de movimento final do aerofólio,

(Ms−MNC)ẍ+
(

Bs−BNC− 1
2

RS2

)
ẋ+
(

Ks−KNC− 1
2

RS1

)
x−RS3xa = 0 , (2.35)

onde x = [ξ α β ]T , xa = [x ẋ]T e

Ms =


µe xα xβ

xα rα
2 [rβ

2 +(c−a)xβ ]

xβ [rβ
2 +(c−a)xβ ] rβ

2

 ,

Bs =


d1,1 d1,2 d1,3

d2,1 d2,2 d2,3

d3,1 d3,2 d3,3

 ,

Ks =


ωh

2 0 0

0 rα
2ωα

2 F(α)
α(t) 0

0 0 rβ
2ωβ

2 F(β )
β (t)

 , (2.36)

onde Ms, Bs e Ks são as matrizes da dinâmica estrutural (Equação (2.17)).

As matrizes MNC, BNC, KNC, R, S1, S2 e S3 têm origem na aproximação para aerodinâmica

não estacionária de Theodorsen (1935), dadas por
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MNC =− ρ

mW


πb2 −πab2 −T1b2

−πab2 πb2
(1

8 +a2
)
−[T7 +(c−a)T1]b2

−T1b2 2T13b2 −T3b2

π

 ,

BNC =−ρUb
mW


0 π −T4

0 π
(1

2 −a
)

[T1−T8− (c−a)T4 +
T11
2 ]

0
[
−2T9−T1 +T4

(
a− 1

2

)] (−T4T11)
2π

 ,

KNC =− ρ

mW


0 0 0

0 0 (T4 +T10U2)

0 0 (T5−T4T10)U2

π

 , (2.37)

R =
1

mW

[
−2πρU 2πρU

(
a+ 1

2

)
−ρUT12

]T

, (2.38)

S1 =

[
0 U T10U

π

]
, (2.39)

S2 =

[
b b

(1
2 −a

) bT11
2π

]
, (2.40)

S3 =

[
c2c4(c1+c3)U2

b (c1c2 + c3c4)U

]
. (2.41)

Na forma de espaço de estados a Eq. 2.35 é dada por

Ẋ = AX , (2.42)

onde, X = [ξ α β ξ̇ α̇ β̇ x ẋ]T e
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A =


0 I 0

−M−1
t Kt −M−1

t Bt −M−1
t D

E1 E2 F

 ,

sendo,

Mt = (Ms−MNC), Bt =
(
Bs−BNC− 1

2RS2
)
, Kt =

(
Ks−KNC− 1

2RS1
)
, D = RS3,

E1 =

 0 0 0

U
b

UT10
πb 0

 , (2.43)

E2 =

 0 0 0(1
2 −a

) T11
2π

1

 , (2.44)

F =

 0 1

−c2c4U2

b2
−(c2+c4)U

b

 . (2.45)

2.2.3 Representação das não linearidades estruturais

Os efeitos não lineares concentrados foram incorporados ao modelo aeroelástico através das

forças ou momentos de restauração elástica F(α) e F(β ) aplicados à matriz de rigidez Ks (ver

Eq. (2.17)). Para cada iteração no tempo, calcula-se o valor da influência não linear utilizando os

resultados dos deslocamentos da iteração anterior, desse modo resolveu-se a equação diferencial

numericamente como sendo linear, com os efeitos das forças não lineares alterando os módulos

das curvas de rigidez. Nesse trabalho foram considerados duas não linearidades estruturais

aplicadas cada uma a um respectivo grau de liberdade, considerando: (i) para o movimento de

torção somente a não linearidade do tipo enrijecimento, (ii) para o movimento da superfı́cie

de controle somente a não linearidade do tipo folga. A Figura 2.3 (a) apresenta o efeito não

linear de enrijecimento da curva de momento restaurador para o deslocamento em torção (α)
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em comparação com uma rigidez linear, observa-se que quanto maior o ângulo de ataque maior

será o momento de restauração. A Figura 2.3 (b) apresenta o efeito de folga em comparação

com uma rigidez linear, observa-se que a rigidez é zero entre os intervalos de −δ a +δ .

A função não linear de enrijecimento foi obtida usando a aproximação por razão de po-

linômios (RP) (do inglês, rational polynomials approximation, utilizado em Li, Guo e Xiang

(2012)), através de medidas experimentais da curva de restauração elástica do momento de

torção. A aproximação por RP usada nesse trabalho segue a seguinte equação,

F(α) =
a3α3 +a2α2 +a1α +a0

b2α2 +b1α +b0
, (2.46)

onde a0 até a3 e b0 até b2 são coeficientes reais obtidos numericamente utilizando dados expe-

rimentais.

(a) Representação do enrijecimento (b) Representação da folga

Figura 2.3: Representação do efeito não linear de enrijecimento aplicado em torção e do efeito
não linear de folga aplicado na superfı́cie de controle.

Para a função não linear de folga aplicada ao momento restaurador da superfı́cie de controle,

foi utilizada uma aproximação por combinações de tangentes hiperbólicas conforme proposto e

validado por (VASCONCELLOS et al., 2014). Essa função é dada por:

F(β ) =
1
2
[1− tanh(ε(β +δ ))](β +δ )+

1
2
[1+ tanh(ε(β −δ ))](β −δ ) , (2.47)

onde δ representa a fronteira positiva e negativa da folga, cujo comprimento é de 2δ , e ε é o

coeficiente responsável por suavizar a função, na qual para valores mais altos de ε a desconti-
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nuidade é melhor representada (Figura 2.3(b)).

2.3 Modelo experimental

O dispositivo experimental é baseado no modelo testado por Vasconcellos (2012) no La-

boratório de Aeroelasticidade da EESC/USP, o qual consiste em reproduzir o comportamento

bidimensional de uma seção aeroelástica tı́pica que permite movimentos de torção (pitch), de

flexão (plunge) e rotação da superfı́cie de controle (sistema com três graus de liberdade). Ele

é formado por uma asa com o perfil NACA 0012, 250mm de corda e 700mm de envergadura

fixada em uma suspensão elástica que permite os movimentos nos três graus de liberdade. A

Figura 2.3(a) mostra uma ilustração do conjunto asa, suspensão e suporte. O ensaio foi feito

com um túnel de vento tipo soprador (circuito aberto) que permite velocidade de escoamento

de ar máxima de aproximadamente 25m/s, possuindo um bocal de saı́da de seção quadrada de

dimensões 500×500mm, ilustrado na Figura 2.3(b).

 

(a) Asa e suportes

  

(b) Túnel de vento de seção aberta

Figura 2.4: Desenho mostrando a vista isométrica (a) do dispositivo completo e (b) do túnel de
vento.

A Figura 2.5 mostra detalhadamente os dispositivos experimentais. Durante as análises

foram utilizados um barômetro, um anemômetro conectado a um tubo de pitot e um sistema de

aquisição de dados conhecido como dSPACE R©, o qual é ligado em conjunto com um modelo
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no Simulink R©. Os sinais são coletados nos três graus de liberdade utilizando sensores (tipo

encoder) ópticos.

Figura 2.5: Dispositivos experimentais.

O modelo aeroelástico é formado por uma asa rı́gida montada ao longo de sua envergadura

feita de isopor convencional revestida com fibra de vidro e epóxi, os quais são responsáveis

pela rigidez estrutural. A asa é construı́da em duas semi-envergaduras e três placas de alumı́nio

anexadas a ela, uma central e duas externas que servem para acoplar o dispositivo responsável

pela rigidez torcional da superfı́cie de controle. Esse dispositivo é responsável pelo controle dos

batentes da rigidez da articulação da SC, permitindo variar os parâmetros−δ e +δ presentes na

Equação (2.47) da não linearidade do tipo folga (ver Figure 2.6). Tanto a asa quanto a SC são

suportadas por microrrolamentos fixos a elas, contendo um eixo principal de alumı́nio, o qual

está conectado através de rolamentos e flanges à placa que permite o deslocamento angular.

A Figura 2.6 apresenta com detalhes todos os componentes presentes na asa, responsáveis

por aproximá-la à seção tı́pica. A rigidez em plunge e a união da asa com a estrutura são dadas

por quatro vigas feitas de aço mola, duas em cima e duas em baixo. A rigidez em pitch é
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Suporte para asa (não entra 
no cálculo da massa total) 

Rigidez em torção é obtida por 
molas de tração ligadas ao 
came não linear 

Vigas superiores responsáveis 
pela rigidez em flexão 

Aerofólio que fica exposto ao 
escoamento do túnel de vento tipo 
soprador 

Dispositivo completo para 
efeito de endurecimento 

Sensor angular (encoder)  

Dispositivo para controle 
do efeito de folga na SM 

Superfície de controle 
(SM) 

Direção vertical 

Quadro de 
referências 

Rotação pitch  
e SM 

 

Sensor linear (encoder)  

Figura 2.6: Modelo aeroelástico experimental com detalhes.

dada por um dispositivo composto por três partes: um came não linear, duas molas de tração

lineares conectadas à ele (ver Figura 2.8) e um suporte conectado à asa e às molas de tração, o

qual permite variar o tamanho inicial das molas de tração, criando assim diferentes intensidades

de enrijecimento. Observa-se também a presença dos sensores angulares de deslocamento em

pitch, da superfı́cie de controle e do sensor de deslocamento linear em plunge. O quadro de

referências mostra a direções dos movimentos do aerofólio e do escoamento de ar.

A Figura 2.7 mostra o dispositivo desenvolvido nesse trabalho. Observa-se que o efeito não

linear é gerado através das duas aletas presas num cı́rculo, o qual foi chamado nesse trabalho

de came. Se o dispositivo fosse uma circunferência, a deformação resultante em uma mola,



35

quando a asa possui um ângulo de torção, seria igual ao deslocamento sofrido pela outra mola,

resultando numa força de rigidez linear contrária ao movimento. Contudo, com o came não

linear, a mola que está sofrendo deformação na direção do deslocamento em torção terá um

deslocamento maior proporcional a curva da aleta, resultando em uma rigidez não linear. A

intensidade da rigidez (inclinação da curva não linear) é dada pela deformação inicial de cada

mola.

Figura 2.7: Detalhes do dispositivo responsável pela rigidez não linear em torção

As Figuras 2.8 e 2.9 mostram com detalhes os sistemas que apresentam as não linearidades

estruturais: (i) do tipo enrijecimento em pitch, no qual o came não linear induz as molas de

tração a terem deslocamentos maiores do que os lineares com o aumento do ângulo de ataque,

resultando assim no aparecimento do efeito de enrijecimento, (ii) do tipo folga na superfı́cie

de controle, a qual possui um dispositivo para controle do tamanho da folga (2δ , conforme

o modelo numérico (ver Figura 2.3(b)). Esse dispositivo consiste em um fio mola e em duas

batentes, o fio mola é responsável pela rigidez estrutural e as batentes podem variar o tamanho

da folga através de dois parafusos.



36

(a) Vista superior/traseira

(b) Vista lateral

Figura 2.8: Detalhes do dispositivo da não linearidade de enrijecimento presente no momento
de torção (pitch).

Figura 2.9: Detalhes do aparato experimental responsável pelo aparecimento da não linearidade
do tipo folga.



CAPÍTULO

3
ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

3.1 Introdução

Nesse capı́tulo, serão explicados com detalhes os métodos utilizados para técnicas de iden-

tificação e análise das séries temporais não lineares no domı́nio do tempo chamado reconstrução

no espaço de estados e no domı́nio da frequência chamado análise por espectros de ordem mais

alta. Também será explicado a forma utilizada para a obtenção dos diagramas de bifurcação.

3.2 Análise da bifurcação de Hopf

A bifurcação de Hopf é tı́pica em sistemas aeroelásticos não lineares, nos quais, em de-

terminadas condições de escoamento, ocorre o aparecimento de movimentos autossustentados

chamados de oscilações em ciclo limite (NAYFEH; BALACHANDRAN, 1995). A condição

de inı́cio crı́tico da bifurcação, velocidade na qual o sistema entra em LCO independentemente

da condição inicial, pode ser obtida experimentalmente ou através de simulações numéricas.

A bifurcação de Hopf foi obtida através das séries temporais variando a velocidade do túnel

de vento, ou seja, para cada série temporal foram obtidos, através do valor eficaz (do inglês,

root mean square-RMS), os valores da medida estatı́stica do máximo e mı́nimo deslocamento de

cada LCO, obtém-se, assim, um valor médio chamado de RMS 1 e RMS 2, que estão presentes

nas Figuras 3.1(a) e (b). Esses pontos são colocados num gráfico x− y, no qual x representa

37
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a velocidade normalizada e y as amplitudes dos deslocamentos em flexão, torção e torção da

SC. Desse modo, pode-se analisar a evolução do sistema bem como a sua caracterı́stica sub ou

supercrı́tica. A Figura 3.1 mostra com detalhes como foi obtido o diagrama de bifurcação. Vale

ressaltar que o diagrama não é necessariamente simétrico em relação ao eixo U/Uc.

(a) Série temporal.

(b) Diagrama de bifurcação.

Figura 3.1: Obtenção do diagrama de bifurcação.

3.3 Reconstrução do espaço de estados

Num experimento não são medidas todas as variáveis de estado envolvidas na dinâmica de

um sistema. Geralmente, têm-se disponı́vel a evolução no tempo de apenas algumas variáveis

representadas por séries temporais. Assim, torna-se necessário analisar o sistema a partir dessas

séries temporais, sendo que o principal método disponı́vel é o da reconstrução do espaço de
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estados (SIMONI, 2008).

A técnica de reconstrução do espaço de estados é usada para extrair informações da dinâmica

do sistema presentes em variáveis de estados que não foram medidas experimentalmente. A

técnica tem base no teorema de imersão de Takens (1981) e Mañé (1981) (do ingles, Takens

embedding theorem), no qual é possı́vel reconstruir um espaço de fases m-dimensional similar

ao espaço de fases original uma vez que toda série temporal guarda informações sobre todos os

estados não observáveis. Esse espaço reconstruı́do apresenta uma pequena variação de coorde-

nadas em relação ao espaço original, preservando os invariantes geométricos do sistema, tais

como os expoentes de Lyapunov.

Existem três métodos utilizados na reconstrução do espaço de estado: (i) método das deri-

vadas (PACKARD et al., 1980), no qual as coordenadas são aproximações numéricas das deriva-

das de ordem sucessivamente superiores de uma variável medida, (ii) o método da decomposição

em valores singulares (BROOMHEAD; KING, 1986), no método da decomposição em valores

singulares não há a necessidade de escolher a defasagem, esse método utiliza-se das proprie-

dades da matriz de covariância-variância para gerar coordenadas não correlacionadas. E, por

fim, o (iii) método das coordenadas defasadas (PACKARD et al., 1980; TAKENS, 1981), que

tem sido o mais explorado na literatura. Desse modo, a técnica usada nesse trabalho para a

reconstrução é baseado no método das coordenadas defasadas (do inglês, Method of Delays -

MOD).

Chamando x(t) como a série temporal medida, o resultado da aproximação do MOD segue

o novo vetor,

yt = [x(t) x(t + τ) x(t +2τ) . . . x(t + τ(d−1))]T , (3.1)

onde o espaço reconstruı́do usando os vetores yk é chamado de espaço de estados reconstruı́do,

o parâmetro τ é o atraso no tempo e d a dimensão imersa. A dimensão imersa d foi obtida

usando a metodologia de saturação das invariantes do sistema (GRASSBERGER; PROCAC-

CIA, 1983). A ideia desse método é que se o atrator é reconstruı́do usando uma dimensão de

imersão d suficientemente grande, então as propriedades dos invariantes do atrator, tais como
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o expoente de Lyapunov, calculadas na trajetória reconstruı́da não mudarão se aumentarmos d.

Calcula-se a fração média do número de pontos do atrator com distâncias menores que r através

da integral de correlação C(r) (NAYFEH; BALACHANDRAN, 1995).

C(r) =
1

M2

M

∑
i, j=0
i 6= j

H(r−
∣∣yi−y j

∣∣) (3.2)

onde M = N0−T (d−1) e H(t) é a função de Heaviside, a qual é dada por

H(u) =
1 if u≥ 0

0 if u < 0
(3.3)

A função |.| é a distância Euclidiana.

∣∣yi−y j
∣∣=
√√√√ d

∑
k=1

(si+T (k−1)− s j+T (k−1))
2. (3.4)

A integral de correlação C(r) é uma função de r e da dimensão de imersão d. A inclinação da

curva é dada por log10C(r)/ log10 r. Quando a inclinação dessa curva deixa de variar significa

que o valor da dimensão d do sistema foi encontrado. A Figura 3.2 mostra que a variação da

inclinação entre a dimensão d=3 e d=4 é pequena, desse modo esse é o valor da dimensão

imersa do sistema (SIMONI, 2008).

Figura 3.2: Curva para determinação da dimensão imersa d.
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A dimensão imersa é definida como 3, o que leva a uma reconstrução do espaço de estados

como sendo yt = [x(t) x(k+ τ) x(t +2τ)]T (reconstrução imersa em R3) para todas as medidas

aeroelásticas. O atraso no tempo, entretanto, depende do conteúdo da frequência do sinal e deve

ser determinado para todas as séries temporais (MARQUES et al., 2006). O atraso no tempo foi

calculado através da função de autocorrelação, da forma que quando a autocorrelação do sinal

analisado cruza o eixo zero pela primeira vez, esse é o valor assumido como τ . A Figura 3.3

mostra esse procedimento e o valor da defasagem obtido.
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Figura 3.3: Gráfico de autocorrelação para obtenção da defasagem no tempo.

A Figura 3.4 mostra um exemplo de reconstrução do espaço de estados de uma série tem-

poral caracterı́stica associada à oscilações em ciclo limite induzidos por uma não linearidade

do tipo enrijecimento. O gráfico tridimensional do espaço reconstruı́do está imerso num espaço

R3. A Figura 3.4 também apresenta três projeções dos subespaços, os quais podem ser usados

para observar dinâmicas complexas.



42

−10
−5

0
5

10
15

−10

0

10

20
−20

−15

−10

−5

0

5

10

x(t)
x(t+τ)

x(
t+

2τ
)

Figura 3.4: Reconstrução do espaço de estados e suas respectivas projeções para um sistema

apresentando LCO, as projeções nos planos estão representados em azul.

3.4 Espectros de ordem mais alta

Espectros de ordem mais alta (do ingles, higher-order spectralanalysis, HOS) são trans-

formadas de Fourier das funções de correlação de ordem mais alta, com os quais é possı́vel

acessar mais informações entre as frequências do sistema, mostrando, assim, se elas possuem

ou não determinados tipos de acoplamentos não lineares. Por exemplo, o bispectro (medida

de terceira ordem) é sensı́vel a acoplamentos quadráticos, enquanto que o trispectro, a aco-

plamentos cúbicos e assim por diante. No entanto, não é viável obter estimativas de ordem

maior que quatro (FACKRELL et al., 1994). Esta seção apresenta os aspectos teóricos básicos

para a análise do HOS baseados nas seguintes referências: Nayfeh e Balachandran (1995), Hajj,

Miksad e Powers (1993, 1997), Hajj e Beran (2008).

Uma das ferramentas mais utilizas para analisar a resposta de sistemas cujos processos
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são aleatórios (estocásticos), ou seja, que são dependentes do tempo, é a análise pelo domı́nio

da frequência obtida através da transformada de Fourier. A transformada de Fourier de uma

função temporal x(t) é definida como

X( f ) =
∫ +∞

−∞

x(t)e−i2π f tdt , (3.5)

onde f representa a frequência em Hz.

Em teoria a transformada de Fourier pode ser usada para determinar as frequências presen-

tes no sinal x(t) no intervalo −∞ < t < +∞, contudo sinais estocásticos dependem do tempo

e existem por todo o intervalo de t e, portanto, não são integráveis, por isso, devem-se utili-

zar junções generalizadas. Na realidade, usa-se uma faixa finita de comprimento no tempo T

conhecida como transforma finita de Fourier, a qual é dada por

X( f ) =
∫ T

0
x(t)e−i2π f tdt . (3.6)

No presente contexto, os sinais são obtidos através de séries temporais experimentais e

através de integração numérica de um número finito de pontos determinados por uma frequência

de amostragem (do inglês, sampling frequency-Fs), que deve ser no mı́nimo superior a duas

vezes a frequência máxima analisada no experimento. Esse critério é conhecido como critério

de amostragem de Nyquist. Essa escolha é importante para evitar o problema de subamostragem

(do inglês, aliasing) que é um efeito indesejado na coleta de dados e ocorre quando um sinal

é coletado a uma taxa menor que o dobro da maior frequência desejada, o que faz com que

apareça frequências incorretas no sinal. A transformada de Fourier desses pontos discretizados

de extensão finita (ver Figura 3.5 ) pode ser feita através da transforma de Fourier discreta (do

inglês, discrete Fourier transform- DFT ), na qual os resultados são números complexos. A

DFT é obtida por

X [k] =
N−1

∑
n=0

x[n]e
−i2πkn

N , (3.7)

onde x[n] e X [k] são os pontos no domı́nio do tempo e da frequência, respectivamente, N repre-

senta o número total de pontos presentes na série temporal discreta e k = 0,1,2 · · ·N−1.
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O intervalo de amostragem da transformada de Fourier é obtida por ∆ f = 1
T , onde T é o

tamanho do sinal no tempo (SMITH, 2003). Algumas considerações devem ser tomadas:
1
∆t

deve ser maior que a frequência de Nyquist e o número de pontos N da transformada deve ser

pelo menos tão longo quanto a duração do seu sinal no tempo T. No presente trabalho será

utilizada a transformada rápida de Fourier, conhecida como FFT, que nada mais é do que um

algoritmo muito mais eficiente para o cálculo da DFT.

Figura 3.5: Transformada discreta de Fourier

Com a transformada de Fourier, pode-se calcular os espectros de potência, os quais descre-

vem como a energia de um sinal ou uma série temporal será distribuı́da com a frequência e é o

primeiro passo para se entender os espectros de ordem mais alta (HOS). Desse modo, primei-

ramente define-se a função de autocorrelação (Rxx), a qual é dada dividindo-se a série temporal

em diferentes segmentos e relacionando cada segmento do sinal com ele mesmo atrasado no

tempo (ver Figura 3.6). A função de correlação para um sinal estacionário é dada por

Rxx(τ) = E[x(t)x(t + τ)] = lim
T→∞

1
T

∫ T

0
x(t)x(t + τ)dt , (3.8)

onde τ é o atraso no tempo e E[ ] é média do conjunto ou o valor esperado que representa o

valor médio entre todos os sinais calculados para uma mesma condição experimental, o qual na
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Figura 3.6: Série temporal dividida em Sn segmentos.

forma integral é dado por

E[X ] =
∫

Sn

XdP , (3.9)

onde Sn são os espaços amostrais, X é uma variável do experimento relacionada com P que

é a medida de probabilidade com que o resultado se repete nos diferentes segmentos da série

temporal.

O espectro de potência (Sxx), ou também chamado de autoespectro, é a transformada de

Fourier da correlação de segunda ordem Rxx, o qual é dado por

Sxx( f ) = lim
T→∞

1
T

E[X( f )X∗( f )] , (3.10)

onde X( f ) é a transformada de Fourier (ver Eq. (3.6)) e o sobrescrito (*) denota o complexo

conjugado.

Para séries temporais x(t), cuja média é zero e possuem valores reais, as funções de correlação

de ordem elevada Rn(τ1, ...,τn−1) podem ser definidas como

Rn(τ1, ...,τn−1) = E[x(t)x(t + τ1)· · ·x(t + τn−1)] . (3.11)

Seguindo a Eq. (3.11), as funções de correlação de terceira e quarta ordem, também cha-

madas de autobicorrelação e autotricorrelação (HAJJ; BERAN, 2008), são respectivamente:

Rxxx = E[x(t)x(t + τ1)x(t + τ2)] , (3.12)
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Rxxxx = E[x(t)x(t + τ1)x(t + τ2)x(t + τ3)] . (3.13)

O espectros de potência de terceira (Sxxx( f1, f2)) e quarta ordem (Sxxxx( f1, f2, f3)) são obti-

dos pela transforma de Fourier das Eqs. (3.12) e (3.13), os quais são chamados de autobispectro

e autotrispectro, respectivamente, e são dados por

Sxxx( f1, f2) = lim
T→∞

1
T

E[X( f1 + f2)X∗( f1)X∗( f2)] , (3.14)

Sxxxx( f1, f2, f3) = lim
T→∞

1
T

E[X( f1 + f2 + f3)X∗( f1)X∗( f2)X∗( f3)] . (3.15)

Para o cálculo do HOS utilizam-se os seguintes passos: (i) o sinal é dividido em Sn seg-

mentos conforme a Figura 3.6, (ii) multiplica-se cada segmento por uma janela (por exemplo,

janela hanning (SMITH, 2003)), (iii) calcula-se a sua FFT , (iv) relaciona-se cada segmento

com ele mesmo usando as Eqs. 3.10, 3.14 e 3.15 para o autospectro, autobispectro e autotris-

pectro, respectivamente e (iv) calcula-se o valor médio esperado dos resultados para todo o sinal

amostral.

A técnica do janelamento consiste na multiplicação do sinal por uma função que “zera”os

extremos da amostra, tornando o sinal “periódico”, dessa forma, ela tenta melhorar o efeito de

vazamento (do ingles, leakage), que consiste no vazamento da energia real de uma frequência

do sinal para as frequências adjacentes. É importante salientar que o janelamento não elimina

esse efeito, para isso deve-se calcular a média de diversas FFTs para um mesmo experimento.

A base da análise por espectros de ordem mais alta é detectar se há acoplamento não li-

near entre as frequências do sistema uma vez que sistemas que apresentam não linearidades

podem ter suas frequências interagindo e formando novos componentes da suas somas ou de

frequências diferentes (HAJJ; MIKSAD; POWERS, 1997). Ao interagir a fase do novo compo-

nente está relacionada com as fases dos modos de interação primários. Portanto, inspecionando

a relação de fase é possı́vel identificar qualquer acoplamento não linear. Desse modo, se dois

componentes de frequência ( f1 e f2) e sua soma ( f1 + f2) estão acoplados significa que o sis-

tema possui não linearidade do tipo quadrática e terá um alto valor de autobispectro, conforme

mostrado na Figura 3.7, onde An( f1, f2) = X( f1 + f2)X∗( f1)X∗( f2). Igualmente, se três com-
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ponentes de frequência estão relacionados ( f1, f2 e f3) o mecanismo apresenta não linearidade

cúbica e terá um alto valor de autotrispectro. A Tabela 3.1 apresenta um resumo da relação de

fase e o tipo de não linearidade.

(a) Alta relação de fase (b) sem relação de fase

Figura 3.7: Representação vetorial de N estimativas de autobispectro (adaptado de (HAJJ; MIK-
SAD; POWERS, 1993)).

Tabela 3.1: Relação de fase e ferramenta espetral de identificiação.

Caracterı́stica do sistema Linear
Não Linear

Quadrática Cúbica

Relação de fase entre as frequências nenhuma φ f1+ f2= φ f1+ φ f2 φ f1+ f2+ f3= φ f1+φ f2+φ f3

Ferramenta de detecção espectro de potência autobispectro autotrispectro

O autobispectro e autotrispectro são geralmente normalizados com as amplitudes dos com-

ponentes espectrais individuais para se obter a autobicoerência e autotricoerência, as quais,

tendo por base a desigualdade de Schwartz, são definidas respectivamente como

b2
xxx( f1, f2) =

|Sxxx( f1, f2)|2

E[|XT ( f1 + f2)|2]E[|XT ( f1) XT ( f2)|2]
, (3.16)

t2
xxxx( f1, f2, f3) =

|Sxxxx( f1, f2, f3)|2

E[|XT ( f1 + f2 + f3)|2]E[|XT ( f1) XT ( f2) XT ( f3)|2]
. (3.17)

onde 0 < b2
xxx( f1, f2)< 1 e 0 < t2

xxxx( f1, f2, f3)< 1.

Se b2
xxx( f1, f2) = 1, então as frequências f1, f2 e a sua soma f1 + f2 são quadraticamente
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acopladas. Se 0 < b2
xxx( f1, f2) < 1 as frequências são parcialmente acopladas e, finalmente, se

b2
xxx( f1, f2) = 0 as frequências não são acopladas, para observar o grau de acoplamento plota-

se um gráfico bidimensional. Similarmente, valor unitário na autotricoerência indica perfeito

acoplamento cúbico, valores entre um e zero indicam acoplamento parcial e zero indica sem

acoplamento. Nesse caso, observa-se o grau de acoplamento em um gráfico tridimensional.

A Tabela 3.2 mostra um resumo da análise por espectros de ordem mais alta e as possı́veis

interações não lineares.

Tabela 3.2: Análise por espectros de ordem mais alta (VASCONCELLOS, 2012).

Interação não linear

Autobicoerência

b2
xxx( f1, f2) = 1 Acoplamento de fase quadrático

0 < b2
xxx( f1, f2)< 1 Acoplamento quadrático parcial

b2
xxx( f1, f2) = 0 Sem acoplamento de fase

Autotricoerência

t2
xxxx( f1, f2, f3) = 1 Acoplamento de fase cúbico

0 < t2
xxxx( f1, f2, f3)< 1 Acoplamento cúbico parcial

t2
xxxx( f1, f2, f3) = 0 Sem acoplamento de fase



CAPÍTULO

4
RESULTADOS

4.1 Introdução

Nesse capı́tulo, primeiramente discute-se a obtenção de todos os parâmetros necessários

para a realização das análises computacionais. Em seguida são feitas as análises computaci-

onais e experimentais para o sistema aeroelástico apresentando três intensidades diferentes da

não linearidade estrutural do tipo enrijecimento, presente na curva de rigidez do movimento de

torção (α). Segue-se com o estudo do efeito no diagrama de bifurcação da não linearidade do

tipo folga, presente na junção da superfı́cie de controle com a asa (β ), quando todo o sistema

apresenta somente um tipo de enrijecimento. Também será feita uma comparação computaci-

onal entre os diagramas de bifurcação supercrı́tico versus subcrı́tico e o efeito exercido sobre

eles pelos parâmetros lineares do sistema em conjunto com as não linearidades de enrijeci-

mento e de folga. Além disso, será observado o comportamento das variáveis reconstruı́das no

tempo, através do MOD, na representação da dinâmica do sistema. Por fim, as não linearidades

presentes no experimento serão identificadas usando os espectros de ordem mais alta.

4.2 Determinação dos parâmetros do sistema

Antes de realizar os testes aeroelásticos, foi feita uma investigação modal com o túnel de

vento desligado a fim de avaliar as caracterı́sticas dinâmico-estruturais do dispositivo experi-
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mental. A análise modal foi realizada usando o dispositivo LMS R© Scadas Mobile 5 system,

micro acelerômetros modelo PCB R© e um martelo de impacto modelo PCB R© para excitações

externas (ver Figura 4.1). As funções de resposta em frequência foram obtidas através da média

de 5 impactos para cada simulação, com uma frequência de amostragem de 512Hz e resolução

de 0,25Hz. O método PolyMax do software LMS R© foi usado para a estimativa dos parâmetros

modais. Heylen e Sas (2006), Peeters et al. (2004) apresentam uma explicação sobre esse

método.

Figura 4.1: Dispositivos para análise modal.

Os resultados modais relevantes para os testes aeroelásticos estão presentes na Tabela 4.1.

As frequências presentes nessa tabela são totalmente acopladas. Aqui o terceiro modo, chamado

de segunda flexão, corresponde ao movimento de flexão dado pelo deslocamento da parte supe-

rior da asa com diferença de fase em relação ao deslocamento da parte inferior (ver Figura 4.2).

Esse modo é atribuı́do pelo efeito de assimetria de massa entre os extremos da asa na direção

vertical devido à presença do dispositivo responsável pela não linearidade do tipo enrijecimento,
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o qual apresenta uma massa de 0,7kg equivalente a 46% da massa total da asa. Análises poste-

riores mostraram que esse modo não exerceu influência na dinâmica do sistema bidimensional,

portanto não causando impacto no estudo sobre os efeitos não lineares no sistema através do

diagramas de bifurcação.

Tabela 4.1: Frequências naturais do sistema acoplado com os primeiros quatro modos.
MODO DE VIBRAR FREQUÊNCIAS ACOPLADAS (Hz)
Primeira flexão (h) 2,37
Torção (α) 4,43
Segunda flexão – assimetria vertical 6,87
Superfı́cie de controle (β ) 9,48

Figura 4.2: Representação do segunda flexão devido à assimetria de massa.

Para realizar as simulações numéricas, as frequências naturais de cada grau de liberdade

presentes na Eq. (2.17) devem ser utilizadas. Desse modo, as frequências de flexão, de torção e

da superfı́cie de controle foram avaliadas restringindo individualmente dois graus de liberdade

e realizando o teste modal para o movimento restante. As Figuras 4.3(b), (d) e (f) apresentam

os espectros de potência de cada grau de liberdade das frequências desacopladas. Os valores

são 2,54 Hz para flexão (h), 1,92 Hz para torção (α) e 8,29 Hz para torção da SC (β ) na

primeira, segunda e terceira linha, respectivamente. A Tabela 4.3 mostra essas frequências em
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rad/s, ela apresenta o valor da frequência natural desacoplada de flexão corrigida pela fórmula

ωh=(2π fh
√

mT/mw), na qual fh é 2,54 Hz. Na Tabela 4.3, também estão presentes todos os

outros parâmetros da asa, como a massa, posição do CG e momento de inércia (necessário para

obtenção dos raios de giração) obtidos através do desenho em CAD.
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Figura 4.3: Séries temporais e espectros de potência das respostas dinâmicas indicando as
frequências desacopladas de todos os graus de liberdade do sistema para flexão, torção e torção
da SC, respectivamente.

O amortecimento estrutural é uma questão importante e de difı́cil análise, exercendo um



53

impacto relevante nas simulações numéricas. Nesse trabalho, a matriz de amortecimento é

representada pela aproximação linear de Rayleigh, obtida por

[C] = a0[M]+a1[K] , (4.1)

onde [C], [M] e [K] são as matrizes de amortecimento , de massa e de rigidez antes de ocorrer

as deformações não lineares (ver Equação (2.17)), respectivamente, e os fatores a0 e a1 são

chamados fatores de Rayleigh.

Os fatores de Rayleigh podem ser calculados pela solução de um par de equações si-

multâneas se as razões de amortecimento ζm e ζn associadas com duas frequências naturais

desacopladas especı́ficas ωm e ωn forem conhecidas, os quais são dados por a0

a1

= 2
ωmωn

ωn2−ωm2

 ωn −ωm

−1
ωn

1
ωm


 ζm

ζn

 . (4.2)

As razões de amortecimento da Tabela 4.3 foram obtidas usando dois métodos: o método da

largura de meia banda de potência e método do decremento logarı́tmico (CLOUGH; PENZIEN,

2003). Para calcular a matriz [C] com a Eq. (4.1), admitiu-se ζm=ζα , ζn=ζβ , ωm = ωα e ωn =

ωβ , o que resultou na matriz de amortecimento,
d1,1 d1,2 d1,3

d2,1 d2,2 d2,3

d3,1 d3,2 d3,3

=


25,0423 6,2304 0,0264

6,2304 4,7756 0,0784

0,0264 0,0784 0,0059


(

Ns
m

)
.

Obtém-se a velocidade linear crı́tica de flutter substituindo os parâmetros da Tabela 4.3 na

Equação (2.17) linear do sistema aeroelástico, nesse caso as forças não lineares F(α) e F(β )

são iguais a zero. Para cada velocidade obtêm-se os respectivos autovalores da matriz [A] do

espaço de estados (ver Equação 2.42) e quando a parte real se torna nula tem-se a condição

crı́tica para flutter. A Figura 4.4 (a) ilustra a velocidade de flutter encontrada em 11,465m/s.

A Figura 4.4 (b) apresenta os valores das frequências naturais acopladas computacionais que

são os valores absolutos da parte imaginária dos autovalores. Observa-se que as frequência
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são 1,54Hz, 3,26Hz e 8,01Hz quando a velocidade do escoamento é igual a zero para h, α e

β , respectivamente. A diferença entre os valores computacionais e experimentais presentes na

Tabela 4.2, deve-se possivelmente ao valor de amortecimento estimado pela aproximação linear.
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Figura 4.4: Evolução aeroelástica do modelo linear.

Tabela 4.2: Comparação entre as frequência acopladas e velocidade de f lutter.
FREQUÊNCIAS ACOPLADAS EXPERIMENTAL NUMÉRICO ERRO RELATIVO (%)
Flexão (h) 2,27 Hz 1,54 Hz 32.1
Torção (α) 4,43 Hz 3,26 Hz 26.4
Torção da SC (β ) 9,48 Hz 8,01 Hz 15.5
Velocidade de f lutter 12,10 m/s 11,465 m/s 5.2

O experimento aeroelástico e as simulações numéricas foram feitas considerando a possibi-

lidade de não linearidade de enrijecimento em torção e a não linearidade de folga na articulação

da superfı́cie de controle. Combinações das não-linearidades foram admitidas com base em três

intensidades diferentes de enrijecimento (Figura 4.5) e dois tamanhos de folga (2,0 e 4,0 graus).

As três intensidades da não linearidade de enrijecimento em torção foram obtidas ajustando

as molas de tração (ver Figura 2.8(b)). O aumento no efeito de enrijecimento, variando com

três nı́veis de intensidade, no momento restaurador da rigidez em torção é chamado neste

trabalho de enrijecimento 3, 2 e 1, respectivamente, no qual o mais intenso é o enrijecimento

3. A curva de momento restaurador foi obtida através da aproximação por razão de polinômios
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Tabela 4.3: Valores experimentais utilizados no modelo numérico.
Variáveis Especificações Valores

b Semi-corda (m) 0,125
a Distância da semi-corda até o eixo elástico (adimensional) -0,5
c Posição da dobradiça da SC em relação a semi-corda (adimensional) 0,5
ρ Densidade do ar (kg/m3) 1,078

mW Massa da asa (kg) 1,5
mT Massa da asa e suportes (kg) 4,3723
ωh Frequência desacoplada de flexão (rad/s) = (2π fh

√
mT/mw) 27,3266

ωα Frequência desacoplada de torção (rad/s) 12,1108
ωβ Frequência desacoplada da superfı́cie de controle (rad/s) 52,1065
xα Distância entre o CG e o eixo elástico (adimensional) 0,66
xβ Distância entre o CG e o eixo da superfı́cie de controle (adimensional) 0,0028
rα Raio de giração (torção) 0,7303
rβ Raio de giração (SC) 0,0742
µ Razão de massa adimensional 28,3467
ζh Fator de amortecimento de flexão 0,0106
ζα Fator de amortecimento de torção 0,3697
ζβ Fator de amortecimento da SC 0,1275
U f Velocidade crı́tica de flutter (numérico) (m/s) 11,465
U∗f Velocidade crı́tica de flutter (experimental) (m/s) 12,0 ≤U∗f ≤ 12,20
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Figura 4.5: Momento restaurador da rigidez em torção sujeito a efeitos de enrijecimento das
três intensidades.

dos resultados experimentais, conforme apresentado na Figura 4.5. A Tabela 4.4 apresenta

os respectivos coeficientes das aproximações por RP para cada intensidade de enrijecimento,

(Eq. 2.46).
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Tabela 4.4: Coeficientes da curva de aproximação por razão de polinômios para três intensida-

des diferentes de não linearidades do tipo enrijecimento.

Não linearidade a3 a2 a1 a0 b2 b1 b0

Enrijecimento 3 7,281 3,01×10−2 1,33×10−2 1,44×10−4 1,0 6,39×10−3 1,91×10−2

Enrijecimento 2 6,313 −4,58×10−2 3,64×10−2 −2,48×10−4 1,0 −1,06×10−2 2,54×10−2

Enrijecimento 1 6,403 −4,76×10−3 1,26×10−1 −3,03×10−4 1,0 2,61×10−7 6,37×10−2

4.3 Análise através das séries temporais

Nesse trabalho, para comparar os resultados não lineares experimentais e numéricos, é to-

mada como referência a velocidade prevista de flutter computacional de um comportamento

estrutural linear. A velocidade de flutter numérica, chamada de U f , é 11,465m/s, já a veloci-

dade de flutter experimental, U∗f , está entre o intervalo 12,0 < U∗f < 12,2m/s, o que representa

um erro de 4,45% a 6,0%. Os resultados que serão apresentados consideram as velocidades

normalizadas, tanto as computacionais quanto experimentais. Para isso normalizou-se todos os

intervalos de velocidade por 11,465m/s para as velocidades numéricas e por 12,10m/s para as

velocidades experimentais, ou seja, para se obter as velocidades reais numéricas e experimen-

tais, a normalizada deve ser multiplicada por 11,465m/s e 12,10m/s, respectivamente. Desse

modo, cria-se uma velocidade chamada de velocidade crı́tica Uc, a qual será usada para compa-

rar os resultados experimentais e computacionais.

A Figura 4.6 apresenta a relação entre o resultado computacional e experimental para os

três graus de liberdade (flexão, torção e superfı́cie de controle) quando a não linearidade do

tipo enrijecimento 3 está presente e a velocidade de escoamento é de U = 1,18 Uc. As séries

temporais são representadas nas Figuras 4.6 (a), (c) e (e) (coluna da esquerda) e os espectros de

potência nas Figuras 4.6 (b), (d) e (f) (coluna da direita). Cada espectro de potência foi calculado

através de uma média de vinte amostras de séries temporais, com frequência de amostragem de

Fs = 520Hz cada uma. As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam análises através das séries temporais

e espctros de potência variando a intensidade do efeito de enrijecimento e da velocidade do
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ar. A Figura 4.7 apresenta a relação entre os resultados para o enrijecimento 2 e velocidade

de U = 1,08 Uc e a Figura 4.8 para o enrijecimento 1 e velocidade de U = 1,0 Uc. A Ta-

bela 4.5 apresenta a comparação entre os valores da frequências fundamentais experimentais e

numéricas para diferentes tipos de enrijecimento e velocidades de escoamento.
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Figura 4.6: Série temporal e espectros de potência para o sistema com não linearidade do tipo
enrijecimento 3 e velocidade de escoamento de U = 1,18 Uc.

Tabela 4.5: Comparação entre os valores das frequências fundamentais experimentais e
numéricas no LCO.

NÃO LINEARIDADE EXPERIMENTAL (Ωexp) NUMÉRICO (Ωnum) ERRO RELATIVO (%)
Enrijecimento 3 (U = 1,18 Uc ) 2,87 Hz 2,93 Hz 2.1
Enrijecimento 2 (U = 1,08 Uc ) 2,80 Hz 2,80 Hz 0
Enrijecimento 1 (U = 1,0 Uc ) 2,68 Hz 2,63 Hz 1.9
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Figura 4.7: Série temporal e espectros de potência para o sistema com não linearidade do tipo
enrijecimento 2 e velocidade de escoamento de U = 1,08 Uc.

Essa pequena diferença deve-se ao fato de que a frequência do primeiro harmônico au-

menta com o aumento da velocidade de ar e as flutuações do escoamento do túnel de vento

não permitem tomar exatamente a velocidade crı́tica experimental naquele momento. Qualquer

harmônico acima do primeiro harmônico, o qual coincide com a frequência fundamental de

oscilação, é chamado nesse trabalho de super harmônico. Em todos os casos é possı́vel ob-

servar que o modelo numérico representa bem os super harmônicos ı́mpares (3Ω, 5Ω, 7Ω e

9Ω), que têm origem na não linearidade de enrijecimento e os super harmônicos pares (2Ω,

4Ω, ...), que em grande parte deve-se a presença de assimetria na curva não linear de rigidez
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Figura 4.8: Série temporal e espectros de potência para o sistema com não linearidade do tipo
enrijecimento 1 e velocidade de escoamento de U = 1,0 Uc.

em torção. Observa-se que os resultados computacionais representam bem as dinâmicas expe-

rimentais obtidas para as três intensidades de enrijecimento, mostrando boa concordância com

as amplitudes e frequências dos deslocamentos dos graus de liberdade de flexão, torção e da

superfı́cie de controle.

A Figura 4.9 apresenta os resultados da projeção (x(t), x(t + τ)) usando o método de co-

ordenadas defasadas para todos os graus de liberdade do sistema: flexão, torção e da superfı́cie

de controle. As análises pelo método de coordenadas defasadas foram feitas para o sistema
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aeroelástico quando há não linearidade de enrijecimento 3 (coluna da esquerda) e enrijecimento

3 e folga de 4 graus (coluna da direita) para uma velocidade de 1,18Uc.
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Figura 4.9: Análise por pseudo retratos de fase para o sistema aeroelástico quando (a) apresenta
enrijecimento 3 e (b) apresenta enrijecimento 3 e folga de 4 graus, para uma velocidade de
1,18Uc.
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O valor da defasem foi calculado através das curvas de autocorrelação para cada série tem-

poral conforme explicado no Capı́tulo 3. Os valores de τ utilizados na Figura 4.9 são apresen-

tados na Tabela 4.6.

Tabela 4.6: Atraso no tempo usado para a reconstrução do espaço de estados.
Flexão (h) Torção (α) Torção da SC (β )

Enrijecimento 3 Experimental (τ) 87s 86s 86s
Computacional(τ) 26s 25s 23s

Enrijecimento 3
e folga de 4 graus

Experimental (τ) 84s 84s 82s
Computacional (τ) 23s 23s 26s

O retrato de fase é uma ótima ferramenta para analisar a complexidade das oscilações em

ciclo limite. Neste caso, tanto o movimento de flexão quando o de torção tiveram uma dinâmica

de LCO sem movimentos complexos. Contudo, analisando as Figuras 4.9 (e) e (f), observa-se

que a superfı́cie de controle possui um movimento complexo em virtude do acoplamento dos

outros movimentos. Esse comportamento se agrava na presença da folga (ver Figura 4.9 (f)).

Dessa forma, conclui-se que os resultado computacionais apresentaram boa concordância na

simulação da dinâmica do sistema fı́sico. Segue-se, assim, com a análise da bifurcação de Hopf

para diferentes faixas de velocidade (diagrama de bifurcação).

4.4 Bifurcações de Hopf

4.4.1 Influência da não linearidade de enrijecimento

A Figura 4.10 apresenta a amplitude das oscilações do sistema aeroelástico de cada grau

de liberdade para as simulações numéricas e para os resultados experimentais, ambos apresen-

tando somente o efeito não linear de enrijecimento em torção. Três intensidades diferentes de

enrijecimento foram consideradas como anteriormente apresentado.

Os resultados revelam um comportamento subcrı́tico do sistema, no qual o sistema salta de

um ponto estável para começar a oscilar em ciclo limite com alta amplitude antes de atingir a

velocidade crı́tica de flutter (U = Uc), chamado aqui de inı́cio crı́tico da bifurcação. Nos resul-

tados numéricos as amplitudes iniciais de LCO dos deslocamentos são: flexão igual a 0,4cm,
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Figura 4.10: Diagrama de bifurcação de Hopf quando três diferentes intensidades da não linea-
ridade do tipo enrijecimento estão presentes.
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0,45cm e 0,5cm para a curva de enrijecimento 3, 2 e 1, respectivamente, torção igual a 3,2◦,

3,6◦ e 3,9◦, e superfı́cie de controle igual a 0,6◦, 0,68◦ e 0,76◦. Devido às flutuações do

escoamento não foi possı́vel capturar exatamente o ponto de inı́cio de LCO. Desse modo os

primeiros resultados experimentais estão a U = 0,97Uc. Em todas as curvas obtidas computaci-

onalmente a instabilidade começa em U = 0,945Uc, o que mostra que, de fato, a não linearidade

de enrijecimento não altera a velocidade crı́tica de flutter e nem o ponto inicial da bifurcação.

Embora a não linearidade estrutural de enrijecimento seja responsável pelo aparecimento

das oscilações em ciclo limite, ela não altera o comportamento da bifurcação do sistema de

subcrı́tico para supercrı́tico ou vice-versa. Além disso, a velocidade crı́tica de flutter para to-

dos os LCOs começa e termina na mesma velocidade de escoamento, ou seja, U = 1,0Uc e

U = 0,945Uc, respectivamente, demonstrando que a caracterı́stica subcrı́tica é a mesma. Os

resultados numéricos mostraram boa aproximação com os experimentais, nos quais é possı́vel

observar uma não linearidade forte de enrijecimento gerar menores amplitudes de LCO, quando

a velocidade do ar é aumentada e diminuı́da.

4.4.2 Influência da não linearidade de folga

Admitindo a não linearidade de enrijecimento 3 na rigidez de torção, a não linearidade de

folga é incluı́da na dobradiça da superfı́cie de controle. Foram considerados dois diferentes ta-

manhos de folga nas análises (2δ= 2◦ e 2δ= 4◦). A Figura 4.11 mostra o diagrama de bifurcação

dos resultados numéricos e computacionais para os três graus de liberdade, flexão, torção e SC,

respectivamente. A bifurcação subcrı́tica pode ser vista em todos os casos observados, porém

com diferentes nı́veis de oscilações em ciclo limite. As Figuras 4.11 (a) e (b) mostram que a

folga não altera consideravelmente a amplitude de oscilação desses graus de liberdade. Con-

tudo, a Figura 4.11(c), como esperado, mostra que a amplitude de oscilação da superfı́cie de

controle é muito maior quando ela apresenta folga.

Observa-se que a instabilidade da bifurcação de Hopf obtida numericamente começa em

U = 0,946Uc, U = 0,927Uc, e U = 0,917Uc, para o sistema sem folga, com folga de dois
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Figura 4.11: Diagrama de bifurcação de Hopf quando há o efeito combinado das não linearida-
des de enrijecimento 3 e de dois tamanhos de folga.
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graus e quatro graus, respectivamente. Isso demostra que a bifurcação subcrı́tica aumenta com

o aumento do tamanho da folga tornando, desse modo, o sistema mais instável. Já a instabi-

lidade da bifurcação dos resultados experimentais começa em U = 0,977Uc, U = 0,958Uc e

U = 0,948Uc. Observa-se na Figura 4.11(c) que os resultados da amplitude de oscilação do

movimento da superfı́cie de controle são maiores no experimento do que no modelo computa-

cional, ou seja, a superfı́cie de comando precisa ser ajustada, ou mesmo, há a necessidade de

uma investigação complementar sobre as possı́veis causas desse efeito.

Conclui-se através das Figuras 4.10 e 4.11 que a não linearidade de enrijecimento con-

trola a amplitude do sistema, não alterando significativamente sua dinâmica sub ou supercrı́tica.

Já a folga, mesmo na presença da maior intensidade de enrijecimento, é responsável por al-

terar esse comportamento. Nota-se que ambos os casos possuem bifurcações com oscilações

simétricas em torno do eixo U/Uc. Outro fator relevante foi a máxima velocidade experimental

de 14,27m/s. Valores maiores não puderam ser medidos uma vez que a asa passa a atingir

ângulos de incidência muito altos e os fenômenos aerodinâmicos não lineares (efeito de esco-

amento separado, por exemplo) passam a exercer grande influência na dinâmica do sistema, o

que faz com que a bifurcação salte para uma nova dinâmica. Além disso, o modelo numérico

usado nesse trabalho não consegue prever qualquer efeito aerodinâmico não linear.

4.4.3 Bifurcações subcrı́ticas versus supercrı́ticas

Embora haja alterações na dinâmica do sistema aeroelástico em virtude das não-linearidades

estruturais, tem sido observado que o comportamento linear é o responsável por determinar se

a bifurcação será subcrı́tica ou supercrı́tica quando o sistema apresenta não linearidade do tipo

enrijecimento. A fim de demonstrar essas caracterı́sticas, a rigidez da mola de torção teve

seu valor aumentado arbitrariamente levando a um novo valor de ωα = 17,1261rad/s (o qual

corresponde a um aumento de 100% na rigidez em torção). Todos os outros parâmetros fo-

ram deixados iguais aos apresentados na Tabela 4.3. A Figura 4.12 apresenta o diagrama de

bifurcação do novo sistema aeroelástico (linha sólida) comparado com o antigo (linha ponti-
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lhada) para os movimentos de flexão, de torção e da superfı́cie de controle, respectivamente, os

quais apresentam uma nova velocidade crı́tica de flutter Uc = 10,98m/s.

Nota-se que embora a rigidez em torção tenha sido aumentada, o resultado foi uma diminui-

ção na velocidade de flutter (de 11,465m/s para 10,98m/s), demostrando que esse ponto de ins-

tabilidade depende do acoplamento de todos os graus de liberdade e de todos os parâmetros do

sistema.Esse sistema, mesmo com a não linearidade de enrijecimento 1 (vermelho) e 3 (preto)

em torção, apresenta bifurcação supercrı́tica, diferentemente do que foi obtido experimental-

mente quando o sistema apresentava bifurcação subcrı́tica para o valor de ωα = 12,11rad/s.

Isso mostra que os parâmetros do sistema e suas relações com as não linearidades são muito

importantes e devem ser analisados cuidadosamente.

A Figura 4.13 apresenta a comparação do sistema descrito anteriormente quando nele é in-

troduzido a não linearidade de folga (linha pontilhada) na superfı́cie de controle Esse sistema

possui a frequência de ωα = 17,1261 rad/s. Vale ressaltar que os sistemas supercrı́ticos, para

as mesmas intensidades de não linearidades, apresentam oscilações com amplitude bem con-

troladas e não dependem da condição inicial, sempre começando na região chamada de inı́cio

crı́tico da bifurcação.

Novamente há uma comparação entre a não linearidade de enrijecimento 1 e 3. Observa-se

que a folga é responsável por alterar o comportamento do sistema de supercrı́tico para subcrı́tico

conforme discutido na Seção 3.3.2, ou seja, essa não linearidade força o aparecimento de LCO

instável, o qual é dependente da condição inicial e existe antes da velocidade crı́tica. Além

disso, quando o sistema atinge a velocidade de flutter, abaixo da velocidade crı́tica linear, a não

linearidade de enrijecimento é responsável por controlar a amplitude de oscilação do sistema

dando margens de segurança para o mecanismo voltar a condição estável. Quando não há essa

não linearidade o sistema pode atingir grandes e perigosos deslocamentos abaixo da velocidade

crı́tica de flutter.
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Figura 4.12: Diagrama de bifurcação de Hopf computacional quando há um comportamento
supercrı́tico devido a um aumento na rigidez de torção.
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Figura 4.13: Diagrama de bifurcação de Hopf quando há o efeito combinado da não linearidade
chamada de enrijecimento 3 e da não linearidade de folga com o tamanho de 2 graus.



69

4.5 Análise por espectros de ordem mais alta

Para entender como as não linearidades influenciam um sistema e identificar as suas fontes,

a análise por espectros de ordem mais alta é aplicada aos resultados experimentais e computa-

cionais em todos os graus de liberdade. O autospectro foi usado para identificar as frequências

presentes no sistema, a autobicoerência foi usada para analisar se há não linearidade quadrática

e, finalmente a autotricoerência para analisar se há não linearidade cúbica.

Considerando o dispositivo criado para introduzir o efeito de não linearidade em torção,

é razoável concluir que é pouco provável construir um modelo experimental sem assimetrias.

De fato, o dispositivo apresenta uma pequena assimetria na curva de momento restaurador, o

que pode ser observado no gráfico de densidade espectral (ver Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 – através

da presença dos harmônicos pares). A autobicoerência pode ser usada para confirmar o aco-

plamento de fase entre a frequência fundamental e os seus super harmônicos pares, ou seja,

verificar se há o efeito não linear quadrático. A Figura 4.14 apresenta a densidade espectral

de potência e o gráfico de contorno da autobicoerência para os sinais experimentais quando há

uma não linearidade cúbica de enrijecimento 3, a qual é responsável pelo aparecimento LCO na

velocidade de escoamento de U = 1,18Uc.
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Figura 4.14: Análise experimental por autobicoerência para o deslocamento em torção em uma
velocidade de 1,18Uc com a não linearidade de enrijecimento 3.



70

Esses resultados revelam o acoplamento de fase quadrático com nı́veis de bicoerência de

até 0,85. É possı́vel observar na Figura 4.14(b) que esse acoplamento é mais forte para baixas

frequências, como ocorre entre o harmônico fundamental (2,73Hz) com ele mesmo gerando o

primeiro super harmônico (2,73Hz + 2,73Hz = 5,46Hz). Além disso, todos os outros super

harmônicos são afetados, concluindo, assim, que a assimetria contamina todas as frequência

do sistema, inclusive as ı́mpares (2,73Hz + 5,46Hz = 8,19Hz). Vale salientar que a energia

envolvida nos deslocamentos obtidos experimentalmente não é suficientemente grande para

envolver os super harmônicos de frequência muito alta como os acima de 25Hz, os quais são

quase dez vezes maiores que a frequência fundamental.

A Figura 4.15 apresenta a análise por autobicoerência dos sinais experimentais quando

há uma não linearidade cúbica de enrijecimento 3 e uma folga de 4 graus na superfı́cie de

comando para uma velocidade de escoamento de 1,18Uc. Observa-se que o acoplamento de

fase quadrático não sofre alteração considerável, ou seja, não se pode concluir acerca do efeito

da presença da folga na análise por HOS nesse caso.
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Figura 4.15: Análise experimental por autobicoerência para o deslocamento em torção em uma

velocidade de 1,18Uc com a não linearidade de enrijecimento 3 e folga de 4o.

Vale salientar que qualquer outra assimetria presente no sistema também poderia interferir

nessa análise, ou seja, o HOS não consegue determinar com exatidão onde esse efeito está
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ocorrendo, mas sim determinar a intensidade das interações entre as frequências envolvidas.

Desse modo, realizando a análise dos resultados computacionais com e sem essa assimetria na

curva de rigidez de torção, pode-se concluir se ela é realmente a causadora dessa não linearidade

quadrática.

A Figura 4.16 mostra as mesmas análises apresentadas na Figura 4.14, porém nesse caso

para os sinais computacionais. A curva não linear de momento restaurador em torção é a

aproximação dos resultados obtidos experimentalmente com a assimetria presente. Observa-

se que novamente as frequências possuem uma relação de fase entre elas (nı́vel de acoplamento

até 0,85), indicando que é forte esse efeito quadrático, principalmente nas frequências relacio-

nadas com o segundo super harmônico (5,46Hz).
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Figura 4.16: Análise computacional por autobicoerência para o deslocamento em torção em

uma velocidade de 1,18Uc com assimetria na rigidez não linear.

Conclui-se que o modelo matemático e a aproximação por razão de polinômios da não

linearidade cúbica representam bem a dinâmica não linear quadrática envolvida. Desse modo,

para comprovar o efeito da assimetria, realizam-se novamente as análises computacionais para

as mesmas condições da Figura 4.16. Contudo, com a curva não linear de enrijecimento 3

simétrica em relação ao zero.
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A Figura 4.17 mostra que a não linearidade quadrática realmente vem da assimetria presente

na curva de rigidez em torção, uma vez que nesse caso a relação de fase não atinge 0,2 no gráfico

de autobicoerência, o que, de fato, representa baixa presença não linear do tipo quadrática.
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Figura 4.17: Análise computacional por autobicoerência para o deslocamento em torção em

uma velocidade de 1,18Uc com a curva de rigidez não linear simétrica.

A Figura 4.18 apresenta os gráficos de contorno da autotricoerência (nı́vel de contorno de-

finido em 0,8) para os resultados experimentais do deslocamento em torção na velocidade de

vento igual a U = 1,16Uc. As Figuras 4.18 (a) e (b) mostram os resultados para o sistema com

as não linearidades de enrijecimento 3 e 1, respectivamente. O acoplamento não linear entre

a frequência fundamental com ela mesma gera os harmônicos ı́mpares (2,73Hz + 2,73Hz +

2,73Hz = 8,18Hz), o que pode ser observado através do número de cı́rculos e suas projeções

nos três eixos, representadas por triângulos. De fato, já era esperado um alto nı́vel de acopla-

mento de fase, uma vez que o dispositivo experimental foi desenvolvido para apresentar não

linearidade do tipo cúbica. Observa-se também que na Figura 4.18 (a) a não linearidade cúbica

é mais acentuada para o enrijecimento 3 do que o enrijecimento 1 presente na Figura 4.18

(b), como era o esperado uma vez que a curva de enrijecimento 3 é mais intensa que a 1. As

Figuras 4.19 (a) e (b) representam as mesmas análises anteriores para os resultados computa-

cionais. Conclui-se que o modelo por aproximação de polinômios representa bem a dinâmica
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não linear presente na curva de rigidez em torção, já que para maiores intensidades do efeito de

enrijecimento maior é o nı́vel de autotricoerência.
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Figura 4.18: Análise da autotricoerência experimental e suas respectivas projeções para o mo-

vimento de torção quando U= 1,18Uc. • - Autotricoerência (corte= 0,8), �- projeções.
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Figura 4.19: Análise da autotricoerência computacional e suas respectivas projeções para o

movimento de torção quando U= 1,18Uc. • - Autotricoerência (corte= 0,8), �- projeções.
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CAPÍTULO

5
CONCLUSÃO

Esse trabalho apresentou um estudo experimental e computacional sobre a influência das

não linearidades estruturais de enrijecimento e folga combinadas em um modelo de seção tı́pica

aeroelástico com três graus de liberdade. A não linearidade de enrijecimento foi aplicada no

movimento de torção e a de folga no movimento da superfı́cie de controle. Todos os resultados

foram caracterizados e identificados utilizando diagramas de bifurcação de Hopf e análises

espectrais.

O modelo numérico utilizado nesse trabalho segue o princı́pio do sistema aeroelástico de

seção tı́pica, cuja formação se dá pela relação entre a dinâmica estrutural e a aerodinâmica

não-estacionária de um determinado sistema mecânico. As equações estruturais foram obtidas

através da decomposição das equações da energia potencial e cinética pela equação de La-

grange. A não linearidade de enrijecimento e de folga foram introduzidas na matriz de rigidez

através de razões de polinômio e funções de tangente hiperbólica, respectivamente. A aero-

dinâmica não estacionária utilizou o modelo proposto por Theodorsen (1935) com aproximações

para movimentos arbitrários de um aerofólio. Os resultados experimentais foram obtidos nos

três graus de liberdade através de sensores ópticos para deslocamento linear e angular. O dispo-

sitivo não linear experimental permitiu a variação da intensidade do enrijecimento e do tamanho

entre as batentes da rigidez da superfı́cie de controle, variando, assim, o tamanho da folga.

Os resultados computacionais foram validados através dos gráficos das séries temporais e
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dos espectros de potência como as transformadas rápidas de Fourier. Os resultados mostraram

boa concordância uma vez que a velocidade de flutter linear computacional apresentou um erro

de aproximadamente 4,45% a 6,0%. Para validação também foi utilizada a reconstrução dos

espaço de estados através do método de coordenadas defasadas, os quais mostraram experi-

mentalmente e computacionalmente uma dinâmica complexa para os resultados das oscilações

da superfı́cie de comando, acentuando-se com a presença da folga. Sendo assim, conclui-se

que os resultados computacionais apresentaram boa concordância com os experimentais para

prever as respostas não lineares. Os resultados mais relevantes desse trabalho estão divididos

em quatro tópicos: (I) Efeitos não lineares de enrijecimento e folga variando suas intensidades.

(II) Influência das não linearidades de enrijecimento e folga combinadas na dinâmica do sis-

tema. (III) Análise do efeito dos parâmetros lineares na bifurcação de Hopf. (IV) Aplicação da

ferramenta de HOS e identificação não linear.

(I) Como esperado na literatura, a não linearidade de enrijecimento induziu oscilações em

ciclo limite. Ela não muda a caracterı́stica subcrı́tica ou supercrı́tica do sistema, mas

leva ao aparecimento e também ao controle das amplitudes de oscilações em ciclo limite

quando se varia a intensidade dessa não linearidade. Vale ressaltar que o experimento

apresentou uma leve assimetria na rigidez não linear de torção, levando o sistema a apre-

sentam não linearidade quadrática. Esse efeito foi introduzido no modelo matemático

através da aproximação da curva de enrijecimento por razões de polinômios. Em contra-

partida, a não linearidade de folga levou ao aparecimento do comportamento subcrı́tico e

aumentou a região de instabilidade do diagrama de bifurcação de Hopf. Esses resultados

apresentaram boa concordância com a literatura.

(II) Quando as duas não linearidades combinadas foram analisadas variando a suas inten-

sidades, constatou-se que o enrijecimento não altera o comportamento do diagrama de

Hopf de supercrı́tico para subcrı́tico, já a folga torna o sistema cada vez mais instável

com seu aumento. O enrijecimento no sistema com folga mostrou-se, contudo, capaz de

controlar as amplitudes de oscilações em ciclo limite. Essa conclusão pode ser tomada
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como importante pelo fato de a não linearidade de enrijecimento amenizar os resultados

instáveis e indesejáveis gerados pela não linearidade do tipo folga.

(III) Alterou-se a rigidez computacional a fim de obter um sistema supercrı́tico. Constatou-se

que os parâmetros lineares são responsáveis por alterar o comportamento do diagrama

quando há alguma não linearidade envolvida. Desse modo torna-se importante o estudo

dos parâmetros da asa e como eles se comportam na reposta subcrı́tico vs supercrı́tico

do diagrama de bifurcação. Observou-se, também, que a folga faz o sistema supercrı́tico

se tornar subcrı́tico instável, e o enrijecimento controla a amplitude de oscilação para

oscilações instáveis antes da velocidade de flutter.

(IV) As análises por espectros de ordem mais alta confirmaram a presença das não linearida-

des quadráticas e cúbicas. Através dos gráficos de bicoerência experimental e compu-

tacional descobriu-se que a assimetria da curva de rigidez em torção foi a responsável

por gerar a não linearidade quadrática. As tricoherencias mostraram que de fato a não

linearidade cúbica influência todas as frequências do sistema gerando superharmônicos

ı́mpares e que a intensidade dessas frequências aumenta com o aumento da velocidade

do escoamento de ar.

Pontanto, como contribuições, tem-se o estudo detalhado dessas não linearidades estruturais

separadas, utilizado aqui como revisão dos efeitos não lineares e validação do modelo compu-

tacional. Além disso, tem-se o estudo dessas duas não linearidades combinadas alterando o

comportamento do sistema. Ademais, descobriu-se que os parâmetros lineares influenciam a

dinâmica do sistema. Finalmente, mostrou-se que as análises por espectros de ordem mais alta

são uma forte ferramenta na análise não linear espectral, podendo ser estendida para diversas

outras áreas de engenharia. Por fim, esse trabalho de dissertação gerou três publicações:

1. Pereira, D. A., Marques, F. D. Supercritical and Subcritical Bifurcation in Typical Aeroe-

lastic Section with Structural Nonlinearities. In: 23nd International Congress of Mecha-

nical Engineering, 2015, Rio de Janeiro, SP, Brazil.
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2. Pereira, D. A., Vasconcellos, R. M., Hajj, M. R., Marques, F. D. Bifurcation Phenomena

and Frequency Coupling in Nonlinear Typical Aeroelastic Sections. Submetido para Ae-

rospace Science and Technology Journal.

3. Pereira, D. A., Vasconcellos, R. M., Hajj, M. R., Marques, F. D. Insights on Aeroelastic

Bifurcation Phenomena in Airfoils with Structural Nonlinearities. Mathematics in Engi-

neering, Science and Aerospace (MESA), 6(3), 2015.

Sugestões para trabalhos futuros

Em trabalhos futuros, espera-se analisar os parâmetros lineares do sistema e como as não

linearidades estruturais se relacionam com eles. Também espera-se ampliar o modelo compu-

tacional através da utilização de modelos aerodinâmicos que levem em conta a não linearidade

resultante da separação da camada limite, os quais serão uteis para analisar determinados tipos

de voos como o bater da asa de pássaros (flapping wings). Finalmente, estuda-se a possibili-

dade de unificar as técnicas de análise não linear em um único modelo computacional, o qual

facilitaria outros trabalhos futuros.



APÊNDICE

A
Funções T de Theodorsen

Mais detalhes sobre essas funções podem ser encontrados em Theodorsen (1935).
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