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Modelamento

lntroduç~o

O estudo aerod:istico de elementos sustcnudorcs é de gr.tndc import:incia 1J1t3 o aprimoramento de aeronaves.
' isto que cst:~s são submcttdas a ação de forças que tendem n romper o equillbno c gerar \'ibraç«s que podem lcvnr à
desti'Ulc:lo d:l estrutura O estudo tnseia-sc na :mjlisc dos efeitos da ação de forç:1s clisti= c forças aerodin:lmic:IS que
interagcm mutuamente.
Ob.irtil·o
N:• pr.íuc.1 cs1.1mos inlcrcssados em fenômenos dccortentes de \Íbrações acopladas de fledo c torçAo. Esses

fenômenos são descritos por meio de sistemas de equações diferenciais. Essas cquaQões são resol\id:ls
computacionalmente de forma apoximad:l alt:l\'és do m~todo numerico de diferenças firúw. sendo que as rotinas
compuucton:us que aproximam essas cqu:~çõcs são escriw em código FORTRAN. Com a oblenç4o dos resultados
numéncos partimos pnra a \Ísualizaçâo gráfica desses resultados. Para isso foi usado um software conhccído que
possibilitou uma melhor o.ná.lise e compreensão desses. Para CaçiJir:u. o estudo foi dividido em etapas: foi feita 1 a.oAiise
do perfil d:l asa e a seguir a análise do perfil "asa-flap", que car3CtCrizam a primcir:J c segunda etapas respectivamente.
Tendo obtido considerável txito panimos. enUo. pnra a análise tridimensional da liSa mcdi:uttc a c.'qlllllSão do pafil em
~ dimensões. Abaixo aprescnla-sc as cqu:IQÕCS diferenciais parciais que dcscm-cm o siSiema de vibraçõ:s aoopladas
de flc.'<âo e torção de uma asa tridimensional. conforme:
Equaçio da OcsJo da ua, b(y,t)
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Equaçiio dM torçlo da ua, a(y,t)
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A tigur:J l mostra o resultado oblido JXU'3 a fledo n:1 resoluçio do siSiema acoplado de fle~ e torçAo para o
perfil d:l asa. A =ilise dos resultados nummcos obtidos atrDvés da solução aproximada d:ls equações diferenciais nos
possibilitJ avaliar o sistema de vibraç(Jcs ~copiadas de flcdo e torçlo ao qual a asa é submetida. c assim obter as
condições de con,·crgcncia desse siSiema.

Conclusõe'
Na primeir:J c scgwlda etapas Ú\'Cmos por objetivo obter as condições de: eonvel#ncia das vibraç&s do perfil
_...,. .. ••••
com e sem "flap" de uma asa. respectivamente. A
simubç:1o de um sistema massa-mola moSirOU ser
baslante adequada nas aprox.imaçõcs das condiçOcs
reais ts qu:lis os siSiaoas ~o submetidos. N~ c~
seguinte. que visa a anMise bidimcnsional da asa.
talnbáD vem sendo feita a sim~ de
sistema
1!•.
massa-mola. com a diferença de que nesta estamOS
IJ1IbalhaDdo com cquaçOe$ diferenciais ~.Com
isso toma-se mais di.flcil a ol:tteoção de soluç;'lo
COIIVCf&CIIIC do sistema de: vibraç&:s acopladas. Ncsu
Case do projeto. que \'ÍSI o estudo acrncü.stico de 11111&
asa. c:sU SCDdo obtido c:onsiderá,-cl ~xito. isto ~ cSiá
SCDdo posslvcl obter as c:ondiçOcs de CSiabilidadc da
asa, o que nos proporciona base para avançarmos com
o estudo em busca de soluc;lles para p'Oblcma.s ainda
mais complexos. (reais).
Fig. I ( 'anaçâo das deflecçlles no tempo 1J1t3 o modelo da asa )
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