RODRIGO NICOLETTI

Estudo do Controle Ativo e Passivo de Vibrações em
Sistemas Rotativos e Estruturais
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Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento
da Informação do Serviço de Biblioteca – EESC/USP

N643e

Nicoletti, Rodrigo
Estudo do Controle Ativo e Passivo de Vibrações
em Sistemas Rotativos e Estruturais / Rodrigo
Nicoletti. São Carlos, 2013.
Tese (Livre Docência) - Departamento de
Engenharia Mecânica na Área de Dinâmica de
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filósofo espanhol

iii

iv

Resumo
NICOLETTI, Rodrigo, Estudo do Controle Ativo e Passivo de Vibrações em Sistemas Rotativos
e Estruturais, São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo,
2013. 161p. Texto Sistematizado (Livre-Docência)
Este trabalho procura sistematizar as contribuições na área de controle de vibrações em
sistemas rotativos e estruturas, desenvolvidas no Laboratório de Dinâmica do Departamento de
Engenharia Mecânica da EESC/USP no perı́odo de 2006 a 2013. O trabalho está dividido em
quatro partes. A Parte I é composta pelas contribuições na área de Dinâmica de Sistemas Rotativos, contendo a modelagem matemática de rotores (método dos parâmetros concentrados,
corpos rı́gidos e elementos finitos), a modelagem matemática de mancais (mancal aerostático
poroso e estudo de variabilidade de parâmetros), o método numérico meshless (resolução da
equação de Reynolds), a otimização de forma de eixos (colocação de frequências naturais),
a otimização de forma de mancais hidrodinâmicos (aumento da margem de estabilidade), a
medição de vibrações por fotogrametria com subamostragem (medição de órbita de eixos) e a
identificação de trincas incipientes (método da entropia aproximada). A Parte II é composta
pelas contribuições na área de Controle de Vibrações em Sistemas Rotativos, contendo o controle passivo de vibrações (absorvedor dinâmico rotativo), o regenerador por indução eletromagnética, o controle ativo de vibrações (mancal segmentado com atuadores eletromagnéticos)
e o algoritmo de autoidentificação (determinação de ganhos ótimos sem a interferência humana). A Parte III é composta pelas contribuições na área de Atenuação de Vibrações Estruturais, contendo o método da sensibilidade inerente (posicionamento ótimo de amortecedores
estruturais), a modelagem por elementos finitos de amortecedores estruturais, a otimização de
espessura de chapas (colocação de frequências naturais) e a interpolação de resultados de malha
grosseira em malha fina (viabilidade de estampagem).

Palavras Chave
Dinâmica de Rotores, Vibrações Mecânicas, Controle de Sistemas, Identificação Dinâmica,
Mancais Hidrodinâmicos, Otimização
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Abstract
NICOLETTI, Rodrigo, Study on the Active and Passive Control of Vibration in Rotating and
Structural Systems, São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo, 2013. 161p. Thesis (Habilitation)
This is a systematic compilation of the contributions in the area of vibration control in
rotating systems and structures, developed in the Laboratory of Dynamics of the Department
of Mechanical Engineering of EESC/USP in the period of 2006 to 2013. The work is divided into four parts. Part I is devoted to the contributions in the area of Dynamics of Rotating
Systems, consisting of the mathematical modeling of rotors (lumped mass, rigid body and, finite elements), the mathematical modeling of lubricated bearings (porous aerostatic bearing
and parameter variability analysis), the meshless numerical method (solution of the Reynolds
equation), the shape optimization of shafts (collocation of natural frequencies), the shape optimization of hydrodynamic bearings (increase of stability margins), the vibration measurement
via sub-sampled fotogrametry (measurement of shaft orbits) and, the identification of cracked
shafts (approximate entropy method). Part II is devoted to the contributions in the area of Vibration Control of Rotating Systems, consisting of the passive control of vibration (rotating
dynamic absorber), the dissipator by electromagnetic induction, the active control of vibration
(tilting-pad bearing with electromagnetic actuators) and, the self-identification algorithm (optimum gain determination without human intervention). Part III is devoted to the contributions
in the area of Structural Vibration Attenuation, consisting of the embedded sensitivity method
(optimum collocation of deadeners), the finite element modeling of deadeners, the thickness
optimization of plates (collocation of natural frequencies) and, the interpolation of coarse grid
results into fine grids (stamping viability).

Keywords
Rotor Dynamics, Mechanical Vibration, System Control, Dynamic Identification, Hydrodynamic Bearings, Optimization
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Modelagem Matemática do Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

6.1.2
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lavar com absorvedor dinâmico rotativo [33]. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Resposta ao desbalanço do sistema com absorvedor dinâmico: (a) amplitude,
(b) fase, – – ponto A, – ponto B, – . – ponto CGa (absorvedor) [34]. . . . . . .

77

xv

5.7

Dispositivo dissipador de vibrações por indução eletromagnética montado na
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Parâmetros adotados na otimização do mancal hidrodinâmico. . . . . . . . . .
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apoio para a realização das investigações cujos resultados estão descritos neste trabalho. Alguns
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D. C. Ferreira e José Francisco de Moraes (Xina) pela amizade e ajuda na montagem e ajuste
dos aparatos experimentais utilizados neste trabalho. Também devo a eles alguns dos resultados
experimentais aqui apresentados que tornaram a minha pesquisa um pouco mais incondicionalmente estável.
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Capı́tulo 1
Introdução

Máquinas rotativas são importantes elementos na cadeia de produção, desde a prospecção
e o fornecimento de matéria-prima (mineração, agricultura, geração de energia), passando pela
indústria de transformação (quı́mica, alimentos, máquinas, equipamentos, veı́culos), chegando
até o consumidor como produtos acabados (linha branca, eletrodomésticos, drive de computadores, leitores de DVD). Considerando-se a abrangência com que máquinas rotativas são utilizadas, pode-se inferir sua importância no sistema produtivo e as consequências econômicas de
eventualidades, mal funcionamentos ou falhas. Por esta razão, o projeto de máquinas rotativas,
principalmente aquelas de maior porte (turbinas e compressores), está sujeito a normas e requerimentos de forma a se garantir alta eficiência, baixo consumo energético, baixo peso e, acima
de tudo, alta confiabilidade e longa vida de operação.
Apesar do projeto de sistemas rotativos estar sujeito a requerimentos e normas [11], seus
componentes podem falhar sob as atuais exigências operacionais de altas velocidade de rotação
e de sistemas cada vez mais leves (uma combinação que pode resultar em sérios problemas vibratórios). Como resultado, paradas não programas para manutenção podem ocorrer, ou mesmo
falhas catastróficas. Por exemplo, instabilidades dinâmicas de um compressor da Philips Petroleum Co. operando no Mar do Norte atrasaram a produção de gás natural por seis meses [55];
problemas no turbo compressor de alta pressão do motor principal do ônibus espacial atrasaram o desenvolvimento do projeto por cinco meses a um custo estimado de US$ 500.000 ao
dia [43]; os custos na troca de selos mecânicos desgastados pela vibração excessiva do rotor
em apenas uma das turbinas de um avião da Swissair alcançaram valores equivalentes a 1% do
custo total anual de combustı́vel da empresa [18]; em 2008, uma falha no sistema de controle de
velocidade de um gerador eólico na região de Halling, Dinamarca, causou a falha catastrófica
do gerador, lançando destroços a uma distância de até 700 m do mesmo e causando a destruição
de um equipamento de e 600.000 [122], além dos prejuı́zos causados pelo interrompimento da
geração de eletricidade no parque eólico em que estava instalado.
Durante a operação de um rotor podem ocorrer três diferentes modos vibratórios: lateral,
torcional e axial. Todos os três, com maior ou menor intensidade, podem ocorrem concomi-
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tantemente. Entretanto, o modo vibratório lateral é o que preocupa mais pois, na maioria das
vezes, está próximo dos primeiros modos de vibrar da máquina como um todo. Além disso,
são as vibrações laterais que são transmitidas às partes não girantes da máquina, através dos
mancais ou do fluido de trabalho. Com isto, as vibrações laterais do rotor podem se espalhar
pela fundação da máquina, atingindo máquinas adjacentes, estruturas prediais e, eventualmente,
o ambiente através de ondas acústicas [125].
Por estas razões, observa-se na literatura dos últimos 40 anos o desenvolvimento de dispositivos passivos e, mais especificamente nos últimos 20 anos, o desenvolvimento de dispositivos
ativos dedicados à atenuação vibratória de sistemas rotativos e estruturas afins. Dentre os dispositivos passivos, podem-se citar os squeeze-film dampers [49, 147, 165, 185], os seal-dampers
[192], os suportes viscoelásticos [19, 39, 54, 88], os absorvedores dinâmicos pendulares [79,
174], os absorvedores dinâmicos de esferas [8, 103], e os anéis hidrocompensadores [14, 169].
Dentre os dispositivos semi-ativos ou ativos, podem-se citar os squeeze-film dampers hı́bridos
[58], os squeeze-film dampers ativos com fluido magnetorreológico [90, 121, 208], mancais com
sistema ativo de câmaras hidráulicas [9, 166, 188], os mancais hidrodinâmicos com acumuladores de impedância variável [72], os mancais com atuadores piezoelétricos [5, 144], os mancais
com atuadores piezoidráulicos [183], os mancais com lubrificação ativa [135, 167, 168], os
mancais hidrostáticos ativos [22, 23, 146], os mancais ativos com fluido magnetorreológico
[142], os amortecedores rotativos com fluido magnetorreológico [182, 193, 194], os mancais do
tipo foil hı́bridos [75], os mancais de geometria ativa [98, 181], e os mancais magnéticos ativos
[93, 173]. Em todos estes casos, o objetivo principal foi o controle das vibrações laterais do
rotor.

1.1

Considerações Sobre as Áreas Envolvidas

O desenvolvimento de estratégias de atenuação ou controle das vibrações de sistemas
rotativos, sejam estratégias passivas ou ativas, depende da integração de diferentes áreas do
conhecimento. Neste caso, podem-se listar três principais áreas de conhecimento envolvidas: a
Dinâmica de Rotação, a Dinâmica Estrutural e o Controle de Sistemas (Fig. 1.1).
Da Dinâmica de Rotação vem o conhecimento do sistema a ser controlado. O eixo em
uma máquina tem a função de suportar diferentes elementos girantes de trabalho, como rodas, polias, volutas e palhetas. Este conjunto eixo + elementos girantes, chamado de rotor,
possui parâmetros de inércia, de rigidez e de amortecimento que resultam nas caracterı́sticas
dinâmicas do sistema em rotação. Além disso, componentes acessórios do sistema, como mancais, selos e acoplamentos, agregam caracterı́sticas dinâmicas adicionais ao sistema rotativo. O
conhecimento preciso destas caracterı́sticas é essencial para que se conheça o comportamento
dinâmico do sistema e, consequentemente, desenvolvam-se estratégias apropriadas de controle
ou atenuação das vibrações.
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Figura 1.1: Fundamentos para a atenuação vibratória em sistemas rotativos.

(b) componentes do sistema rotativo [129]

(a) compressor (sistema real)

(c) modelo por elementos finitos [129]

Figura 1.2: Modelo do compressor Dresser-Rand DATUM de cinco estágios.

O comportamento dinâmico do sistema rotativo pode ser conhecido através da modelagem
matemática e/ou da identificação experimental do sistema. Na modelagem matemática, faz-se
uma análise do sistema real (Fig. 1.2(a)) em seus componentes principais (Fig. 1.2(b)) e, a partir destas informações, hipóteses são adotadas e um modelo matemático é criado (Fig. 1.2(c)),
cujas equações procuram representar o comportamento do sistema real. A partir deste modelo
3

matemático, podem-se predizer as velocidades crı́ticas do sistema, as amplitudes de vibração
devido a excitações externas (forçadas ou transientes), as amplitudes de vibração devido a
excitações auto-excitadas (instabilidades), os limites de estabilidade e, especialmente, prever
o comportamento do sistema a modificações de projeto [191].
A identificação experimental do sistema rotativo visa conhecer o seu comportamento
dinâmico considerando-se toda a complexidade do sistema real [24, 138, 159]. Assim, pode-se
utilizar a identificação experimental para determinar fenômenos dinâmicos caracterı́sticos do
sistema real e, também, para validar um modelo matemático adotado (validação das hipóteses
simplificadoras). Uma consequência natural da identificação experimental de sistemas rotativos
é a análise dos sinais medidos, que pode resultar em um diagnóstico do comportamento do sistema. Neste caso, técnicas de identificação e diagnose são adotadas para a detecção de falhas
incipientes, a ponto de se poder predizer a vida do sistema e o momento apropriado de parada
para manutenção [27, 70].
Rotores nada mais são do que estruturas girantes. Assim, da Dinâmica Estrutural
(Fig. 1.1) podem ser aproveitadas técnicas de modelagem e identificação/diagnose de forma a
serem posteriormente aplicadas a sistemas rotativos, visando os mesmos objetivos da Dinâmica
de Rotação (conhecer o comportamento dinâmico do sistema). Neste caso, porém, visualiza-se
uma maior variedade de aplicações. Por exemplo, técnicas de otimização estrutural também
podem ser estudadas e aplicadas a sistemas rotativos [13, 175]. Em todos estes casos, da modelagem à otimização, o intuito é compreender o comportamento dinâmico de estruturas, de
forma a se poder aplicar este conhecimento na atenuação ou controle de vibrações em sistemas
rotativos.
No caso especı́fico do controle ativo das vibrações do sistema rotativo, deve-se aplicar
conhecimentos de Controle de Sistemas (Fig. 1.1). Neste caso, toda a gama de ferramentas
disponı́veis na área, como o estudo de observabilidade e controlabilidade, o desenvolvimento
de técnicas de controle (leis de controle) e a escolha da instrumentação necessária (integração
de sistemas) [2, 140], pode ser aplicada visando o controle das vibrações do rotor.
Assim, unindo-se os conhecimentos nas áreas de Dinâmica de Rotação, Dinâmica Estrutural e Controle de Sistemas (Fig. 1.1), podem-se definir estratégias para o controle ou a
atenuação da vibração de sistemas rotativos, neste caso, mais especificamente, das vibrações laterais. De maneira geral, a atenuação ou controle das vibrações de um sistema rotativo pode ser
obtida através de quatro diferentes abordagens: a atuação direta no rotor, a atuação direta nos
elementos girantes, a atuação através dos mancais e a atuação através da carcaça dos mancais
(Fig. 1.3).
A atuação direta no rotor envolve o desenvolvimento de soluções que são montadas diretamente no rotor, como os absorvedores dinâmicos ou os sistemas ativos montados fora dos
mancais. Pode-se incluir também nesta abordagem a otimização de forma do rotor, visando a
colocação de frequências naturais em faixas de frequência desejadas ou a obtenção de modos
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Figura 1.3: Possibilidades de atuação em um sistema rotativo.

Tabela 1.1: Fontes de excitação em sistemas rotativos e respectivas estratégias de solução [56].

tipos de
excitação
(A1)
(A2)
estratégias
de solução

(A3)
(A4)

(A) vibração forçada
desbalanço
desalinhamento
deformação do eixo
forças externas
posicionamento da velocidade
crı́tica fora da faixa de operação
aumento do amortecimento
para reduzir picos de ressonância
minimização da excitação
através de balanceamento
isolamento do sistema em
relação ao ambiente

(B) vibração auto-excitada
oil-whirl / oil-whip
instabilidade paramétrica
stick-slip / chatter
(B1)
(B2)

(B3)

aumento das frequências naturais
do sistema
aumento do amortecimento para
cancelar as forças de instabilização
na faixa de operação
diminuição das forças
instabilizantes ou eliminação do
mecanismo de instabilidade

de vibrar especı́ficos. A atuação direta nos elementos girantes envolve o desenvolvimento de
soluções onde a atuação é feita para o controle das vibrações dos elementos girantes, como
volutas e palhetas, e consequente redução das vibrações do rotor. Neste caso, além dos dispositivos de atuação ativos e passivos, podem-se incluir também as técnicas de otimização de
forma visando o posicionamento de frequências naturais em faixas de frequência desejadas. A
atuação através dos mancais envolve o projeto e desenvolvimento de mancais ativos ou dispositivos de dissipação passiva nos mancais. Neste caso, os mecanismos de atenuação vibratória
são posicionados na interface entre o rotor e o seu ponto de apoio no solo. Finalmente, a
atuação através da carcaça dos mancais envolve o projeto e desenvolvimento de dispositivos
de atuação ou dissipação vibratória que são montados no exterior dos mancais, na interface entre a carcaça dos mancais e o ponto de apoio no solo. Neste caso, a carcaça do mancal possui
grau de liberdade para se deslocar no espaço, de forma a alterar as caracterı́sticas dinâmicas dos
mancais e, consequentemente, modificar o comportamento dinâmico do rotor visando a redução
das vibrações.
De acordo com [56], as principais fontes de excitação em sistemas rotativos e respectivas
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estratégias de solução são as apresentadas na Tabela 1.1. Comparando-se as estratégias de
solução de [56] com as quatro possibilidades de atuação no sistema rotativo (Fig. 1.3), pode-se
estabelecer que:
• a atuação direta no rotor oferece soluções do tipo A1, A3 e B1
• a atuação direta nos elementos girantes oferece soluções do tipo A1, A3, B1 e B3
• a atuação através dos mancais oferece soluções do tipo A2, A3, A4 e B2
• a atuação através da carcaça dos mancais oferece soluções do tipo A2, A4 e B2

No presente trabalho, dentre as contribuições na área de Dinâmica de Rotação, Controle
de Sistemas e Dinâmica Estrutural, são apresentadas contribuições em duas das quatro abordagens possı́veis de atuação no rotor: a atuação direta no rotor e a atuação através dos mancais.

1.2

Conteúdo do Trabalho

Este trabalho está dividido em quatro partes. A Parte I é composta pelas contribuições na
área de Dinâmica de Sistemas Rotativos. Assim, no Capı́tulo 2 são apresentadas as contribuições
na área de modelagem matemática de sistemas rotativos e mancais. No caso da modelagem
matemática de sistemas rotativos, apresentam-se exemplos de três metodologias diferentes:
parâmetros concentrados, corpos rı́gidos e elementos finitos. Na modelagem matemática de
mancais, foca-se da modelagem de mancais lubrificados e apresenta-se como exemplo uma
equação de Reynolds modificada e o estudo de variabilidade de parâmetros a partir do modelo
proposto. Finalmente, apresenta-se um estudo do uso de um método meshless para resolver
numericamente a equação de Reynolds em comparação ao método mais difundido na literatura
(Diferenças Finitas).
No Capı́tulo 3 são apresentados estudos da otimização de forma de eixos e de mancais hidrodinâmicos, com o intuito de se alterar as caracterı́sticas dinâmicas do sistema para
condições desejadas. No caso da otimização de eixos, o objetivo da otimização é a colocação
das frequências naturais em faixas desejadas, enquanto na otimização de mancais, o objetivo é
aumentar a faixa de operação estável do sistema rotor-mancal.
No Capı́tulo 4 são apresentadas técnicas de identificação e diagnose aplicadas em sistemas rotativos. Inicialmente, apresenta-se a medição de órbitas de eixos através de imagens
fotográficas obtidas com subamostragem (fotogrametria). Em seguida, apresenta-se uma metodologia de detecção de trincas em eixos através de um algoritmo de análise de entropia aproximada capaz de identificar trincas em estágios incipientes.
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A Parte II é composta pelas contribuições na área de Controle de Vibrações em Sistemas Rotativos. Assim, no Capı́tulo 5 são apresentadas contribuições no desenvolvimento de
dispositivos de controle vibratório passivos (sem realimentação de controle). Primeiramente,
é apresentado o absorvedor dinâmico rotativo. Em seguida, apresenta-se o regenerador por
indução eletromagnética. Em ambos os casos, são discutidos os efeitos benéficos dos dispositivos passivos na atenuação vibratória dos movimentos laterais de eixos.
No Capı́tulo 6 são apresentadas as contribuições no desenvolvimento de um dispositivo
de controle vibratório ativo (com realimentação de controle). Neste caso, apresenta-se o conceito do mancal hidrodinâmico segmentado com atuadores eletromagnéticos e seus efeitos na
alteração da dinâmica do sistema rotor-mancal no domı́nio do tempo e da frequência. Em seguida, apresenta-se o conceito da autoidentificação, onde o mancal ativo é capaz de identificar
as caracterı́sticas dinâmicas do sistema rotor-mancal e escolher os ganhos de um controlador
PD de maneira independente (sem a interferência humana).
A Parte III é composta pelas contribuições na área de Atenuação de Vibrações Estruturais. Assim, no Capı́tulo 7 é apresentado o método da sensibilidade inerente, o qual permite a
determinação da posição ótima de deadeners em chapas metálicas a partir de funções de resposta em frequência da estrutura na condição original (sem qualquer alteração). Também é
apresentada uma análise da relação entre a sensibilidade inerente e a forma dos modos de vibrar
nas frequências de estudo. Finalmente, propõe-se um modelo simplificado em elementos finitos
para chapas metálicas com deadeners, o qual pode ser utilizado para a otimização da área de
deadeners a ser utilizada.
No Capı́tulo 8 apresenta-se um estudo numérico-experimental da otimização de espessura
de chapas. Neste caso, o objetivo da otimização é a colocação das frequências naturais da estrutura em faixas desejadas. Dentre os resultados, pode-se ressaltar que a interpolação cúbica
da distribuição de espessuras na chapa leva a resultados bastante próximos dos resultados iniciais (distribuição escalonada de espessuras), o que viabiliza a estampagem das chapas com
espessuras variáveis.
Finalmente, a Parte IV é composta pelo capı́tulo de considerações finais (Capı́tulo 9), o
qual aborda as contribuições descritas nos capı́tulos anteriores e perspectivas futuras de desdobramentos dos resultados obtidos até o momento.
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Parte I
Contribuições na Área da Dinâmica de
Sistemas Rotativos

9

Capı́tulo 2
Modelagem Matemática

Neste capı́tulo, são apresentadas contribuições na área de modelagem matemática de sistemas rotativos e mancais. Inicialmente, discute-se a modelagem do rotor e, em seguida, a
modelagem de mancais lubrificados. Ao final do capı́tulo, apresentam-se formas de se resolver numericamente a equação de Reynolds, a qual representa o comportamento do fluido em
mancais lubrificados.

2.1 Modelagem Matemática do Rotor
Conforme mencionado anteriormente, o eixo em uma máquina tem a função de suportar
diferentes elementos girantes de trabalho, como rodas, polias, volutas e palhetas. Este conjunto eixo + elementos girantes, chamado de rotor, possui parâmetros de inércia, de rigidez e
de amortecimento que resultam nas caracterı́sticas dinâmicas do sistema em rotação. Assim,
dependendo das hipóteses simplificadoras adotadas na modelagem matemática do rotor, diferentes fenômenos dinâmicos poderão ser observados. Considerando-se as possı́veis hipóteses
simplificadoras, pode-se efetuar a modelagem do rotor através de quatro diferentes métodos:
i) Parâmetros Concentrados: onde a inércia do rotor é concentrada em determinados pontos
e a interação entre estes diferentes pontos é feita através de elementos de rigidez e de
amortecimento (lineares ou não). A resposta dinâmica do sistema é obtida nestes pontos
apenas;
ii) Corpos Rı́gidos: onde o rotor inteiro é considerado rı́gido e seus movimentos são oriundos
da combinação de três translações e três rotações no espaço. A resposta dinâmica do rotor
inteiro pode ser obtida a partir do conhecimento destas translações e rotações;
iii) Sistema Contı́nuo: onde o rotor inteiro é considerado como um corpo flexı́vel contı́nuo,
cujas equações de movimento advêm da Mecânica do Contı́nuo e da Resistência dos
Materiais. A resposta dinâmica do rotor inteiro pode ser obtida a partir do conhecimento
das condições de contorno do rotor;
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iv) Elementos Finitos: onde o rotor inteiro é considerado como um corpo flexı́vel discreto e
as equações de movimento de cada trecho do rotor advêm da Mecânica do Contı́nuo e da
Resistência dos Materiais. A resposta dinâmica do rotor em cada trecho pode ser obtida
a partir do conhecimento das condições de contorno do rotor, isto é, do conhecimento de
deslocamentos lineares e angulares nas extremidades de cada trecho do rotor discretizado.

Os métodos acima estão listados em função da complexidade do sistema a ser modelado matematicamente ou, por outro ponto de vista, em função da complexidade da resposta
dinâmica que se deseja observar. Assim, sistemas rotativos mais simples são geralmente modelados, ou respostas dinâmicas mais simples são geralmente obtidas, por parâmetros concentrados ou pela dinâmica de corpos rı́gidos. Sistemas mais complexos são geralmente modelados,
ou respostas dinâmicas mais complexas são geralmente obtidas, pelo Método dos Elementos
Finitos. A modelagem considerando-se sistema contı́nuo é a menos usual na literatura devido
à dificuldade de se conseguir modelar um rotor através de uma equação constitutiva única que
leve em consideração toda a complexidade de elementos girantes ali montados. Isto é apenas
possı́vel quando o sistema rotativo é simples. Além disso, a complexidade desejada na resposta
dinâmica do sistema a partir da modelagem de sistema contı́nuo pode ser mais facilmente obtida
através do Método dos Elementos Finitos.

2.1.1

Modelagem por Parâmetros Concentrados

Um exemplo da modelagem de um sistema rotativo por parâmetros concentrados é apresentado por [1]. Neste caso, a dinâmica de um sistema bastante complexo (coluna de perfuração
de poço de petróleo em operação de backreaming) é analisada a partir de um modelo simplificado por parâmetros concentrados.
Após o término da fase de perfuração de um poço de petróleo, ou seja, atingida sua profundidade final prevista, é preciso retirar a coluna até a superfı́cie. Pode-se retirar a coluna de
perfuração do fundo do poço de duas maneiras: a seco, isto é, sem rotação e sem circulação
de fluido pela broca, ou utilizando a operação de backreming, isto é, girando a coluna de
perfuração e circulando fluido pela broca. A retirada a seco e sem rotação é mais rápida, porém
resulta na fricção entre a coluna de perfuração e a parede do poço, o que, muitas vezes, inviabiliza a operação de retirada. Por outro lado, as condições ótimas de operação de backreaming
constituem-se em um assunto controverso na indústria do petróleo, pois em alguns casos pode
representar uma melhoria nas condições de retirada da coluna de perfuração, mas em outros,
pode ocasionar severas perdas devido às altas vibrações laterais observadas durante a operação
[204]. Os impactos da coluna de perfuração na parede do poço podem acarretar o desprendimento de partes da parede do poço, resultando em um aumento da pressão de bombeamento
do fluido, ou mesmo no desmoronamento do poço e consequente aprisionamento da coluna de
perfuração [82].
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Figura 2.1: Esquema das vibrações laterais do BHA de uma coluna de perfuração [104].

O estudo das vibrações laterais no conjunto de fundo da coluna de perfuração, conhecido
como BHA (Bottom Hole Assembly), é importante pois ali se encontram os equipamentos mais
complexos e de maior custo da coluna (Fig. 2.1). De forma a se modelar matematicamente
este trecho da coluna de perfuração em condição de backreaming, considera-se um modelo por
parâmetros concentrados, onde a inércia é concentrada no centro do BHA entre dois estabilizadores (Fig. 2.2). A interação entre o centro do BHA e os estabilizadores é considerada através
da rigidez equivalente da coluna neste trecho. Também é considerada a rigidez equivalente da
coluna entre o estabilizador superior e a plataforma. Assim, o modelo matemático possui dois
graus de liberdade na direção de movimento lateral do BHA, representando a flexão do BHA
nas direções x1 e x2 , um grau de liberdade para o efeito torcional da coluna de perfuração e
um grau de liberdade para o movimento longitudinal da coluna, representando o movimento de
subida (retirada) da broca do fundo do poço.
O modelo matemático também considera:
• o impacto dos estabilizadores contra a parede do poço através de uma força de restituição
elástica atuante nos estabilizadores;
• o impacto do BHA contra a parede do poço através de uma força de restituição elástica e
modelo de atrito de Coulomb;
• o atrito na movimentação longitudinal da coluna (retirada) através de modelo de atrito de
Coulomb;
• o amortecimento causado pelo fluido escoando entre o BHA e a parede do poço através
da uma força de arrasto proporcional à velocidade de rotação ao quadrado e o conceito de
massa adicional de fluido [197].
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(a) componentes do BHA

(b) vista A-A

Figura 2.2: Modelo do BHA da coluna de perfuração por parâmetros concentrados [1].

Como hipóteses simplificadoras, tem-se:
• as forças hidrodinâmicas entre o BHA e a parede do poço não são consideradas;
• a seção transversal do poço é perfeitamente circular;
• o primeiro modo de vibrar do BHA é predominante nas velocidades de rotação adotadas;
• os estabilizadores entram em contato com a parede do poço simultaneamente;
• o peso próprio da coluna não é considerado (flexibilidade axial desprezada).
Como resultado tem-se um sistema de quatro equações diferenciais não lineares de segunda ordem com coeficientes variantes no tempo, da forma:

a(t) ÿ1 + b(t) ẏ1 = f1 (y1 , y2 , ϕ, ϕ̇, ϕ̈, Ω)



a(t) ÿ2 + b(t) ẏ2 = f2 (y1 , y2 , ϕ, ϕ̇, ϕ̈, Ω)

ϕ̈ + c(t) ϕ̇ = f3 (ẏ1 , ẏ2 , ϕ, Ω)


meq ÿ3 + deq ẏ3 + keq y3 = f4 (y1 , y2 , ϕ, ϕ̇, Ω)

(2.1)

onde y1 e y2 são as coordenadas do centro geométrico do BHA, ϕ é a posição angular do BHA
(movimento torcional) e y3 é o deslocamento longitudinal da coluna.
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A Fig. 2.3 apresenta resultados de simulação numérica do modelo matemático desenvolvido para a coluna de perfuração em condições de movimento axial nulo e não nulo, com
velocidade de rotação de 130 rpm. Neste caso, deflexões radiais nulas do BHA significam que
o mesmo se encontra no centro geométrico do poço, enquanto deflexões radiais unitárias significam contato do BHA com a parede do poço. Como se pode observar, o comportamento do
centro geométrico do BHA é bastante distinto entre os dois casos. No caso de movimentação
axial nula, o BHA entra em contato rapidamente com a parede do poço. Quando há movimento
axial, o BHA leva mais tempo para entrar em contato com a parede do poço, apresentando um
comportamento aparentemente caótico. Fica claro, portanto, que é possı́vel observar efeitos
dinâmicos causados pela movimentação axial da coluna com o modelo proposto.

(a) movimento axial nulo

(b) movimento axial ascendente

Figura 2.3: Deflexão radial do BHA com velocidade de rotação da coluna de 130 rpm [1].

Variando-se a velocidade de rotação da coluna, obtêm-se os resultados apresentados na
Fig. 2.4. Como se pode observar, a velocidade de rotação da coluna também afeta o comportamento dinâmico do BHA, de forma que este comportamento não se repete em nenhum
dos casos analisados. Para que se possa comparar os casos analisados em termos de forças de
contado com a parede do poço, calcula-se o impulso adimensional:
∫
I=

Fc dτ

(2.2)

τ

que é resultado da integral no tempo da força de contato (adimensional). Os resultados são
apresentados na Fig. 2.5, em função da velocidade de rotação e da velocidade de subida da
coluna.
Como é de se esperar, quanto maior a velocidade de rotação da coluna, maiores são os
impactos do BHA com a parede do poço, dado que a força de desbalanço é proporcional ao
15

Figura 2.4: Deflexão radial do BHA com movimento axial da coluna para diferentes velocidades de
rotação: (a) 60 rpm, (b) 90 rpm, (c) 130 rpm, (d) 150 rpm [1].

Figura 2.5: Impulso adimensional entre o BHA e a parede do poço com movimento axial da coluna
para diferentes velocidades de rotação: (a) 40 rpm, (b) 60 rpm, (c) 90 rpm, (d) 130 rpm, (e)
150 rpm [1].
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quadrado da velocidade de rotação. Entretanto, na velocidade de rotação de 130 rpm, tem-se um
valor de impulso adimensional inferior ao esperado. Além disso, quanto menor é a velocidade
de retirada da coluna, menor é o valor do impulso adimensional na velocidade de rotação de
130 rpm (algo que não ocorre nas demais velocidade de rotação analisadas, onde a velocidade
de retirada da coluna pouco afeta a resposta dinâmica). Isto mostra que, em determinadas
condições de operação da coluna em backreaming é possı́vel reduzir o nı́vel de impacto do BHA
com as paredes do poço, uma informação bastante útil nas operações em campo. O problema,
nestas condições, é o movimento aparentemente caótico que a coluna apresenta, pois, mesmo
sem tocar as paredes do poço, o BHA apresenta deflexões cı́clicas bastante acentuadas.
O modelo relativamente simples da coluna de perfuração, baseado em parâmetros concentrados, permitiu observar os efeitos dinâmicos resultantes da movimentação axial da coluna.
Este modelo, entretanto, requer a adoção de alguns parâmetros cujos reais valores são incertos. Assim, a validação experimental deste modelo permitirá avaliar a qualidade do mesmo na
predição da resposta dinâmica da coluna de perfuração em operação de backreaming.

2.1.2 Modelagem por Dinâmica de Corpos Rı́gidos
A modelagem matemática de um sistema rotativo pela Dinâmica de Corpos Rı́gidos implica que o rotor deve ser rı́gido na faixa de frequências de estudo (primeiras frequências naturais acima da máxima frequência de estudo). Nesta condição, sistemas de coordenadas auxiliares são adotados para representar os movimentos de corpo rı́gido do rotor, o qual é representado
por suas caracterı́sticas de inércia em relação aos eixos de coordenadas adotados.
Por exemplo, uma máquina de lavar roupas vertical pode ser modelada considerando-se
o cesto da máquina como um corpo rı́gido que pode sofrer duas translações e três rotações no
espaço (Fig. 2.6). Neste caso, o movimento de translação vertical é desprezado e se considera a
elasticidade da suspensão na parte inferior do cesto (ponto A) através de elementos de mola e de
amortecimento. O rotor (cesto) está sujeito ao peso próprio e a forças de desbalanço, aplicadas
no ponto CG. Desta forma, chega-se a um sistema de quatro equações diferenciais não lineares
de segunda ordem [33], da forma:

A(β, γ)s̈ = f (s, ṡ, ϕ̇)

(2.3)

onde s é o vetor de deslocamentos, composto pelos deslocamentos do ponto A (xA ,yA ) e pelas
rotações β e γ, e ϕ̇ é a velocidade de rotação do cesto.
A Fig. 2.7 apresenta uma comparação numérico-experimental das órbitas do cesto da
máquina de lavar roupas para duas condições de desbalanceamento: 250 e 500 g. Como se
pode observar, o modelo matemático é capaz de predizer com razoável precisão as órbitas do
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(a) sistema fı́sico

(b) sistemas de coordenadas
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Figura 2.6: Sistemas de coordenadas para a modelagem de uma máquina de lavar vertical [33, 34].
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(a) desbalanço de 250 g
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(b) desbalanço de 500 g

Figura 2.7: Comparação numérico-experimental das órbitas do cesto da máquina de lavar roupas vertical: – – ponto A (num.), – ponto B (num.), ◦ ponto A (exp.),  ponto B (exp.) [34].

sistema, dada a boa correlação com os dados experimentais. Em ambos os casos testados, a
órbita do plano inferior do cesto é menor do que a órbita do plano superior do cesto, o que
indica um movimento cônico inverso do cesto. As pequenas discrepâncias observadas entre
os resultados numéricos e os resultados experimentais se devem a uma provável ortotropia na
rigidez da suspensão, ou seja, é provável que a rigidez na direção Y seja diferente da rigidez na
direção Z (algo não previsto no modelo adotado).
Estes resultados representam observações da resposta dinâmica do sistema no domı́nio do
tempo. É possı́vel também observar a resposta do sistema no domı́nio da frequência calculados
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(a) sistema fı́sico

(b) sistemas de coordenadas

Figura 2.8: Sistemas de coordenadas para a modelagem de uma bancada de testes [132].

a partir de dados de resposta obtidos no domı́nio do tempo. Por exemplo, a bancada de testes
mostrada na Fig. 2.8(a) pode ser modelada pela Dinâmica de Corpos Rı́gidos considerandose pequenos deslocamentos angulares (β,γ) do eixo em torno de um ponto de pivoteamento
(ponto R representando o mancal de rolamentos autocompensador montado próximo ao motor)
– Fig. 2.8(b). O rotor está sujeito ao peso próprio, aplicado no ponto O, a forças hidrodinâmicas
aplicadas no ponto H (mancal hidrodinâmico) e a forças de excitação externas aplicadas no
ponto E (identificação dinâmica). Desta forma, chega-se a um sistema de duas equações diferenciais linearizadas de segunda ordem para o rotor [132]. Como estas equações dependem das
forças hidrodinâmicas atuantes no mancal hidrodinâmico, tem-se também equações diferenciais
não lineares de segunda ordem adicionais:

 s̈ = fr (s, ṡ, ϕ̇, FE , FH )
α̈ = fα (s, ϕ̇, FH )

FH = FH (s, ϕ̇, parâmetros geométricos, parâmetros do fluido)

(2.4)

onde s é o vetor de deslocamentos angulares do rotor (β,γ), α é o vetor de deslocamentos
angulares das sapatas do mancal hidrodinâmico, e ϕ̇ é a velocidade de rotação do rotor.
Estas equações diferenciais não lineares são integradas no tempo considerando-se forças
de excitação harmônicas do tipo chirp atuantes no rotor. A função de resposta em frequência do
sistema é obtida através do estimador H1 [115], com janelamento Hanning e overlap de 2/3 dos
pontos da janela de aquisição. Os resultados no domı́nio do tempo são apresentados na Fig. 2.9.
Observa-se na Fig. 2.9 uma boa correlação numérico-experimental utilizando-se o modelo matemático proposto, para ambas as velocidade de rotação testadas. A ressonância do
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Figura 2.9: Funções de resposta em frequência do sistema rotor-mancal da bancada de testes. Excitação
na direção Y nas velocidades de rotação de 600 e 1100 rpm (numérico e experimental) [132].

sistema rotor-mancal está próxima de 31 Hz na velocidade de rotação de 600 rpm e 37 Hz na
velocidade de rotação de 1100 rpm (direção Y). O sistema apresenta menor nı́vel de amortecimento na velocidade de 1100 rpm em comparação aos resultados obtidos na velocidade de
600 rpm (pico mais pronunciado da resposta em 1100 rpm). A resposta na direção Z indica
um pequeno acoplamento entre as direções ortogonais. Todos estes resultados são coerentes
com o que se poderia esperar de um rotor suportado por mancal hidrodinâmica segmentado. O
aumento na velocidade de rotação nestes sistemas leva a um aumento da rigidez equivalente no
mancal, com respectiva redução do nı́vel de amortecimento [178]. Além disso, mancais hidrodinâmicos segmentados são reconhecidos pelo baixo acoplamento entre as direções ortogonais
[111]. O mancal hidrodinâmico segmentado da bancada de testes tem configuração de carregamento entre-sapatas, o que significa que as sapatas são carregadas simetricamente pelo peso
do rotor, o que leva a resultados dinâmicos similares entre as duas direções ortogonais. Por
esta razão, resultados de excitação na direção Z não são apresentados por serem semelhantes
àqueles da Fig. 2.9.
Como se observa nos exemplos apresentados, a modelagem do sistema rotativo através
da Dinâmica de Corpos Rı́gidos pode resultar em respostas dinâmicas bastante próximas da
realidade. Para isto, é fundamental que o rotor não apresente modos e frequências naturais
dentro da faixa de frequências de estudo.

2.1.3 Modelagem por Elementos Finitos
Como mencionado anteriormente, o Método dos Elementos Finitos leva em consideração
a flexibilidade do rotor e é o método mais indicado quando o rotor tem frequências naturais e
modos de vibrar dentro da faixa de frequências de estudo. Por esta razão, trata-se do método
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mais difundido na indústria para a modelagem de sistemas rotativos, pois permite obter mais
informações a respeito do sistema. Neste método, o eixo é dividido em elementos de eixo
representados por equações diferenciais lineares, geralmente matriciais em sistemas 2D e 3D.
A superposição das matrizes de inércia, de rigidez e giroscópica de cada elemento de eixo que
compõe o modelo do eixo real resulta no modelo global do eixo flexı́vel.
Na literatura é possı́vel encontrar diferentes formulações para os elementos de eixo, porém
podem-se citar as formulações clássicas de Nelson e McVaugh [128] e Nelson [127]. Em [128],
propõe-se a formulação de elementos de eixo a partir do modelo de viga de Euler-Bernoulli.
Este modelo é mais indicado para representar eixos esbeltos, com relação comprimento-diâmetro
maior do que 10, já que tensões cisalhantes na secção transversal do eixo não são consideradas.
No caso do modelo proposto em [127], a formulação é baseada no modelo de viga de Timoshenko, o qual considera as tensões cisalhantes no material. Assim, este modelo é indicado
para representar eixos com relação comprimento-diâmetro mais baixos. Este modelo também
é indicado para representar rotores assimétricos, de secção transversal oval [102]. Quanto aos
elementos girantes montados no eixo, estes são modelados como elementos rı́gidos (discos),
representados por matrizes de inércia e giroscópica agregadas ao modelo global do eixo. Esta
hipótese é satisfatória, desde que os elementos girantes não tenham frequências naturais e modos de vibrar localizados dentro da faixa de frequências de estudo.
Como exemplo de aplicação, tem-se a identificação numérico-experimental do sistema
rotativo com eixo flexı́vel mostrado na Fig. 2.10. Trata-se de um eixo de 12 mm de diâmetro
e 600 mm de comprimento entre apoios (mancais), com um disco de 2,3 kg montado em uma
posição equidistante dos apoios, cujo desbalanço é conhecido. O modelo em elementos finitos
deste rotor é baseado no modelo de viga de Euler-Bernoulli e tem sete elementos de eixo com
um disco rı́gido no nó 4 (nó equidistante dos apoios). Matrizes de rigidez e amortecimento são
introduzidas no modelo para representar o comportamento dos mancais. Também se adiciona ao
modelo a rigidez do acoplamento com o motor elétrico e uma força de desbalanço aplicada no
nó 4. Desta forma, chega-se a um sistema de 32 equações diferenciais linearizadas de segunda
ordem (quatro graus de liberdade por nó), da forma:

Me s̈ + [Dm (Ω) + Ω (Ge + Gd )] ṡ + [Ke + Km (Ω)] s = fe

(2.5)

onde Me é a matriz global de inércia do eixo, Dm (Ω) é a matriz de amortecimento dos mancais,
Ge e Gd são as matrizes giroscópicas global do eixo e do disco, Ke é a matriz global de rigidez
do eixo, Km (Ω) é a matriz de rigidez dos mancais, e s é o vetor de graus de liberdade do modelo
(deslocamentos lineares e angulares em cada nó do modelo).
Integrando-se esta equação diferencial no tempo para diferentes velocidades de rotação,
identificam-se as amplitudes de vibração do disco sujeito ao desbalanço (resposta ao desbalanço
– Fig. 2.11). Como de pode observar, há uma boa correlação numérico-experimental com o
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(a) sistema real

(b) modelo

Figura 2.10: Modelo em elementos finitos da bancada de testes com eixo flexı́vel [176].

Figura 2.11: Comparação numérico-experimental da resposta ao desbalanço medida na posição do
disco: – resposta em Y (num.), – – resposta em Z (num.), ◦ resposta em Y (exp.), + resposta em Z (exp.) [176].

modelo em elementos finitos adotado. Por se tratar de um rotor do tipo Laval, tem-se um modo
de vibrar preponderante em primeira flexão do eixo, cuja velocidade crı́tica é aproximadamente
22 Hz, sem efeitos giroscópicos evidentes (separação do pico de ressonância). Neste caso, a
hipótese de tensão cisalhante desprezı́vel na secção transversal do eixo é válida e o modelo em
elementos finitos representa bem o comportamento do sistema.
Em relação aos outros métodos (Parâmetros Concentrados e Dinâmica de Corpos Rı́gidos),
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o Método dos Elementos Finitos tem a desvantagem de resultar em um número elevado de
equações diferenciais, dado que o modelo para eixos prevê quatro graus de liberdade por nó.
Consequentemente, o número de autovalores do sistema é também elevado. Considerandose que, na maioria das análises, os dez primeiros modos de vibrar são os mais significativos,
percebe-se que a integração do sistema de equações pode ser pouco eficiente, já que a maioria
do tempo computacional gasto no processo é para o cálculo de modos pouco expressivos na resposta do sistema. Por esta razão, métodos de redução de modelos podem ser utilizados nestes
casos, de forma a se aumentar a velocidade de processamento na integração das equações de
movimento.

2.2 Modelagem Matemática de Mancais Lubrificados
Os mancais são importantes elementos de uma máquina rotativa pois são os elementos de
interface entre o rotor (parte girante) e a carcaça (parte estática). Por serem elementos de vı́nculo
do sistema rotativo com o solo, os mancais têm forte influência nas caracterı́sticas dinâmicas do
mesmo. Dentre os tipos de mancais, podem-se citar:
Mancais Secos: mancais deslizantes, usualmente cilı́ndricos, operando em regime de atrito
seco entre a parte girante e a carcaça;
Mancais de Rolamento: mancais onde são montados elementos rolantes entre a parte girante
e a carcaça. Estes mancais são normalmente lubrificados para aumentar a sua vida útil;
Mancais Lubrificados: mancais deslizantes operando em regime de lubrificação hidrodinâmica
(ou aerodinâmica), onde há suprimento de fluido na folga entre a parte girante e a carcaça;
Mancais Pressurizados: mancais deslizantes lubrificados, onde o fluido de trabalho é pressurizado na folga entre a parte girante e a carcaça, aumentando a capacidade de carga e
lubrificação do mancal.
Dentre os tipos de mancais existentes, os mancais lubrificados são utilizados para os mais
variados fins, desde pequenos motores até turbogeradores de grande porte. Estes mancais funcionam pelo equilı́brio entre as forças de carregamento, que são transferidas ao mancal pela
parte girante, e as forças hidrodinâmicas, que surgem devido à formação de uma distribuição
de pressões no fluido lubrificante. A formação de uma distribuição de pressões no lubrificante
trata-se de um fenômeno bastante conhecido na área de Mecânica dos Fluidos, e ocorre sempre que se tem a presença de um fluido viscoso na interface entre dois corpos com movimento
relativo entre si [74, 148].
A base teórica da lubrificação hidrodinâmica foi descrita por Osborne Reynolds (18421912) que formulou a equação diferencial básica do fenômeno hidrodinâmico, a qual recebe
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seu nome. A equação de Reynolds é obtida simplificando-se as equações de Navier-Stokes ao
adotar as seguintes hipóteses simplificadoras para o escoamento do fluido no interior do mancal:
• a folga radial entre a parte girante e a carcaça é pequena o suficiente para que o gradiente
de pressões na espessura da folga seja desprezı́vel;
• o raio de curvatura do mancal é grande quando comparado com o tamanho da folga radial;
• os termos de inércia e de força de corpo são pequenos quando comparados com os termos
de pressão e de viscosidade;
• o perfil de velocidades do fluido varia apenas na espessura da folga radial;
• o fluido é newtoniano.
Com isto, as equações de Navier-Stokes ficam suficientemente simples para serem resolvidas analiticamente, permitindo obter expressões analı́ticas paras os perfis de velocidade do
fluido na folga radial do mancal. Inserindo-se estas expressões na equação da Continuidade, e
integrando-a no intervalo [0, h] (folga radial), chega-se à equação de Reynolds, da forma:
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(2.6)

onde p é a pressão hidrodinâmica (ou aerodinâmica), ρ é a densidade do fluido, h é a folga
radial, µ é a viscosidade dinâmica do fluido, U é a velocidade superficial da parte girante, e
(x,y) são as coordenadas no plano da superfı́cie de deslizamento (carcaça).
A equação de Reynolds representa um balanço da vazão mássica do fluido por unidade de
área em um volume de controle definido na folga radial do mancal lubrificado. Os termos do
lado esquerdo da equação são chamados de termos de Poiseuille e descrevem a vazão do fluido
devido aos gradientes de pressão na folga radial; o primeiro termo do lado direito da equação é
chamado de termo de Couette e descreve a vazão do fluido devido ao movimento relativo das
superfı́cies deslizantes; o segundo termo do lado direito da equação descreve a vazão do fluido
devido ao esmagamento do lubrificante [74].
Esta equação pode ser utilizada para representar o comportamento do fluido lubrificante
em diversos tipos de mancal lubrificado: cilı́ndrico, segmentado, lobulado. Entretanto, em
algumas aplicações especı́ficas, a equação de Reynolds não representa bem o problema e precisa
ser modificada. É o caso dos mancais aerostáticos porosos [136].
O mecanismo principal de sustentação do eixo em mancais aerostáticos porosos é o ar
pressurizado que atravessa a matriz porosa que compõe a carcaça do mancal (Fig. 2.12). Assim,
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Figura 2.12: Mancal aerostático poroso.

a vazão do fluido lubrificante, que neste caso é o ar, não depende apenas dos escoamentos de
Poiseuille, de Couette ou de esmagamento, mas também da entrada de ar pressurizado através
da superfı́cie de deslizamento do mancal. Considerando-se esta vazão de entrada através da
superfı́cie de deslizamento, a equação de Reynolds toma a forma:
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onde Vinj é a velocidade do fluido ao atravessar a matriz porosa do mancal.
A velocidade do fluido ao atravessar a matriz porosa depende da hipótese adotada para
a relação pressão-vazão dentro da matriz porosa. Se a hipótese é linear, tem-se a equação de
Darcy, a qual considera apenas os efeitos viscosos no escoamento:

−

dp
µ
= V
dz
k1

(2.8)

Se a hipótese é quadrática, tem-se a equação de Forschheimer, a qual considera os efeitos
de inércia no escoamento além dos efeitos viscosos [45]:

−

dp
µ
ρ
= V + V2
dz
k1
k2

(2.9)

onde k1 é o coeficiente de permeabilidade viscoso do meio e k2 é o coeficiente de permeabilidade inercial do meio.
Tomando-se a equação de Forschheimer e considerando-se que o fluido (ar) é um gás
perfeito, em condições isotérmicas, e que a densidade do fluido na matriz porosa pode ser
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representada por uma densidade média entre o lado externo e o lado interno da matriz porosa,
a equação de Reynolds toma a forma de uma equação de Reynolds modificada [136], que na
forma adimensional é dada por:
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onde o parâmetro adimensional Γ está relacionado com as caracterı́sticas geométricas do meio
poroso do mancal, enquanto o parâmetro adimensional Φ está relacionado com as caracterı́sticas
de permeabilidade do meio poroso do mancal.

Capacidade de Carga

Variando-se os valores de Γ e Φ, e calculando-se a capacidade de carga do mancal aerostático poroso através da equação de Reynolds modificada, obtiveram-se os resultados apresentados na Fig. 2.13 para Λ = 0,32, excentricidade de 0,5 e razão L/D = 1. Como se pode
observar, para Φ > 100 existe uma região ótima de capacidade de carga em Γ ≈ 55, independentemente do valor de Φ. Esta região representa uma condição de escoamento linear no meio
poroso, onde os efeitos de inércia do fluido atravessando a matriz porosa são pequenos. Para
Φ < 100, estes efeitos de inércia passam a ser importantes e o ponto de ótima capacidade de
carga muda para valores cada vez maiores de Γ. Resultados semelhantes são também encontrados para excentricidades do rotor de 0,2 e 0,8, e relações L/D (comprimento/diâmetro) do
mancal de 0,25 e 0,5. Neste casos, o valor de Γ para ótima capacidade de carga do mancal
diminui quanto menor for a excentricidade ou a relação L/D [136].

região linear
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Figura 2.13: Capacidade de carga adimansional em função dos parâmetros adimensionais Γ e Φ (ϵ̄ = 0,5,
L/D = 1) [136].

Estes resultados são bastante úteis no projeto de mancais aerostáticos porosos pois permitem projetar o mancal visando ótima capacidade de carga, onde o valor de Γ define a geometria
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do mancal e o valor de Φ define a permeabilidade da matriz porosa. Entretanto, obter na prática
um valor de permeabilidade desejado para uma matriz porosa é uma tarefa difı́cil. Devido ao
processo de manufatura da matriz porosa, a permeabilidade obtida varia de acordo com uma
distribuição ao redor de um valor médio. Por exemplo, a confecção de matrizes porosas a partir
de alumina com adição de sacarose resulta na variabilidade listada na Tabela 2.1.
Tabela 2.1: Parâmetros estatı́sticos dos coeficientes de permeabilidade (experimental) [134].

valor médio
desvio padrão

aditivo
40% sacarose
50% sacarose
40% sacarose
50% sacarose

permeabilidade viscosa
k1 × 10−12 (m2 )
1,4150
6,3375
0,2087
0,3903

permeabilidade inercial
k2 × 10−6 (m)
0,5213
12,950
0,0413
0,9110

Desta forma, fez-se uma análise de sensibilidade da capacidade de carga nominal, prevista
pela equação de Reynolds modificada, em função da variabilidade dos parâmetros de permeabilidade da matriz porosa (obtidos experimentalmente). Para tanto, aplicou-se o método de Monte
Carlo com 3000 amostras em três regiões distintas da curva de capacidade de carga (Fig. 2.13):
região linear (Γ = 55,Φ = 100), região de transição (Γ = 60,Φ = 4) e região não linear
(Γ = 400,Φ = 0, 01). Os resultados são apresentados na Fig. 2.14.
Como se pode observar na Fig. 2.14, a variabilidade dos parâmetros de permeabilidade
causam uma dispersão da capacidade de carga do mancal em torno do valor nominal. Nos casos
das regiões linear e de transição, observa-se uma maior dispersão em valores de capacidade de
carga menores do que o valor nominal (distribuição do tipo Weibull). No caso da região nãolinear, a dispersão é simétrica em relação ao valor nominal e mais estreita. De qualquer forma,
qualquer que seja a região analisada, a dispersão em relação ao valor nominal esperado ficou em
±2%. Isto significa que, mesmo com a variabilidade dos parâmetros de permeabilidade causada
pelo processo de fabricação do meio poroso, é possı́vel projetar o mancal para um determinado
valor de capacidade de carga dentro de uma variação de 2%.

2.3 Solução Numérica da Equação de Reynolds
A simulação numérica de mancais lubrificados é um procedimento já estabelecido tanto
na indústria quanto na academia, o que permite o projeto destes elementos de máquina nas mais
diversas aplicações. Nestas simulações, deve-se resolver a equação de Reynolds para se determinar as caracterı́sticas do mancal, como distribuições de pressão, capacidade de carga, torque
de acionamento, rigidez e amortecimento equivalentes. Também podem ser feitas análises de
efeitos térmicos e de deformação elástica da carcaça ao introduzir equações constitutivas adicionais ao problema. Em todas estas simulações há algo em comum: a necessidade de se resolver
equações diferenciais parciais.
27

(a) linear

(b) transição

(c) não linear

Figura 2.14: Histograma da capacidade de carga adimensional de um mancal aerostático poroso confeccionado com alumina + 40% sacarose [134].

Existem diferentes métodos para a solução de equações diferenciais parciais, como por
exemplo o Método das Diferenças Finitas, o Método dos Volumes Finitos, o Método dos Elementos Finitos e o Método dos Elementos de Contorno. Especificamente no caso da equação de
Reynolds, o método mais difundido é o Método das Diferenças Finitas devido à sua simplicidade e facilidade de implementação. O Método das Diferenças Finitas baseia-se na substituição
das derivadas parciais por truncamentos da série de Taylor e, por esta razão, o domı́nio da
equação de Reynolds deve ser dividido em uma malha regular de pontos onde a solução da
equação é calculada. De fato, a adoção de malhas de pontos é uma caracterı́stica comum de
diversos métodos numéricos (Volumes Finitos e Elementos Finitos).
Por exemplo, no Método das Diferenças Finitas, para um ponto (i, j) da malha no domı́nio
de solução da equação, a primeira e a segunda derivadas da solução podem ser aproximadas por:

∂f
∂s
∂ 2f
∂s2

≈
jk

fj+1,k − fj−1,k
+ O(δs)2
2δs

≈
jk

(2.11)

fj+1,k − 2fj,k + fj−1,k
+ O(δs)2
(δs)2

(2.12)

onde o erro da aproximação é da ordem do quadrado da discretização espacial do domı́nio
(distância entre os pontos da malha na direção da derivada). Estas expressões são chamadas de
aproximações por diferenças centrais da função [177].
Aplicando-se estas aproximações na equação de Reynolds, considerando-se como domı́nio
de solução a superfı́cie de deslizamento do mancal onde há fluido lubrificante, transforma-se a
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equação diferencial parcial em um sistema de (J − 2) × (K − 2) equações lineares algébricas,
da forma:

Ap = b

(2.13)

onde A é uma matriz penta-diagonal, p é o vetor com os valores de pressão hidrodinâmica
nos pontos da malha adotada no domı́nio de solução, J e K são os números de pontos da
malha em cada uma das direções do domı́nio. Assim, a distribuição de pressões na folga radial
do mancal é obtida resolvendo-se o sistema de equações lineares da eq.(2.13). Considerandose a esparsidade da matriz A, cujas linhas podem ter no máximo cinco elementos não nulos,
métodos de solução para sistemas esparsos são recomendados de modo a se economizar tempo
computacional.
Em contrapartida aos métodos numéricos estruturados, que requerem uma malha de discretização no domı́nio de solução da equação, surgiu no final da década de 1970 a ideia de
métodos meshless (sem malha). Desde então, uma variedade de métodos vem sendo estudada
e desenvolvida [21]. Dentre estes métodos numéricos, o método por funções de base radial
representa aquele de maior simplicidade na implementação computacional. As funções de base
radial não possuem uma direção preferencial no domı́nio de solução, dependendo apenas de
normas no espaço. Além disso, observou-se que certas classes de funções radiais, como as
multiquádricas and as gaussianas, exibem propriedades de convergência superiores às demais,
sendo, portanto, bastante eficientes na solução de equações diferenciais parciais [105].
As primeiras aplicações das funções de base radial na solução de equações diferenciais
foram apresentadas em 1990 por Kansa [91], quando funções multiquádricas foram usadas em
um problema de dinâmica de fluidos. Desde então, diversos trabalhos propuseram melhorias no
método. As funções de base radiais têm convergência exponencial [114], mas a estabilidade e
a precisão da solução são fortemente dependentes do parâmetro c da função de base. Em geral,
altos valores de c levam a resultados mais precisos mas também levam ao mal condicionamento
das matrizes [170]. Por esta razão, o valor ótimo do parâmetro c é bastante controverso na
literatura.
O método meshless com funções de base radiais consiste em representar a solução da
equação diferencial parcial em uma soma ponderada de funções interpolantes, da forma:

fi =

N
∑

λj φij

(2.14)

j=1

onde N é o número total de pontos distribuı́dos no domı́nio da solução, não necessariamente na
forma de malha de pontos.
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A função de interpolação φ pode assumir vários formatos mas, no caso de funções de
base radiais multiquádricas, têm a forma [106]:

φij =

√
(xi − xj )2 + (yi − yj )2 + c2

(2.15)

onde (xi ,yi ) são as coordenadas do ponto onde a solução é calculada, (xj ,yj ) são as coordenadas
de qualquer outro ponto no domı́nio ou no contorno, e c é um parâmetro de valor arbitrário.
Aplicando-se a Eq.(2.14) na equação de Reynolds, chega-se a Nd equações algébricas
para os pontos no interior do domı́nio de solução. No contorno do domı́nio de solução, as
condições são conhecidas. Assim, aplicando-se a Eq.(2.14) no contorno, tem-se mais N − Nd
equações algébricas. O sistema de equações lineares algébrico resultante tem a forma:

Cλ = d

(2.16)

cuja solução resulta no vetor de fatores de ponderação λ. Os valores de pressão hidrodinâmica
na folga radial do mancal podem ser obtidos retornando à Eq.(2.14). É importante notar que
a matriz C não é esparsa como no Método das Diferenças Finitas, mas sim uma matriz cheia.
Portanto, um número excessivo de pontos no domı́nio e no contorno pode resultar em alto tempo
computacional para resolver o sistema de equações.
Em oposição ao Método das Diferenças Finitas, que requer a adoção de uma malha cartesiana de pontos para funcionar, o método por funções de base radiais é mais flexı́vel e pode
ser aplicado a geometrias não necessariamente regulares. A questão que fica é: quão bom é o
método por funções de base radiais para resolver a equação de Reynolds em mancais lubrificados com diferentes geometrias?
Para tanto, resolveu-se numericamente a equação de Reynolds aplicada ao caso de uma
guia hidrodinâmica linear de área retangular (Fig. 2.15), cuja solução analı́tica para a capacidade
de carga é dada em [46].

Figura 2.15: guia hidrodinâmica linear de área retangular.

Inicialmente, o domı́nio foi dividido em malhas regulares de diferentes tamanhos, variando de malhas grossas de 77 nós até malhas finas de 5060 nós, conforme ilustrado nas
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Tabela 2.2: Valores de parâmetros na simulação da guia hidrodinâmica linear de área retangular.
parâmetro
folga radial nominal (h0 )
razão de folga radial (r = hf /h0 )
relação largura-comprimento (B/L)
viscosidade dinâmica do fluido (µ)
velocidade da guia (U )

valor
150
1,5 / 3,0
2,5
0,043
2,5

unidade
µm

Pa s
m/s

5
0

0

−L/2
−B/2

0
x

B/2

Erro Percentual (%)

L/2

y

y

L/2

0

−L/2
−B/2

0
x

B/2

−5
−10

−20
−25

(a) quadrado regular

(b) triângulo regular

MDF quad. (r=1.5)
MMBR quad. (r=1.5)
MMBR tria. (r=1.5)
MDF quad. (r=3.0)
MMBR quad. (r=3.0)
MMRB tria. (r=3.0)

−15

2

10

3

10
Número de Pontos

4

10

(c) erro percentual

Figura 2.16: Malhas regulares e erro percentual na capacidade de carga em relação à solução analı́tica
da equação de Reynolds: malhas quadrada e triangular regulares [131].

Figs.2.16(a) e 2.16(b). Considerando-se os valores de parâmetros listados na Tabela 2.2, resolveu-se a equação de Reynolds utilizando o Método das Diferenças Finitas e o método meshless
com funções de base radias multiquádricas, adotando-se um valor de c três vezes maior do que
a distância média entre os pontos no domı́nio. Os resultados são apresentados na Fig.2.16(c).
Como se poderia esperar, em todos os casos, a solução numérica converge para a solução
analı́tica quanto maior é o número de pontos utilizados na malha. Entretanto, a solução obtida com o Método das Diferenças Finitas (MDF) converge mais rapidamente do que a solução
obtida com o método por funções de base radiais multiquádricas (MMBR). Isto mostra que
o Método das Diferenças Finitas é o mais indicado quando se tem geometria retangular do
domı́nio em mancais lubrificados.
Entretanto, mesmo em geometrias retangulares, o Método das Diferenças Finitas pode
apresentar problemas se a malha adotada não for regular, como ilustrado na Fig. 2.17. Observase que, quando a malha adotada não é regular, o Método das Diferenças Finitas (MDF) deteriora
a sua solução e apresenta maior erro no cálculo da capacidade de carga da guia em relação
ao método meshless com funções de base radiais (MMBR). Na verdade, o método meshless
em estudo mostra-se insensı́vel à organização da malha de pontos, apresentando resultados até
melhores quando os pontos são distribuı́dos aleatoriamente no domı́nio de solução da equação.
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Figura 2.17: Malhas irregulares e erro percentual na capacidade de carga em relação à solução analı́tica
da equação de Reynolds: malhas quadrada e triangular irregulares [131].
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(b) triângulo irregular

2

10

3

10
Número de Pontos

4

10

(c) erro percentual

Figura 2.18: Erro percentual na capacidade de carga em relação à solução aproximada da equação de
Reynolds: malhas quadrada e triangular irregulares em domı́nio trapezoidal [131].

Assim, o Método das Diferenças Finitas é o mais indicado para geometrias retangulares desde
que a malha seja regular (espaçamento regular entres os pontos da malha). Caso contrário, o
método meshless é o mais indicado.
Tomando-se agora um domı́nio de geometria trapezoidal, com malhas retangulares e triangulares, obtêm-se os resultados da Fig. 2.18. Neste caso, não há solução analı́tica para o
problema e tomou-se como referência a solução obtida com o Método das Diferenças Finitas
utilizando uma malha extremamente refinada de 120.701 pontos. Observa-se que, novamente
o método meshless (MMBR) apresenta convergência para a solução com menor número de
pontos da malha do que o Método das Diferenças Finitas (MDF). Além disso, a malha com
32

Tempo Computacional (s)

2

10

0

10

−2

10

MDF (esparsa)
MMBR (cheia)

−4

10

2

10

3

4

10
10
Número de Pontos

5

10

Figura 2.19: Tempo computacional médio para resolver os sistemas de equações algébricos dos métodos
MDF e MMBR [131].

triângulos irregulares mostrou-se mais eficiente do que a malha de quadrados. Isto mostra que,
em domı́nios irregulares, o método mais indicado para a solução da equação de Reynolds é o
método meshless com malhas irregulares.
Conforme mencionado anteriormente, a solução numérica da equação de Reynolds, seja
pelo Método das Diferenças Finitas, seja pelo método meshless, requer a solução de um sistema
de equações algébricas linear. Isto significa que uma matriz quadrada precisa ser invertida para
se resolver o problema (matriz esparsa para o MDF e matriz cheia para o MMBR). O tempo
médio para se resolver estes problemas, isto é, inverter as matrizes A ou C e multiplicá-las
por b ou d, em ambos os métodos é apresentado na Fig. 2.19. Os resultados foram obtidos
em um computador com processador Intel Celeron M, com 1.86 GHz e 896 MB de memória
RAM, sistema operacional Windows XP v.2002 e MATLAB v.7.4.0.287 (R2007a). O aplicativo
MATLAB adota o método de eliminação de Gauss com pivoteamento parcial para resolver o
problema de inversão de matrizes cheias. Para resolver problemas de inversão de matrizes
esparsas, o aplicativo MATLAB adota uma fatorização de Cholesky esparsa supernodal [41].
Como se pode observar na Fig. 2.19, se o número de pontos utilizado é menor do que 100
(malha grossa), é mais rápido resolver o problema pelo método meshless do que pelo Método
de Diferenças Finitas. Entretanto, acima de 100 pontos na malha, a diferença entre os dois
métodos cresce rapidamente. Embora o valor absoluto do tempo computacional seja pequeno
(e até menor em computadores mais rápidos), isto pode se tornar um problema em simulações
no tempo de sistemas rotativos, pois a equação de Reynolds nestes casos é resolvida a cada passo
de tempo, geralmente mais de uma vez por iteração. Entretanto, observando-se os resultados
de erro percentual anteriores, observa-se que o método meshless apresenta precisão aceitável
(menor de que 5%) com um número de pontos bastante baixo, o que viabiliza a sua utilização
em termos de tempo computacional.
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Capı́tulo 3

Otimização
De posse de um modelo matemático confiável, podem-se simular modificações no sistema de modo a se verificar seus efeitos visando a melhoria do mesmo. Neste capı́tulo, são
apresentadas contribuições na área de otimização de sistemas rotativos, visando a melhoria do
sistema na direção de objetivos relacionados às caracterı́sticas dinâmicas, a partir do modelo
matemático adotado.

3.1 Otimização de Forma de Eixos
As caracterı́sticas dinâmicas de um sistema rotativo dependem de diversos fatores. Dentre
estes fatores estão a geometria do rotor e a rigidez e o amortecimento equivalentes dos mancais.
Definindo-se estes parâmetros durante o projeto da máquina rotativa, o projetista estabelece
praticamente as caracterı́sticas dinâmicas finais do sistema. Assim, é importante conhecer a
sensibilidade do sistema a estes parâmetros de modo a se escolher os mais apropriados para
uma determinada aplicação. Este conhecimento permite ao projetista identificar valores crı́ticos
e escolher soluções ótimas, ou de compromisso, de forma que a máquina rotativa apresente
comportamento dinâmico dentro dos requisitos de projeto. A solução ótima de projeto pode ser
obtida de diversas formas mas, em muitos casos, não é uma tarefa trivial.
A análise de sensibilidade de sistemas rotativos pode ser feita baseando-se em experiência
empı́rica ou em modelos matemáticos ajustados. O primeiro caso é somente viável se existe uma
quantidade de informação abundante da máquina, geralmente quando a máquina sofre reprojeto
(pequenas modificações). No segundo caso, o projetista precisa se basear em um modelo matemático, o qual deve ser preciso o suficiente para representar o comportamento do sistema antes
e depois das modificações. Na literatura, é possı́vel encontrar diversos estudos relacionados à
análise de sensibilidade de sistemas rotativos, porém, na maioria dos casos, os parâmetros de
projeto são voltados para a caracterı́stica dos mancais. Um dos primeiros trabalhos voltados
para a análise de sensibilidade de sistemas rotativos a propriedades geométricas do rotor é o
trabalho de Lund [112]. Neste trabalho, o autor estima a mudança percentual das velocidades
35

crı́ticas do sistema a mudanças percentuais na geometria do rotor, através de um modelo do rotor
por parâmetros concentrados. Na mesma direção, pode-se utilizar o método dos elementos finitos na modelagem do sistema [153]. Em ambos os casos, efetua-se uma análise de sensibilidade
do sistema e estudam-se os efeitos das mudanças geométricas do rotor nas velocidades crı́ticas
do sistema. Entretanto, estas informações não são utilizadas para a otimização do sistema a
objetivos desejados.
Neste sentido, desenvolveu-se um procedimento de otimização de forma do rotor, mais
especificamente de eixos, para que o sistema rotativo apresente caracterı́sticas dinâmicas desejadas [130]. O sistema rotativo é modelado matematicamente através do método dos Elementos
Finitos, considerando-se a teoria de Euler-Bernoulli [128]. Assim, as equações de movimento
do sistema tomam a forma:

M q̈ + (D − ΩG) q̇ + K q = 0

(3.1)

onde M é a matriz de inércia global, D é a matriz de amortecimento global, G é a matriz
giroscópica global e K é a matriz de rigidez global do modelo do rotor. Esta equação, na
formulação de espaço de estado, tem a forma:

A ṡ + B s = 0

(3.2)

Adotando-se uma solução harmônica para esta equação, chega-se aos problemas de autovalor do sistema:

(λi A + B) Φi = 0
(3.3)
(λi AT + BT ) Ψi = 0
onde Φi e Ψi são os autovetores do sistema à direita e à esquerda, respectivamente. Estes
autovetores satisfazem as seguintes relações de ortogonalidade:

ΨTj AΦi = Ri δij
(3.4)
ΨTj BΦi

= −λi Ri δij

onde Ri é um fator de proporcionalidade e δij é o delta de Kronecker.
Pré-multiplicando-se o problema de autovalor pelo autovetor à esquerda ΨTi e derivandose a expressão em relação a um parâmetro p, chega-se a uma expressão para a derivada do
autovalor em relação a p utilizando-se as relações de ortogonalidade, da forma [138]:
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∂λi
1
= − ΨTi
∂p
Ri

(
)
∂A ∂B
λi
+
Φi
∂p
∂p

(3.5)

Como se pode observar, a derivada do i-ésimo autovalor em relação ao parâmetro p é
função da derivada das matrizes A e B em relação ao parâmetro p. Aproveitando-se das propriedades destas matrizes, pode-se desenvolver um procedimento eficiente do cálculo de ∂λi /∂p
para se resolver o problema inverso.

3.1.1 Sensibilidade das Matrizes do Modelo por Elementos Finitos
Para se otimizar as frequências naturais do eixo do sistema rotativo, os parâmetros de
projeto adotados serão os raios de cada trecho do eixo. Assim, expandindo-se a expressão (3.5):




 0
∂λi
1 T

= − Ψi λi 
 ∂M
∂rj
Ri
∂rj



∂M
∂rj



∂M
  − ∂rj
 
∂D
∂G  + 
−Ω
0
∂rj
∂rj


0 

∂K  Φi
∂rj

(3.6)

Considerando-se que o eixo é modelado por ne elementos e que cada elemento pode ter
um raio diferente (eixo cilı́ndrico), a diferenciação das matrizes globais em relação ao j-ésimo
raio é dada por:



4j − 3

0

4j + 4

0

0



∂M
 4j − 3
2 T
4 R
= 


∂rj
 0 rj Mej + rj Mej 0 
4j + 4
0
0
0



4j − 3

0

4j + 4

0

0

(3.7)



∂M
 4j − 3
4 R
2 T
= 


∂rj
 0 rj Mej + rj Mej 0 
4j + 4
0
0
0

∂D
=0
∂rj

(3.8)

(3.9)
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4j + 4

 4j − 3
0
0
0
∂K
 4j − 3
4
= 


0
K
0
∂rj
ej


rj
4j + 4
0
0
0

(3.10)

T
onde MR
ej e Mej são as matrizes de inércia de rotação e de translação, respectivamente, do
j-ésimo elemento de eixo e Kej é a matriz de rigidez do j-ésimo elemento de eixo. Nesta
modelagem matemática, a matriz de amortecimento global depende apenas do amortecimento
nos mancais, sendo, portanto, independente do parâmetro rj .

Assim, devido à caracterı́stica das matrizes globais do modelo por Elementos Finitos, as
derivadas em relação ao j-ésimo raio do eixo possuem elementos não nulos apenas nas linhas
e colunas correspondentes ao graus de liberdade do j-ésimo elemento de eixo. Além disso,
os elementos não nulos são proporcionais às matrizes do j-ésimo elemento de eixo. Portanto,
tem-se uma simplificação, da forma:



0

∂λi
1
 
= − Ψ̂Ti λi  2
4
∂rj
Ri
MTej + MR
rj
rj ej


2 T
4
Mej + MR
rj
rj ej 
+
4
−Ω Gej
rj



2
4
− MTej − MR
 rj
rj ej

0



(3.11)

0


 Φ̂i
4
Kej
rj

onde Ψ̂i contem as linhas 4j − 3 a 4j + 4 e 8j − 3 a 8j + 4 do i-ésimo autovetor à esquerda, e
Φ̂i contem as linhas 4j − 3 a 4j + 4 e 8j − 3 a 8j + 4 do i-ésimo autovetor à direita.

3.1.2 Resultados Numéricos
A otimização de forma do eixo para se obter autovalores do sistema desejados é feita
utilizando-se o método de Newton-Raphson [162]. Se o modelo tem ne elementos de eixo e se
consideram m autovalores, a equação de interação do algoritmo é dada por:
( R
)
n −1
n
n
rn+1
ne ×1 = rne ×1 + (J )ne ×m Λ − Λ m×1

(3.12)

onde r é o vetor solução com os raios do eixo, Λ é o vetor de autovalores, ΛR é o vetor de
autovalores desejados e J é a matriz jacobiana, cujos elementos são dados por ∂λi /∂rj . O
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procedimento iterativo é parado quando a norma ΛR − Λn apresenta valor dentro de uma
determinada tolerância. No caso de ne ̸= m, deve-se efetuar o cálculo da pseudo-inversa da
matriz jacobiana. A experiência mostra que o algoritmo tem boa convergência quando ne ≥ m.
No caso de ne < m, onde se tem um número de autovalores desejado maior do que o número
de elementos de eixo no modelo, sugere-se aumentar o número de elementos de eixo no modelo
para se garantir a convergência do algoritmo.
Como exemplo, toma-se um rotor composto por três discos, considerados rı́gidos, suportado por mancais de rolamento autocompensadores em suas extremidades, conforme ilustrado
na Fig. 3.1(a). A faixa de frequências de operação deste rotor é de 60 a 70 Hz (3600 a 4200 rpm).

(a) rotor

(b) modelo em elementos finitos

Figura 3.1: Sistema rotativo a ser otimizado [130].

Este sistema pode ser modelado por elementos finitos por oito elementos de eixo (nove
nós) com os discos posicionados nos nós 4 a 6 e os mancais posicionados nos nós 2 e 8.
Considera-se que os mancais apresentam coeficiente de rigidez equivalente de 108 N/m e de
amortecimento equivalente de 10 N/m/s nas duas direções ortogonais, e que não há acoplamento entre as direções.
O diagrama de Campbell do sistema é apresentado na Fig. 3.2. Como se pode observar,
as duas primeiras velocidades crı́ticas, relativas ao primeiro modo de flexão do eixo, estão em
35,9 Hz (2154 rpm) e 37,5 Hz (2250 rpm). A terceira velocidade crı́tica, relativa ao segundo
modo de flexão do eixo, está dentro da faixa de operação do sistema, em 66,7 Hz (4002 rpm),
representando, portanto, uma condição não desejada de operação.
O procedimento de otimização desenvolvido é aplicado de forma a se encontrar a geometria do rotor (raio dos segmentos de eixo) que movem a terceira velocidade crı́tica para além da
faixa de operação do sistema. Além disso, é interessante manter as duas primeiras velocidades
crı́ticas onde estão porque estão afastadas da faixa de operação. Isto é feito mantendo-se as
frequências associadas ao primeiro modo de vibrar do eixo e modificando-se as frequências associadas ao segundo modo de vibrar do eixo, na condição de velocidade de rotação nula (Ω = 0).
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Figura 3.2: Diagrama de Campbell do sistema rotativo em estudo (condição original) [130].
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Figura 3.3: Comportamento dinâmico do sistema rotativo otimizado considerando-se dois modos de
vibrar [130].

Na condição de velocidade de nula, a frequência natural associada ao primeiro modo do eixo
é 36,4 Hz e a frequência natural associada ao segundo modo do eixo é 90,2 Hz (Fig. 3.2).
Arbitrando-se a frequência natural associada ao segundo modo em 120 Hz, o vetor de autovalores desejados tem quatro autovalores enquanto o modelo tem oito elementos (ne > m). Esta
condição garante a convergência do procedimento de otimização e os resultados são apresentados na Tabela 3.1.
O diagrama de Campbell do sistema com o eixo de geometria otimizada é apresentado na
Fig. 3.3(a). Como se pode observar, o sistema apresenta as duas primeiras velocidades crı́ticas
em 33,8 Hz (2028 rpm) e 40,5 Hz (2430 rpm), portanto não apresentando alterações significativas em relação à condição original. Já a terceira velocidade crı́tica foi movida para além da faixa
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Tabela 3.1: Raio dos segmentos de eixo obtidos na otimização (mm) [130].
condição

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

original

5,0

5,0

10,0

15,0

15,0

10,0

5,0

5,0

2 modos

5,9

5,9

12,8

12,8

12,8

12,8

5,9

5,9

4 modos

6,3

6,3
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Figura 3.4: Comportamento dinâmico do sistema rotativo otimizado considerando-se quatro modos de
vibrar [130].

de operação do sistema, em 87,6 Hz (5256 rpm). A função de resposta em frequência do sistema
em rotação nula (Fig. 3.3(b)) mostra que as duas primeiras frequências naturais, associadas ao
primeiro modo de flexão, não foram modificadas, enquanto as frequências naturais associadas
ao segundo modo de vibrar foi movida para a frequência de 120 Hz. As demais frequências
naturais do sistema também foram afetadas pelo procedimento de otimização (Fig. 3.3(b)). Entretanto, como apenas as quatro primeiras frequências naturais foram consideradas, nada se
pode afirmar sobre o que ocorre com as demais frequências naturais do sistema.
Considerando-se, agora, os quatro primeiros modos de vibrar no procedimento de otimização (oito autovalores), sendo que as frequências naturais associadas ao primeiro, terceiro e
quarto modo de vibrar são mantidas e a frequência natural associada ao segundo modo de vibrar é modificada para 120 Hz, obtêm-se os resultados apresentados na Tabela 3.1. O diagrama
de Campbell do sistema com o eixo otimizado considerando oito autovalores é mostrado na
Fig. 3.4(a). Como se pode observar, as duas primeiras velocidades crı́ticas do sistema são 33,8
Hz (2028 rpm) e 39,7 Hz (2382 Hz), novamente não representando uma mudança significativa
em relação à condição original. A terceira velocidade crı́tica foi movida para 87,3 Hz (5238 Hz),
portanto além da faixa de operação, como desejado. A função de resposta em frequência do sis41

tema em rotação nula (Fig. 3.4(b)) mostra que as frequências naturais associadas ao primeiro,
terceiro e quarto modos de vibrar foram minimamente afetadas pela otimização e a frequência
natural associada ao segundo modo de vibrar foi movida para a frequência de 120 Hz. Novamente, nada pode ser afirmado sobre o que ocorre com as frequências naturais não consideradas
no procedimento de otimização.
Assim, utilizando-se o procedimento de otimização, podem-se obter soluções aceitáveis
para a geometria do eixo em estágios iniciais de projeto. Este procedimento também pode ser
usado no ajuste do modelo a dados experimentais (model updating). Neste caso, definem-se os
dados experimentais como as frequências naturais desejadas e obtém-se o formato da geometria
do eixo as ser adotado no modelo ajustado.

3.2

Otimização de Forma de Mancais Hidrodinâmicos

Mancais hidrodinâmicos são amplamente utilizados devido à sua alta capacidade de carga
e simplicidade de manufatura (formato cilı́ndrico). Porém, sabe-se que mancais hidrodinâmicos
podem causar a instabilidade do sistema rotativo em certas condições de operação (oil whirl e
oil whip) [124]. Para resolver este problema, diferentes configurações geométricas do mancal
hidrodinâmico foram estudadas na literatura, desde o simples mancal lobulado (que amplia o
limite de estabilidade mas ainda apresenta restrições) até o sofisticado mancal segmentado (que
resolve o problema de instabilidade mas é significativamente mais complexo e caro). Com o
advento das máquinas de usinagem de alta precisão, tornou-se possı́vel a manufatura da superfı́cie deslizante do mancal com diferentes formas, permitindo obter facilmente geometrias
além da cilı́ndrica. Assim, novas possibilidades se abrem no projeto de mancais hidrodinâmicos
e a determinação da melhor geometria a ser adotada pode ser feita através de processos de
otimização.
Um dos primeiros trabalhos visando a otimização geométrica de mancais hidrodinâmicos
apresenta a solução otimizada de uma guia linear que resultou em uma capacidade de carga 85%
maior do que a solução original [160]. Mais tarde, procurou-se otimizar a rigidez estática dos
mancais [67, 158]. Recentemente, algoritmos de otimização multiobjetivo vêm sendo utilizados
para encontrar as condições de operação ótimas de mancais lubrificados [78, 137, 179]. Entretanto, em todos os casos, a geometria do mancal é basicamente cilı́ndrica. Apesar dos avanços
na otimização de mancais lubrificados, poucos trabalhos na literatura focam em procedimentos
de otimização para a melhoria das caracterı́sticas dinâmicas do sistema rotor-mancal.
Neste sentido, estudou-se a otimização de forma de mancais hidrodinâmicos visando o
aprimoramento das caracterı́sticas dinâmicas do sistema rotor-mancal [133]. Para tanto, considerou-se como configuração original o mancal hidrodinâmico cilı́ndrico ilustrado na Fig. 3.5.
Dada a posição do eixo no interior do mancal, a velocidade de rotação, a viscosidade dinâmica
do lubrificante e a geometria do mancal, calcula-se a distribuição de pressões hidrodinâmicas na
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Figura 3.5: Mancal hidrodinâmico a ser otimizado (configuração original) [133].

folga radial do mancal através da equação de Reynolds para cada lóbulo. Neste caso, adota-se
o Método das Diferenças Finitas para se resolver a equação de Reynolds em cada lóbulo do
mancal, considerando-se pressão ambiente como condição de contorno.
A folga radial nos lóbulos do mancal é função da geometria do mancal e da posição do
eixo:

 h1 = Rb1 − R + xS sin θ1 − yS cos θ1


(3.13)
h2 = Rb2 − R − xS sin θ2 + yS cos θ2

onde R é o raio do eixo e (xS ,yS ) são as coordenadas do centro do eixo. O raio do mancal no
i-ésimo lóbulo (Rbi ) pode ser decomposto em um valor nominal Rb e uma variação ∆Rbi :

Rbi = Rb + ∆Rbi

(3.14)

Assim, o mancal com geometria otimizada terá um raio não constante ao longo da superfı́cie de deslizamento. Na verdade, o raio do mancal será uma função de θi . De forma a se
construir a geometria da superfı́cie de deslizamento do mancal, consideram-se pontos de controle igualmente distribuı́dos em toda a volta do mancal. O raio do mancal nestes pontos (rk )
são considerados como variáveis de projeto no procedimento de otimização, podendo assumir
valores entre Rbmin e Rbmax . A geometria final da superfı́cie de deslizamento do mancal é obtida
através de uma interpolação spline cúbica nos pontos de controle [48], com a ajuda do aplicativo
MATLAB (Fig. 3.6), de forma que a derivada da curva de interpolação nas extremidades (r1 e
rn ) seja nula (dRbi /dθi = 0).
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Figura 3.6: Raio do mancal como função de θi : interpolação spline cúbica de pontos igualmente
espaçados no mancal [133].

Neste caso, o problema de otimização pode ser escrito como:

min F = −ω̄S2 (rk )

(3.15)

sujeito a:

Rb1 − Rbmin ≥ 0








 Rb2 − Rbmin ≥ 0
(3.16)



Rbmax − Rb1 ≥ 0







Rbmax − Rb2 ≥ 0

onde a função objetivo é dada pelo valor negativo do limite de estabilidade de rotor rı́gido ω̄S2
[113]. Este limite de estabilidade é obtido aplicando-se o critério de estabilidade de RouthHurwitz no polinômio caracterı́stico de um rotor rı́gido suportado por mancais hidrodinâmicos,
cujas caracterı́sticas são definidas por coeficientes de rigidez e de amortecimento equivalentes.
Portanto, tem-se:

ω̄S2 =

(kc − kxx )(kc − kyy ) − kxy kyx
dxx dyy − dxy dyx

(3.17)

kc =

kxx dyy + kyy dxx − kxy dyx − kyx dxy
dxx + dyy

(3.18)

onde:
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Apesar do parâmetro ω̄S2 não representar o verdadeiro nı́vel de estabilidade de um sistema
rotativo real, seu valor serve de referência para se estimar a estabilidade do sistema. Em geral,
quanto maior é o valor de ω̄S2 , maior é o limite de estabilidade do do sistema rotor-mancal.
Desta forma, a função objetivo do procedimento de otimização é função de coeficientes dinâmicos equivalentes do mancal hidrodinâmico. Os coeficientes dinâmicos equivalentes
podem ser calculados pelo método da perturbação [6], a partir das forças hidrodinâmicas resultantes na folga radial. Por sua vez, as forças hidrodinâmicas são calculadas a partir da integração
da pressão hidrodinâmica na superfı́cie do mancal, a qual é obtida resolvendo-se a equação de
Reynolds em cada lóbulo do mancal.
Trata-se de um problema de otimização não linear multivariável restringido, o qual é
resolvido através do aplicativo MATLAB aplicando-se o Método de Programação Quadrática
Sequencial (SQP). Neste caso, é importante ressaltar que o método pode resultar em mı́nimos
locais apenas.

3.2.1 Resultados Numéricos
O problema de otimização é resolvido para uma dada condição de operação do mancal
(número de Sommerfeld). Em todas as análises, adota-se como geometria inicial a geometria
cilı́ndrica para o mancal. As variáveis de projeto podem variar ±20% da folga radial nominal,
o que resulta em Rbmin = 25,04 mm e Rbmax = 25,06 mm. Os parâmetros adotados são listados
na Tabela 3.2.
Tabela 3.2: Parâmetros adotados na otimização do mancal hidrodinâmico.
parâmetro
raio do eixo (R)
raio do mancal nominal (Rb )
folga nominal (c)
largura do mancal (Lb )
viscosidade dinâmica do lubrificante (µ)
número de Sommerfeld (S)
tolerância da função objetivo
tolerância das variáveis de projeto
máximo número de iterações
máximo número de chamadas da função

valor
25,0
25,05
50,0
50,0
0,013
0,016 - 5,0
10−2
10−6
400
100× # variáveis

unidade
mm
mm
µm
mm
N.s/m2
rad2 /s2
mm

A Fig. 3.7 apresenta os valores do limite de estabilidade de rotor rı́gido calculados para
três soluções com geometria otimizada (10 pontos / S = 1, 14 pontos / S = 2 e 24 pontos / S = 1)
em comparação com valores calculados para mancais convencionais (cilı́ndrico, lobulado com
pré-carga de 0,5 e lobulado com pré-carga de 0,67), em função do número de Sommerfeld1 . Os
1

O número de Sommerfeld é um parâmetro adimensional que define as caracterı́sticas de mancais lubrificados
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Figura 3.7: Limite de estabilidade de rotor rı́gido do mancal com geometrias otimizadas: comparação
com mancais convencionais [133].

coeficientes dinâmicos dos mancais convencionais são apresentados em [178]. Como se pode
observar, o mancal cilı́ndrico apresenta um limite de estabilidade incondicional para número
de Sommerfeld ≈0,13. Ao montar o mancal com pré-carga2 , tem-se um aumento do limite
de estabilidade incondicional. Em geral, quanto maior é a pré-carga, maior será o limite de
estabilidade resultante. Nos casos estudados, tem-se um limite de estabilidade incondicional
em S ≈ 0,16 para o mancal com pré-carga de 0,5 e um limite de estabilidade incondicional em
S ≈ 0,2 para o mancal com pré-carga de 0,67.
Analisando-se os resultados obtidos com as geometrias otimizadas, observa-se um significativo aumento no limite de estabilidade resultante. Para o caso de 10 pontos de controle em
todo o mancal, cuja solução ótima é calculada para número de Sommerfeld constante igual a 1,
o limite de estabilidade está em S ≈ 1,1 (um aumento de 746% em relação ao limite apresentado pelo mancal cilı́ndrico). No caso de 24 pontos de controle em todo o mancal, cuja solução
ótima é calculada para número de Sommerfeld constante igual a 1, o limite de estabilidade está
em S ≈ 1,3 (um aumento de 900% em relação ao limite apresentado pelo mancal cilı́ndrico).
No caso de 14 pontos de controle em todo o mancal, cuja solução ótima é calculada para número
de Sommerfeld constante igual a 2, o limite de estabilidade está em S ≈ 3,0 (um aumento de
2207% em relação ao limite apresentado pelo mancal cilı́ndrico).
É importante notar que a geometria otimizada do mancal é obtida variando-se o raio nominal em apenas ±20%, enquanto nos mancais com pré-carga esta variação é de -50% (pré-carga
de 0,5) e de -67% (pré-carga de 0,67). Assim, obtiveram-se melhores resultados em relação à
estabilidade do mancal com muito menos variação no raio nominal do mancal, através do procedimento de otimização, em comparação aos mancais lobulados convencionais. A geometria
(S = µN LDR2 /W c2 ). Geralmente, mancais diferentes com mesmo número de Sommerfeld tendem a apresentar
mesmo comportamento estático e dinâmico.
2
A pré-carga em mancais lubrificados é feita ao se diminuir a folga radial nominal sem alterar o raio da superfı́cie de deslizamento, tornando o mancal ovalizado. O valor da pré-carga é dado por mp = 1 − c/(Rb − R).
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Figura 3.8: Geometria otimizada do mancal hidrodinâmico para maior limite de estabilidade de rotor
rı́gido [133].

Figura 3.9: Rotor do tipo Laval e sistemas de coordenadas [133].

otimizada dos mancais, cujos resultados são apresentados na Fig. 3.7, pode ser vista na Fig. 3.8.
Como mencionado anteriormente, o parâmetro ω̄S2 não representa o nı́vel de estabilidade
de um sistema rotativo real, mas sim um valor de referência. Desta forma, a estabilidade do
sistema deve ser verificada através de um modelo completo. Tomando-se um sistema rotativo
do tipo Laval (Fig. 3.9), onde um disco de massa m e excentricidade e é posicionado equidistantemente dos mancais, tem-se equações de movimento linearizadas da forma:

m ẍR + 2k(xR − xB ) = meϕ̇2 cos ϕ



m ÿR + 2k(yR − yB ) = meϕ̇2 sin ϕ

d ẋ + dxy ẏB + kxx xB + kxy yB + k(xB − xR ) = 0

 xx B
dyx ẋB + dyy ẏB + kyx xB + kyy yB + k(yB − yR ) = 0

(3.19)

onde k representa a rigidez do eixo e kij dij representam a rigidez e o amortecimento equivalentes nos mancais, respectivamente.
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Figura 3.10: Máxima amplitude da resposta ao desbalanço do sistema rotor-mancal durante condição
de run-up com mancais convencionais e otimizados [133].

Tabela 3.3: Condições de operação e parâmetros do sistema rotativo na simulação de run-up.
parâmetro
massa do rotor (m)
rigidez do eixo (k)
desbalanço (me)
aceleração angular (ϕ̈)

valor
150.0
3.106
10−5
4π

unidade
kg
N/m
kg.m
rad/s2

Estas equações de movimento são integradas no tempo em uma condição de operação em
run-up, isto é, aumentando-se a velocidade de rotação gradativamente, com aceleração constante. As condições adotadas nas simulações são listadas na Tabela 3.3. A Fig. 3.10 apresenta
a máxima amplitude vibratória do sistema rotativo (divida pelo valor da folga nominal) em
função da velocidade de rotação para os casos do rotor suportado por mancais convencionais e
por mancais otimizados.
Como se pode observar, o rotor suportado pelo mancal cilı́ndrico torna-se instável a uma
velocidade de ∼4200 rpm (velocidade de rotação além da ressonância do sistema). Com o mancal lobulado de pré-carga 0,5, a instabilidade ocorre na rotação de ∼5300 rpm, enquanto para o
mancal lobulado de pré-carga 0,67, a instabilidade ocorre na rotãção de ∼7000 rpm. Como esperado, os mancai com pré-carga apresentaram maior estabilidade do que o mancal cilı́ndrico.
Adotando-se os mancais com geometria otimizada, os limites de estabilidade passaram para
∼22000 rpm (10 pontos / S = 1), ∼23000 rpm (24 pontos / S = 1) e ∼36000 rpm (14 pontos /
S = 2). Assim, a simulação do sistema rotativo corroborou os resultados obtidos na análise do
limite de estabilidade de rotor rı́gido.
A razão para a maior estabilidade dos mancais otimizados pode ser entendida analisandose os coeficientes dinâmicos equivalentes destes mancais. Em relação aos coeficientes diretos
de rigidez (Fig. 3.11(a)), ambos mancais otimizados apresentaram maior rigidez em relação
ao mancal cilı́ndrico, principalmente na direção de carregamento do mancal (direção Y). Em
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Figura 3.11: Coeficientes de rigidez dos mancais otimizados em comparação aos coeficientes do mancal
cilı́ndrico [133].
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Figura 3.12: Coeficientes de amortecimento dos mancais otimizados em comparação aos coeficientes
do mancal cilı́ndrico [133].

relação aos termos cruzados (Fig. 3.11(b)), algo interessante ocorre: nos mancais otimizados, a
rigidez cruzada Kyx muda seu sinal em números de Sommerfeld maiores do que aquele apresentado pelo mancal cilı́ndrico. Considerando-se que a estabilidade do sistema rotor-mancal é
fortemente afetada pelos coeficiente cruzados que invertem sinal, as soluções otimizadas apresentaram melhores resultados porque a taxa de variação de Kyx é menor do que aquela dos
mancais convencionais.
Em termos de amortecimento (Fig. 3.12), os mancais otimizados apresentaram maiores
coeficientes de amortecimento direto em relação ao mancal cilı́ndrico na direção de carregamento (direção Y). Por outro lado, os coeficientes cruzados não são afetados significativamente
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na solução de 10 pontos de controle. Na solução com 14 pontos de controle, o coeficiente Dxy
apresenta uma inversão de sinal, porém este fato não afeta negativamente o nı́vel de estabilidade
do sistema.
Assim, foi possı́vel determinar novas geometrias para o mancal hidrodinâmico de forma a
se ampliar o limite de estabilidade do sistema rotativo através de um procedimento de otimização.
Nas análises, o número de pontos de controle, que dão forma à superfı́cie de deslizamento,
afeta os resultados obtidos e melhores resultados são obtidos com 8 pontos ou mais ao longo
do mancal [133]. Entretanto, não se pode estabelecer que um maior número de pontos resultará
em maior estabilidade do sistema. É provável que as limitações do algoritmo de otimização
adotado, o qual pode resultar em apenas mı́nimos locais, não tenha permitido estabelecer esta
relação.
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Capı́tulo 4

Identificação e Diagnose
A observação de fenômenos dinâmicos em sistemas reais requer a adoção de procedimentos experimentais de medição. A partir dos dados medidos, pode-se extrair informações sobre o
comportamento do sistema e inferir a sua condição estrutural. Neste capı́tulo, apresenta-se uma
estratégia experimental de medição full field de órbitas de eixos através da fotogrametria e do
método da subamostragem. Em seguida, apresenta-se uma técnica de diagnose de trincas em
eixos baseada no cálculo da entropia aproximada.

4.1 Fotogrametria com Subamostragem
As diversas metodologias utilizadas para a medição de vibrações em estruturas podem
ser divididas em metodologias de contato, como o caso dos acelerômetros, extensômetros e
LVDTs (linear variable differential transformers), e as metodologias sem contato, como os
vibrômetros a laser e os sensores de proximidade. Os métodos de contato requerem que o
transdutor esteja acoplado ao sistema a ser medido, gerando inconvenientes como a adição de
massa ao sistema e, muitas vezes, a dificuldade de instalação em locais de difı́cil acesso. Já os
métodos que não requerem que o transdutor tenha qualquer tipo de contato fı́sico com o sistema
a ser medido podem se tornar proibitivamente caros, como no caso dos vibrômetros a laser. Nas
duas metodologias as medições são geralmente realizadas em um ponto especı́fico, o que exige
a utilização de inúmeros sensores para se ter uma maior quantidade de amostras do sistema,
aumentando significativamente o tempo de montagem e de execução das medições. No caso
dos vibrômetros a laser, há a possibilidade de se fazer uma varredura de medições em diferentes
pontos da estruturas utilizando um mesmo sensor [97].
O crescente avanço tecnológico contribuiu para o surgimento de novas técnicas de medição que permitem a medição multi ponto (full field) da estrutura, isto é, a medição de diversos
pontos da estrutura com um mesmo transdutor. Dentre estas técnicas, podem-se citar a videogrametria e a fotogrametria, que consistem na determinação de informações geométricas
ou métricas de imagens capturadas através de câmeras de vı́deo ou fotográficas [109]. Entre51

tanto, para a medição de deslocamentos dinâmicos de pequena amplitude, menores que 1 mm,
e frequências superiores a 15hz, é necessário o uso de equipamentos com alta resolução da imagem e taxa de amostragem superior a 30 quadros por segundo (qps). Por exemplo, medições de
vibração em uma viga engastada-livre foram feitas por meio de uma câmera que possuı́a taxa
de amostragem de até 600 qps e resolução máxima de 640 x 240 pixels [145]. Contudo, devido
à baixa resolução do equipamento, as medições foram realizadas para amplitudes de vibração
superiores a 40 mm.
As análises e os processamentos das imagens capturadas por câmeras digitais, foram inicialmente utilizadas em conjunto com sistemas de medição a laser. Neste caso, podem-se citar os
métodos ESPI electronic speckle pattern interferometry e o DSPI digital speckle pattern interferometry, que são técnicas bem estabelecidas para medições de pequenas deformações, análise
de vibrações e ensaios não destrutivos [28, 154]. Por exemplo, a medição de vibrações em sistemas rotativos empregando a técnica ESPI permitiu obter resultados qualitativos das vibrações
tranversais de uma pá de ventilador [110], enquanto o emprego da técnica DSPI permitiu visualizar os modos de vibração de placas com reduzido tempo de processamento das imagens
[99, 118]. Estes métodos de medição possuem como caracterı́stica comum a realização de
medições multi pontos por não contato. A elevada precisão resultante nas medições é obtida
com câmeras de alta velocidade e elevada taxa de amostragem, sendo necessário em alguns
casos a sincronização precisa entre a câmera e o laser.
Assim, as câmeras que possuem alta resolução e elevada taxa de amostragem permitem
realizar medições de vibração com alta precisão. No entanto, este tipo de câmera possui um
preço relativamente alto, além de requerer uma calibração de fábrica, não podendo ser posteriormente alterada [38]. Assim, a utilização de câmeras digitais comuns vem sendo comumente
empregada na fotogrametria, devido ao seu baixo custo e à possibilidade de calibração em diversos tipos de ambiente. A facilidade na obtenção, utilização e significativa redução nos preços,
das câmeras digitais comerciais contribuı́ram para o surgimento de novos trabalhos envolvendo
análise de imagens. Por exemplo, um dos primeiros trabalhos neste sentido adotou câmeras
de vı́deo convencionais em conjunto com técnicas de visão computacional para analisar as caracterı́sticas dinâmicas de pontes [141]. Outros estudos abordaram a medição de vibrações
em membranas e placas, no espaço tridimensional, através da perfeita sincronização entre a
iluminação estroboscópica e a câmera digital [163, 205].
Câmeras digitais comerciais devem ser rigorosamente calibradas, para que os efeitos das
distorções da lente e os erros de posicionamento causados pela sua rotação e translação sejam
minimizados. Com o intuito de flexibilizar a utilização destas câmeras, muitos algoritmos foram
desenvolvidos para a sua calibração, sendo que as técnicas mais clássicas utilizam alvos quadriculados no plano bidimensional [206] e tridimensional [62]. Entretanto, devido às limitações
dessas câmeras, como baixa resolução e taxa de amostragem fixa em 30 qps, as vibrações medidas utilizando estes sitemas geralmente não ultrapassam frequências de 5 Hz [38, 37].
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Assim, desenvolveu-se uma metodologia de utilização de um equipamento de baixo custo,
capaz de realizar medições multi-pontos de não contato, em sistemas mecânicos e estruturais, com o auxı́lio de apenas um sensor (câmera fotográfica digital convencional), que possui
frequência de amostragem limitada a 3 fotos por segundo. Devido a este fato, o sinal medido é
reconstruı́do através do método da subamostragem e a vibração é medida em frequências acima
de 5 Hz. A metodologia de medição adotada envolve a seguintes etapas:
1. calibração do sistema de aquisição das imagens (câmera fotográfica digital comercial);
2. captura de uma sequência de imagens do sistema em vibração;
3. cálculo da posição no espaço de um ponto de interesse do sistema em cada imagem amostrada;
4. reconstrução do sinal de vibração do ponto de interesse através da técnica de subamostragem.
A calibração do sistema de aquisição das imagens envolve a determinação de parâmetros
para se encontrar a relação entre as coordenadas de um ponto na imagem e as coordenadas
deste ponto no espaço. De acordo com [206], o vetor de posição de um ponto na imagem
m = {u v t}T (em pixels) e o vetor de posição do mesmo ponto no espaço M = {X Y Z t}T
(em milı́metros), em uma determinada imagem t, estão relacionados por:

λm = K Rt M

(4.1)

onde λ é um fator de escala, Rt representa a matriz de transformação do sistema de coordenadas fı́sico para o sistema de coordenadas da imagem (parâmetros extrı́nsecos) e K é a matriz de
parâmetros intrı́nsecos da câmera, como distância focal e deformação da imagem. Além disso,
câmeras comerciais também apresentam distorções radiais da lente que precisam ser compensadas. As distorções radias da lente são representadas pelos coeficientes k1 e k2 [206].
Para encontrar todos os parâmetros de calibação, é necessário a amostragem de n imagens
de um modelo de calibração plano, em diferentes orientações, mantendo-se a distância focal
sempre fixa. O modelo de calibração deve conter m pontos em posições conhecidas (Fig. 4.1).
Após a aquisição das diversas imagens, os parâmetros são estimados pelo critério da máxima
verossimilhança, minimizando a seguinte função:

f1 =

n ∑
m
∑

∥mij − m̂(A, Ri , ti , Mj , k1 , k2 )∥2

i=1 j=1
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(4.2)

(a) modelo com 42 quadrados de 5 mm

(b) modelo com 108 quadrados de 5 mm

Figura 4.1: Modelos de calibração planos [60].

onde m̂(A, Ri , ti , Mj , k1 , k2 ) é a estimativa das coordenadas do j-ésimo ponto na i-ésima imagem e mij representa as coordenadas deste mesmo ponto na imagem. Devido ao fato da
minimização da função (4.2) ser não linear, a solução é obtida através do algoritmo de LevenbergMarquardt [198].
As imagens são capturadas por uma câmera fotográfica Nikon D3100, com velocidade
do obturador de 1/4000 s e tamanho de imagem de 14,2 Mp. A câmera é microcontrolada
externamente de modo a acionar o obturador em uma frequência pré-determinada. Devido à
necessidade de uma elevada luminosidade nos pontos de interesse da estrutura, cinco módulos
de iluminação foram utilizados nos experimentos, sendo que cada módulo é composto por um
LED de fluxo luminoso de 170 lm e temperatura de cor de 6500 K.
A equação de conversão das coordenadas do ponto de interesse em pixels para milı́metros
utiliza as informações obtidas na calibração da câmera, isto é, os seus parâmetros intrı́nsecos
dado pela matriz K e os parâmetros extrı́nsecos, representados pela rotação e translação da
câmera (matriz Rt ). Assim, adota-se a equação (4.1) e calculam-se as coordenadas reais de um
determinado ponto de interesse da imagem para cada imagem amostrada, obtendo-se uma série
de coordenadas do ponto de interesse no espaço.
A partir da série de coordenadas do ponto de interesse, pode-se reconstruir o sinal com a
escala de tempo correta, através da técnica de subamostragem, e identificar o comportamento
vibratório do ponto de interesse. A técnica de subamostragem exige a hipótese de vibração
periódica e de frequência conhecida. Pode-se classificar a técnica da subamostragem como coerente (Fig. 4.2(a)), quando as amostras para a reconstrução do sinal são realizadas sequencialmente em diferentes perı́odos [63], e incoerente (Fig. 4.2(b)), quando o processo de amostragem
ocorre de forma aleatória, necessitando de um algoritmo para o processamento e reconstrução
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(a) coerente

(b) incoerente

Figura 4.2: Métodos de subamostragem [60].

do sinal original [44]. Neste caso, adotou-se a subamostragem coerente, onde o número de
pontos de um perı́odo reconstruı́do é dado por [53]:

n
Tv
ωs
=
=
k
Ts
ωv

(4.3)

onde n é o número de pontos do sinal reconstruı́do, k é o número de perı́odos de vibração
necessários para reconstruir um perı́odo do sinal, Ts é o perı́odo de amostragem, Tv é o perı́odo
de vibração, ωs é a frequência de amostragem e ωv é a frequência de vibração (ou frequência de
periodicidade do sinal).

4.1.1 Medição de Vibração Estrutural
A fim de testar o método de medição em sistemas estruturais, realizam-se experimentos
em uma viga de aço, com dimensões de 630×30×0,8 mm em condição engastada-livre. Esta
viga possui três massas concentradas, de 91 g cada, e cinco miras de referência (pontos de
interesse) são fixadas ao longo da estrutura, sendo que três miras encontram-se sobre as massas
e as outras duas entre elas (Fig. 4.3).
A localização da câmera fotográfica e do sistema de iluminação também é mostrado na
Fig. 4.3. Nota-se, que cada módulo de iluminação concentra o seu feixe luminoso em apenas
uma mira de referência, e visando o melhor enquadramento do sistema estrutural na imagem,
posiciona-se a câmera verticalmente. Um excitador eletrodinâmico é acoplado à primeira massa
da estrutura, cujo sinal de excitação é gerado por um gerador de sinais analógico. Utiliza-se
também nas medições um vibrômetro a laser para medir o comportamento da estrutura, de
forma a se poder comparar os resultados obtidos pela metodologia em estudo e com medições
obtidas a partir de um sistema comercial.
A Fig. 4.4 apresenta os resultados obtidos para os pontos de medição 2 e 4 quando a
estrutura é excitada por sinal senoidal de frequência fixa. Como se pode observar, uma boa
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Figura 4.3: Montagem do aparato experimental para a medição da estrutura: (1) módulos de iluminação,
(2) câmera fotográfica [60].

correlação é observada quando a amplitude de vibração é maior do que 0,5 mm (Figs. 4.4(a),
4.4(b) e 4.4(e)). Quando a amplitude de vibração é menor do que 0,5 mm, a medição fotogramétrica passa a apresentar discrepâncias nos picos e vales da onda, superestimando os
resultados (Figs. 4.4(c) e 4.4(f)). Quando a amplitude de vibração é menor do que 0,1 mm, a
medição fotogramétrica não apresenta bons resultados (Fig. 4.4(d) – nó modal). Do ponto de
vista da reconstrução do sinal, observa-se a viabilidade do uso da técnica de subamostragem,
mesmo em frequências do sinal bastante acima da máxima frequência de aquisição da máquina
fotográfica, que é de 3 fotos por segundo.
A metodologia também foi testada com a estrutura sendo excitada por sinal de onda quadrada de frequência 3,2 Hz (Fig. 4.5). Como se pode observar, os resultados foram bastante
coerentes com aqueles medidos pelo vibrômetro a laser. Porém, observa-se novamente a dificuldade do método fotogramétrico em acompanhar variações de amplitude inferiores a 0,5 mm.
Este maior erro nas medições para amplitudes de vibração inferiores a 0,5 mm se deve à
resolução das imagens amostradas nos testes experimentais, da ordem de 0,1 mm/pixel. Para
melhorar os resultados, imagens com maior número de pixels devem ser obtidas, o que não foi
possı́vel ser feito com o equipamento disponı́vel (máxima resolução das imagens de 14,2 Mp).

4.1.2 Medição da Órbita de Eixos
O método proposto foi utilizado na medição das vibrações laterais de um sistema rotativo.
O sistema testado é composto por um eixo de aço, de 20 mm de diâmetro e 1020 mm de
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Figura 4.4: Comparação entre as medições fotogramétricas e as medições com vibrômetro a laser da
estrutura (excitação senoidal) [60].
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Figura 4.5: Comparação entre as medições fotogramétricas e as medições com vibrômetro a laser da
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Figura 4.6: Montagem do aparato experimental para a medição das vibrações do eixo: (1) módulos de
iluminação, (2) câmera fotográfica [60].

comprimento, suportado por mancais de rolamento autocompensadores, sendo acionado por
um motor elétrico cuja velocidade de rotação é controlada por um inversor de frequências. Na
seção média do eixo são montados seis discos rı́gidos de aço, com massa de 3 kg cada.
Os módulos de iluminação e a câmera fotográfica foram posicionados conforme ilustrado
na figura 4.6. De forma a se ter máxima intensidade luminosa na mira de referência (posicionada próxima ao centro de rotação dos discos), direcionam-se os cinco módulos de iluminação
para um único ponto. Os resultados experimentais obtidos pelo método proposto foram comparados com dois sensores de proximidade indutivos, montados a 90o entre si, os quais medem o
deslocamento do eixo nas direções vertical e horizontal.
Os resultados obtidos são apresentados na Fig. 4.7. Como se pode observar, os resultados obtidos são coerentes com aqueles medidos pelos sensores de proximidade. Devido ao
fato da máquina fotográfica estar focada no centro de rotação dos discos, as imagens obtidas
neste caso apresentaram uma resolução maior do que aquela obtida nos testes estruturais, com
valor de 0,0217 mm/pixel. Com isto, foi possı́vel medir amplitudes de vibração de até 0,15
mm com precisão aceitável (Fig. 4.7(b)) e, mesmo com amplitudes inferiores, os resultados são
próximos dos medidos com os sensores de proximidade (Fig. 4.7(a)). Conforme a velocidade
de rotação do sistema aumenta, as amplitudes das órbitas aumentam, o que leva o sistema a
apresentar medições ainda mais precisas. Nas velocidades acima de 900 rpm, onde se aproxima
a frequência de ressonância do sistema, os resultados obtidos coincidem com aqueles medidos através dos sensores de proximidade, mesmo para uma amplitude máxima de vibração de
0,6 mm.
Como se pode observar, os resultados mostram a viabilidade de se medir vibrações em
sistemas rotativos através de fotogrametria com subamostragem.
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Figura 4.7: Comparação entre as medições fotogramétricas e as medições com sensores de proximidade
indutivos das órbitas do sistema rotativo [60].
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4.2 Deteção de Trincas em Eixos por Entropia Aproximada
A possibilidade de falhas catastróficas em sistemas rotativos devido à propagação de trincas no rotor fez com que a indústria e a academia se interessassem cada vez mais no estudo da
dinâmica de rotores com trincas. Estes estudos visavam conhecer o comportamento dinâmico
do sistema na presença de trincas incipientes e, a partir desde conhecimento, estabelecer estratégias de identificação prévia da presença das mesmas.
A presença de uma trinca introduz uma flexibilidade adicional ao eixo, reduzindo a rigidez
global do sistema [51]. Neste sentido, diversos autores se dedicaram a entender o comportamento do mecanismo de abertura e fechamento da trinca quando o eixo gira, comumente chamado de ”respiração” da trinca [47, 68, 89, 117]. Observou-se que modelos de trinca baseados
na Mecânica da Fratura apresentaram resultados bastante coerentes com dados experimentais
em termos de rigidez e de percentual de abertura da trinca [207].
Do ponto de vista da dinâmica do rotor sujeito à presença da trinca, a redução da rigidez
do eixo faz com que a velocidade crı́tica do sistema também se reduza, porém este efeito é
muito sutil e de difı́cil identificação. Neste caso, é mais fácil observar em dados experimentais de vibração lateral do eixo a presença de componentes em frequências subarmônicas da
velocidade crı́tica [4, 47, 207]. A presença destas componentes subarmônicas nos sinais de
medição depende da profundidade da trinca e de caracterı́sticas do sistema, como a condição de
carregamento.
Apesar dos avanços na modelagem e identificação de rotores com trincas transversais,
o diagnóstico de trincas em fases iniciais é ainda alvo de investigação dada a dificuldade das
técnicas existentes em prever com segurança a existência de trincas incipientes. Por esta razão,
investiga-se o uso da entropia aproximada na diagnose de trincas em sistemas rotativos.
A entropia aproximada é um ı́ndice estatı́stico usado para quantificar a irregularidade de
uma serie de dados no domı́nio do tempo, o que pode ser útil na diferenciação entre duas séries
de dados distintas, permitindo identificar respostas anômalas do sistema [149]. Este ı́ndice vem
sendo bastante aplicado na Medicina para a caracterização de sinais em exames do sistema respiratório, exames cardiológicos e neurológicos. Na Engenharia, este ı́ndice é mais utilizado na
área de Telecomunicações, porém podem-se encontrar aplicações no monitoramento e detecção
de falhas em mancais de rolamento [201], monitoramento de variações de tensão elétrica em
linhas de transmissão [66] e determinação de condições de PIO (Pilot Induced Oscillations) em
voos de teste [36].
O algoritmo para o cálculo da entropia aproximada procura padrões de correspondência
dentro da série de dados e estabelece a chance de um trecho da série manter a correspondência
com outro trecho qualquer da mesma série [150]. Assim, uma amostra de m pontos da série é
considerada correspondente a outra amostra de m pontos da mesma série se a máxima distância
entre as amostras (definida por uma norma) estiver dentro de uma tolerância r. Este procedi61

mento é repetido para amostras de tamanho m + 1 e a probabilidade condicional para que esta
nova amostra continue correspondente com as demais é calculada.
De maneira mais explı́cita, a entropia aproximada pode ser calculada de acordo com o
algoritmo a seguir [164]. Dada uma série temporal x(n) de N pontos:
1. Defina vetores de tamanho m, da forma:

X(i) = [x(i), x(i − 1), . . . , x(i + m − 1)]

, i = 1 a (N − m + 1)

(4.4)

2. Defina a máxima diferença absoluta entre dois elementos de cada vetor:

d(X(i), X(j)) =

max

k=0 a (m−1)

|X(i + k) − X(j + k)|

(4.5)

3. Compare todos os vetores X(i) de tamanho m com todos os outros vetores X(j) de
tamanho m e seja Nim um vetor composto pelo número de vezes em que d(X(i), X(j)) ≤
r. O valor de r é normalmente calculado como uma fração f do desvio padrão da série
inteira:

r = f σ(x(n))

(4.6)

4. Calcule a razão entre Nim e o número total de vetores:

Cim =

Nim
N −m+1

(4.7)

5. Defina o parâmetro Øm como:

N −m+1
∑
1
Ø =
ln Cim
N − m + 1 i=1
m

(4.8)

6. Aumente a dimensão dos vetores para m + 1 e repita os passos 1 a 5 para obter Øm+1 ;
7. Calcule a entropia aproximada pela expressão:

EA(m) = lim Øm − Øm+1

(4.9)

N →∞
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Em aplicações práticas, onde a série de dados é finita, o valor da entropia aproximada
pode ser aproximado por:

EA(m) ≈ Øm − Øm+1

(4.10)

Para se investigar a eficiência deste algoritmo de cálculo da entropia aproximada na
identificação de trincas em eixos, utiliza-se o modelo de um rotor do tipo Laval semelhante
ao ilustrado na Fig. 3.9. Este rotor é composto por um eixo flexı́vel montado sobre mancais
rı́gidos e um disco montado equidistantemente dos mancais, onde a massa do sistema é concentrada com excentricidade ε. Nesta posição também se encontra uma trinca de profundidade a,
conforme ilustrado na Fig. 4.8. Um sistema de coordenadas móvel é adotado, solidário ao eixo,
onde a direção ξ representa a direção de abertura da trinca e a direção η representa a direção
lateral da trinca. O ângulo entre a posição do CG (excentricidade) e a direção de abertura da
trinca é β.

Figura 4.8: Sistemas de coordenadas adotado no modelo do rotor com trinca [89].

As equações de movimento deste sistema são dadas por:

M (ξ¨ − 2θ̇η̇ − θ̇2 ξ) − c(ξ˙ − θ̇η) + kξ ξ + kξη η =




M εθ̇2 cosβ − M gcosθ + M εθ̈senβ




M (η̈ − 2θ̇ξ˙ − θ̇2 η) − c(η̇ − θ̇ξ) + kη η + kηξ ξ =


M εθ̇2 senβ − M gsenθ + M εθ̈cosβ

(4.11)

onde M e c são a massa e o coeficiente de amortecimento do rotor e kij são os coeficientes de
rigidez equivalente do eixo com a trinca.
Os coeficientes de rigidez equivalente do eixo com a trinca dependem da flexibilidade do
eixo em cada direção, da forma:
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kξ =

νη
2
νξ νη − νξη

kη =

νξ
2
νη νξ − νηξ

kξη = kηξ = −

(4.12)

νηξ
2
νξ νη − νξη

Estas flexibilidades são calculadas a cada instante de tempo em função da abertura da
trinca e de propriedades do material do eixo:

L3
νξ =
+
48EI

∫ ∫

128L2 α′2 α
F (α/α′ )2 dα dw
EπD8

∫ ∫
L3
512L2 w2 α ′
νη =
+
F (α/α′ )2 dα dw
8
48EI
EπD
∫ ∫
256L2 α′ w
νξη = νηξ =
F (α/α′ )F ′ (α/α′ ) dα dw
EπD8

(4.13)

onde L e D são o comprimento e o diâmetro do eixo, E e I são o módulo de elasticidade do
material e o momento de inércia de área da secção transversal do eixo sem trinca, e dα dw
representa a área infinitesimal da trinca aberta (Fig. 4.9). As funções F (α/α′ ) e F ′ (α/α′ ) são
funções oriundas da teoria de Mecânica da Fratura, as quais consideram a intensidade da tensão
na trinca em função do modo de abertura da mesma (mais detalhes em [47, 164]).

Figura 4.9: Secção transversal do eixo com trinca e parâmetros geométricos [47].
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4.2.1 Resultados Numéricos
O valor da entropia aproximada é bastante sensı́vel aos parâmetros intrı́nsecos do algoritmo, como m e r, e também a parâmetros como a taxa de amostragem dos sinais. Por exemplo,
Chen et al. [40] demonstraram que a escolha errada de certos parâmetros pode levar à conclusão
de que um sinal chirp é mais irregular do que um sinal de ruı́do. Assim, investigou-se o efeito
dos parâmetros m (tamanho dos vetores de comparação) e f (fração do desvio padrão que define o valor da tolerância r) no valor da entropia aproximada resultante de um único sinal de
vibração. Para tanto, considerando-se os parâmetros listados na Tabela 4.1, o rotor foi acelerado
entre as velocidade de rotação de 200 e 210 rad/s e se amostrou o sinal de vibração lateral do
eixo. Os resultados do cálculo da entropia aproximada são apresentados na Fig. 4.10.
Tabela 4.1: Parâmetros adotados na simulação numérica do rotor com trinca.
parâmetro
massa do rotor (M )
comprimento do eixo (L)
diâmetro do eixo (D)
módulo de elasticidade (E)
tamanho da trinca (a/D)
excentricidade (ε/D)
√
fator de amortecimento (c/2 k0 M )
aceleração angular (θ̈)

valor
1,805
220
10
210
0,1
0,1
0,01
100

unidade
kg
mm
mm
GPa

rad/s2

Figura 4.10: Entropia aproximada do sinal de vibração do rotor com trinca para diferentes valores de m
e f [164].

Como se pode observar, a adoção de uma tolerância muito apertada (f < 0,4) faz com
que o valor da entropia aproximada do sinal apresente grande variação dependendo do tamanho
m dos vetores de comparação. Por outro lado, para valores de f > 0,5, o valor da entropia aproximada é praticamente o mesmo independentemente do tamanho dos vetores de comparação.
Portanto, considera-se que um valor de f = 0,5 represente uma boa relação de compromisso, de
forma que se tenha uma tolerância mı́nima com mı́nima dependência do tamanho dos vetores
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de comparação adotados. De forma a se trabalhar com um número mı́nimo de pontos, adota-se
m = 1000 nas análises seguintes.
A Fig. 4.11 apresenta os valores da entropia aproximada para diferentes tamanhos de
trinca no rotor sujeito a um nı́vel de desbalanço constante (ε/D = 0,1), quando o rotor é acelerado de 0 a 600 rad/s2 em 6 s. Como se pode observar, a presença da trinca no eixo faz com
que a curva de entropia aproximada ao longo do tempo apresente picos nas frequências equivalentes às harmônicas de 1/3 e de 1/2 da velocidade crı́tica do eixo, o que é coerente com os
resultados da literatura sobre a dinâmica de eixos com trincas [4, 47, 89]. Neste caso, quanto
maior é o tamanho da trinca, maior é o valor da entropia aproximada nos picos das frequências
subarmônicas de rotação. Fica claro, portanto, a viabilidade de aplicação do cálculo da entropia
aproximada na detecção de trincas em eixos, sendo possı́vel identificar trincas com até 5% do
diâmetro do eixo (Fig. 4.11).

Figura 4.11: Entropia aproximada do sinal de vibração do rotor com trinca de diferentes tamanhos [164].

Combinando-se os efeitos de tamanho de trinca e nı́vel de desbalanço, obtêm-se os resultados mostrados na Fig. 4.12. Quando não há trinca, o valor da entropia aproximada permanece
o mesmo independentemente do nı́vel de desbalanço do sistema. Quando a trinca tem tamanho
de 10% do diâmetro do eixo, o aumento do nı́vel de desbalanço acentua os picos na curva da
entropia aproximada. Porém, quando se tem uma trinca já bastante desenvolvida, com 30% do
diâmetro do eixo, os picos na curva de entropia aproximada são pronunciados o suficiente e
pouco afetados pelo nı́vel de desbalanço do sistema.
O fator de amortecimento do eixo afeta significativamente os resultados, como apresentado na Fig. 4.13, para o caso de a/D = 0,1 e ε/D = 0,1. Como se pode observar, o aumento do
nı́vel de amortecimento interno do eixo reduz os pico de entropia aproximada nas frequências
subarmônicas, o que pode dificultar a identificação da presença da trinca. Isto é coerente, dado
que o amortecimento tende a atenuar os efeitos vibratórios causados pela variação de rigidez no
eixo devido à trinca, diminuindo, portanto, o nı́vel de informação do sinal analisado.
Finalmente, o efeito do ângulo entre o desbalanço e a direção de abertura da trinca (β)
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Figura 4.12: Entropia aproximada do sinal de vibração do rotor com trinca de diferentes tamanhos e
diferentes nı́veis de desbalanço [164].

Figura 4.13: Entropia aproximada do sinal de vibração do rotor com diferente nı́veis de amortecimento
interno (a/D = 0,1 e ε/D = 0,1) [164].

Figura 4.14: Entropia aproximada do sinal de vibração do rotor com diferente ângulos do desbalanço
em relação à abertura da trinca (a/D = 0,1 e ε/D = 0,1) [164].
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é analisado (Fig. 4.14). Como se pode observar, a posição do desbalanço em relação à trinca,
que intuitivamente teria uma direção favorável para a abertura da mesma, não causa efeitos
significativos no valor da entropia aproximada. De fato, o cálculo da entropia aproximada
apresenta resultados bastante próximos independentemente do ângulo entre o desbalanço e a
direção de abertura da trinca.
Análises adicionais mostram que a técnica também é bastante robusta à presença de ruı́do
no sinal analisado, o que permite a sua aplicação sem a necessidade de pré-processamento
[164]. Trata-se de uma metodologia que requer a medição das vibrações do rotor em apenas
uma direção (vertical) e que pode ser usada em sistemas automáticos de detecção de falhas.
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Contribuições na Área de Controle de
Vibrações em Sistemas Rotativos
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Capı́tulo 5

Controle Passivo
Neste capı́tulo, são apresentadas contribuições no projeto e desenvolvimento de dispositivos de controle passivo das vibrações laterais de sistemas rotativos. Por controle passivo
entende-se aquele que não necessita de um sistema de sensoriamento e de realimentação para
que a atenuação dos movimentos vibratórios ocorra. Inicialmente, apresenta-se o conceito do
absorvedor dinâmico rotativo. Em seguida, apresenta-se o conceito do regenerador por indução
eletromagnética.

5.1 Absorvedor Dinâmico de Anel Rotativo
O controle passivo das vibrações laterais de máquinas rotativas representa uma alternativa
mais barata em relação às soluções de controle ativo. Neste sentido, uma abordagem mais básica
do problema seria o projeto de mancais e suportes com reserva de amortecimento ótimo [17, 86].
Se os mancais ou suportes não são capazes de apresentar o nı́vel de amortecimento desejado
para o sistema, pode-se partir para a adoção de dispositivos complementares, como os squeeze
film dampers [165] ou os seal dampers [192], os quais aumentam a reserva de amortecimento
dos mancais de modo passivo.
Os exemplos listados acima representam soluções de amplo espectro em frequência, pois
procuram reduzir a vibração do rotor qualquer que seja a frequência de excitação. Entretanto,
muitas máquinas rotativas operam em faixas de frequência bem definidas e estreitas e, nestes
casos, técnicas de atenuação modal podem ser aplicadas. As técnicas de atenuação modal se
referem ao projeto da máquina, ou de dispositivos a serem montados na máquina, de forma a se
reduzir ao mı́nimo a resposta forçada do sistema em faixas de frequência especı́ficas [119, 152].
Mais especificamente, a técnica procura posicionar antirressonâncias nos modos de vibração do
rotor em faixas de frequências desejadas, reduzindo-se assim a resposta do sistema nesta faixa.
Um exemplo de dispositivo deste tipo é o absorvedor dinâmico.
Dentre os absorvedores dinâmicos montados em sistemas rotativos, podem-se listar os
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absorvedores pendulares [79, 174] e de esferas [8, 103], destinados a controlar vibrações torcionais em eixos, e os absorvedores hidráulicos [14, 169] e de anel fixo [42], destinados a
controlar vibrações laterais de eixos. Devido à simplicidade e baixo custo, os absorvedores
hidráulicos, também chamados de balanceadores Leblanc, são comumente usados em máquinas
de lavar roupas verticais para reduzir as vibrações laterais durante o processo de centrifugação.
Porém, devido ao princı́pio de funcionamento destes absorvedores, a vibração pode ser apenas
parcialmente reduzida.
Neste contexto, estuda-se a aplicação e o efeito de um absorvedor dinâmico de anel rotativo nas vibrações laterais de uma máquina rotativa. Neste caso, um absorvedor dinâmico
de geometria simples foi montado no cesto de uma máquina de lavar roupas vertical visando
a redução das amplitudes de vibração no processo de centrifugação. As forças de desbalanço
no processo de centrifugação são originadas pela combinação da alta velocidade de rotação
com a distribuição desigual, e imprevisı́vel, da massa de roupa no interior do cesto da máquina.
Considerando-se que a eficiência do absorvedor dinâmico não depende da amplitude das forças
de excitação (desbalanço), mas sim da frequência de excitação, a redução de amplitude vibratória pode ocorrer qualquer que seja a condição de desbalanço da máquina.
A máquina de lavar roupas vertical adotada é composta por um tanque, suportado por
quatro barras de suspensão, dentro do qual se encontra o cesto giratório (Fig. 5.1(a)). Abaixo
do tanque se encontra o motor elétrico que aciona o cesto. O conjunto tanque-motor-cesto é
livre para transladar e rotacionar em torno dos pontos de fixação da suspensão (parte inferior do
tanque), não havendo, portanto, qualquer restrição na parte superior do tanque. O absorvedor
dinâmico rotativo em estudo é composto por um anel montado na parte superior do cesto de
modo a girar com a mesma velocidade de rotação do cesto (Fig. 5.1(b)). Trata-se de um anel de
aço de massa ∼5 kg conectado ao cesto através de oito elementos elásticos (barras cilı́ndricas
de aço) de 2,5 mm de diâmetro. O ajuste da frequência natural do absorvedor dinâmico rotativo pode ser feito alterando-se a posição vertical do anel, o que modifica o comprimento dos
elementos elásticos e, consequentemente, sua rigidez equivalente.
Durante o processo de centrifugação da máquina de lavar adotada, o cesto gira a uma
frequência de ∼13 Hz. Assim, a frequência natural do absorvedor deve ser ajustada para
13 Hz de modo que o mesmo opere eficientemente. Isto representa uma rigidez equivalente
de 4169,9 N/m para cada um dos oito elementos elásticos do sistema. Considerando-se que
a rigidez equivalente de uma viga de Euler-Bernoulli, engastada-engastada com translação em
uma extremidade, é dada por [76]:

keq =

12EI
l3

(5.1)

onde E é o módulo de elasticidade do material da viga, I é o momento de inércia de área da
seção transversal da viga e l é o comprimento da viga, o comprimento teórico necessário para os
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(a) máquina de lavar vertical [83]

(b) absorvedor dinâmico rotativo

Figura 5.1: Absorvedor dinâmico de anel rotativo montado em uma máquina de lavar roupas vertical
[34].

Figura 5.2: Colapso do absorvedor dinâmico rotativo montado a 105 mm do topo do cesto [34].

elementos elásticos do sistema é de 105 mm (distância entre o topo do cesto e a parte inferior do
anel). Testando-se a máquina de lavar com o absorvedor montado a 105 mm do cesto e com um
desbalanço de 250 g montado na parede interna do cesto, distante 230 mm do centro de rotação,
observou-se a efetiva transferência de energia vibratória do cesto para o anel do absorvedor a
ponto de se atingir o limite de escoamento do material dos elementos elásticos (Fig. 5.2). Neste
caso, o amortecimento estrutural do sistema não foi suficiente para dissipar a energia vibratória
do anel, levando o sistema a apresentar grandes amplitudes de vibração e, como resultado, o
colapso da estrutura do absorvedor antes mesmo de se atingir o regime estacionário de rotação.
Por esta razão, testou-se o sistema com o absorvedor montado a 95 mm do cesto, o que representa uma condição quasi-ajustada da frequência natural do absorvedor dinâmico em relação
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Figura 5.4: Comparação numérico-experimental das órbitas do cesto da máquina de lavar roupas com
desbalanço de 500 g: – – ponto A (num.), – ponto B (num.), ◦ ponto A (exp.),  ponto B
(exp.) [34].

à frequência de rotação do cesto. Neste caso, a frequência natural teórica do absorvedor ficou
em 15,1 Hz. Os resultados obtidos são mostrados na Fig. 5.3, para o desbalanço de 250 g, e na
Fig. 5.4, para o desbalanço de 500 g.
Observa-se nas Figs. 5.3 e 5.4 uma significativa redução da amplitude das órbitas do cesto
com o uso do absorvedor dinâmico rotativo em relação aos resultados obtidos sem o absorvedor,
especialmente no plano superior do cesto (ponto B). No plano superior do cesto (ponto B),
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com desbalanço de 250 g houve uma redução de 69% na amplitude da órbita, enquanto com
desbalanço de 500 g houve uma redução de 57% na amplitude da órbita. No plano inferior do
cesto (ponto A), observa-se uma redução de 22% na amplitude da órbita com desbalanço de 250
g e uma redução de 13% na amplitude da órbita com desbalanço de 500 g. Além disso, com o
uso do absorvedor, as órbitas do plano inferior do cesto apresentam amplitudes maiores do que
as órbitas do plano superior do cesto. Isto mostra uma mudança no modo de vibração do cesto.
No caso do sistema sem absorvedor, o sistema apresenta um modo de vibrar cônico invertido
enquanto no caso do sistema com absorvedor, o sistema apresenta um modo de vibrar cônico
em pé.
O modelo matemático adotado para representar a dinâmica do cesto com o absorvedor
dinâmico rotativo considera o cesto da máquina como um corpo rı́gido que pode sofrer duas
translações e três rotações no espaço (Fig. 5.5). Neste caso, o movimento de translação vertical
é desprezado e se considera a elasticidade da suspensão na parte inferior do cesto (ponto A)
através de elementos de mola e de amortecimento. O rotor (cesto) está sujeito ao peso próprio
e a forças de desbalanço, aplicadas no ponto CG. O anel do absorvedor é representado por sua
inércia, sujeita ao peso próprio, e pode apresentar translações em relação ao ponto B do cesto,
onde se considera a elasticidade local do absorvedor. Desta forma, chega-se a um sistema de
seis equações diferenciais não lineares de segunda ordem [33], da forma:

B(β, γ, xa , ya ) s̈ = f (s, ṡ, ϕ̇)

(5.2)

onde s é o vetor de deslocamentos, composto pelos deslocamentos do ponto A (xA ,yA ), deslocamentos relativos do anel (xa ,ya ) e pelas rotações β e γ, e ϕ̇ é a velocidade de rotação do
cesto.
Observa-se nas Figs. 5.3 e 5.4 uma discrepância entre os resultados numéricos e experimentais (os dados utilizados nas simulações são apresentados na Tabela 5.1). As órbitas obtidas numericamente nos planos inferior e superior do cesto apresentam amplitudes bastante
próximas, evidenciando um modo de vibrar cilı́ndrico, algo diferente do observado experimentalmente (cônico em pé). Isto pode ser explicado ao se analisar a resposta ao desbalanço do
sistema (Fig. 5.6), obtida numericamente. Como se pode observar, o modo de vibrar cilı́ndrico
(resposta igual nos planos inferior e superior do cesto) ocorre em uma razão de frequências ao
redor de 0,81, o que é o caso do absorvedor montado a 95 mm do cesto (ωa = 15,1 Hz ⇒ ϕ̇/ωa
= 0,86). Porém, considerando-se que nos resultados experimentais as órbitas no plano superior
são menores do que no plano inferior do cesto, pode-se inferir que a frequência natural real do
absorvedor está entre 15,1 e 13 Hz (razões de frequência entre 0,86 e 1,0). De fato, o engaste
dos elementos elásticos na parte superior do cesto não é perfeito, o que resultaria em menor
rigidez do sistema (menor frequência natural do absorvedor).
Analisando-se os resultados da Fig. 5.6, em tese, um absorvedor perfeitamente ajustado
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Figura 5.5: Sistemas de coordenadas adotados na modelagem matemática da máquina de lavar com
absorvedor dinâmico rotativo [33].

Tabela 5.1: Valores de parâmetros na simulação da máquina de lavar roupas com absorvedor dinâmico
rotativo.
parâmetro
massa do conjunto tanque-motor-cesto
momento de inércia polar do conjunto
momento de inércia lateral do conjunto
posição do ponto B em relação ao ponto A
rigidez linear da suspensão
rigidez torcional da suspensão
amortecimento linear da suspensão
amortecimento torcional da suspensão
massa de desbalanço
posição do desbalanço em relação ao ponto A
excentricidade do desbalanço
frequência de rotação do cesto

valor
30
0,632
3,658
460
2100
100
60
10
250 / 500
150
230
13

unidade
kg
kg.m2
kg.m2
mm
N/m
N.m/rad
N.s/m
N.m.s/rad
g
mm
mm
Hz

(ϕ̇/ωa = 1,0) resultaria em amplitudes de vibração bastante pequenas na parte superior do cesto
(antiressonância local), porém não tão pequenas na parte inferior do cesto. A antirressonância
da parte inferior do cesto ocorre em ϕ̇/ωa = 1,12, quando a órbita do plano superior volta a
apresentar grandes amplitudes. De modo a se projetar o sistema de maneira a se ter mı́nima
amplitude nos dois planos de vibração do cesto, pode-se adotar uma solução de compromisso
de forma que a razão de frequências do sistema fique entre 1,0 e 1,12 (11,6 < ωa < 13 Hz).
Entretanto, nesta faixa de frequências, as partes inferior e superior do cesto estarão em oposição
de fase (Fig. 5.6(b)), representando um modo de vibrar diferente dos anteriores, de formato bicônico, porém com mı́nima amplitude.
Próximo às antirressonâncias do sistema, a resposta ao desbalanço do anel do absorve76
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Figura 5.6: Resposta ao desbalanço do sistema com absorvedor dinâmico: (a) amplitude, (b) fase,
– – ponto A, – ponto B, – . – ponto CGa (absorvedor) [34].

dor dinâmico (ponto CGa) cresce com o aumento da razão de frequências. Isto significa que,
quanto maior é a razão de frequências, maior é a órbita apresentada pelo anel do absorvedor e,
consequentemente, maiores são as tensões que os elementos elásticos sofrem. Dependendo da
frequência natural adotada para o absorvedor, deve-se assegurar que as tensões nos elementos
elásticos não ultrapassem o limite de escoamento do material adotado, como relatado anteriormente. Isto pode ser feito mudando-se a geometria dos elementos elásticos ou introduzindo
amortecimento no absorvedor através de elementos viscoelásticos [151]. Na realidade, elementos viscoelásticos podem ser usados para introduzir tanto rigidez quando amortecimento no
sistema, substituindo os elementos puramente elásticos adotados nesta análise.

5.2 Dissipador por Indução Eletromagnética
Uma forma de se dissipar a energia vibratória lateral do eixo é através da conversão desta
energia em outra forma de energia, geralmente elétrica, conhecida como regeneração, coleta ou
colheita de energia (energy harvesting). Os sistemas de colheita de energia atualmente existentes podem ser divididos em três técnicas principais, voltadas para geração de energia elétrica:
piezelétrica, eletrostática e eletromagnética [20, 59, 161].
A técnica piezelétrica consiste na utilização de materiais piezelétricos, ou seja, materiais que possuem a caracterı́stica de gerar corrente elétrica quando deformados [52, 157, 200].
Já a técnica eletrostática é realizada por meio de condutores separados por um dielétrico, de
maneira similar a um capacitor, na qual o movimento entre as placas altera a energia armazenada, possibilitando a criação de mecanismos geradores de energia [161]. Por fim, a técnica
eletromagnética é uma das técnicas mais antigas e bem conhecidas, sendo composta por uma
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fonte de campo magnético como, por exemplo, um ı́mã permanente, e um enrolamento, por
exemplo, uma bobina. Quando há movimento relativo entre a fonte de campo magnético e o
enrolamento, é criada uma variação do fluxo magnético pelo tempo, ocasionando assim uma
tensão induzida e, consequentemente, produzindo corrente elétrica no enrolamento. Independentemente da técnica escolhida, vários trabalhos na literatura procuram identificar a melhor
construção do dispositivo de forma a atingir a maior eficiência na captação e conversão de energia, para as maiores faixas possı́veis de frequências e amplitudes de vibração [157, 209]. Estas
pesquisas são direcionadas para sistemas microeletromecânicos (MEMs), destacando-se o uso
destes MEMs como fonte de alimentação para microcontroladores e sistemas sem fio.
Além da dissipação vibratória, a energia elétrica resultante pode ser utilizada para diversos
fins, incluindo, porém não se limitando a: sensoriamento da própria vibração do sistema [180],
alimentação de microcontroladores [10], sistemas de telemetria [71] e circuitos de dissipação
[187]. Sistemas de conversão energética podem também ser usados em substituição das baterias
convencionais, o que possui diversas consequências, como a diminuição do impacto ambiental
devido ao descarte das baterias [20], vida útil potencialmente infinita [161] e viabilização da
instalação de equipamentos em locais de difı́cil acesso e manutenção.
Técnicas para a dissipação de energia de sistemas rotativos podem ser encontradas em
patentes. A patente Sul-Coreana KR 100978298 B1 [81], descreve um gerador elétrico montado nas juntas da suspensão de um veı́culo, que transforma energia mecânica de rotação em
energia elétrica através de indução eletromagnética. Esta conversão de energia atenua os movimentos de rotação da suspensão e resulta em energia elétrica disponı́vel para o veı́culo. Outro
exemplo deste tipo de técnica é o pedido de patente Chinês CN 101929520 A [199], que descreve um motor hidráulico que aciona um gerador elétrico para a conversão de energia e para
a atenuação dos movimentos de um pistão hidráulico. Apesar da aplicação em sistemas rotativos, estes exemplos visam a redução de vibrações rotacionais de um eixo que não transmite
potência. Deste modo, toda a potência oriunda das vibrações rotacionais pode ser transformada
em energia elétrica e, caso não exista vibração, não há potência a ser convertida no eixo.
Entretanto, os sistemas apresentados na patente Sul-Coreana e no pedido de patente
Chinês não seriam adequados caso o eixo transmitisse potência, pois transformariam potência
útil de rotação em energia elétrica, diminuindo a eficiência da máquina, com o agravante das
vibrações laterais não serem afetadas. Deste modo, desenvolveu-se um sistema de dissipação
de energia vibratória baseado em conversão eletromagnética, em que as vibrações laterais apresentadas pelo eixo são dissipadas ao mesmo tempo em que se consegue aproveitar a energia
antes desperdiçada, sem acarretar em um torque resistivo no eixo de transmissão de potência
durante a conversão de energia [190].
O dispositivo é composto por um conjunto de quatro ı́mãs permanentes NdFeB (neodı́mioferro-boro), anelares e com polarização axial, montados em um eixo de aço de 20 mm de
diâmetro suportado por mancais de rolamento autocompensadores (Fig. 5.7(a)). Um conjunto
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(a) sem enrolamentos

(b) com enrolamentos

(c) bancada de testes

Figura 5.7: Dispositivo dissipador de vibrações por indução eletromagnética montado na bancada de
testes [12].

de oito enrolamentos de fio de cobre esmaltado AWG 30, com 400 espiras cada, é montado a
uma distância de 2 mm dos ı́mãs em uma estrutura fixa externa ao eixo (Fig. 5.7(b)). O eixo
é acionado por um motor elétrico, cuja velocidade de rotação é controlada por um inversor de
frequências. O torque transmitido ao eixo é medido por um transdutor de torque montado entre
o motor elétrico e o eixo. Discos de aço, de 3 kg cada, são montados no eixo de forma a se compor o sistema rotativo. A deflexão do eixo devido ao desbalanço é medida através de sensores
de proximidade indutivos montados nas direções ortogonais (horizontal e vertical) próximo aos
discos (Fig. 5.7(c)).
A solução construtiva adotada para o dispositivo (ı́mãs polarizados axialmente e enrolamentos paralelos ao eixo) faz com que os vetores do campo magnético e da normal à área do
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enrolamento sejam vetores paralelos. Com isto, teoricamente, não há geração de torque [139].
Quando o eixo gira em torno de um ponto (sem vibração lateral), o campo magnético permanece constante para o enrolamento e, consequentemente, não há indução eletromagnética no
enrolamento. Assim, também não haverá força. Porém, quando o eixo apresenta movimento
lateral, o campo magnético varia em relação ao enrolamento (ı́mã se aproxima e se afasta do enrolamento). Logo, a variação temporal do campo magnético induzirá corrente no enrolamento.
Pelo princı́pio da conservação de energia, como não há torque, deverá haver uma força entre o
enrolamento e os ı́mãs. Segundo a Lei de Lenz, esta força é contrária ao movimento.
Foram realizados testes em três configurações distintas. A primeira configuração consiste
em conectar os enrolamentos em série (Fig. 5.8(a)); a segunda configuração consiste em conectar os enrolamentos em paralelo em paralelo (Fig. 5.8(b)); e a terceira configuração consistem
em manter os enrolamentos independentes (Fig. 5.8(c)).

(a) série

(b) paralelo

(c) independente

Figura 5.8: Diferentes configurações de conexão dos terminais dos enrolamentos [12].

O comportamento do sistema rotativo com o dispositivo foi medido em diferentes velocidades de rotação do eixo. Os resultados obtidos de máxima amplitude da órbita são apresentados na Fig. 5.9 em comparação aos resultados obtidos do sistema em vazio (sem o dispositivo).
Como se pode observar, existe um máximo da amplitude da órbita na frequência de 17,3 Hz,
sendo esta, portanto, a frequência de ressonância do sistema (ou velocidade crı́tica). Observase também que a amplitude do pico de ressonância diminui com a adoção do dispositivo de
dissipação eletromagnético. O uso do dispositivo de dissipação resultou em uma redução da
amplitude do pico de ressonância de 2,5% para o caso de enrolamentos em série (Fig. 5.9(a)),
de 1,8% para o caso dde enrolamentos em paralelo (Fig. 5.9(a)) e de 6,8% para o caso de enrolamentos independentes.
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(a) enrolamentos em série

(b) enrolamentos em paralelo

(c) enrolementos independentes

Figura 5.9: Amplitude máxima da órbita do eixo em função da frequência de rotação: comparação entre
as configurações testadas e o sistema em vazio [12].

Assim, analisando-se os resultados experimentais obtidos, o dispositivo com a configuração
de enrolamentos independentes foi a que apresentou os melhores resultados em termos de
dissipação da energia vibratória do eixo. Esta dissipação ocorreu preponderantemente na faixa
de frequência correspondente à velocidade crı́tica do sistema, ou seja, regiões onde o eixo apresenta maior amplitude de vibração. Embora a redução da amplitude do pico de vibração obtida
tenha sido pequena (6,8%), os resultados validam o conceito do dissipador.
Outro requisito do trabalho era que o sistema apresentasse um torque de acionamento
nulo ou muito baixo. A princı́pio, foi medido o torque de acionamento do sistema em vazio, o
qual apresentou um valor médio de 0,077 Nm (Fig. 5.10). Os ensaios com as três configurações
do dispositivo resultaram em valores de torque inferiores a 0,2 Nm, representando um aumento
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Figura 5.10: Torque de acionamento do eixo em função da frequência de rotação: comparação entre as
configurações testadas e o sistema em vazio [12].

do torque menor do que 0,123 Nm em relação ao sistema em vazio. A configuração com
enrolamentos independentes apresentou valores de torque muito próximos daqueles obtidos
com o sistema em vazio, atendendo, portanto, de maneira satisfatória este requisito de projeto.
O dispositivo com configuração de enrolamentos em série apresentou um valor de torque médio
de 0,137 Nm (aumento de 0,06 Nm em relação ao sistema em vazio), com o torque aumentando
com a velocidade de rotação. O dispositivo com configuração de enrolamentos em paralelo
apresentou uma curva de torque com acentuada variação positiva em relação à velocidade de
rotação, sendo estes os resultados obtidos com os maiores valores de torque de acionamento
dentre os casos testados.
Um torque de acionamento adicional já era esperado devido à possı́vel não homogeneidade do campo magnético dos ı́mãs permanentes, à não homogeneidade dos enrolamentos e
aos efeitos de borda. Mesmo assim, os resultados obtidos com a configuração de enrolamentos
independentes mostram que o aumento no torque de acionamento não é significativo, reiterando
ser esta a melhor escolha dentre os casos estudados.
Os resultados obtidos de tensão elétrica induzida nos enrolamentos são apresentados na
Fig. 5.11. Como se pode observar, os testes do dispositivo apresentaram um resultado de tensão
elétrica induzida crescente com a frequência. O dispositivo com enrolamentos em série apresentou os maiores resultados de tensão elétrica induzida (máximo de aproximadamente 90 mVAC ),
o que já era esperado dado o tipo de configuração adotado. O dispositivo com configuração
de enrolamentos em paralelo apresentou resultados de tensão elétrica induzida de menor valor em relação à configuração em série, porém apresentando uma taxa de variação maior com
a velocidade de rotação. Já o dispositivo com a configuração de enrolamentos independentes
apresentou os menores valores de tensão elétrica induzida, atingindo um máximo de 55 mVAC
na máxima frequência de rotação adotada para o sistema rotativo. Entretanto, é importante lembrar que a medição da configuração com enrolamentos independentes foi feita em apenas um
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Figura 5.11: Tensão elétrica induzida em função da frequência de rotação: comparação entre as
configurações testadas e o sistema em vazio [12].

dos enrolamentos e que o sistema é composto por oito enrolamentos induzindo, teoricamente,
igual tensão elétrica.
Assim, os resultados experimentais mostram a viabilidade do conceito de dissipação vibratória dos movimentos laterais do eixo através do dispositivo de dissipação estudado, com
mı́nimo acréscimo de torque de acionamento. Embora os resultados obtidos de dissipação
vibratória tenham sido pequenos (redução de 6,8% na amplitude do pico de ressonância), é
possı́vel intuir efeitos mais significativos com o uso de um maior número de ı́mãs permanentes
e/ou ı́mãs permanentes com campo magnético mais forte.
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Capı́tulo 6

Controle Ativo
Neste capı́tulo, são apresentadas contribuições no projeto e desenvolvimento de dispositivos de controle ativo das vibrações laterais de sistemas rotativos. Por controle ativo entende-se
aquele que necessita de um sistema de sensoriamento e de realimentação para que a atenuação
dos movimentos vibratórios ocorra. Inicialmente, apresenta-se o conceito do mancal hidrodinâmico segmentado com atuadores eletromagnéticos. Em seguida, apresenta-se o conceito da
autoidentificação, um procedimento de identificação e determinação dos ganhos do controlador
sem a interferência humana.

6.1 Mancal Hidrodinâmico Segmentado com Atuadores
Eletromagnéticos
O mancal é um dos principais elementos de máquinas rotativas, e são projetados para
que a máquina apresente caracterı́sticas dinâmicas que a permitam operar em uma determinada
faixa de operação. Entretanto, uma vez definidas, estas faixas de operação não podem ser alteradas. Isto significa que em uma situação imprevista de mudança das condições de operação, de
demanda, ou mesmo falha, as caracterı́sticas dinâmicas da máquina podem se alterar, de forma
que estas novas caracterı́sticas podem não ser apropriadas para a nova condição de operação
imposta à máquina.
Uma das propriedades de mancais hidrodinâmicos segmentados é o desacoplamento entre as duas direções ortogonais. Este desacoplamento permite que os movimentos vertical e
horizontal do rotor, em um dado sistema de referência, sejam independentes, o que não ocorre
com outros tipos de mancal hidrodinâmico. Por este fato, acreditava-se que mancais segmentados eram incondicionalmente estáveis. Porém, estudos sobre instabilidades e vibrações autoexcitadas sub-sı́ncronas em mancais segmentados surgiram a partir do final da década de 80,
confrontando esta afirmação [64, 108]. Estas análises são praticamente unânimes ao se afirmar
que há grande probabilidade do sistema apresentar instabilidade quando se têm grandes folgas
85

Tabela 6.1: Vantagens e desvantagens do uso de mancais hidrodinâmicos segmentados e mancais
magnéticos.
vantagens

desvantagens

• alta capacidade de carga
mancal segmentado

• desacoplamento entre direções
ortogonais

• baixa limpeza

• facilidade de montagem

• possı́vel instabilidade
dinâmica

• facilidade de alteração das
caracterı́sticas dinâmicas

• baixa capacidade de carga

• contato nulo com o rotor
mancal magnético

• sistema periférico volumoso
(suprimento de óleo)

• alta limpeza
• ampla faixa de operação (altas
frequências de rotação)

• complexidade construtiva
proporcional ao tamanho
• necessidade de sistema de
proteção em caso de falha ou
excesso de carga

radiais e pequenos carregamentos estáticos sobre o rotor.
O fato dos sistemas rotativos poderem apresentar instabilidades em certas condições de
operação fez com que se pensasse em uma forma de garantir o aumento das reservas de amortecimento e, consequentemente, da faixa de estabilidade destes sistemas. Uma proposta para
atingir este objetivo foi a utilização de sistemas de controle nos mancais. Mancais ativos permitem alterar as caracterı́sticas dinâmicas do mancal e, consequentemente, da máquina de maneira
que estas caracterı́sticas sejam adequadas às condições de operação impostas (eliminação de paradas súbitas da produção e aumento da disponibilidade).
As primeiras ideias de se controlarem ativamente vibrações em sistemas rotativos surgiram através do uso de mancais magnéticos. Os mancais magnéticos possuem a vantagem de
atuarem sem contato, em uma ampla faixa de frequências e são considerados sistemas ”limpos”, já que não há a necessidade de se ter qualquer tipo de fluido (a não ser ar) na interface
entre o rotor e o mancal [173]. Entretanto, mancais magnéticos tornam-se proibitivamente caros
quando aplicados em sistemas rotativos de grande porte. Nestes sistemas, as forças envolvidas
são elevadas e o sistema magnético fica complexo e pouco compacto. Além disso, sistemas
de proteção, como mancais auxiliares, devem ser inseridos na máquina para o caso de falha
do sistema elétrico ou excesso de carga sobre o mancal magnético [85, 93]. Assim, mancais
magnéticos (isoladamente) não são os mais indicados para a aplicação em máquinas de grande
porte, apesar dos avanços recentes de desenvolvimento [173]. As vantagens e desvantagens do
uso de mancais hidrodinâmicos segmentados e mancais magnéticos estão listadas na Tabela 6.1.
Neste contexto, surge o conceito do mancal hidrodinâmico segmentado ativo com atuado86

res eletromagnéticos, o qual visa aproveitar as vantagens dos mancais segmentado e magnético
para a alteração das caracterı́sticas dinâmicas e a atenuação e controle das vibrações no sistema rotativo [189]. A ideia consiste em aproveitar a capacidade de carga e a estabilidade do
mancal hidrodinâmico segmentado para o suporte do rotor, ficando a atuação a cargo de atuadores eletromagnéticos instalados nas sapatas do mancal. Como visto na Tabela 6.1, mancais
magnéticos possuem baixa capacidade de carga, ao contrário dos mancais segmentados. Como
consequência, os mancais magnéticos devem ser extremamente robustos (grandes, e consequentemente complexos e caros) para apresentarem uma capacidade de carga similar à dos mancais
segmentados para uma mesma aplicação, e ainda atuarem como mancais ativos. Utilizando-se
o mancal segmentado como mecanismo de sustentação do rotor, pode-se reduzir o tamanho
do mancal magnético, pois este passa a ser um mecanismo apenas de atuação, e não mais de
sustentação. Com isto, não há mais a necessidade de um sistema de segurança caso o atuador
eletromagnético venha a falhar, pois o mancal segmentado é o elemento de sustentação do rotor.
De forma a se ter um sistema compacto, inserem-se os eletromagnetos nas sapatas móveis do
mancal segmentado.
O mancal hidrodinâmico segmentado com atuadores eletromagnéticos foi originariamente
idealizado com quatro sapatas móveis montadas em uma configuração de carregamento entre
sapatas (Fig. 6.1(a)). As sapatas são compostas por caixas de aço carbono dentro das quais se inserem os enrolamentos dos atuadores eletromagnéticos (Fig. 6.1(b)), e uma tampa de latão fecha
o conjunto formando a superfı́cie de deslizamento do mancal. Os atuadores eletromagnéticos
adotados inicialmente no desenvolvimento do mancal são atuadores comerciais, cuja máxima
força é de 910 N quando em contato com a superfı́cie de um objeto plano de aço de baixo carbono. Óleo pressurizado é suprido ao mancal de modo preencher a cavidade interna do mesmo
e garantir as condições de sustentação hidrodinâmica (formação de filme de óleo na folga radial
do mancal).

(a) mancal segmentado

(b) sapata com atuador

Figura 6.1: Mancal hidrodinâmico segmentado com atuadores eletromagnéticos [196].
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Figura 6.2: Bancada de testes: (1) eixo, (2) mancal de rolamento autocompensador, (3) mancal hidrodinâmico segmentado com atuadores eletromagnéticos, (4) motor elétrico, (5) junta universal, (6) mesa inercial, (7) sensores de proximidade, (8) mancal de excitação, (9) sistema
hidráulico, (10) sistema de refrigeração do óleo.

A bancada de testes, mostrada na Fig. 6.2, é composta por um eixo (1) de aço de 80
mm de diâmetro suportado em uma extremidade por mancal de rolamento autocompensador
(2) e na outra extremidade pelo mancal hidrodinâmico segmentado em estudo (3). O eixo é
acionado por um motor elétrico (4) através de uma junta universal (5) e a velocidade de rotação
é controlada por um inversor de frequências. Sensores de proximidade (7) são montados na
carcaça do mancal, nas direções ortogonais, e são responsáveis por medir os deslocamentos
laterais do eixo. Um mancal de rolamento auxiliar (8) é montado na ponta do eixo de forma a
se poder conectar um shaker nas identificações dinâmicas do sistema. A unidade hidráulica (9)
supre óleo ao mancal ativo, cuja temperatura é controlada através de um sistema de refrigeração
(10) e sensor de temperatura no mancal.

6.1.1 Modelagem Matemática do Sistema
Conforme descrito na Seção 2.1.2, a bancada de testes pode ser modelada pela Dinâmica
de Corpos Rı́gidos considerando-se pequenos deslocamentos angulares (β,γ) do eixo em torno
de um ponto de pivoteamento (ponto R representando o mancal de rolamentos autocompensador
montado próximo ao motor) – Fig. 2.8(b). O rotor está sujeito ao peso próprio, aplicado no
ponto O, a forças hidrodinâmicas aplicadas no ponto H (mancal hidrodinâmico) e a forças de
excitação externas aplicadas no ponto E (identificação dinâmica). Desta forma, chega-se a um
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sistema de duas equações diferenciais linearizadas de segunda ordem para o rotor [132]. Como
estas equações dependem das forças hidrodinâmicas atuantes no mancal hidrodinâmico, tem-se
também equações diferenciais não lineares de segunda ordem adicionais:

s̈ = fr (s, ṡ, ϕ̇, FE , FH , Fa )



α̈ = fα (s, ϕ̇, FH , Fa )

F = FH (s, ϕ̇, parâmetros geométricos, parâmetros do fluido)

 H
Fa = Fa (s, Gp , Gd , parâmetros atuadores)

(6.1)

onde s é o vetor de deslocamentos angulares do rotor (β,γ), α é o vetor de deslocamentos
angulares das sapatas do mancal hidrodinâmico, e ϕ̇ é a velocidade de rotação do rotor. As
forças hidrodinâmicas FH são calculadas a cada instante de tempo resolvendo-se a equação de
Reynolds (Eq.(2.6)) nas quatro sapatas do mancal.
A força eletromagnética resultante dos atuadores (Fa ) é modelada como uma função da
corrente elétrica que passa pelo enrolamento e da distância do atuador ao eixo [173]:

Fa = K

ξ2
d2

(6.2)

onde ξ é a corrente elétrica, d é a distância entre o atuador e o eixo e K é uma constante
de proporcionalidade (ganho do atuador). Esta expressão para a força eletromagnética é obtida
após uma simplificação da lei de Biot-Savart aplicada a um solenoide em um circuito magnético
com entreferro de distância d [80].
A corrente elétrica no enrolamento do atuador é considerada uma função da tensão elétrica
aplicada no enrolamento, da forma:
(
ξ=

jωa1 + a0
jωb1 + b0

)
v

(6.3)

onde v é a tensão elétrica aplicada ao enrolamento. Assim, esta expressão representa o modelo
elétrico do atuador eletromagnético, onde b0 representa a resistência elétrica do enrolamento,
a0 representa a indutância elétrica do enrolamento e os termos a1 e b1 são referente a não
linearidades do sistema.
Inserindo-se a Eq.(6.3) na Eq.(6.2), chega-se o modelo matemático do atuador eletromagnético relacionando a força de atuação com a tensão elétrica aplicada no enrolamento:
(
Fa =

jωā1 + ā0
jωb1 + b0

)2

v2
d2

(6.4)
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Figura 6.3: Aparato experimental para a medição da força dos atuadores eletromagnéticos: (1) atuador,
(2) cilindro de aço, (3) célula de carga, (4) drive do atuador.

Tabela 6.2: Parâmetros do modelo matemático dos atuadores.
ā1 = −7.2015 × 10−6 v 3 + 1.5102 × 10−4 v 2 − 1.1294 × 10−3 v + 3.4599 × 10−3
ā0 = 1.8071 × 10−4 v 2 − 2.9092 × 10−3 v + 2.5321 × 10−2
b1 = 2.7544 × 10−2 v 2 − 4.7705 × 10−1 v + 3.1390
b0 = 22.0

onde āi =

√
Kai .

A capacidade de atuação dos atuadores foi identificada experimentalmente em termos
da tensão aplicada no enrolamento e da frequência. Os atuadores foram montados em uma
estrutura rı́gida (Fig. 6.3) e um cilindro de mesmo material e diâmetro do eixo foi montado a
0,5 mm dos atuadores sobre uma célula de carga, responsável pela medição da força resultante.
O drive dos atuadores amplifica o sinal de referência de baixa potência (0 a 10 V) para o sinal
de alta potência (0 a 24 V) a ser aplicado no enrolamento.
Adotando-se os parâmetros listados na Tabela 6.2, obtiveram-se os resultados mostrados
na Fig. 6.4. Observa-se boa correlação entre o modelo e o experimento em relação à força
eletromagnética resultante. Por outro lado, há alguma discordância nos resultados da fase,
especialmente nos casos de tensão elétrica de referência de 5,7 e 7,7 V acima de 20 Hz. De
qualquer forma, o erro permaneceu abaixo de 3 graus em todos os casos.

6.1.2 Identificação Dinâmica do Sistema
A identificação dinâmica do sistema é feita montando-se um shaker no mancal de excitação do eixo (Fig. 6.2(8)). Uma célula de carga é montada entre o shaker e o mancal de excitação
para medir a força de excitação (entrada), enquanto os deslocamentos laterais do eixo (resposta)
são medidos pelos sensores de proximidade montados nas direções ortogonais do mancal. O
sistema é excitado nas direções horizontal e vertical, independentemente, através de um sinal
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Figura 6.4: Comparação numérico-experimental da força eletromagnética dos atuadores em função da
tensão elétrica de referência e da frequência.

Figura 6.5: Esquema de montagem dos sistemas de identificação e control do mancal segmentado com
atuadores eletromagnéticos [196].

tipo chirp de perı́odo de 4 s, varrendo as frequências de 15 a 70 Hz e sendo repetido durante
40 s. O mancal opera com suprimento de óleo e a velocidade de rotação do eixo é definida pelo
inversor de frequências e verificada por um tacômetro. Após a estabilização da temperatura do
óleo em ∼40 o C, o procedimento de identificação é iniciado.
A estratégia de controle adotada é baseada em um controlador PD (proporcional-derivativo) dada a sua simplicidade e fácil implementação. No esquema mostrado na Fig. 6.5, o sinal
de controle e o sinal de excitação chirp são enviados pelo sistema de aquisição a uma taxa de
1 kHz. O sinal de controle é enviado para o drive dos atuadores eletromagnéticos enquanto o
sinal de excitação é enviado para o amplificador do shaker. Os movimentos laterais do eixo são
medidos pelos sensores de proximidade e processados pelo sistema de aquisição, gerando novos
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Figura 6.6: Resposta em frequência do sistema rotor-mancal controlado: excitação na direção horizontal
e velocidade de rotação de 600 rpm (resultados numéricos e experimentais).
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Figura 6.7: Resposta em frequência do sistema rotor-mancal controlado: excitação na direção horizontal
e velocidade de rotação de 1100 rpm (resultados numéricos e experimentais).

sinais de controle. Ambos processamentos de controle e de identificação são implementados em
ambiente MATLAB Simulink através do toolbox Real Time Workshop (RTW) para operação
em tempo real.
Adotando-se um ganho de 80 V/m/s para o ganho derivativo e 10000 V/m para o ganho
proporcional, obtiveram-se os resultados mostrados nas Figs. 6.6 e 6.7, onde se adotaram os
valores de parâmetros listados na Tabela 6.3 para o modelo matemático. Como se pode observar,
houve uma redução de 11% na amplitude do pico de ressonância na velocidade de rotação de
600 rpm e uma redução de 18% na amplitude do pico de ressonância na velocidade de rotação de
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Tabela 6.3: Parâmetros adotados na modelagem matemática do mancal hidrodinâmico segmentado com
atuadores eletromagnéticos.
parâmetro
posição do CG (ponto O)
posição do mancal (ponto H)
posição dos sensores (ponto M)
posição da excitação (ponto E)
raio do eixo
massa do eixo
momento de inércia polar do eixo
momento de inércia lateral do eixo
raio da sapata
largura da sapata
folga radial nominal
viscosidade dinãmica do óleo a 40o C

valor
395,2
659
743
878
40
36,11
0,027
8,194
42±1
95
220±20
0,0327

unidade
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg.m2
kg.m2
mm
mm
µm
Pa.s

1100 rpm. Assim, fica evidente a viabilidade de se controlar as vibrações laterais do eixo através
do mancal ativo em estudo. Os resultados experimentais na direção perpendicular à excitação
(direção vertical) não foram significativamente afetados pelo sistema de atuação. A resposta
nesta direção permaneceu com baixa amplitude evidenciando que o sistema rotor-mancal tem
pouco acoplamento entre as direções ortogonais quando operando em malha fechada. O sistema
de controle não alterou uma das principais caracterı́sticas de mancais segmentados que é o
desacoplamento entre as direções ortogonais [178].
Considerando-se os resultados obtidos com o modelo matemático, observa-se boa correlação com os resultados experimentais, especialmente no caso da velocidade de rotação de
600 rpm. Uma maior discrepância é observada na velocidade de 1100 rpm onde, aparentemente, o modelo matemático superestimou o nı́vel de amortecimento do sistema. O pico de
ressonância previsto pelo modelo matemático é menos pronunciado do que aquele observado
experimentalmente.
Devido à configuração de carregamento entre sapatas do mancal, as sapatas são carregadas
de maneira simétrica e a dinâmica do sistema rotor-mancal é praticamente a mesma nas duas
direções ortogonais (horizontal e vertical). Por esta razão, resultados com excitação na direção
vertical não são apresentados.
Do ponto de vista de controle, é possı́vel se obter reduções adicionais da amplitude de
vibração do eixo se maiores valores de ganhos do controlador forem adotados. Entretanto, no
caso em estudo, as portas do sistema de aquisição rapidamente ficavam saturadas em ±10 V
caso ganhos maiores fossem adotados. Como solução, o sinal de excitação poderia vir de uma
fonte separada do sistema de aquisição, o que reduziria o nı́vel do sinal de saı́da do sistema de
aquisição e ganhos maiores poderiam ser adotados. Alternativamente, poder-se-ia modificar o
sistema de atuação de forma a se ter maiores forças eletromagnéticas para os mesmos ganhos
de controle.
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Figura 6.8: Órbitas do eixo no interior do mancal nas condições passiva e ativa para diferentes velocidades de rotação sujeito ao desbalanço (experimento) [120].

De fato, uma análise do comportamento do sistema no domı́nio do tempo (Fig. 6.8) mostra que o sistema perde sua capacidade de atuação de maneira acentuada com o aumento da
frequência de trabalho [120]. De certa forma, este comportamento é o esperado em sistemas
eletromagnéticos (vide Fig. 6.4), porém, para o tipo de aplicação em estudo, melhorias devem
ser feitas para que maiores forças de atuação sejam atingidas. Por esta razão, uma solução
construtiva nova foi proposta para o sistema.

6.1.3 Solução Construtiva para o Conjunto Sapata-Atuador
Uma solução construtiva alternativa ao conjunto sapata-atuador é mostrada na Fig. 6.9. A
sapata com formato ”E” desenvolve maiores forças eletromagnéticas no rotor devido ao melhor
fluxo magnético entre a sapata e o rotor (Fig. 6.9(c)). Neste caso, a sapata é composta por
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Figura 6.9: Solução construtiva alternativa para a sapata do mancal ativo.
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Figura 6.10: Comparação numérico-experimental da força eletromagnética dos atuadores em função da
tensão elétrica de referência e da frequência para a sapata com formato ”E”.

uma única peça de aço de baixo carbono, onde o enrolamento é montado, e a parte superior da
sapata compõe a superfı́cie de deslizamento do mancal hidrodinâmico. Neste caso, as sapatas
são montadas em configuração homopolar, isto é, com a mesma polarização dos atuadores
independentemente da rotação do eixo [173].
A capacidade de atuação deste novo conjunto sapata-atuador foi identificada experimentalmente de maneira similar à configuração original (Fig. 6.3). Os resultados experimentais, e
correspondente comparação com resultados numéricos adotando os parâmetros da Tabela 6.4,
são apresentados na Fig. 6.10. Observa-se uma boa correlação numérico-experimental, tanto
para a amplitude da força eletromagnética quanto para a fase. Além disso, esta nova configuração
do atuador resultou em maiores forças eletromagnéticas em comparação à solução original
(Fig. 6.4). Por exemplo, em frequências abaixo de 20 Hz, a força eletromagnética resultante
é quatro vezes maior do que a apresentada pela configuração original. Entretanto, os valores de
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Figura 6.11: Resposta em frequência do sistema rotor-mancal nas condições ativa e passiva: excitação
na direção horizontal nas velocidades de rotação de 600 e 1100 rpm (resultados numéricos).

Tabela 6.4: Parâmetros do modelo matemático dos atuadores com formato ”E”.
ā1 = −2.3147 × 10−7 v 3 + 4.4809 × 10−6 v 2 − 3.2938 × 10−5 v + 1.3647 × 10−4
ā0 = 5.3 × 10−3
b1 = −2.9418 × 10−3 v + 0.10691
b0 = 2.6

fase são bastante superiores aos apresentados pela outra configuração, o que significa um maior
atraso na resposta do atuador para uma dada entrada de sinal de referência.
Adotando-se o modelo matemático desenvolvido para o sistema rotor-mancal considerando-se a configuração do atuador em formato ”E” com os mesmos valores de ganhos do
controlador PD (80 V/m/s para o ganho derivativo e 10000 V/m para o ganho proporcional),
obtêm-se os resultados apresentados na Fig. 6.11. Como se pode observar o pico de ressonância
é significativamente reduzido com a nova capacidade de atuação do sistema e, novamente, a
resposta na direção ortogonal não é afetada pelo sistema de controle (desacoplamento entre
direções ortogonais permanece).
Apesar de serem resultados numéricos apenas, as curvas de resposta em frequência do
caso passivo (sem controle) apresentam uma boa correlação com dados experimentais (vide
Fig. 2.9), representando, portanto, uma boa estimativa do comportamento do sistema na condição
passiva. Além disso, o modelo matemático dos atuadores considera os parâmetros ajustados
experimentalmente (Fig. 6.10). Desta forma, estes resultados numéricos são promissores e refletem a possibilidade de se aprimorar a capacidade de atuação do mancal hidrodinâmico com
atuadores eletromagnéticos ao se adotar a configuração de sapatas em formato ”E”.
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6.1.4 Comparação com Outros Mancais Ativos
O desempenho do mancal ativo em estudo é comparado com outros mancais ativos apresentadas na literatura. Para tanto, adota-se como parâmetro de comparação a capacidade de
atuação especı́fica (CAE):

CAE =

máxima força de controle reportada
área projetada do mancal

(6.5)

Os resultados são apresentados na Tabela 6.5 e Fig. 6.12, onde se considerou a máxima
força reportada pelos autores. Os valores de máxima força de atuação do mancal ativo em
estudo (com atuadores eletromagnéticos) foram corrigidos para a distância de 0,22 mm, que é o
valor nominal da folga radial do mancal. Neste caso, a máxima força eletromagnética de 40 N
(média, Fig. 6.4), medida a uma distância de 0,5 mm do eixo, foi multiplicada por (0,5/0,22)2 de
forma a se considerar o aumento quadrático da força devido à diminuição da distância ao eixo.
Analogamente, a máxima força de 100 N (média, Fig. 6.10) foi multiplicada por (0,5/0,22)2 .
Tabela 6.5: Parâmetros usados no cálculo da capacidade de atuação especı́fica de diferente tipos de
mancais ativos.
largura
raio do máxima
capacidade de
do mancal mancal
força
atuação especı́fica
(cm)
(cm)
(N)
(N/cm2 )
lubrificação ativa (1a. geração) [135]
4,0
5,0
12,0
0,6
squeeze film damper hı́brido [57, 58]
0,75
6,5
8,0
1,4
mancal em estudo (original)
9,5
8,0
210,0*
2,7
mancal em estudo (formato ”E”)
9,7
8,0
516,0*
6,7
lubrificação ativa (2a. geração) [195]
10,0
10,0
800,0
8,0
câmaras hidráulicas [167]
5,2
4,9
925,0
36,3
mancal magnético [173]
—
—
—
até 40,0**
* valores corrigidos para d = 0.22 mm (folga radial nominal do mancal).
** considerando forças de sustentação + forças de controle.
mancal ativo

Como se pode observar, o mancal hidrodinâmico segmentado com atuadores eletromagnéticos (mancal em estudo) é competitivo em relação a outros mancais ativos encontrados na
literatura. O valor da CAE do mancal em estudo na configuração de atuadores original está
acima do valor apresentado pelo sequeeze film damper hı́brido [57, 58] e pelo mancal com
lubrificação ativa de primeira geração [135]. O mancal em estudo com a sapata em formato ”E”
apresenta uma CAE de valor pouco menor do que aquela do mancal com lubrificação ativa de
segunda geração [195]. A CAE do mancal com câmaras hidráulicas [167] é muito maior do que
a dos demais mancais ativos em análise, porém os mancais com câmaras hidráulicas possuem
grandes limitações estruturais em termos de integridade e durabilidade dos componentes.
A CAE dos mancais magnéticos está apresentada na Tabela 6.5 apenas como um valor
de referência, porque não pode ser comparada diretamente com os valores de CAE dos de97
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Figura 6.12: Capacidade de atuação especı́fica de diferentes tipos de mancal ativo.

mais mancais. Os mancais magnéticos apresentam um mesmo princı́pio de funcionamento na
sustentação do rotor e no seu controle (forças eletromagnéticas). Por esta razão, o valor da
CAE destes mancais é alto já que considera tanto as forças de sustentação quanto as forças de
controle. Este não é o caso dos demais mancais ativos analisados, cujos valores de CAE levam
em consideração apenas as forças de controle.

6.2

Autoidentificação

De acordo com [172], uma máquina inteligente é capaz de reconhecer sua condição operacional e tomar ações, de maneira autônoma e independente, na direção da condição ótima.
Neste contexto, surge o conceito de controle autônomo que pode ser definido como aquele capaz de se adaptar e aprender com a planta, e garantir um comportamento dinâmico desejado para
a planta sob qualquer perturbação e/ou mudança de suas caracterı́sticas [155]. As estratégias
de controle autônomo podem ser baseadas em modelos matemáticos ou em leis de adaptação
empı́ricas [184]. Entretanto, modelos matemáticos podem não ser precisos o suficiente e leis
de adaptação empı́ricas nem sempre podem encontrar os ganhos ótimos do controlador. Assim,
uma estratégia alternativa possı́vel é o uso da resposta em frequência da planta in situ, o que
resolveria a questão da precisão do modelo e permitiria encontrar ganhos ótimos para a planta
em questão.
Um dos primeiros trabalhos voltados ao projeto de controladores a partir da resposta em
frequência da planta aborda controladores lineares [95]. Neste caso, o controlador linear é similar a um compensador de avanço/atraso [30] e os ganhos ótimos de realimentação são obtidos
a partir da resposta em frequência do sistema em malha aberta. A teoria para o projeto de
controladores PID foi apresentada posteriormente [96, 107] e, conhecendo-se os ganhos que
estabilizam o sistema em malha fechada, pode-se encontrar os ganhos ótimos em relação a
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critérios de desempenho, atingindo-se assim estabilidade e robustez em malha fechada.
Os casos citados acima adotam a técnica de decomposição-D para encontrar as regiões de
ganhos estáveis do controlador. A ideia básica da decomposição-D consiste em dividir o espaço
de ganhos do controlador em regiões de raı́zes invariantes da planta (regiões com um número
fixo de raı́zes estáveis e instáveis) [73]. Esta divisão é obtida calculando-se as fronteiras que
mapeiam o eixo imaginário do domı́nio complexo em curvas no domı́nio do espaço de ganhos
do controlador. Considerando-se que as regiões delimitadas pelas curvas são regiões de raı́zes
invariantes, se uma região tem um conjunto de ganhos estáveis, qualquer conjunto de ganhos na
mesma região levará o sistema à estabilidade em malha fechada.
Considere π(jω, λ) o polinômio caracterı́stico de um sistema em malha fechada de ordem
n no domı́nio da frequência e com coeficientes reais αk (λ), onde λ ∈ ℜm é um parâmetro
não conhecido (p.ex. ganhos do controlador) e ω ∈ [0, +∞). Na decomposição-D, o espaço
formado pelos ganhos do controlador pode ser dividido em regiões denominadas por D(m, n −
m) que correspondem a regiões com m raı́zes estáveis e n − m raı́zes instáveis. A fronteira de
cada região é definida por [73]:

π(ω = 0, λ) = 0

(6.6)

π(jω, λ) = 0

(6.7)

αn (λ) = 0

(6.8)

A equação (6.6) é conhecida como fronteira de raı́zes reais e permite encontrar os valores de λ que tornam as raı́zes da planta reais na origem. A equação (6.7) é conhecida como
fronteira de raı́zes complexas e permite encontrar os valores de λ que tornam as raı́zes da planta
complexas no eixo imaginário. A equação (6.8) é conhecida como fronteira de raı́zes no infinito
e permite encontrar os valores de λ que levam as raı́zes da planta para o infinito. Esta última
equação mapeia o outro caminho que as raı́zes podem perfazer para cruzar o eixo imaginário,
o que representa uma redução na ordem do polinômio caracterı́stico. As três expressões acima
permitem decompor o espaço de ganhos do controlador em regiões com número invariante de
raı́zes estáveis e instáveis. Entretanto, é importante frisar que não há garantia da existência de
regiões D(n, 0), isto é, regiões com apenas ganhos estáveis.
Considere o diagrama de blocos mostrado na Fig. 6.13, onde uma planta linear invariante
no tempo é controlada por um controlador do tipo proporcional-derivativo (PD). A resposta em
frequência da planta (malha aberta) e do controlador são dados por, respectivamente:
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Figura 6.13: Diagrama de blocos da planta com realimentação de controle.

P (jω) = Pr (ω) + jPi (ω)
(6.9)
C(jω) = jω GD + GP
onde GD e GP são os ganhos derivativo e proporcional, respectivamente, e os subescritos r e i
se referem às partes real e imaginária da função, respectivamente.
O polinômio caracterı́stico deste sistema em malha fechada é dado por:

π(jω) = 1 + C(jω)P (jω) ⇒


 πr (ω) = 1 + GP Pr (ω) − ω GD Pi (ω)


(6.10)
πi (ω) = GP Pi (ω) + ω GD Pr (ω)

Assim, aplicando-se as expressões da técnica de decomposição-D dadas pelas equações
(6.6) a (6.8) ao sistema, tem-se [31]:

GP = −

1
P (0)

(fronteira de raı́zes reais)

(6.11)

GD = −

1
P (∞)

(fronteira de raı́zes no infinito)

(6.12)

(fronteira de raı́zes complexas)

(6.13)


Pr (ω)


GP = −



ω|P (jω)|2




 GD =

Pi (ω)
ω|P (jω)|2

Assim, dada a função de resposta em frequência do sistema a ser controlado P (jω) (malha
aberta), o espaço de ganhos do controlador PD (GD ×GP ) pode ser dividido em regiões de raı́zes
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invariantes através das expressões (6.11) a (6.13). Para se determinar quais regiões possuem
apenas raı́zes estáveis, faz-se necessário uma análise de estabilidade de cada região.
Conforme já mencionado anteriormente, sensores e atuadores vêm sendo incorporados
em máquinas rotativas com o objetivo de aumentar a sua eficiência e atenuar/controlar os seus
nı́veis de vibração, especialmente a vibração do rotor. Assim, os atuadores podem ser usados
também como excitadores de forma a se identificar a resposta em frequência do sistema em
malha aberta in situ. Neste caso, a resposta seria composta por informações oriundas não só do
sistema rotativo (R(jω) – Fig. 6.13), mas também do sistema de atuação (A(jω) – Fig. 6.13)
e do sistema de sensoriamento (U (jω) – Fig. 6.13). Desta forma, a resposta conteria as caracterı́sticas dinâmicas globais do sistema em malha aberta e isto poderia ser usado para encontrar
os ganhos ótimos para o sistema em malha fechada.

6.2.1 Região de Ganhos Estáveis de Sistema Rotativo Tipo Laval
De forma a ilustrar a decomposição do espaço de ganhos do controlador em regiões de
raı́zes invariantes, a metodologia foi implementada experimentalmente em um sistema rotativo
do tipo rotor de Laval (Fig. 6.14). A bancada de testes é composta por um eixo de aço de 20 mm
de diâmetro, suportado por mancais de rolamento autocompensadores, onde um disco de aço de
∼3 kg é montado equidistantemente dos mancais. O eixo é acionado por um motor elétrico, cuja
velocidade de rotação é controlada por um inversor de frequências. Atuadores eletromagnéticos
são montados próximo ao disco, atuando na direção horizontal (perpendicularmente à vista
mostrada na Fig. 6.14). O deslocamento lateral do rotor é medido por sensores de proximidade
indutivos montados próximo ao disco nas direções horizontal e vertical.

Figura 6.14: Sistema rotativo do tipo Laval [31].

A resposta em frequência do sistema em malha aberta é obtida enviando-se um sinal do
tipo chirp ao drive dos atuadores eletromagnéticos (em V) e medindo-se a resposta do rotor
através dos sensores de proximidade (em mm). O sinal de excitação adotado varria a faixa
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de frequências de 1 a 40 Hz em 5 s com amplitude de 2 V, e se adotou o mesmo sistema de
aquisição e processamento mostrado na Fig. 6.5. A Fig. 6.15 apresenta as funções de resposta
em frequências do sistema obtidas experimentalmente para diferentes velocidades de rotação
(diagrama de cascata de estimadores H1 [115]). Pode-se observar claramente a frequência de
ressonância do sistema em aproximadamente 22 Hz e a componente sı́ncrona 1×Ω da velocidade de rotação.
Aplicando-se as expressões (6.11) e (6.13), o espaço de ganhos do controlador PD é
dividido conforme mostrado na Fig. 6.16 para três diferentes velocidades de rotação. A fronteira
de raı́zes no infinito, neste caso, não é aplicada pois não se tem a informação da resposta quando
ω → ∞. Como se pode observar, a fronteira de raı́zes reais (FRR) é representada por uma linha
horizontal (ganho proporcional constante), enquanto a fronteira de raı́zes complexas (FRC) é
representada por uma curva no espaço GP ×GD . Além disso, quando a velocidade de rotação do
rotor não é nula, as regiões são movidas na direção de menores valores de ganho proporcional
(região move para ”baixo”).
Para se determinar quais regiões contêm ganhos estáveis em malha fechada, escolhem-se
aleatoriamente conjuntos de ganhos nas cinco regiões encontradas (pontos A–E na Fig. 6.16)
e testa-se a estabilidade do sistema. Através do critério de estabilidade de Nyquist, é possı́vel
provar que a região de ganhos A leva à instabilidade; a região de ganhos B é somente estável
em velocidade de rotação nula; a região de ganhos C leva o sistema à estabilidade; a região de
ganhos D é somente estável com velocidade de rotação não nula; e a região de ganhos E leva
o sistema à instabilidade. Assim, a região de ganhos estáveis do sistema em malha fechada é
aquela contida entre as curvas FRR e FRC. No caso da região de ganhos C, a estabilidade é
obtida independentemente da velocidade de rotação adotada.
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6.2.2 Algoritmo de Autoidenficiação em Sistema Rotativo de Dois Discos
A ideia do algoritmo de autoidentificação é empregar o sistema de atuação na identificação
da dinâmica do sistema rotativo e, a partir desta informação, encontrar os ganhos do controlador
de maneira autônoma. O fluxograma do algoritmo é mostrado na Fig. 6.17. Inicialmente, o controlador está desligado (ganhos nulos) e uma sub-rotina inicia o procedimento de identificação,
o qual consiste em medir a função de resposta em frequência (FRF) do sistema em condição de
malha aberta. Em seguida, usa-se a técnica de decomposição-D para encontrar a região de ganhos estáveis baseando-se na FRF medida anteriormente. Dentro da região de ganhos estáveis,
o algoritmo procura os ganhos ótimos seguindo um determinado critério de desempenho (p.ex.
minimização do pico de ressonãncia, minimização da potência de controle, minimização da
vibração média ao longo do rotor, etc). Finalmente, o controlador é ligado com os ganhos
ótimos encontrados. Todo este procedimento é executado pelo algoritmo e sistema de controla
de maneira autônoma, sem a intervenção humana.

Figura 6.17: Fluxograma do algoritmo de autoidentificação e controle do sistema rotativo [32].

O algoritmo foi implementado e uma interface com o usuário foi desenvolvida em ambiente MATLAB, através das ferramentas GUI (Graphical User Interface) – Fig. 6.18. Selecionando o botão ”Iniciar” (Start), o programa inicia o algoritmo e os resultados são apresentados
na área gráfica disponı́vel. Quando o algoritmo termina, todos os resultados podem ser analisados selecionando os botões do menu ao lado direito do aplicativo. Neste caso, é possı́vel
recuperar as FRFs em malha aberta e malha fechada; as regiões de ganhos estáveis no espaço
GP × GD ; as curvas de nı́vel do critério de desempenho adotado no interior da região de ganhos
estáveis; e a sequência de ganhos testados pelo algoritmo até encontrar os ganhos ótimos.
O algoritmo foi aplicado experimentalmente no sistema rotativo de dois discos mostrado
na Fig. 6.19. Esta bancada de testes é composta por um eixo de aço, de 20 mm de diâmetro,
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Figura 6.18: Interface gráfica do algoritmo de autoidentificação [32].

Figura 6.19: Sistema rotativo com dois discos [32].

suportado por mancais de rolamento autocompensadores e dois discos de ∼3 kg cada montados
a 1/6 da distância entre mancais. Desta forma, efeitos giroscópicos são esperados, ao contrário
do sistema tipo Laval estudado anteriormente. O rotor é acionado por um motor elétrico, cuja
velocidade de rotação é controlada por um inversor de frequências. Atuadores eletromagnéticos
são montados próximos ao disco #1, atuando na direção horizontal (prependicularmente à vista
apresentada na Fig. 6.19). A resposta do rotor é medida por sensores de proximidade montados
próximos aos dois discos, nas direções horizontal e vertical, mas apenas as medições na direção
horizontal dos sensores próximos ao disco #1 são usados para realimentação de cotrole.
As funções de resposta em frequência deste sistema rotativo são apresentadas na Fig. 6.20.
Neste caso, como as FRFs foram obtidas in situ, toda a dinâmica do sistema é considerada: sistema de atuação (drive e atuadores) + sistema rotativo + sistema de sensoriamento. A frequência
natural do rotor associada ao primeiro modo de flexão é ∼26 Hz, enquanto a segunda frequência
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Figura 6.20: Funções de resposta em frequência do sistema rotativo em malha aberta [32].

natural, associada ao segundo modo de flexão do rotor, está acima da faixa de frequências de
estudo (acima de 70 Hz). O efeito giroscópico é observado na separação da frequência de ressonância em dois picos, sendo que este efeito é mais pronunciado com o aumento a velocidade
de rotação. Também se pode observar a componente sı́ncrona 1×Ω causada pelo desbalanço.
Aplicando-se o algoritmo de autoidentificação e controle na velocidade de rotação subcrı́tica de 280 rpm, obtêm-se os resultados apresentados na Fig. 6.21 relativos a deslocamentos
laterais do rotor na direção horizontal do disco #1. Como se pode observar, a amplitude do
pico de ressonância do sistema em malha aberta (linha preta) é de -24,85 dB (0,057 mm/V1 )
na frequência de ∼26 Hz. Com a implementação automática do controlador PD (linha cinza
escuro), a amplitude do pico de ressonância reduziu 27% para o valor de -27,61 dB (0,042
mm/V) e moveu o pico de ressonância para a frequência de ∼27 Hz. A implementação do
controlador P (ganhos proporcionais apenas – linha cinza claro) resultou em uma redução da
amplitude do pico de ressonância de 54% para o valor de -31,57 dB (0,026 mm/V), sem mover
o pico de ressonância.
Os ganhos testados automaticamente pelo algoritmo são apresentados na Fig. 6.22, conjuntamente com as curvas de nı́vel do critério de desempenho adotado (amplitude do pico de
ressonância em malha fechada2 Mr ). Nesta figura, os números indicam a sequência de ganhos
testados pelo algoritmo de forma a minimizar a amplitude resultante do pico de ressonância.
Isto é feito até que se detecte a saturação das portas de saı́da do sistema de aquisição em ±10 V.
Para os ganhos do controlador PD, adotou-se um incremento de 0,025 V.s/mm para GD e de
0,5 V/mm para GP . Como se pode observar, o algoritmo testou valores de ganhos até a quinta
iteração, quando os ganhos resultaram na saturação das portas de saı́da do sistema de aquisição.
Como o ponto intermediário entre a quarta e a quinta iteração (ponto 6) também saturava o
sistema, os ganhos adotados foram aqueles testados na quarta iteração (ponto 7). No caso do
1
2

dB = 20 log10 (mm/V).
Mr = max |H(jω)| para ωmin 6 ω 6 ωmax , onde H(jω) = P (jω)/[1 + (GP + jωGD )P (jω)].
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Figura 6.21: Funções de resposta em frequência identificadas pelo algoritmo na velocidade de rotação
de 280 rpm [32].

Figura 6.22: Ganhos do controlador testados pelo algoritmo na velocidade de rotação de 280 rpm [32].

controlador P, adotou-se um incremento de 2,0 V/mm para o ganho proporcional. O algoritmo
testou ganhos até a quarta iteração, quando houve saturação das portas de saı́da do sistema
de aquisição. O ganho adotado foi aquele no ponto intermediário entre a terceira e a quarta
iterações (ponto 5).
Comparando-se os resultados apresentados na Fig. 6.21, o melhor desempenho do controlador P em relação ao controlador PD é explicado pelo fato do algoritmo ter ”caminhado mais
longe” na direção da minimização de Mr dentro do espaço de ganhos. Isto ocorreu devido ao
controlador PD necessitar da informação de velocidade lateral do rotor. Como a informação
de velocidade é obtida derivando-se no tempo o sinal de deslocamento, introduz-se ruı́do no
sinal de controle, o que satura as portas de saı́da do sistema de aquisição com maior facilidade.
Uma melhor relação sinal-ruı́do do sinal de velocidade permitiria adotar ganhos além daqueles
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Figura 6.23: Regiões de raı́zes invariantes do sistema rotativo em estudo e área de ganhos testada pelo
algoritmo [32].

testados pelo algoritmo, o que certamente melhoraria o desempenho do controlador PD.
As regiões de raı́zes invariantes do sistema rotativo é mostrada na Fig. 6.23. Como se
pode observar, duas curvas delimitam três áreas no espaço de ganhos. Como o sistema rotativo
em estudo é estável com ganhos nulos, a região que contem a origem é uma região de ganhos
estáveis. A área sombreada na figura mostra a região de ganhos testada pelo algoritmo, a qual
permaneceu dentro dos limites da região de ganhos estáveis. Em tese, ganhos dentro de toda
a região observada na figura poderiam ser adotados, porém a saturação das portas de saı́da do
sistema de aquisição representou uma limitação importante na implementação dos ganhos do
controlador.
O algoritmo também foi testado na velocidade de rotação super-crı́tica de 2080 rpm,
obtendo-se resultados bastante similares aos obtidos na velocidade de rotação de 280 rpm [32].
Em relação à resposta vibratória do sistema na direção vertical, dado que o controle foi feito
apenas na direção horizontal, os resultados também mostram que não houve alterações significativas nos picos de ressonância, o que mostra que o controlador não afetou negativamente o
comportamento do sistema perpendicularmente à direção de atuação [29]. Assim, o algoritmo
de autoidentificação e controle foi capaz de identificar a dinâmica do sistema rotativo e implementar os ganhos ótimos de controle com sucesso, de maneira autônoma e sem a interferência
humana.
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Capı́tulo 7

Método da Sensibilidade Inerente
Problemas vibro-acústicos podem ocorrer em qualquer estrutura considerada flexı́vel dentro da faixa de frequências de estudo. As soluções para estes problemas, bastante estudadas na
literatura, envolvem basicamente as seguintes técnicas:
• isolamento (redução da transmissibilidade em determinados pontos de interface);
• absorção (introdução de amortecimento e elementos de dissipação de energia);
• separação modal (posicionamento de frequências naturais fora da faixa das frequências
de excitação);
• controle ativo (cancelamento/atenuação de ondas vibratórias).
A decisão sobre qual técnica adotar depende de requisitos de projeto como custo-benefı́cio,
disponibilidade de espaço (packaging), viabilidade de montagem e adição de massa (peso final).
Qualquer que seja a técnica adotada, o uso da técnica é usualmente feito durante o processo de
projeto da estrutura. Porém, se a estrutura não está sendo projetada do zero, isto é, se a estrutura em estudo é baseada em uma estrutura já existente (projeto carry over), devem-se adotar
estratégias de modificação local da estrutura.
Na literatura, podem-se encontrar diversos exemplos de técnicas de modificação local
da estrutura visando a melhoria das caracterı́sticas dinâmicas mesma. Por exemplo, lâminas
de plástico reforçado com fibras pode ser usado para alterar a rigidez e o amortecimento do
sistema [126], que também podem ser usadas em estruturas do tipo sandwich para reduzir a
resposta acústica do sistema [65]. Materiais inteligentes também fazem parte da gama de materiais utilizados para modificar a dinâmica da estrutura [116, 171], podendo ser usados como
elementos passivos ou ativos de dissipação da energia vibratória nas mais variadas formas.
Na indústria automobilı́stica, raramente se projeta um veı́culo a partir do zero e projetos
carry over são a regra. Assim, fez-se necessário o uso de estratégias de modificação local de
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estruturas já existentes. A maneira mais comum de se modificar localmente as caracterı́sticas
dinâmicas da estrutura é através do uso de materiais betuminosos, chamados de deadeners,
os quais introduzem alguma rigidez mas principalmente massa e amortecimento em chapas
metálicas. O problema é saber onde colocar este material de forma a se ter o comportamento
esperado da estrutura, o que é geralmente feito por tentativa-e-erro. Como este material adiciona
massa à estrutura, é importante minimizar a área de aplicação do material sem comprometer o
desempenho dinâmico esperado (relação de compromisso).
Uma tentativa de se encontrar a localização ótima dos deadeners em estrutura veiculares foi feita em [26]. Neste trabalho, um modelo do veı́culo foi construı́do baseado em dados
experimentais de funções de transferência acústica entre hardpoints da estrutura e o ouvido do
condutor. Assim, introduzindo-se as caracterı́sticas dinâmicas dos deadeners de forma virtual
no modelo, foi possı́vel encontrar funções de sensibilidade, utilizadas posteriormente para encontrar as posições ótimas para os deadeners. A vantagem deste método é que ele baseado
em dados experimentais do veı́culo como um todo. Entretanto, o método requer um elaborado
procedimento experimental para montar o modelo do veı́culo.
A alternativa para este método é o Método da Sensibilidade Inerente. O Método da Sensibilidade Inerente também é um método baseado em dados experimentais, porém as funções
de sensibilidade são encontradas sem a necessidade de se montar um modelo da estrutura. As
funções de sensibilidade são obtidas diretamente a partir de funções de resposta em frequência
da estrutura em sua condição original (sem modificações) [203]. Desta forma, a posição ótima
dos deadeners é encontrada mais facilmente. Este método pode também ser usado para caracterizar danos e detectar falhas estruturais [87, 202].
A hipótese fundamental do Método da Sensibilidade Inerente é a definição de pontos
na estrutura entre os quais podem-se definir caracterı́sticas de rigidez e de amortecimento, de
maneira semelhante a um modelo por parâmetros concentrados. Assim, é possı́vel medir a
resposta harmônica nos pontos da estrutura a uma excitação harmônica e determinar a matriz
dinâmica do sistema, a qual, para o exemplo mostrado na Fig. 7.1, é dada por:
[

]

H(ω) =

H11 (ω) H12 (ω)
H21 (ω) H22 (ω)

H11 (ω) =

1
(−ω 2 m2 + iω c2 + k2 )
∆(ω)

(7.1)

onde

H12 (ω) = H21 (ω) =

(7.2)

1
(−iω c2 − k2 )
∆(ω)
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(7.3)

Figura 7.1: Modelo analı́tico de um sistema de dois graus de liberdade [156].

H22 (ω) =

1
[−ω 2 m1 + iω (c1 + c2 ) + k1 + k2 ]
∆(ω)

(7.4)

∆(ω) = [−ω 2 m1 + iω (c1 + c2 ) + k1 + k2 ](−ω 2 m2 + iω c2 + k2 ) − (iω c2 + k2 )2 (7.5)
Derivando-se estas funções em relação ao parâmetro k1 , por exemplo, tem-se:

∂H11 (ω)
−(−ω 2 m2 + iω c2 + k2 )2
2
=
= −H11
(ω)
∂k1
∆2 (ω)

(7.6)

∂H12 (ω)
−(−ω 2 m2 + iω c2 + k2 )(−iω c2 − k2
=
= −H11 (ω)H12 (ω)
∂k1
∆2 (ω)

(7.7)

∂H22 (ω)
−(−iω c2 − k2 )2
2
=
= −H12
(ω)
∂k1
∆2 (ω)

(7.8)

Como de pode observar na equações (7.6) a (7.8), a sensibilidade das funções de resposta
em frequência a um dos parâmetros do sistema (rigidez k1 ) depende apenas das funções de
resposta em frequência em si. Portanto, sabendo-se estas funções de resposta em frequência do
sistema, podem-se estimar as funções de sensibilidade. A mesma análise pode ser aplicada para
os demais parâmetros do sistema (m1 , m2 , c1 , c2 e k2 ).
Considerando-se estes resultados, Yang et al. [203] propuseram expressões gerais para as
funções de sensibilidade, aplicáveis para sistemas com N graus de liberdade, da forma:

∂Hjk (ω)
= −[Hjm (ω) − Hjn (ω)][Hkm (ω) − Hkn (ω)]
∂kmn
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(7.9)

∂Hjk (ω)
∂Hjk (ω)
= iω
∂cmn
∂kmn

(7.10)

∂Hjk (ω)
∂Hjk (ω)
= (iω)2
∂mm0
∂km0

(7.11)

onde Hj0 ≡ 0 por definição. Estas são as Funções de Sensibilidade Inerente do sistema, que
podem ser usadas para identificar as regiões mais sensı́veis a mudanças de parâmetros.
O procedimento para encontrar a regiões ótimas a mudanças na estrutura pode ser definido
através dos seguintes passos [156]:
1. discretizar a estrutura e criar uma malha de pontos de medição;
2. medir as funções de resposta em frequência (FRFs) entre os pontos da malha de medição;
3. determinar as FRFs que apresentam maiores picos de ressonância na faixa de frequências
de estudo;
4. calcular as funções de sensibilidade para as FRFs escolhidas em função do parâmetro de
interesse (massa, amortecimento ou rigidez);
5. analisar as funções de sensibilidade e determinar aquelas que apresentam maiores valores
na faixa de frequências de estudo (isto definirá a região ótima de modificação).
Neste procedimento, faz-se apenas necessário obter as FRFs do sistema em sua condição
original, sem qualquer modificação prévia.

7.1

Exemplo de Aplicação em Teto de Veı́culo

O procedimento descrito acima foi aplicado para encontrar a localização ótima para a
fixação de deadeners em um teto de veı́culo de passageiros. Inicialmente, definiu-se uma malha
de nove pontos de medição, conforme ilustrado na Fig. 7.2(a). Esta configuração de malha de
pontos foi escolhida de forma a se cobrir de maneira o mais uniforme possı́vel a área do teto do
veı́culo, evitando pontos coincidentes com os reforços estruturais (Fig. 7.2(b)).
A escolha do número de pontos na malha de medição depende de uma relação de compromisso entre refinamento da área e número de FRFs a serem medidas. Uma malha mais fina
permitiria considerar mais áreas locais na análise, porém o número de FRFs a serem medidas
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(a) malha de pontos de medição

(b) montagem dos acelerômetros

Figura 7.2: Malha de pontos de medição no teto do veı́culo [156].
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Figura 7.3: Funções de resposta em frequência experimentais entre os pontos da malha de medição no
teto do veı́culo [156].

cresce com o quadrado do número de pontos da malha. Neste exemplo, os nove pontos da malha
de medição resultam na medição de 81 FRFs.
O resultado da medição das FRFs entre os pontos da malha de medição é mostrado na
Fig. 7.3(a). Como se pode observar, há um pico de ressonância predominante na faixa de 70 a
80 Hz, que é a faixa de frequências associada ao primeiro modo de vibrar da cavidade interna
do veı́culo (conhecida como faixa de boom da cavidade). Assim, a montagem de deadeners no
teto do veı́culo permitiria reduzir este pico de ressonância do teto na faixa de boom, evitando-se
assim problemas de acoplamento vibro-acústico entre o teto e a cavidade do veı́culo. Desta
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Figura 7.5: Funções de sensibilidade das FRFs H11 e H91 em relação ao amortecimento [156].

forma, a faixa de frequências a ser analisada é de 70 a 80 Hz. Analisando-se esta faixa de
frequências com mais atenção, observa-se que as FRFs com maior amplitude são as apresentadas na Fig. 7.3(b). Assim, estas são as FRFs a serem utilizadas na análise de sensibilidade
inerente.
Considerando-se que a aplicação de deadeners em placas metálicas resulta, preponderantemente, em mudança de amortecimento local, utiliza-se a equação (7.10) para o cálculo das
funções de sensibilidade nas 20 possibilidades de montagem dos deadeners no teto do veı́culo
(Fig. 7.4). Como resultado, as FRFs H11 , H33 , H71 , H93 , H77 e H99 apresentaram maior sensibilidade ao amortecimento nas regiões entre os pontos 1–2 e entre os pontos 2–3, enquanto
as FRFs H91 , H13 , H73 e H79 apresentaram maior sensibilidade ao amortecimento nas regiões
entre os pontos 1–4 e entre os pontos 3–6 (Fig. 7.5). Assim, pode-se visualizar as regiões do
teto do veı́culo onde a alteração do amortecimento local terá maior efeito nas FRFs, na faixa de
frequências de estudo (Fig. 7.6).
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Figura 7.6: Regiões ótimas para o posicionamento dos deadeners no teto do veı́culo [156].
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Figura 7.7: Funções de resposta em frequência experimentais entre os pontos da malha de medição no
teto do veı́culo com deadeners montados nas posições ótimas [156].

Após montar os deadeners no teto do veı́culo nas posições ótimas, mediram-se as FRFs do
sistema modificado, cujos resultados são apresentados na Fig. 7.7. Observa-se uma significativa
redução no pico de ressonância dentro da faixa de frequências de estudo (faixa de boom) em
comparação aos resultados da estrutura não modificada. Entretanto, nota-se também que FRFs
não consideradas na análise (H22 e H88 ) apresentaram um aumento de amplitude na faixa de
frequências de estudo, o que mostra que não se pode prever por este método o comportamento
das FRFs excluı́das da análise. Além disso, como as funções de sensibilidade são analisadas
em termos de amplitude (valor absoluto), não é possı́vel prever se as mudanças serão positivas
ou negativas.
Observa-se na Fig. 7.7(a) que houve atenuação também dos picos de ressonância fora da
faixa de frequências de interesse. Isto pode ser explicado pelo fato destes picos de ressonância
também serem sensı́veis às modificações de amortecimento nas regiões entre os pontos 1–4,
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1–2, 2–3 e 3–6. Assim, não é possı́vel isolar o efeito das mudanças nas FRFs fora da faixa
de frequências de interesse. Em outras palavras, a solução local pode não ser um ótimo global
na faixa de frequências de medição. Desta forma, não se pode garantir pelo método que uma
modificação local da estrutura irá beneficiar as FRFs em faixas de frequência além daquelas
consideradas na análise.

7.2

Efeito do Refinamento da Malha de Medição

A configuração final dos deadeners obtida no exemplo do teto do veı́culo pode ser considerada ótima para a malha de pontos de medição adotada. Entretanto, não se pode afirmar
que se trata de um ótimo global. De fato, uma malha de pontos de medição diferente poderia
resultar em uma configuração diferente dos deadeners no teto do veı́culo, que resultaria em uma
maior redução da amplitude dos picos de ressonância ou em resultados similares com uma área
de deadeners menor. Por esta razão, investigou-se a relação entre as funções de sensibilidade
inerente e o nı́vel do refinamento da malha de pontos de medição e modos de vibrar associados
da estrutura [94].
Para tanto, uma placa esbelta de metal, de 40×320 mm com espessura de 0,5 mm, foi
modelada em elementos finitos através do aplicativo MSC Nastran v.2005, com uma malha
de 4×32 elementos de placa de Mindlin (Fig. 7.8). O material é considerado isotrópico e as
propriedades adotadas são do aço. Todos os nós da malha localizados no eixo Y são restringidos
em XZ e o nó central é também restringido em Y. Os nós da malha na extremidade oposta do
modelo são restringidos em Z, com o nó central restringido também em Y. A razão para se
adotar esta geometria de placa é para que se obtenham modos de vibrar preponderantemente
de flexão associados às primeiras frequências naturais, evitando-se assim modos de torção e de
placa por simplicidade.

Figura 7.8: Modelo em elementos finitos da placa metálica em estudo [94].

Quando uma estrutura sofre flexão, um eventual deadener montado sobre a estrutura sofre um esticamento. Este esticamento do deadener se reflete na estrutura como uma rigidez
torcional adicional. Assim, além de amortecimento e massa, o deadener também introduz rigidez torcional à estrutura. Considerando-se as funções de sensibilidade inerente apresentadas
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anteriormente para rigidez linear (Eq.(7.9)), pode-se propor uma expressão para a sensibilidade
inerente de rigidez torcional [94], da forma:

∂Hjk (ω)
= −[Θjm (ω) − Θjn (ω)][Θkm (ω) − Θkn (ω)]
∂ktmn

(7.12)

onde, neste caso, a função de resposta angular entre um ponto de medição e um ponto fixo não
é nula (Θj0 ̸= 0) e deve ser considerada. Apesar de ser difı́cil de se obter experimentalmente, a
função de resposta angular da estrutura é facilmente obtida em modelos por elementos finitos.
Assim, pode-se aplicar o Método da Sensibilidade Inerente e determinar as regiões da
placa de maior sensibilidade à presença de deadener (adição de rigidez torcional). Para tanto,
os nós centrais da malha ao longo da placa são utilizados como ”pontos de medição”, e três
diferentes malhas de medição são utilizadas: grosseira (4 pontos de medição), média (7 pontos
de medição) e refinada (17 pontos de medição). A análise de sensibilidade é feita nas primeiras
cinco frequências naturais da placa.
Aplicando-se o Método da Sensibilidade Inerente ao caso em estudo, onde se analisa
a sensibilidade do sistema à rigidez torcional, obtiveram-se os resultados apresentados nas
Figs. 7.9 a 7.13.
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(b) malha média
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Sensibilidade (rad /N )

8.20e−2

(c) malha refinada

Figura 7.9: Sensibilidade inerente à rigidez torcional entre os pontos de medição do pico de ressonância
associado ao primeiro modo de vibrar (11,5 Hz) [94].
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(b) malha média
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Sensibilidade (rad 2/N2)

4.97e−3

(c) malha refinada

Figura 7.10: Sensibilidade inerente à rigidez torcional entre os pontos de medição do pico de ressonância associado ao segundo modo de vibrar (45,9 Hz) [94].
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Figura 7.11: Sensibilidade inerente à rigidez torcional entre os pontos de medição do pico de ressonância associado ao terceiro modo de vibrar (103,8 Hz) [94].
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Figura 7.12: Sensibilidade inerente à rigidez torcional entre os pontos de medição do pico de ressonância associado ao quarto modo de vibrar (185,5 Hz) [94].

1.7e−5

Sensibilidade (rad 2/N2)

(a) malha grosseira

7.32e−5

9.95e−5

Sensibilidade (rad 2/N2)

(b) malha média

4.55e−4

1.27e−6
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Figura 7.13: Sensibilidade inerente à rigidez torcional entre os pontos de medição do pico de ressonância associado ao quinto modo de vibrar (291,3 Hz) [94].

Como se pode observar, ao adotar malhas de pontos de medição cada vez mais refinadas,
as áreas de máxima sensibilidade à rigidez torcional da placa ficam cada vez mais nı́tidas nas
regiões dos anti-nós do modos de vibrar (regiões de maior deslocamento out-of-plane). Com
a malha grosseira, esta tendência só é possı́vel de ser observada no primeiro modo de vibrar
(Fig. 7.9(a)); com a malha média, esta tendência só é possı́vel de ser observada nos primeiros
dois modos de vibrar (Figs. 7.9(b) e 7.10(b)); e com a malha refinada, esta tendência é possı́vel
de ser observada nos cinco modos de vibrar analisados (Fig. 7.9(c) a 7.13(c)). Portanto, gradientes de sensibilidade claros somente podem ser observados ao se adotar distâncias entre os pontos
de medição pequenos o bastante para representar o modo de vibrar associado à frequência em
análise. De maneira geral, pode-se estabelecer a necessidade de se ter dois pontos de medição
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entre dois nós consecutivos do modo de vibrar.
Portanto, há uma forte relação entre o refinamento da malha de pontos de medição e as
regiões de máxima sensibilidade inerente na estrutura. Quando malhas de pontos de medição
mais refinadas são adotadas, as regiões ótimas para o posicionamento de deadeners ficam claramente dependentes do modo de vibrar associado à faixa de frequências em estudo. Entretanto,
como já comentado anteriormente, malhas refinadas de pontos de medição podem resultar em
um número proibitivo de medições das FRFs nas estrutura. Neste caso, o resultado de se adotar
uma malha não refinada de pontos de medição (malha que não representa bem o modo de vibrar
em estudo) é o cálculo de valores de sensibilidade globais, que incluem efeitos de diferentes
regiões do modo de vibrar (mais de um nó ou anti-nó do modo de vibrar). Este é o caso da
maior parte das aplicações experimentais, pois nem sempre se está interessado em frequências
naturais baixas (associadas a modos de vibrar de poucos nós e anti-nós) e o número de medições
das FRFs entre os pontos de medição cresce com o quadrado do número de pontos de medição.
Apesar dos resultados apresentados aqui serem de modos normais da placa, pode-se extrapolar a aplicação do Método da Sensibilidade Inerente e as suas conclusões para modos de
vibrar operacionais associados a frequências de interesse, sem perda de generalidade.

7.3 Modelo de Placa com Deadeners
Até agora, nota-se a viabilidade do Método da Sensibilidade Inerente em determinar as
regiões onde os deadeners devem ser montados para atenuar picos de vibração em determinadas faixas de frequência de interesse. Entretanto, a técnica não permite predizer quanto da
vibração será atenuada nem a quantidade (área) de deadener deve ser utilizada para um determinado resultado. Considerando-se que o Método dos Elementos Finitos é algo bastante
difundido na indústria automobilı́stica, a possibilidade de se modelar numericamente os deadeners, de forma confiável, abre a possibilidade de definição de suas localizações e de otimização
de sua distribuição na estrutura do veı́culo no âmbito da filosofia de prototipagem zero, com
consequente redução de custos no processo de desenvolvimento.
O primeiro passo para a investigação dos efeitos dos deadeners nas caracterı́sticas dinâmicas da estrutura é a medição das FRFs (Funções de Resposta em Frequência) do sistema,
obtidas experimentalmente. Para este estudo, foram utilizadas chapas de mesmo material das
utilizadas na carroceria de veı́culos leves de passageiros, com dimensões 400 × 40 × 0,91 mm.
Estas dimensões foram escolhidas para que modos de vibrar de flexão fossem preponderantes
nas medições. Na medição das FRFs das chapas foram escolhidos cinco pontos distribuı́dos na
chapa conforme ilustra a Fig. 7.14(a). A quantidade de pontos foi escolhida para facilitar os
cálculos e o entendimento do método aplicado, e o posicionamento foi feito de forma a abranger da melhor forma toda a região da chapa, isso para facilitar o método de elementos finitos
que será utilizado na correlação do modelo. Além disso, foi disposta na chapa uma esfera, de
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(a) chapa instrumentada

(b) chapas testadas

Figura 7.14: Conjunto de chapas com diferentes coberturas de deadener e montagem experimental para
a medição das FRFs [35].

peso desprezı́vel, para melhor concentração do impacto do equipamento de excitação (martelo
de impacto). Após a limpeza das chapas, as mesmas foram enviadas para o laboratório onde foram suspensas por elásticos em suas extremidades, aproximando-se o máximo possı́vel de uma
condição livre-livre. Nos cinco pontos de medição nas chapas foram instalados acelerômetros
piezoelétricos uniaxiais, com a massa de 5 gramas. A excitação é feita através de um martelo
de impacto e, para cada ponto escolhido na chapa, foram feitas dez aquisições onde o resultado
final é dado pela média entre as dez excitações.
A identificação experimental das FRFs foi feita em uma série de chapas mostradas na
Fig. 7.14(b), sendo que a chapa 1 não é coberta por deadener (chapa original); chapa 2 com
10% de sua área coberta pelo deadener; chapa 3 com 25% de sua área coberta pelo deadener;
chapa 4 com 50% de sua área coberta pelo deadener; chapa 5 com 75% de sua área coberta pelo
deadener; chapa 6 com 100% de sua área coberta pelo deadener.
A Fig. 7.15 mostra as FRFs obtidas nas chapas 1 (sem deadener) e 6 (100% coberta pelo
deadener), referentes a todos os pontos de medição mostrados na Fig. 7.14(a). Como se pode
observar, a chapa apresenta quatro frequências naturais na faixa de 0 a 300 Hz. Observa-se
também que, naturalmente, quanto maior a área abrangida pelo deadener, maior o efeito de
amortecimento nos picos de ressonância da chapa metálica.
O modelo da chapa foi feito no aplicativo MSC Nastran contendo 2760 elementos com a
propriedade de placa de Mindlin, mantendo-se as mesmas dimensões da chapa fı́sica (condições
dos testes experimentais livre-livre) e também sendo excitada na mesma posição dos testes
experimentais. A resposta do modelo matemático é também obtida nas mesmas posições dos
acelerômetros no sistema fı́sico. Os valores dos parâmetros utilizados para o modelamento da
chapa de aço sem deadener são apresentados na Tabela 7.1. Este valores foram obtidos após
a correlação entre os resultados do modelo em elementos finitos e os dados experimentais. A
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(a) chapa sem deadener

(b) chapas com 100% de deadener

Figura 7.15: FRFs experimentais da chapa nos pontos de medição [35].

Fig. 7.16 mostra uma comparação dos resultados obtidos numericamente (modelo ajustado)
com os resultados obtidos experimentais para os ponto de medição 5. Como se pode observar,
há boa correlação entre os resultados do modelo e os resultados experimentais para frequências
abaixo de 200 Hz.
Utilizando as mesmas condições de contorno do modelo matemático para a chapa sem
deadener, as simulações foram repetidas adicionando amortecimento no modelo de acordo com
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Figura 7.16: Comparação numérico-experimental para a chapa sem deadener [35].

Tabela 7.1: Parâmetros utilizados na correlação do modelo da chapa de aço sem deadener.
parâmetro
Densidade do material
Módulo de elasticidade do material
Coeficiente de Poisson
Fator de amortecimento estrutural
Espessura da chapa
Massa concentrada nas posições dos acelerômetros

valor
7829,7
207,0
0,3
0,03
0,91
7,5

unidade
kg/m3
GPa

mm
g

a quantidade de deadener de cada chapa. A melhor alternativa para o modelamento matemático
do deadener foi utilizando a propriedade PCOMP do algoritmo MSC Nastran. Esta propriedade
permite trabalhar com materiais compostos, podendo-se considerar várias camadas de acordo
com a condição de contorno utilizada. No nosso caso, as regiões de cobertura dos deadeners
são compostas por duas camadas, onde a primeira camada é dada pela própria chapa de aço e a
segunda camada é dada pelo deadener. Neste estudo, o ajuste do parâmetro de amortecimento
PCOMP do modelo do deadener foi feito por tentativa-e-erro, onde as melhores condições de
operação para o material do deadener foram as apresentadas na Tabela 7.2.
Os resultados obtidos para o ponto de medição 5 de cada chapa estudada são apresentados
na Fig. 7.17. De maneira geral, os resultados podem ser considerados satisfatórios na faixa de
frequências até 200 Hz. O modelo em elementos finitos com as propriedades da Tabela 7.2
apresentou resultados bastante próximos dos experimentais para todas as chapas estudadas, com
diferentes coberturas deadener. Os melhores resultados foram obtidos nas chapas com maior
área de cobertura (75% e 100%) e também nos pontos de medição 4 e 5 (pontos mais distantes
do ponto de aplicação da excitação).
Analisando-se a Tabela 7.2, observa-se que a correlação numérico-experimental exigiu
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Tabela 7.2: Parâmetros utilizados na correlação do modelo da chapa com deadener.
parâmetro
Densidade do material (deadener)
Módulo de elasticidade (deadener)
Coeficiente de Poisson (deadener)
Fator de amortecimento estrutural (aço + deadener)
Espessura (deadener)

valor
2343,7
700,0
0,3
0,11
2,0

unidade
kg/m3
MPa

mm

(a) 10% de deadener

(b) 25% de deadener

(c) 50% de deadener

(d) 75% de deadener

(e) 100% de deadener

Figura 7.17: Comparação numérico-experimental para as chapas com diferentes nı́veis de cobertura de
deadener [35].
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a adoção de propriedades de massa, rigidez e amortecimento para o deadener de forma a se
poder chegar nos resultados apresentados. A densidade do material do deadener foi ajustada de
acordo com a medição da massa das chapas sem deadener e com 100% de deadener (114 g e
189 g, respectivamente). Como o deadener cobria toda a extensão da chapa, com uma espessura
de aproximadamente 2 mm, chegou-se ao valor de densidade de 2343,7 kg/m3 .
O módulo de elasticidade do material do deadener foi um dos parâmetros a serem ajustados por tentativa-e-erro, chegando-se ao valor de 700 MPa. Isto representa 0,3% do módulo
de elasticidade do aço. O outro parâmetro ajustado por tentativa-e-erro foi o nı́vel de amortecimento do conjunto aço + deadener. Neste caso, os melhores resultados foram obtidos para um
fator de amortecimento de 0,11, mantendo-se o fator de amortecimento de 0,03 nas áreas sem
deadener.
Assim, os resultados apresentados na Fig. 7.17 mostram que um mesmo modelo em elementos finitos, utilizando a propriedade PCOMP do aplicativo MSC Nastran, com os valores de
parâmetros da Tabela 7.2, é capaz de representar satisfatoriamente o comportamento dinâmico
de chapas com diferentes nı́veis de aplicação de deadener (0% a 100%). O modelo proposto
teve boa correlação com dados experimentais de resposta em frequência, obtidos em bancada
de testes. Portanto, o modelo proposto pode ser inserido nos modelos completos do veı́culo
para análise virtual de NVH, permitindo a otimização de distribuição, do formato e da massa do
deadener através desta aplicação, e assim permitir a rápida avaliação de diferentes propostas.

7.4

Conclusão

Em resumo, o Método da Sensibilidade Inerente permite encontrar as regiões ótimas (dentro da malha de pontos de medição adotada) para a modificação local da estrutura, visando a
melhoria das caracterı́sticas dinâmicas da mesma. A grande vantagem deste método é que ele
se baseia apenas nas funções de resposta em frequência da estrutura em sua condição original
(sem modificações). Porém, o método não indica o quanto a estrutura deve ser modificada para
se atingir um determinado nı́vel de atenuação vibratória. Por exemplo, não é possı́vel predizer a
quantidade necessária de cobertura de deadeners para se obter um determinado resultado, mas
apenas a sua localização na estrutura.
Como alternativa, um modelo em elementos finitos da estrutura com deadeners pode
ser usado para otimizar a área de cobertura, reduzindo-se, assim, custo e peso adicionado ao
veı́culo. Na verdade, o Método da Sensibilidade Inerente pode ser totalmente utilizado de
forma numérica em um modelo ajustado do veı́culo, o que também reduziria custos de projeto
já que não haveria a necessidade de se fazer testes experimentais. Entretanto, caso não se tenha
à disposição um modelo ajustado do veı́culo, o método pode ser utilizado experimentalmente
para encontrar as regiões de modificação na estrutura e, posteriormente, ajustar a quantidade de
deadeners na estrutura com testes adicionais. Embora estes testes adicionais representem ainda
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uma metodologia de tentativa-e-erro, já se estaria mais próximo da solução ótima do que sem a
aplicação do método.
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Capı́tulo 8

Otimização de Forma de Placas
Placas metálicas são amplamente utilizadas na indústria para a confecção da estrutura
de máquinas. Em muitos casos, existem restrições dinâmicas e de peso na confecção destes
painéis estruturais que devem ser levadas em conta durante o projeto da máquina. De modo a se
lidar com as restrições dinâmicas de projeto (faixas de frequência de operação e limites de resposta dinâmica) foram desenvolvidos, com sucesso, diferentes mecanismos de amortecimento,
como por exemplo os deadeners, os absorvedores dinâmicos e os atuadores piezoelétricos (piezo patches). Entretanto, uma desvantagem destes mecanismos de amortecimento é a adição de
massa na estrutura. Por esta razão, existe a motivação para o estudo das formas das placas que
compõem a estrutura com o objetivo de projetar a estrutura com caracterı́sticas dinâmicas desejadas (frequências naturais, modos de vibrar, funções de resposta em frequência especı́ficas).

8.1 Otimização da Espessura da Placa
Os primeiros estudos sobre placas com espessura variável focavam apenas no cálculo
das frequências naturais e modos de vibrar resultantes. Inicialmente, considerou-se a variação
discreta da espessura na placa (stepped thickness variation), onde a placa era dividida em duas
áreas com espessuras diferentes [84]. Posteriormente, placas com variação linear da espessura
ao longo de seu comprimento começaram a ser investigadas [3, 25], a ponto de se chegar a um
método de cálculo dos limites das frequências naturais de placas com espessura descritas por
uma função contı́nua qualquer [100].
A otimização da forma da placa, com o objetivo de obter frequências naturais desejados,
começou a ser estudada a partir da década de 1990. Um método para a otimização da espessura de placas em estruturas com geometria de revolução, apresentado em [143], adotou curvas
spline cúbicas para representar a espessura da placa ao longo do seu comprimento. Neste trabalho, discute-se o uso de diferentes variáveis de projeto na otimização de estruturas cônicas,
cilı́ndricas e em formato de sino. Posteriormente, o caso de estruturas prismáticas foi abordado
pelos mesmo autores [77].
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A otimização da espessura de placas sujeitas a restrições dinâmicas não se limita ao posicionamento das frequências naturais. Por exemplo, pode-se desenvolver a análise visando modos de vibrar desejados para a estrutura [101]. Considerando-se que os modos de vibrar definem
a posição local da estrutura quando sujeita a excitações harmônicas, os resultados apresentados
em [101] permite uma ampla gama de aplicações em sistema microeletromecânicos.
As investigações mais recentes de otimização de forma de placas visando caracterı́sticas
dinâmicas desejadas são relativas a placas laminadas (compósitos). Primeiramente, considerouse a orientação das fibras do compósito como variáveis de projeto [50, 186]. Depois, outros
parâmetros passaram a ser investigados, como o número de camadas e a composição da cada
camada [16, 92].
Considerando-se a informação disponı́vel na literatura, observa-se que muito tem sido
feito na direção da otimização de placas visando caracterı́sticas dinâmicas desejadas, porém
apenas no campo teórico-numérico. São raros os trabalhos de validação experimental das
técnicas desenvolvidas, sendo o trabalho de Ercoli et al. [61] um destes poucos trabalhos.
Neste caso, a placa foi dividida em duas áreas retangulares de espessura constante (Fig. 8.1)
e a comparação numérico experimental resultou em um erro de ∼10% entre a frequências fundamental desejada e a obtida. As questões que surgem são: pode-se esperar o mesmo nı́vel de
erro em distribuições de espessura da placa mais complexas? Qual seria o resultado se mais
frequências naturais fossem envolvidas?

Figura 8.1: Placa com espessura variável considerada no trabalho numérico-experimental de Ercoli et
al. [61].

De forma a se avaliar experimentalmente a otimização da espessura de placas visando
frequências naturais desejadas, tomou-se o caso de uma placa retangular de alumı́nio, de dimensões 150×185 mm e espessura nominal de 2 mm, em condição de contorno engastada130

Figura 8.2: Montagem da placa para a identificação experimental das caracterı́sticas dinâmicas: (1)
excitador, (2) célula de carga, (3) acelerômetro [69].

Tabela 8.1: Frequências naturais da placa lisa identificadas experimentalmente.
frequência natural
valor médio (Hz)
desvio padrão
intervalo de confiança de 96% (Hz)

1
50,76
0,436
50,8 ± 0,9

2
135,52
1,558
136 ± 3

3
277,48
2,387
278 ± 5

livre-livre-livre (Fig. 8.2). Neste caso, para identificar a resposta dinâmica da placa lisa (sem
otimização de espessura), adotou-se uma malha de 25 pontos de medição ao longo da placa. Os
resultados obtidos são apresentados na Tabela 8.1, onde apenas três frequências naturais foram
identificadas na faixa de frequências analisada, até 350 Hz. A variação observada nos valores
das frequências naturais se deve à variação dos picos de ressonância da placa, detectada nas
FRFs medidas em cada um dos 25 pontos de medição. Esta variação dos picos de ressonância
ocorre devido à presença do acelerômetro de 2,4 g, que durante as medições muda de posição,
alterando de forma sutil a distribuição de massa da placa. De qualquer forma, observa-se na
Tabela 8.1 que a incerteza introduzida pela massa do acelerômetro ficou dentro 2% do valor
médio para um intervalo de confiança de 96% (intervalo 2σ). Os modos de vibrar associados a
estas três primeiras frequências naturais da placa testada (primeiro modos de flexão, primeiro
modo de torção e segundo modo de flexão, respectivamente) foram obtidos pelo Método de
Ewins-Gleeson [115] e são mostrados na Fig. 8.3.
Para otimizar a espessura da placa em estudo, modelou-se a placa em elementos finitos
através do aplicativo MSC Nastran v.2005. O modelo foi construı́do com uma malha de 4×5
elementos de placa de Mindlin com 2 mm de espessura e as propriedades do material foram
cosideradas isotrópicas, com módulo de elasticidade de 7,1×1010 N/m2 , coeficiente de Poisson
de 0,33 e densidade de 2674 kg/m3 . Os nós da malha de elementos finitos na região do engaste
foram restringidos em todos os seus graus de liberdade.
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(a) primeiro modo (50,8 Hz)

(b) segundo modo (136 Hz)

(c) terceiro modo (278 Hz)

Figura 8.3: Modos de vibrar da placa lisa identificados experimentalmente [69].

0.9

Experimento

3

0.8
0.7
0.6

2

0.5
0.4
0.3
0.2

1

0.1
1

2
Modelo

3

Figura 8.4: Matriz de MAC entre os resultados numéricos e experimentais [69].

Calculando-se numericamente o valor das frequências naturais e modos de vibrar do modelo construı́do para representar a placa em estudo, obtiveram-se os resultados da Tabela 8.2.
Como se pode observar, o erro entre os resultados numéricos e experimentais foi menor do
que 5% nas três frequências naturais analisadas. Os modos de vibrar obtidos numericamente
também são coerentes em relação aos experimentais dada a forte preponderância da diagonal
principal da matriz de MAC (Fig. 8.4) [7].

Tabela 8.2: Frequências naturais do modelo em elementos finitos da placa lisa.

frequência natural (Hz)
erro em relação ao experimento (%)

1
49,3
2,9

2
134,7
0,6

3
291,9
5,0

O problema de otimização da espessura da placa visando frequências naturais desejadas
pode ser escrito da forma:
132

(
)2 (
)2 (
)2
ωn1
ωn2
ωn3
min f = 1 −
+ 1−
+ 1−
Φ1
Φ2
Φ3

(8.1)

Sujeito a:

ti 6 5,0 mm

(8.2)

ti > 1,5 mm

(8.3)

onde ωnj é a j-ésima frequência natural da placa (numérico), Φj é a j-ésima frequência natural
desejada da placa e ti é a espessura do i-ésimo elemento finito do modelo da placa (variável de
projeto).
Esta problema de otimização é convexo, não linear e uniobjetivo. Para resolver este problema adota-se o aplicativo MSC Nastran, o qual se baseia no Modified Method of Feasible
Directions que é adequado para problemas não lineares [123]. Como mencionado anteriormente, a placa tem espessura nominal de 2 mm e este valor é usado como condição inicial
no algoritmo de otimização. Um número máximo de 15 iterações é adotado como critério de
parada, assim como a diferença da função objetivo entre duas iterações (valor default de 10−20 ).
As três primeiras frequências naturais da placa em estudo, identificadas experimentalmente, são 50,8, 136 e 278 Hz. Considere que a segunda frequência natural da placa não seja
adequada e se deseja mudá-la para o valor de 100 Hz sem alterar as demais frequências naturais. Assim, as frequências naturais desejadas no problema de otimização são 50,8, 100 e
278 Hz1 . Adotando-se o modelo em elementos finitos da placa e resolvendo-se o problema de
otimização através do uso do aplicativo MSC Nastran, obtiveram-se os resultados apresentados
na Tabela 8.3 e Fig. 8.5. Os resultados apresentados na Fig. 8.5 referem-se a uma espessura
igualmente distribuı́da em torno da linha neutra da placa (metade acima e metade abaixo da
linha neutra).
Tabela 8.3: Frequências naturais do modelo em elementos finitos da placa com espessura otimizada.

frequência natural (Hz)
erro em relação ao desejado (%)

1
48,7
4,1

2
101,6
1,6

3
274,3
1,3

1
As frequências naturais desejadas Φj podem ser consideradas como restrições de igualdade no problema de
otimização. Entretanto, estas restrições foram incluı́das na função objetivo (8.1), o que facilita a convergência do
algoritmo.
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Figura 8.5: Distribuição de espessuras otimizada da placa em estudo [69].

Figura 8.6: Placa usinada com a distribuição otimizada de espessuras [69].

As frequências naturais da placa otimizada (numérico) são bastante próximas dos valores
desejados (Tabela 8.3)2 . Analisando-se a solução encontrada (Fig. 8.5), percebe-se que a massa
da placa foi concentrada nas extremidades livres (cantos superiores da figura) e na região central
do engaste (parte de baixo da figura). Esta solução faz sentido, considerando-se que o objetivo
era reduzir a frequência natural associada ao primeiro modo de vibrar de torção sem afetar as
demais frequências naturais. A massa concentrada nos cantos livres da placa reduz a frequência
natural de torção, e a massa concentrada na região do engaste compensa a concentração de
massa na extremidade livre e aumenta a rigidez local de forma a não alterar as frequências e os
modos de flexão.
Para se verificar experimentalmente os resultados obtidos pelo procedimento de otimização,
usinou-se a chapa de acordo com as distribuição de espessuras ótima (Fig. 8.6) e se efetuou a
identificação experimental das frequências naturais e modos de vibrar (de maneira similar à
adotada para a chapa lisa). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 8.4.
Comparando-se os resultados experimentais com aqueles previstos pela simulação numérica
2
O tempo computacional para obter esta solução foi de menos de 5 minutos em um microcomputador com
processador Pentium 4 de 3,2 GHz e 2,5 Gb de memória RAM.
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Tabela 8.4: Frequências naturais da placa otimizada identificadas experimentalmente.
frequência natural
valor médio (Hz)
desvio padrão
intervalo de confiança de 96% (Hz)
valor previsto na Tab. 8.3 (Hz)
erro (%)
frequências desejadas (Hz)
erro (%)

1
48,75
0,577
49,8 ± 1,2
48,7
2,2
50,8
1,9

2
102,40
1,581
102 ± 3
101,6
0,4
100
2,0

3
275,96
2,300
276 ± 5
274,3
0,6
278
0,7

(Tabela 8.3), observa-se uma boa correlação, sendo que o maior erro é encontrado na primeira
frequência natural em 2,2%. Comparando-se os resultados experimentais com aqueles desejados, novamente se observa uma boa correlação, com erros inferiores a 2% nas três frequências
naturais obtidas. O modos de vibrar associados às frequências naturais identificadas experimentalmente não se modificaram em relação à condição de placa lisa, sendo semelhantes aos
apresentados na Fig. 8.3, e a matriz de MAC entre resultados numéricos e experimentais na
condição otimizada apresenta forte preponderância da diagonal principal (Fig. 8.7). Isto indica
a similaridade obtida nos modos de vibrar entre a previsão numérica e a validação experimental.
0.9
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0.8
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0.7
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2

0.5
0.4
0.3
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1

0.1
1

2
Model

3

Figura 8.7: Matriz de MAC entre os resultados numéricos e experimentais da chapa com espessura
otimizada [69].

Assim, considerando-se as questões levantadas no inı́cio desta Seção, pode-se afirmar:
• Sim, é possı́vel esperar bons resultados experimentais das soluções de problemas de
otimização da espessura de placas visando frequências naturais desejadas, mesmo quando
se tem uma distribuição de espessuras ao longo da placa (número variado de variáveis de
projeto);
• A otimização de espessura da chapa considerando diferentes frequências naturais resultou
em boa correlação numérico-experimental. No caso analisado, o erro entre a frequência
desejada e a obtida experimentalmente ficou abaixo de 2%.
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No presente caso, o número de elementos finitos adotado no modelo foi pequeno por
conta das dificuldades de usinagem da placa de alumı́nio usada na verificação experimental.
Entretanto, do ponto de vista numérico, mais elementos no modelo podem ajudar o algoritmo de
otimização a encontrar soluções ainda melhores para o problema. A desvantagem é que malhas
muito finas do modelo em elementos finitos resultam em um número elevado de variáveis de
projeto, o que inevitavelmente aumenta significativamente o tempo computacional. Um número
elevado de variáveis de projeto pode resultar também em instabilidade numérica do algoritmo
de otimização. Por exemplo, a experiência mostra que o procedimento de otimização adotado
não converge para uma solução com malhas de 48×60 elementos.

8.2

Interpolação de Resultados em Malha Refinada

Uma das maiores dificuldades no processo de validação experimental foi uma dificuldade prática: usinar a placa com espessura otimizada. A usinagem da placa com variação de
espessura local mostrou-se ser uma operação demorada, mesmo para o número de elementos
relativamente pequeno a serem usinados na placa (malha 4×5). As principais razões para o alto
tempo de usinagem da placa foram a esbeltez da placa, o que levou à usinagem de um suporte
para que a placa não se deformasse durante a usinagem, e o fato da necessidade de se usinar
ambos os lados da placa.
Do ponto de vista de aplicação industrial, uma solução de manufatura mais rápida é a
estampagem da placa com as espessuras desejadas. Entretanto, a solução otimizada encontrada
para a placa não é a ideal em processos de estampagem pois apresenta muitos cantos vivos.
Assim, a distribuição de espessuras na chapa deve resultar em uma superfı́cie mais suave de
forma a se ter sucesso no processo de estampagem. Esta superfı́cie mais suave poderia ser
obtida refinando-se a malha no modelo em elementos finitos da placa utilizado no procedimento
de otimização. Porém, como já mencionado anteriormente, malhas finas podem resultar em alto
tempo computacional e/ou instabilidade numérica do algoritmo. A solução para este problema
está na interpolação dos resultados obtidos em malha grosseira (resultados computacionalmente
baratos e de boa correlação numérico-experimental) em uma malha refinada de pontos para
formar a superfı́cie suave da placa.
A interpolação dos resultado otimizados é feita com a ajuda do comando interp2 do
aplicativo MATLAB. Esta interpolação é baseada na triangulação de Delaunay usando o algoritmo Quickhull [15]. Neste caso, pode-se adotar uma interpolação linear ou uma interpolação
cúbica, cujos resultados são apresentados na Fig. 8.8.
Os resultados apresentados na Fig. 8.8 representam a interpolação da distribuição de espessuras otimizada (Fig. 8.5) em uma malha de 48×60 elementos. Como se vê, a diferença entre
as interpolações linear e cúbica é bastante sutil. Utilizando-se estas distribuições de espessura
mais suaves em um modelo da placa com malha de 48×60 elementos finitos, e calculando-se
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Figura 8.8: Resultados da otimização da placa interpolados em uma malha de 48×60 elementos [69].

Tabela 8.5: Frequências naturais do modelo em elementos finitos da placa com distribuição de espessuras interpolada em malha de 48×60 elementos.
frequência natural
desejado (Hz)
interpolação linear (Hz)
erro em relação ao desejado (%)
interpolação cúbica (Hz)
erro em relação ao desejado (%)

1
50,8
46,6
8,3
46,8
7,9

2
100
100,9
0,9
96,5
3,5

3
278
289,0
3,9
290,3
4,4

as frequências naturais resultantes, obtêm-se os resultados apresentados na Tabela 8.5.
Os resultados mostram que a utilização da distribuição de espessuras de malha grossa
interpolada em malha fina apresenta erros inferiores a 10% nas frequências naturais desejadas.
Se este nı́vel de erro é tolerável, a interpolação dos resultados oriundos da otimização em malhas
refinadas é viável e se pode utilizar a geometria resultante no processo de estampagem para
confeccionar as chapas. Não se observa diferenças significativas entre os erros apresentados
pela interpolação linear e aqueles apresentados pela interpolação cúbica. Assim, a interpolação
cúbica é a mais indicada por resultar em uma geometria mais favorável para o processo de
estampagem (geometria mais suave).
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Capı́tulo 9
Conclusão

Conforme já mencionado anteriormente, este trabalho procura contextualizar as contribuições do autor na área de controle de vibrações em sistemas rotativos e estruturas, feitas
no perı́odo de 2006 a 2013, dentro do Laboratório de Dinâmica do Departamento de Engenharia Mecânica da EESC/USP. Considerando-se o conteúdo apresentado, pode-se estabelecer
uma sequência de análise do problema nas etapas de modelagem matemática, identificação,
diagnóstico, controle passivo e controle ativo. Assim, tem-se:
Modelagem Matemática: as diferentes abordagens adotadas para a modelagem matemática
do sistema rotativo (ou estrutural) permitem prever o comportamento dinâmico do sistema
com precisão aceitável, tanto no domı́nio do tempo quanto no domı́nio da frequência.
Com isto, é possı́vel investigar os efeitos de modificações no sistema e, também, analisar as consequências da variabilidade de parâmetros, antes mesmo da construção de
protótipos e da validação experimental.
Identificação: uma vez construı́do o protótipo, técnicas experimentais devem ser adotadas para
medir o comportamento do sistema em operação. Neste caso, é possı́vel adotar técnicas
de medição multi-ponto (full field) de forma a identificar o comportamento dinâmico de
sistemas rotativos (ou estruturais) com a utilização de um único sensor. Estas técnicas são
precisas o suficiente para medir as vibrações do sistema e, a partir destes dados, analisar
o sistema e obter informações a seu respeito (por exemplo, a Análise Modal Operacional
de estruturas [60]).
Diagnóstico: de posse dos sinais de vibração de pontos do sistema rotativo (ou estrutural), fazse a análise da informação ali contida. Por exemplo, pode-se investigar a presença de
trincas incipientes em eixos através do processamento dos sinais de vibração, de forma a
se prever a integridade do sistema e planejar a manutenção da máquina.
Controle Passivo: no caso do diagnóstico ser relacionado a problemas vibratórios do sistema,
pode-se recorrer a técnicas de controle passivo das vibrações. Neste caso, as técnicas
podem ser aplicadas durante a fase de projeto (técnicas preventivas) ou em condições de
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pós-projeto (técnicas corretivas). Dentre as técnicas preventivas, tem-se a colocação de
frequências naturais e o aumento do limite de estabilidade do sistema, ambos envolvendo
a otimização de forma de componentes do sistema rotativo (ou estrutural). As técnicas
corretivas envolvem a montagem de dispositivos de dissipação no sistema, permitindo
aumentar o nı́vel de amortecimento do mesmo (técnicas de amplo espectro) ou posicionar antiressonâncias na região de operação do sistema (técnicas de pequeno espectro).
Em todos os casos, observa-se a eficiente modificação das caracterı́sticas dinâmicas do
sistema, de forma a diminuir o nı́vel de vibração apresentado pelo mesmo.
Controle Ativo: o controle ativo do sistema também pode ser classificado como uma técnica
preventiva, já que o projeto do sistema de sensoriamento, realimentação e atuação é feito
na fase de projeto do sistema rotativo (ou estrutural). Trata-se de uma maneira eficiente
de modificar as caracterı́sticas dinâmicas do sistema, visando a atenuação vibratória, e de
fácil adaptação a alterações ambientais ou operacionais. A autoidentificação, por exemplo, permite que o sistema seja autônomo para identificar momentaneamente a dinâmica
do sistema a ser controlado e escolher os melhores ganhos para o controlador nas condições
de operação identificadas. As vantagens do controle ativo, entretanto, são obtidas através
de uma maior complexidade do sistema e maior custo de implementação.

9.1

Perspectivas Futuras

Dentre as possibilidades de avanço na investigação dos temas abordados neste trabalho,
podem-se listar:
• efetuar testes experimentais em laboratório para a validação do modelo matemático da
coluna de perfuração de poços de petróleo em condições de backreaming. Para tanto,
uma bancada de testes foi construı́da no Laboratório de Dinâmica da EESC/USP1 e os
primeiros resultados experimentais já estão sendo colhidos. A partir do modelo matemático correlacionado com dados experimentais será possı́vel investigar as condições
de operação que minimizam as vibrações laterais do sistema e os efeitos da variabilidade
de parâmetros2 ;
• estudar o comportamento de sistemas rotativos com absorvedores dinâmicos com elementos viscoelásticos. Para tanto, o modelo matemático do elemento viscoelástico deve ser
inserido no modelo matemático do sistema rotativo e do absorvedor dinâmico3 . É esperada a atenuação das vibrações laterais, porém com introdução de maior amortecimento
no sistema;
1
Projeto de Pesquisa Regular FAPESP 2012/13019-9, ”Estudo da Dinâmica de Colunas de Perfuração de Poços
de Petróleo em Operações de Backreaming”, set/2012 a ago/2014.
2
Cristiano Eduardo Agostini, aluno de Doutorado, prazo para defesa em ago/2015.
3
Yuri Corrêa Fontes, aluno de Mestrado, prazo para defesa em jan/2015.
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• estudar o efeito da força eletromagnética na dinâmica das sapatas do mancal ativo. A
força eletromagnética exercida pelas sapatas, por reação, também atua nas sapatas modificando suas posições angulares, o que pode alterar as condições de operação do mancal
hidrodinâmico segmentado. As consequências deste acoplamento dinâmico no mancal
ativo ainda não é conhecida4 ;
• implementar o algoritmo de autoidentificação no mancal ativo e investigar sua eficiência
em um sistema rotativo com movimentos em duas dimensões. Neste caso, a atuação é
feita em duas direções ortogonais e o sistema de autoidentificação deverá ser capaz de
encontrar uma matriz de ganhos para o controlador4 ;
• estudar o uso de diferentes estratégias de controle no mancal ativo, em especial técnicas
baseadas na minimização de energia do sistema de controle. Com isto, procurar-se-á
maximizar o efeito do controlador com o mı́nimo gasto de energia, algo de extrema importância econômica em aplicações práticas5 , 6 ;
• estudar a viabilidade de controle de palhetas rotativas pela atuação através dos mancais.
O controle de vibrações de palhetas girantes geralmente é feito de maneira intrusiva no
sistema, com atuação direta nas palhetas. Assim, este estudo é de grande utilidade para o
controle das vibrações de sistemas flexı́veis girantes pois, em caso de sucesso, permitirá
atuar através do mancais, sem alterar ou interferir na geometria das palhetas7 ;
• estudar o efeito do padrão de dobras em chapas visando frequências naturais e modos de
vibrar desejados. É de conhecimento que pequenas dobras em chapas metálicas, menores
do que 5o , causam significativas modificações nas caracterı́sticas dinâmica da estrutura,
um fenômeno chamado de hipersensibilidade. A investigação da melhor disposição das
dobras na chapa permitirá obter chapas com caracterı́sticas dinâmicas desejadas para uma
determinada aplicação8 ;
• investigar a solução numérica estocástica da equação de Reynolds. Como já mencionado
no texto, a equação de Reynolds é normalmente resolvida numericamente com valores
nominais. Esta investigação visa desenvolver um método numérico capaz de prever a
solução da equação de Reynolds considerando a variabilidade de parâmetros de operação,
sem a necessidade de se adotar métodos exaustivos como o método de Monte Carlo;
• investigar experimentalmente as formas otimizadas de mancais visando aumento do limite de estabilidade. Os estudos de otimização de forma de mancais hidrodinâmicos
apresentados neste trabalho mostram a possibilidade de se aumentar significativamente o
4
Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq 300667/2012-4, ”Aplicação de Mancais Ativos Hı́bridos para a
Identificação e Controle de Sistemas Rotativos”, mar/2013 a fev/2016.
5
Henry Pizarro Viveros, aluno de Doutorado bolsista CNPq PEC-PG, prazo para defesa em set/2017
6
Raphael Pereira Spada, aluno de Mestrado bolsista CAPES, prazo para defesa em ago/2015.
7
Ricardo Luiz Antoniolli Passalacqua, aluno de Doutorado, prazo para defesa em ago/2017.
8
Guilherme Augusto Lopes da Silva, aluno de Mestrado, prazo para defesa em ago/2015.
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limite de estabilidade do sistema rotativo. A comprovação experimental complementará
estes estudos e poderá validar os resultados;
• aplicação da técnica baseada em entropia aproximada, descrita neste trabalho, em dados
reais de eixos com trincas. Com isto, a eficiência do método na detecção de trincas
incipientes poderá ser comprovada.
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perfuração de poços de petróleo em operações de backreaming. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. Tese de Qualificação de
Doutorado.
[2] AGUIRRE , L. A., B RUCIAPAGLIA , A. H., M IYAGI , P. E., P IQUEIRA , J. R. C. Enciclopédia de automática: controle e automação. Edgard Blücher, São Paulo, 2007.
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