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RESUMO 

 

Apresentam-se modelos matemáticos de poucos graus de liberdade para o 

estudo de vibrações estruturais não lineares excitadas por fonte não-ideal de 

energia, amortecidas por impacto, para duas aplicações: um pórtico que serve de 

apoio para um motor elétrico e uma torre de suporte a uma turbina eólica. 

Considera-se a existência de interação entre o fornecimento de energia e o 

movimento da estrutura de suporte. Se a potência fornecida pela fonte de energia 

não é suficiente, a rotação do rotor pode ficar estagnada à freqüência de 

ressonância da estrutura, impossibilitando o mesmo de alcançar regimes de rotação 

mais altos. Isso é uma manifestação do chamado Efeito Sommerfeld. No primeiro 

modelo, somente dois graus de liberdade são considerados: o movimento horizontal 

da estrutura, na direção perpendicular ao eixo do rotor, e a rotação do rotor. Depois, 

adiciona-se outro grau de liberdade, representando o movimento de uma pequena 

massa que se desloca livremente dentro de uma câmara (amortecedor por impacto). 

As equações de movimento desses modelos são obtidas via formulação 

Lagrangiana. Por intermédio de simulações numéricas, procurou-se estudar os 

parâmetros do amortecedor por impacto que produzem a melhor eficiência do 

dispositivo. Nota-se que o impacto da massa com as paredes do recipiente fornece 

controle da amplitude de vibração da estrutura e da largura da banda de freqüências 

em que o Efeito Sommerfeld ocorre. 
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ABSTRACT  

 

We present mathematical models with few degrees of freedom for the study 

of nonlinear structural vibrations excited by a non ideal energy source, with impact 

damping, for two applications: a portal frame that supports an electric motor and a 

tower structure supporting an aeolian turbine. We consider that there is interaction 

between the energy supply and the motion of the supporting structure. If the power 

supplied by the energy source is not enough, the rotation of the engine may get stuck 

at a resonance frequency of the structure, disabling the engine to reach higher 

regimes of rotation. This is a manifestation of the so-called Sommerfeld Effect. In the 

first model, only two degrees of freedom are considered:  the horizontal motion of the 

structure, in the transverse direction to the axis of the rotor, and the rotation of the 

rotor.  Next, another degree of freedom is added to the model, representing the 

motion of a rolling small mass, free to bounce back and forth inside a chamber 

(impact damper). The equations of motion of these models are obtained via a 

Lagrangian approach. The parameters that produce the greatest effectiveness of the 

impact damper were studied through numerical simulations. One notices that the 

impact of the mass with the walls of the container supplies control of the vibration 

amplitude of the structure and the width of the band of frequencies where the 

Sommerfeld Effect occurs. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVOS 

Neste trabalho, pretende-se discutir e conectar dois assuntos interessantes 

em dinâmica não-linear de estruturas: a) fontes de energia não-ideais; b) 

amortecedor por impacto para controlar vibrações estruturais de grande amplitude. 

 

Aqui, almeja-se analisar possíveis aplicações práticas no controle de 

vibrações em duas aplicações: um pórtico de suporte a um motor não-ideal e de uma 

torre de suporte a gerador eólico, ambos desbalanceados. O regime de rotação do 

rotor pode ser prejudicado devido à possível ocorrência do Efeito Sommerfeld, que o 

mantém estagnado à freqüência de ressonância (energia transferida ao motor ou 

gerador sendo usada para excitar vibrações de grande amplitude da estrutura de 

suporte e não para aumentar a freqüência de rotação da máquina). Pretende-se 

mostrar que o amortecimento por impacto pode controlar o indesejável fenômeno, 

sem dissipação apreciável de energia via amortecimento estrutural, como usual. 
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1.2. PLANO DA DISSERTAÇÃO 

A fim de antecipar o conteúdo desta dissertação, ele é aqui apresentado 

seqüencialmente. No Capítulo 2, é feito um enquadramento deste trabalho no campo 

do estudo das vibrações. Fala-se, brevemente, sobre vibrações e suas técnicas de 

controle. Busca-se no Capítulo 3 introduzir a teoria sobre fontes não-ideais de 

energia de forma simplificada, visto que tais conceitos são imprescindíveis para o 

desenvolvimento deste tema. Um embasamento para a modelagem do impacto 

seguindo a mecânica Newtoniana é apresentado no Capítulo 4, abrangendo 

conceitos, hipóteses e discussões. O Capítulo 5 pretende abordar os amortecedores 

por impacto no tocante a seu histórico e às diferentes modalidades desse dispositivo 

de controle, sendo dado um maior enfoque ao tipo empregado neste trabalho. 

Apresentam-se no Capítulo 6 os modelos matemáticos propostos para o estudo, 

com e sem a presença do amortecedor por impacto. As formulações e teorias 

envolvidas são explicitadas nesse capítulo. Os resultados da aplicação da teoria 

desenvolvida a dois exemplos práticos são mostrados no Capítulo 7, no qual 

também são feitas discussões com base no comportamento dos gráficos gerados 

por simulação numérica. Por fim, as conclusões são deixadas para o Capítulo 8, 

seguidas pelas referências bibliográficas. 
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2. VIBRAÇÕES E SEU CONTROLE 

Vibrações são percebidas por nossos sentidos de várias formas, entre elas 

pela sua capacidade de produzir desconforto, distúrbio, dano e destruição. A análise 

de vibrações das estruturas se propõe a conhecer os movimentos oscilatórios das 

mesmas, as forças geradoras e sua proveniência, bem como os esforços internos 

resultantes. Todos os corpos dotados de massa e um mecanismo de restauração (a 

elasticidade, por exemplo) estão sujeitos a sofrer vibrações. Assim sendo, máquinas 

e estruturas podem exibir níveis significativos de vibração e, em seu projeto, deve-se 

contemplar o seu comportamento oscilatório (MEAD, 1998). 

 

Ainda segundo Mead (1998), as ocorrências de vibrações são várias, mas 

em cada caso existe um nível de vibração que pode ser tolerado. O próprio corpo 

humano é dotado de sensores que identificam vibrações impostas a ele por veículos, 

aviões, helicópteros, navios, causas naturais, dentre outros. Os níveis toleráveis 

dependem da parte do corpo em que o sistema vibratório esteja atuando. Por 

exemplo, a exposição de trabalhadores a vibrações pode levá-los à fadiga que, por 

sua vez, pode provocar ineficiência, acidentes e, até mesmo, a morte. As vibrações 

estruturais podem afetar o funcionamento de equipamentos eletro-eletrônicos, 

máquinas rotativas e do próprio sistema oscilatório, dentre os quais podemos citar as 

pontes, as linhas de transmissão de energia, edifícios altos, asas de aviões e 

estruturas off-shore. 
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Se determinado caso de vibração é inaceitável, é desejável entender sua 

natureza completa, a fim de se obter sucesso no seu controle. Entender a natureza 

completa compreende identificar a fonte originária da vibração, bem como a direção 

e freqüências em que atua. Não existe uma única forma de controlar as vibrações, 

portanto, cada caso deve ser estudado levando-se em conta suas próprias 

peculiaridades após o problema ter sido entendido. Na impossibilidade de se 

eliminar a fonte originária das vibrações, deve-se, então, decidir se o problema de 

vibrações será melhor resolvido por meio de um método de controle passivo ou 

ativo.  

 

O controle passivo consiste em mudanças nas características do sistema 

vibratório, ou seja, na massa, na rigidez ou no amortecimento, a fim de que esse 

sistema se torne menos susceptível às vibrações que lhe são impostas. As 

modificações podem ser feitas no próprio sistema estrutural ou pela adição de 

elementos “passivos”, tais como massas, molas e amortecedores. Esses elementos 

simplesmente reagem às acelerações, deslocamentos ou velocidades, 

respectivamente, impostos a eles pela vibração. As técnicas de controle passivo 

mais utilizadas (com transferência interna de energia) são os absorvedores de 

vibrações do tipo massa-mola (Tuned Mass Dampers – TMD’s), amortecedores 

líquidos sintonizados (Tuned Liquid Dampers – TLD’s) e os amortecedores por 

impacto de massas (Impact Dampers – ID’s).  

 

Serão estudados, no presente trabalho, os amortecedores por impacto, 

particularmente aqueles nos quais uma única massa é solta dentro de uma câmara 
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provocando impactos, como veremos mais detalhadamente no Capítulo 5. 

Dispositivos de controle passivos têm a vantagem de serem implementados com 

baixo custo, pois não necessitam de equipamentos de apoio para desempenharem o 

seu papel. Como deficiência maior, têm a característica de serem eficientes apenas 

em faixas estreitas de freqüências. 

 

Sistemas de controle ativos, por outro lado, necessitam de assistência 

externa. Eles precisam essencialmente de uma fonte de energia para conduzirem 

dispositivos “ativos”, que podem ser atuadores eletromecânicos, eletrohidráulicos ou 

eletropneumáticos. Esses dispositivos aplicam forças de tal forma que as vibrações 

atuantes na estrutura sejam mitigadas. Para isso, dependem de sensores que 

captam sinais como deslocamento, velocidade ou acelerações da estrutura, que são 

processados por computador ou outros sistemas eletrônicos gerando sinais 

fornecidos como dados de entrada que comandam os atuadores. Os sistemas de 

controle ativos têm notadamente maior custo do que os sistemas passivos, devido 

aos equipamentos eletro-eletrônicos requeridos para o seu funcionamento, sendo, 

entretanto, bastante eficientes em faixas largas de freqüências de excitação. 
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3. FONTES NÃO-IDEAIS DE ENERGIA 

3.1. ASPECTOS GERAIS 

Conforme Kononenko (1969), uma fonte ideal de energia é aquela que atua 

num sistema oscilatório não experimentando qualquer influência recíproca desse 

sistema. Assim, a fonte de energia pode ser representada por uma lei específica de 

ação sobre o sistema oscilatório, independentemente das condições de movimento 

do mesmo. Por exemplo, a excitação de um sistema ideal pode ser representada 

como uma força externa com determinada freqüência e amplitude, velocidade 

constante, voltagem em circuito elétrico, dentre outros. Haja vista a excitação ideal 

não depender do sistema oscilatório, pode-se representá-la como uma função 

explícita do tempo. Todos os problemas da teoria das oscilações em que a ação 

sobre um sistema oscilatório é representada na forma de uma função explícita do 

tempo, como uma dada força externa, pressupõe a presença de uma fonte ideal de 

energia. 

 

Ao contrário da fonte ideal de energia, uma fonte não-ideal de energia é 

aquela que atua sobre o sistema oscilatório e ao mesmo tempo experimenta uma 

ação recíproca do sistema. Alterações nos parâmetros do sistema podem ser 

acompanhadas por alterações nas condições de trabalho da fonte de energia. 

Quando a fonte de energia tem potência limitada, o que ocorre na maioria dos 
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casos, essa interação pode se tornar mais forte. Visto que a influência de uma fonte 

não-ideal de energia sobre um sistema oscilatório depende do estado do seu 

movimento, é impossível expressar essa ação como uma função explícita do tempo. 

Assim, um sistema oscilatório com uma fonte não-ideal de energia deve ser 

considerado como autônomo.  

 

Pelo exposto, dependendo da forma como a excitação é representada, 

pode-se classificar os sistemas vibratórios como ideais ou não-ideais. O 

comportamento de sistemas oscilatórios ideais já é bem conhecido na literatura, não 

se podendo declarar o mesmo para os sistemas não-ideais, para os quais existe um 

número mais reduzido de estudos e resultados. 

 

O primeiro tipo de problema não-ideal a surgir na literatura é o conhecido 

efeito Sommerfeld, em homenagem àquele que o descobriu em 1902. Tal fenômeno 

é amplamente estudado por Kononenko (1969) em seu clássico livro, inteiramente 

voltado às fontes de energia não-ideais. Nesse livro, uma viga em balanço 

suportando um motor elétrico desbalanceado em sua extremidade livre foi analisada 

experimentalmente, detectando interações entre o motor e sua fundação elástica. O 

sistema exibiu movimentos instáveis na região de ressonância, além de a forma da 

curva de ressonância depender de qual sentido a freqüência de excitação estava 

sendo alterada (aceleração ou desaceleração). 

  

A partir desses experimentos, os pesquisadores que consideravam fontes 

não-ideais de energia em seus modelos observavam que, para certos parâmetros, 

não conseguiam reproduzir uma curva de ressonância sem descontinuidades, como 
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aquelas já conhecidas para modelos ideais. Para esses parâmetros, não era 

possível haver soluções estáveis na região de ressonância, provocando assim saltos 

tanto na freqüência de rotação do rotor quanto nas respostas da estrutura de 

suporte. 

 

Analisando-se a região antes da ressonância por meio de um gráfico da 

freqüência versus resposta (Figura 3.1), observa-se que, quando a potência 

fornecida à fonte aumenta, a velocidade de rotação do rotor também aumenta. 

Contudo, quanto mais próxima a rotação do motor estiver da região de ressonância, 

maior potência a fonte deverá fornecer para aumentar a velocidade do motor, visto 

que parte da energia é consumida no movimento da estrutura de suporte. Uma 

grande mudança na potência fornecida ao motor resulta em uma pequena mudança 

da sua freqüência e um grande aumento na amplitude das oscilações resultantes. 

Assim, próximo à ressonância, percebe-se que a potência adicional fornecida ao 

motor somente aumenta a amplitude da resposta da estrutura enquanto tem pouco 

efeito na rotação do motor.  

 
Figura 3.1. Curva de ressonância / Efeito Sommerfeld. 
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O fenômeno do salto e o aumento na potência requerida por uma fonte 

operando próximo à região de ressonância são manifestações de uma fonte não-

ideal de energia e são freqüentemente referidas como o Efeito Sommerfeld. 

 

3.2. TRABALHOS RECENTES 

Nos últimos anos, alguns pesquisadores têm focado suas pesquisas no 

comportamento das fontes não-ideais de energia e sua interação com as estruturas 

de suporte. Warminski, Balthazar e Brasil (2001) investigaram um modelo vibratório 

não-ideal tanto parametricamente excitado quanto auto-excitado por meio de 

métodos analíticos e numéricos (Figura 3.2). A interação entre excitação paramétrica 

e externa conduziu ao fenômeno de sincronização. Tal pesquisa gerou novos 

resultados, somando-se àqueles já conhecidos para modelos ideais. 

 
Figura 3.2. Modelo dinâmico não-ideal 

Balthazar et al. (2001), além de apresentarem vasta revisão bibliográfica 

sobre sistemas não-ideais, analisaram numericamente a passagem através da 

ressonância de um sistema vibratório com dois graus de liberdade excitado por fonte 
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não-ideal de energia. Uma lei de controle ótima é obtida para a passagem do 

sistema através do primeiro pico de ressonância. 

 

Garzeri (2001), em sua tese de doutorado, apresentou relevante estudo 

numérico e experimental de um pórtico plano excitado por motor de corrente 

contínua (excitação não-ideal), verificando a ocorrência dos fenômenos de 

ressonância interna e saturação modal, além do efeito Sommerfeld. No modelo 

apresentado considerou-se tanto um campo de deslocamentos mais complexo 

quanto um maior rigor na representação da fonte de excitação, a fim de se obter um 

conjunto de equações que descreva o sistema físico de forma mais realística 

possível sem, contudo, complicar desnecessariamente o problema. 

 

Felix (2002), também em sua tese de doutorado, apresentou um estudo 

analítico-numérico das vibrações não-lineares resultantes de um problema não-ideal. 

O modelo matemático apresentado foi inspirado no modelo experimental 

previamente estudado por Garzeri (2001). Por meio de simulação computacional, 

foram desenvolvidos e analisados algoritmos de controle por saturação para 

sistemas não-ideais. 

 

Uma visão geral de vários aspectos sobre sistemas vibratórios não-ideais é 

apresentada por Balthazar et al. (2003), além de um resumo das pesquisas 

publicadas em alguns trabalhos selecionados. As descrições dos modelos 

apresentados são muito próximas de situações reais encontradas na prática. 
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Um problema prático de sincronização de um sistema vibratório não-linear e 

não-ideal foi proposto e investigado numericamente por Balthazar, Felix e Brasil 

(2004). O modelo matemático foi composto por dois motores desbalanceados com 

fornecimento de potência limitada e montados sobre a viga de um pórtico simples. 

Foi considerado também nesse estudo o fenômeno de saturação, causado pela 

presença da ressonância interna entre os primeiros modos de vibração do pórtico. 

 

Uma avaliação do controle passivo por TMD das vibrações em estruturas de 

suporte a equipamentos rotativos desbalanceados foi desenvolvida por Kuroiwa 

(2003). Consideraram-se as não-linearidades inerentes ao comportamento não-ideal 

do motor, através de estudo paramétrico, com a manipulação das características do 

sistema. 

 

Um importante trabalho foi apresentado por Balthazar, Brasil e Garzeri 

(2004), no qual os autores abordaram de maneira concisa os sistemas não-ideais, 

discutindo os fenômenos físicos envolvidos na fonte de energia, no motor e na 

estrutura, bem como o estudo de uma metodologia adequada para tratar com os 

mesmos, dando ainda um relato de alguns trabalhos relevantes no campo dos 

modelos não-ideais. 

 

Tsuchida et al. (2005) analisaram numericamente as vibrações regulares e 

irregulares (caóticas) de um sistema vibratório não-linear e não-ideal com dois graus 

de liberdade e ressonância interna 1:2. 
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3.3. OS MOTORES ELÉTRICOS E SUAS CURVAS CARACTERÍSTICAS  

A divisão em motores de corrente contínua e de corrente alternada é devida, 

obviamente, ao tipo de alimentação. Contudo, motores de corrente contínua 

constituem-se em sinônimo de ajuste fino e controle preciso de velocidade e são, 

portanto, largamente utilizados em aplicações que exigem tais características 

(LOBOSCO, 1988). 

 

Motores de corrente contínua (CC) são motores de velocidade ajustável, o 

que pode ser obtido pela variação de tensão de armadura ou pela variação do fluxo 

no entreferro (excitação), no caso de um motor CC com excitação independente. 

 

A flexibilidade que pode ser obtida dos motores de corrente contínua, com 

seus vários tipos de excitação, associada à relativa simplicidade dos modernos 

conversores de corrente contínua, acaba por determinar uma decisiva vantagem 

desses motores sobre as máquinas de corrente alternada, sempre que altos 

conjugados ou ampla variação de velocidades são desejáveis. Entretanto, algumas 

desvantagens devem ser apontadas. Para uma mesma potência, os motores de 

corrente contínua são maiores e mais caros que os motores de indução. Devido à 

presença do comutador, existe uma maior necessidade de manutenção. Além do 

mais, a comutação de corrente por um elemento mecânico implica em arcos e 

faíscas, um impedimento decisivo se o motor deve ser aplicado em ambientes 

perigosos. 
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Outra desvantagem do motor de corrente contínua é que algumas medidas 

especiais para partida devem ser adotadas, mesmo para pequenas máquinas. De 

fato, com máquina parada (f.e.m. nula), a única limitação à corrente de partida é a 

resistência da armadura, de valor invariavelmente pequeno. 

 

As curvas características de uma fonte de energia dão o relacionamento 

entre seus parâmetros, cuja escolha depende de qual tipo de energia está sendo 

considerada. Por exemplo, parâmetros convenientes para energia elétrica são 

voltagem e corrente. Neste estudo, em que nos interessa mais a energia mecânica, 

podem-se usar o torque (L) e a velocidade angular (dϕ/dt) ou, talvez, força e 

velocidade linear. Em muitos casos, as características são dadas na forma gráfica, 

como resultado de testes especiais realizados na fonte de energia. A Figura 3.3 

ilustra as curvas características de importantes tipos de motores, a saber: motores 

de corrente contínua em série ou paralelo, motores síncronos e assíncronos ou de 

indução. 

 
Figura 3.3. Curvas características de alguns tipos de motores. 
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Em conjunto com as curvas características básicas, quase todas as fontes 

de energia têm uma família de curvas características ajustáveis. As curvas 

resultantes são produzidas pela fixação do parâmetro de ajuste em um determinado 

valor. Por exemplo, a Figura 3.4 representa a família de curvas características de um 

motor elétrico determinadas experimentalmente por Kononenko (1969) e utilizadas 

em seu trabalho. 

 

 
Figura 3.4. Família de curvas características. 

 

3.4. TORQUE NOS MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA EM SÉRIE 

Para um motor elétrico de corrente contínua em série, a lei que vincula o 

torque obtido à tensão elétrica aplicada ao motor e à velocidade angular é dada pela 

Equação (3.1) (KUROIWA, 2003): 
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L
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e +=− ϕ , (3.1)

onde 

u  tensão elétrica aplicada aos terminais do motor; 

Ke  constante de proporcionalidade relativa à força contra-eletromotriz; 

ϕ   velocidade angular do eixo do motor; 

Ra  resistência elétrica do motor; 

La  indutância elétrica do motor; 

Kt  constante de torque; 

L  torque desenvolvido pelo motor. 

  

Em regime estacionário a variação do torque é nula, ou seja, 0L = . A 

Equação (3.1) torna-se, então, 

ϕe
t

a KuL
K
R

−= . (3.2)

 

Observa-se que, se a tensão u for mantida constante, a relação existente 

entre o torque e a velocidade é linear. Logo, as curvas características L x ϕ , 

pertencentes a uma mesma família, diferem entre si apenas pelo valor da tensão u 

(Figura 3.5), visto que os parâmetros Kt, Ke e Ra são constantes para cada motor.  
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Figura 3.5. Família de curvas características L x dϕ/dt. 

 

3.5. INTERAÇÃO MOTOR-ESTRUTURA 

 A curva exibida na Figura 3.6 representa o consumo de energia do 

sistema, somando-se as parcelas referentes à dissipação por amortecimento da 

estrutura e por atrito interno do motor, este considerado aqui linear e diretamente 

proporcional à rotação do motor. 

 
Figura 3.6. Curva de consumo de energia para modelo ideal. 
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Quando essa curva intercepta uma das curvas L da Figura 3.5, tem-se uma 

rotação em regime estacionário (steady-state), estável ou não. Em outras palavras, o 

motor operará no ponto em que ocorre um balanço entre a energia consumida pelo 

sistema e a energia fornecida pelo motor.  

 

Os círculos azuis observados na Figura 3.7 correspondem à energia devida 

aos máximos deslocamentos da estrutura mantendo-se um determinado nível de 

tensão elétrica no motor e permitindo que o sistema entre em regime permanente. 

Os pontos a, b e d desta figura representam configurações estáveis, enquanto o 

ponto c representa configuração instável. 

 
Figura 3.7. Curvas de energia disponível e consumida. 

Chamando-se o torque resistente de Lr e o torque disponível no motor de Lm, 

tem-se a seguinte condição para que uma configuração seja estável (LOBOSCO, 

1988): 
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ΩΩ d
dL

d
dL rm < . (3.3)

 

A Figura 3.8(a) apresenta uma situação de acionamento estável. Se, devido 

a uma perturbação no sistema, o ponto de funcionamento P (originalmente à 

velocidade Ω0) for deslocado para a velocidade Ω1, o torque do motor aumenta 

enquanto o torque resistente diminui, logo, o torque resultante atuante no sistema 

acelerará o motor de volta à velocidade Ω0; se a perturbação levar o motor a uma 

velocidade Ω2, o torque do motor será menor que o torque resistente, ocorrendo uma 

desaceleração do sistema, com retorno à velocidade Ω0. 

 
    (a)        (b) 

Figura 3.8. Ponto de funcionamento e sua estabilidade: (a) estável; (b) instável. 

Na situação apresentada na Figura 3.8(b), o resultado de uma perturbação 

no sistema de modo a mudar a freqüência de rotação do motor de Ω0 para Ω1 é a 

redução de sua velocidade até a completa parada ou até encontrar um novo ponto 

de equilíbrio; por outro lado, se uma perturbação no sistema eleva a velocidade de 

Ω0 para Ω2, o torque do motor se torna maior que o resistente e o sistema “dispara” 

até alcançar outro ponto de equilíbrio. Pode-se então dizer que o ponto P na Figura 

3.8(b) é uma configuração de equilíbrio instável. 
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As curvas características LG1 e LG2 apresentadas na Figura 3.9 são de 

grande interesse, visto que dão informações sobre a possibilidade de saltos no 

movimento do sistema que está no limite da região de estabilidade. No caso de 

rotações crescentes, se o sistema está em uma configuração caracterizada pelo 

ponto instável T, o mesmo saltará de T para H, que é o único ponto estável sobre a 

mesma curva característica LG1. Já no caso de rotações decrescentes, ocorre um 

salto no sistema do ponto R para o ponto P, visto que este é o único ponto estável 

sobre a curva característica LG2 (Kononenko, 1969).  

 

Figura 3.9. Curvas características do limite da estabilidade.  

Curvas de ressonância indicando somente soluções estáveis de movimento 

são mostradas na Figura 3.10. Os pontos T e H na Figura 3.10(a), que leva em conta 

níveis de rotação crescentes, são os mesmos representados na Figura 3.9. A parte 

da curva de ressonância situada entre T e H (linha tracejada) não pode ser 
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reproduzida devido ao salto que o sistema sofre entre tais pontos. A Figura 3.10(b) 

reproduz a curva de ressonância para níveis de rotação decrescentes. Neste caso, 

devido à ocorrência de salto de R para P, também é impossível construir totalmente 

a curva de ressonância conhecida para o sistema ideal equivalente. 

 

 
   (a)        (b) 

Figura 3.10. Curva de ressonância: (a) rotações crescentes; (b) rotações decrescentes. 

Mediante o exposto, percebe-se claramente que os resultados obtidos em 

uma análise numérica ou experimental de sistemas não-ideais serão bastante 

diferentes daqueles encontrados em sistemas ideais. A correta análise de resultados 

somente será possível se embasada na teoria dos sistemas não-ideais, aqui 

brevemente abordada. 
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4. IMPACTO 

Abordam-se neste capítulo os fundamentos da segunda lei de Newton e 

seus relacionamentos com o problema de colisão. As hipóteses que geralmente são 

feitas quando se aplicam os princípios de impulso e quantidade de movimento ao 

processo de impacto são aqui discutidas, seguindo a mesma linha de raciocínio de 

Brach (1991). 

 

4.1. PRINCÍPIOS DE DINÂMICA DE UMA PARTÍCULA 

A segunda lei de Newton para uma partícula de massa m é 

dt
dvm)t(F s

s = ,     s = x, y, z (4.1)

onde Fs é a componente na direção s da força resultante atuando na partícula, t é o 

tempo e a quantidade vs(t) é a componente da velocidade da massa m na direção s.  

 

Se a Equação (4.1) for integrada com respeito ao tempo, o resultado pode 

ser escrito como 

∫ ==−
2

1

t

t
ss1s2s Pdt)t(F)t(mv)t(mv ,     s = x, y, z (4.2)

onde Ps é chamado de impulso da componente de força Fs(t) e o produto entre a 

massa e a velocidade é chamado de quantidade de movimento linear. A Equação 
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(4.2) mostra que a variação na quantidade de movimento é igual ao impulso durante 

um intervalo de tempo arbitrário. 

  

4.2. IMPACTO SIMPLES DE PARTÍCULAS 

Trataremos aqui apenas de impactos centrais diretos e oblíquos entre duas 

partículas (Figura 4.1), desprezando efeitos cortantes e de atrito. A Figura 4.2 

apresenta os diagramas de corpo livre de duas partículas e um sistema de 

coordenadas inercial associado. 

 
Figura 4.1. Tipos básicos de colisões. 

 

Figura 4.2. Diagrama de corpo livre de partículas em colisão. 
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O problema clássico de colisões consiste em relacionar as velocidades finais 

às velocidades iniciais das partículas e, para isso, algumas hipóteses são feitas: 

• os vetores de velocidades iniciais encontram-se no plano n-t (Figura 4.2); 

• velocidades angulares são desprezíveis; 

• a deformação é pequena e o contato ocorre em um único ponto em cada 

massa; 

• o eixo normal passa através de cada centro de massa e do ponto de contato; 

• as superfícies são lisas (sem atrito) e, portanto, nenhuma força tangencial é 

gerada no ponto de contato; 

• a duração do contato é curta; 

• a força normal devida ao impacto das duas massas é suficientemente grande, 

tal que todas as forças exceto a força normal gerada pelo impacto possam ser 

desprezadas; 

• durante o contato, os deslocamentos são infinitesimais, as mudanças nas 

velocidades são finitas e as acelerações são infinitas. 

 

Cada massa possui duas componentes de velocidades iniciais, que são v1n e 

v1t, associadas à massa m1, e v2n e v2t, associadas à massa m2. Conseqüentemente 

existem quatro componentes de velocidades finais, V1n, V1t, V2n e V2t. Se as 

velocidades iniciais são conhecidas e as suas velocidades finais são desconhecidas, 

quatro equações são requeridas para uma única solução. A Equação (4.2) pode ser 

aplicada para cada massa, obtendo-se duas equações para s=n e duas equações 

para s=t: 
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nn11n11 PvmVm =−  (4.3)

0PvmVm tt11t11 ==−  (4.4)

nn22n22 PvmVm −=−  (4.5)

0PvmVm tt22t22 =−=− . (4.6)

 

Pode-se facilmente afirmar, a partir das Equações (4.4) e (4.6), que quando 

duas massas pontuais chocam-se com uma velocidade tangencial relativa inicial 

igual a zero a velocidade tangencial relativa final também será igual a zero, isto é, 

uma colisão central deve permanecer central. 

 

Somando-se as Equações (4.3) e (4.5), obtemos uma única equação, 

n22n11n22n11 vmvmVmVm +=+ . (4.7)

 

Até o presente momento, as Equações (4.4), (4.6) e (4.7) formam três 

equações. A quarta equação é obtida pelo reconhecimento de que, em impactos 

reais, a deformação devida à colisão causa dissipação de energia. Um dos métodos 

utilizados para a obtenção dessa equação consiste conceitualmente em dividir a 

duração do contato t2 – t1 em duas partes, que são de t1 a t e de t a t2. Durante a 

parcela de contato de t1 a t , as massas se aproximam e se comprimem uma à 

outra, assim como seus centros de massa se aproximam um do outro. Durante a 

restituição, de t a t2, os centros de massa de distanciam um do outro. O tempo 

t corresponde ao instante em que a velocidade normal relativa é zero. O impulso 

normal Pn é também dividido em duas partes correspondentes, PA durante a 

aproximação e PR durante a restituição, tal que 
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A

R

P
Pr = , (4.8)

onde 1r0 ≤≤ , e é chamado de coeficiente de restituição (cinético), conceito esse 

atribuído a Newton.  

 

Um segundo método consiste de uma definição cinemática do coeficiente de 

restituição, tal que 

)oaproximaçãdevelocidade(
)separaçãodevelocidade(

vv
VVr

n2n1

n2n1 −
=

−
−

−= , (4.9)

 

Pode-se facilmente mostrar que a quantidade r na Equação (4.9) é o mesmo 

r na Equação (4.8). Os casos limites são o impacto perfeitamente elástico ( 1r = ), 

quando as velocidades de separação e de aproximação são iguais e têm sinais 

opostos, e o impacto perfeitamente plástico ( 0r = ), quando as duas massas se 

agrupam e têm a mesma velocidade depois da colisão. Utilizam-se neste trabalho 

colisões inelásticas, com coeficientes de restituição 1r0 << .  

 

Esse coeficiente é tratado como uma constante nas equações de impacto, 

pois não depende das incógnitas (velocidades finais). Contudo, na prática, o 

coeficiente de restituição depende das formas, dos materiais e das velocidades 

iniciais. Seus valores devem ser determinados experimentalmente ou estimados 

analiticamente. 

 

Organizando as Equações (4.7) e (4.9) como um sistema de duas equações 

algébricas lineares, tem-se 
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n2n1

n22n11

n2

n121
, (4.10)

cujas soluções vão as velocidades das partículas depois do impacto: 

21

n22n121
n1 mm

v)r1(mv)mrm(V
+

++−
= , (4.11)

  

21

n11n212
n2 mm

v)r1(mv)mrm(V
+

++−
=  (4.12)

 

É interessante observar que, para as situações de impacto perfeitamente 

plástico e perfeitamente elástico, as relações esperadas entre velocidades 

resultantes são obtidas das soluções (4.11) e (4.12). 

 

Visto que as velocidades iniciais são conhecidas e as velocidades finais são 

dadas pelas Equações (4.11) e (4.12), a perda de energia cinética (TL) para um 

impacto entre duas partículas (sem atrito) pode ser determinada por 

2
22

2
11

2
22

2
11L Vm

2
1Vm

2
1vm

2
1vm

2
1T −−+=  

2
12

2
L )vv()r1(m

2
1T −⋅−= , (4.13)

na qual 
)mm(

mmm
21

21

+
⋅

= . 

 

Pode-se notar que, para 0r = , a máxima energia possível é dissipada 

devida ao impacto, mas não necessariamente toda a energia inicial. Para 1r = , 

nenhuma energia é dissipada. 
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A dissipação de energia associada com um impacto pode ocorrer de muitas 

formas. A energia pode ser transferida ou dissipada como energia de deformação 

elástica ou plástica, fratura, luz (faísca e triboluminescência), som, dentre outros. A 

Equação (4.13) mostra que r2 está relacionado à perda de energia e é geralmente 

tratado como um parâmetro de dissipação de energia. A definição comum de r, 

entretanto, é realmente uma restrição cinemática. 

 

4.3. IMPACTO VIBRATÓRIO 

Tratou-se anteriormente de impacto como sendo um evento isolado, mas 

existe uma grande área de aplicações na qual esses eventos são repetitivos, 

chamada de impacto vibratório ou, simplesmente, vibro-impacto. É valido notar que 

existe uma importante diferença entre sistemas com vibro-impacto e o conhecido 

problema de vibrações lineares em regime permanente. Este último, com sua força 

harmônica e um sistema linear massa-mola-amortecedor leva a uma equação 

diferencial de segunda ordem linear e a um movimento harmônico.  

 

A concepção clássica de impacto envolve uma mudança de velocidade 

instantânea. Quando repetitivos impactos ocorrem como parte de um movimento 

vibratório de um sistema linear, o problema torna-se não-linear. De fato, no contexto 

de movimento repetitivo, percebe-se que o processo de impacto é sempre não-

linear. Isso pode parecer contundente, visto que o sistema de equações para o 

processo de impacto é linear e algébrico e a equação de movimento para o sistema 

físico entre impactos pode ser linear. Entretanto, o acoplamento de um movimento 

descontínuo (impacto) ao movimento de um sistema linear de segunda ordem 
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resulta em um sistema não-linear. Em outras palavras, o acoplamento é responsável 

pela não-linearidade. 

 

Existem sistemas dinâmicos que usufruem o impacto vibratório a fim de 

controlar vibrações de grande amplitude. Tais sistemas, que serão abordados no 

próximo capítulo deste trabalho, são freqüentemente referidos como amortecedores 

por impacto ou absorvedores por impacto, visto que a energia é perdida ou 

dissipada até mesmo na ausência de amortecimento viscoso ou de outros tipos. A 

presença de descontinuidades (devidas ao impacto) na velocidade desse sistema 

torna a resposta não-linear, mas o próprio sistema descreve uma forma de análise 

relativamente simples porque, entre impactos, sua resposta pode ser encontrada 

usando-se métodos lineares. 
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5. AMORTECEDORES POR IMPACTO 

5.1. MOTIVAÇÃO E HISTÓRICO 

Impactos são a causa das vibrações em vários tipos de máquinas e 

dispositivos, sendo importantes na conformação, perfuração, compactação, 

moagem, amortecimento de vibrações e controle de movimento, dentre outros. Por 

outro lado, eles podem ser indesejáveis em mecanismos que possuem “folga” entre 

diferentes partes, aumentando o nível de ruído e as tensões mecânicas, devido aos 

impulsos inerentes ao impacto (PETERKA, 2001). Sistemas com vibro-impacto 

possuem regiões oscilatórias colidindo com outros componentes vibratórios ou 

paredes rígidas. Os modelos mecânicos mostrados na Figura 5.1, extraídos de 

Peterka (2001), podem ser úteis para modelar máquinas de conformação, de 

destruição, de fixação de pregos, dentre outras.  

 

 
Figura 5.1. Modelos mecânicos com vibro-impacto. 
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Atribui-se a Lieber e Jensen1 (1945, apud MASRI, 1965, p. 1) a idéia de 

reduzir as vibrações de um sistema mecânico por anexar a ele um recipiente no qual 

uma esfera é limitada a oscilar. No trabalho desses autores admitiu-se que o 

movimento do oscilador não-amortecido de um grau de liberdade dotado de um 

amortecedor por impacto (chamado por “acceleration damper”) ainda seria 

simplesmente harmônico, que o impacto do sistema primário com a partícula seria 

perfeitamente plástico e que, durante um período da função de força senoidal, dois 

impactos ocorreriam em intervalos de tempo iguais e nos lados opostos do 

recipiente, ou seja, dois impactos simétricos por ciclo de movimento. Como 

resultado, eles determinaram que, para máxima energia de dissipação por ciclo, a 

abertura livre entre a partícula e o recipiente deveria ser π vezes a amplitude da 

resposta. Essa conclusão mostra-se muito simplista, visto que não considera outros 

parâmetros relevantes do sistema tais como valor da massa impactante, taxa de 

amortecimento estrutural e freqüência de excitação. 

 

Em Masri (1965), pode-se encontrar um breve resumo dos trabalhos 

subseqüentes àquele descrito acima, até a sua época. Na ocasião, alguns outros 

autores já haviam investigado analítica e experimentalmente a eficiência e 

aplicabilidade dos amortecedores por impacto em navios, vigas em balanço, 

sistemas de um único grau de liberdade e turbinas. Masri (1965) estendeu e 

complementou o trabalho de outros pesquisadores nesse campo ao estudar analítica 

e experimentalmente a aplicabilidade do dispositivo e a determinação da 

estabilidade de soluções com dois impactos por ciclo de oscilação. 

                                            

1 LIEBER, P.; JENSEN, D. P. An acceleration damper: Development, Design and Some Applications. 
Trans ASME, v. 67, p. 523-530, 1945. 
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A técnica de controlar as vibrações por meio de impacto de massas foi se 

consolidando com a colaboração de diversos trabalhos. Atualmente, essa técnica é 

mais conhecida como Impact Damper ou Impact Damping (ID), traduzido para o 

português como amortecedor por impacto ou amortecimento por impacto, 

respectivamente. Alguns exemplos de ID’s de vibração horizontal e vertical são 

apresentados na Figura 5.2, também retirada de Peterka (2001).  

 

 
Figura 5.2. Vários tipos de amortecedores por impacto. 

Embora possam gerar ruídos, os amortecedores por impacto têm vantagens 

sobre outros tipos de amortecedores, tais como em sistemas com temperaturas 

muito altas, quando materiais de amortecimento comuns não são aplicáveis. Na 

seqüência, serão apresentados os principais tipos de amortecedores por impacto. 

 

5.2. SINGLE PARTICLE IMPACT DAMPER (SPID) 

O tipo mais simples de ID é o Single Particle Impact Damper (SPID) ou 

Single Unit Impact Damper no qual existe apenas uma única partícula que se choca 

com o recipiente. Popplewell et al. (1983) e Bapat et al. (1983) estudaram teórica e 
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experimentalmente as vibrações periódicas estáveis de um SPID solicitado por uma 

força senoidal, obtendo boa correlação entre teoria e prática. Uma reprodução do 

modelo proposto por Popplewell et al. (1983) é exposto na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3. Modelo proposto por Popplewell et al (1983). 

Chaterjee et al. (1995, 1996) estudaram a dinâmica de amortecedores por 

impacto para ambos osciladores auto e externamente excitados. Mais recentemente, 

Duncan et al. (2005), além de apresentarem vasta referência bibliográfica sobre o 

assunto, investigaram numericamente o desempenho no amortecimento para um 

SPID de vibrações verticais (Figura 5.4), sob um vasto intervalo de freqüências e 

amplitudes de excitação, taxas de amortecimento e parâmetros do SPID.  

 

 
Figura 5.4. Modelo de um SPID, estudado por Duncan et al. (2005). 
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Segundo resultados apresentados por Bapat e Sankar (1985), 

posteriormente confirmados por Popplewell e Liao (1991), a eficiência do 

amortecedor por impacto diminui com o aumento da taxa de amortecimento 

estrutural (ξ) e é máxima quando a razão entre as freqüências de excitação e natural 

(β) se aproxima de 1,0, ou seja, na ressonância. Logo, uma aplicação ideal dos 

amortecedores por impacto seria um sistema dinâmico no qual 1<<ξ  e 1=β , 

desde que a abertura livre entre a massa impactante e as paredes da câmara seja 

escolhida criteriosamente. 

 

Popplewell e Liao (1991) introduziram um procedimento aproximado para 

simplificar o projeto de SPID’s otimizados. A abertura ótima (dótima) quando 10 <<< ξ  

e 10 ≤< β  pode ser encontrada usando-se a Equação (5.1): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅−−
⋅+

+
⋅=

β
βμβξπμ

πμ

1
2124

2xd
2

stótima  
(5.1)

onde 

 xst   deslocamento estático;  

 ξ  taxa de amortecimento estrutural; 

 
estruturalmassa

tetanimpacmassa
=μ ; 

naturalfrequência
excitaçãodefrequência

==
ω
Ωβ .  

  

No caso particular de 10 <<< ξ  e 1=β , a Equação (5.1) pode ser escrita 

como 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅=

μ
π
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1xd
2

st  (5.2)

 

 O desempenho em termos de amortecimento de um amortecedor por 

impacto pode ser mensurado de várias formas. Por exemplo, Popplewell e Liao 

(1991) quantificaram tal desempenho usando a razão entre o máximo deslocamento 

do sistema com o dispositivo de controle e o deslocamento estático. Dokainish e 

Elmaraghy♦ (1973, apud Duncan et al., 2005, p. 129) usaram a razão entre o 

máximo deslocamento do sistema com e sem o dispositivo de controle. Outros, tais 

como Friend e Kinra (2000), utilizaram a razão entre a energia cinética do sistema 

convertida em calor (devido ao impacto) durante um ciclo de oscilação e a máxima 

energia cinética da estrutura durante o ciclo.  

 

 Duncan et al. (2005) quantificou a eficiência do amortecedor por impacto por: 

amortecido

amortecidonão
efa

σ
σ −= , (5.3)

onde amortecidoσ  e amortecidonão−σ  são o desvio padrão da posição da estrutura com e 

sem o amortecedor por impacto, respectivamente. Valores de 1aef >  , 1aef <  e 

1aef =  indicam amortecimento efetivo positivo, negativo e nulo, respectivamente. 

 

 A variedade de definições para a razão de amortecimento sugere que não 

existe a “melhor” forma de definir o desempenho do amortecimento de um 

amortecedor por impacto. 

                                            

♦ DOKAINISH, M. A.; ELMARAGHY, H. Optimum design parameters for impact dampers. The ASME 
Publications Design Engineering and Technical Conference, v. 61, p. 1-7, 1973. 
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5.3. PARTICLE IMPACT DAMPER (PID) 

A partir da idéia básica, o SPID, surgiram outras variações, tais como o 

Particle Impact Damper (PID) ou Multi-Particle Impact Damper (MPID) apresentado 

na Figura 5.5, que contém grande quantidade de partículas soltas, produzindo 

dissipação de energia também por meio do atrito entre tais partículas. Inúmeros 

autores têm estudado o comportamento do MPID, dentre os quais se citam Saeki 

(2002) e Marhadi e Kinra (2005), que estudaram teórica e experimentalmente a 

influência da abertura da câmara, do material granular e de sua massa específica na 

eficácia do dispositivo de controle. 

 

 
Figura 5.5. Modelo de um MPID proposto por Saeki (2002). 

 

5.4. BEAN BAG IMPACT DAMPER 

 Por último, menciona-se ainda o Bean Bag Impact Damper, nome dado por 

se assemelhar a um pacote de feijão, que consiste em várias partículas confinadas 
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em uma “sacola plástica”. Ele tem a vantagem de diminuir o ruído pelo fato de a 

sacola ter flexibilidade e aumentar o amortecimento pela maior interação entre as 

partículas. Popplewell e Semercigil (1989) investigaram experimentalmente o 

desempenho do “Bean Bag” apresentado na Figura 5.6, sob carregamento senoidal. 

 

 
Figura 5.6. Modelo de um Bean Bag Impact Damper 

 

5.5. AMORTECIMENTO POR IMPACTO DE SISTEMAS NÃO-IDEAIS 

Os trabalhos sobre amortecedores por impacto citados até agora 

consideravam um modelo simples (ideal), no qual a excitação é representada por 

uma força periódica vinda de uma fonte externa que, aparentemente, não é 

perturbada pelo movimento da estrutura. Contudo, conforme o Capítulo 3, um 

modelo melhor pode ser usado considerando-se a interação entre a excitação e o 

sistema vibrante, ou seja, um modelo não-ideal. 

 

Em termos do modelo vibratório de Chaterjee et al. (1995), o sistema não-

ideal é obtido substituindo-se a excitação senoidal externa da estrutura por um rotor 
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anexado à estrutura e abastecido por um motor, como em Warminski et al. (2001). 

Recentemente, Souza et al. (2005) analisaram numericamente a aplicação de um 

amortecedor por impacto para controlar tanto vibrações de grande amplitude quanto 

movimento caótico, considerando fonte não-ideal de energia. 
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6. OS MODELOS MATEMÁTICOS 

6.1. CARACTERÍSTICAS 

Os modelos aqui propostos, como mostrado na Figura 6.1, são uma 

abstração de uma estrutura de suporte a motor não-ideal. A massa principal m1 é a 

massa equivalente da estrutura e do rotor, supostamente agrupadas. A rigidez à 

flexão da estrutura é representada pela mola elástica linear de rigidez k, enquanto o 

amortecimento estrutural pelo amortecedor viscoso linear de constante c. Para 

simular um possível desbalanceamento do motor, incluiu-se uma pequena massa m2 

mantida à distância e do eixo do rotor (excentricidade). O momento de inércia desse 

rotor é J2. A coordenada generalizada q1 representa o movimento horizontal da 

estrutura, enquanto q2, o deslocamento angular do rotor. 

 
Figura 6.1. Modelo não-ideal com amortecedor por impacto. 

 



CONTROLE POR IMPACTO DE VIBRAÇÕES ESTRUTURAIS EXCITADAS POR 

CARREGAMENTOS NÃO-IDEAIS 

 

54

Na presença do amortecedor por impacto, surge a coordenada generalizada 

q3 referente ao movimento horizontal da massa secundária m3, a qual se encontra 

livre para colidir com as paredes da cavidade. É importante ressaltar que se denotou 

d como sendo a distância livre entre a massa impactante e as paredes desse 

recipiente (Figura 6.1), e não como a distância total entre as paredes. 

 

6.2. EQUAÇÕES DE MOVIMENTO 

A fim de derivar as equações de movimento para o modelo apresentado, 

foram usadas as equações de Lagrange na forma (6.1), 

n,...,2,1k
qq

L
q
L

dt
d

kkk

=
∂
∂ℑ

−=
∂
∂

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂  (6.1)

onde VTL −=  é a função Lagrangiana e 

• kq  k-ésima coordenada generalizada; 

• T  Energia cinética; 

• V  Energia potencial total; 

• ℑ   Função de dissipação; 

• n  número de graus de liberdade. 

 

6.3. MODELO SEM AMORTECEDOR POR IMPACTO 

Primeiramente, foram derivadas as equações de movimento para o modelo 

sem dispositivo de controle, isto é, na ausência da massa impactante dentro do 

recipiente. A energia de deformação é dada por 
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2
1kq

2
1U = , (6.2)

o trabalho das forças conservativas (somente o peso da massa m2) é 

hPWc Δ⋅= , (6.3)

onde gmP 2 ⋅−=  e 2senqeh ⋅=Δ  (ver Figura 6.2), sendo g a aceleração da 

gravidade. Assim, 

22c qsenegmW −= . (6.4)

 
Figura 6.2. Representação da força P e de ΔH 

Como a energia potencial total é dada por 

cWUV −= , (6.5)

podem-se usar (6.2) e (6.4) em (6.5) para obter 

2
2
1 qsengSkq

2
1V += , (6.6)

sendo emS 2= . 

 

A energia cinética deste sistema, em termos das velocidades das 

coordenadas generalizadas, indicadas por um ponto sobre os símbolos, é 

( )[ ]{ }2
y2

2
x212

2
22

2
11 vvqmqJqm

2
1T +−++= , (6.7)

na qual v2x e v2y estão representadas na Figura 6.3, e correspondem à 

decomposição da velocidade tangencial da massa m2 nos eixos cartesianos. Haja 

vista 22 qev = , temos 
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⎩
⎨
⎧

=
=

22y2

22x2

qcosqev
senqqev

. (6.8)

 
Figura 6.3. Representação da velocidade tangencial v2 

 Substituindo as relações (6.8) em (6.7) e procedendo algumas manipulações 

algébricas mostradas abaixo, chega-se à expressão para a energia cinética do 

sistema (6.9): 

( ) ( )[ ]{ }2
22

2
2212

2
22

2
11 qcosqeqsenqeqmqJqm

2
1T +−++=  

( )[ ]2
22

2
2

2
22

2
2

221
2
12

2
22

2
11 qcosqeqsenqeqsenqqe2qmqJqm

2
1T ++−++=  

( ) ( )[ ]2212
2
2

2
22

2
121 qsenqqem2qemJqmm

2
1T −+++=  

( ) 221
2
2

2
1 qsenqqSqJqM

2
1T −+= , (6.9)

na qual 21 mmM +=   e 2
22 emJJ += . 

 

Finalmente, por meio de (6.6) e (6.9), a função Lagrangiana torna-se 

( ) 2
2
1221

2
2

2
1 qSgsenkq

2
1qsenqqSqJqM

2
1L −−−+=  

( ) ( )gqqqSsenkq
2
1qJqM

2
1L 212

2
1

2
2

2
1 +−−+= . (6.10)
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Introduziu-se uma função de dissipação de Rayleigh, seguindo a 

metodologia de Meirovitch (1986), para modelar o amortecimento estrutural viscoso 

e os mecanismos de introdução e dissipação (fricção interna) de energia no motor, 

na forma 

( ) 2
2
2

2
1 qaqbqc

2
1

−+=ℑ , (6.11)

em que c é a constante de amortecimento estrutural, ao passo que a e b são 

constantes do motor (dadas pelo fabricante) relacionadas com o torque disponível 

Ld, dado como 

2d qbaL −= . (6.12)

 

A constante a é proporcional à tensão aplicada aos terminais do motor e 

pode ser abstraída da Equação (3.2), resultando na razão 
a

t

R
uK ⋅ . A constante b 

engloba uma parcela referente ao torque igual a 
a

et

R
KK ⋅ , extraída da Equação (3.2), 

e outra referente ao atrito interno do motor. 

 

 Agora, de posse das funções Lagrangiana (6.10) e de dissipação (6.11), as 

equações de Lagrange podem ser aplicadas para 1k =  e 2k = , a fim de obter as 

equações de movimento. 

 

 Para 1k =  em (6.1), temos: 

111 qq
L

q
L

dt
d

∂
∂ℑ

−=
∂
∂

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ , (6.13)

na qual 
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221
1

qsenqSqM
q
L

−=
∂
∂ , (6.14)

  

( )2
2
2221

1

qcosqqsenqSqM
q
L

dt
d

+−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ , (6.15)

 

1
1

kq
q
L

−=
∂
∂  (6.16)

 
e 

1
1

qc
q

=
∂
∂ℑ . (6.17)

 

Substituindo (6.15) a (6.17) em (6.13), obtemos a equação de movimento 

(6.18), que define a dinâmica da coordenada generalizada q1: 

( ) 112
2
2221 qckqqcosqqsenqSqM −=++−  

( )2
2
222111 qcosqqsenqSkqqcqM +=++ . (6.18)

 

Para 2k =  novamente em (6.1), temos: 

222 qq
L

q
L

dt
d

∂
∂ℑ

−=
∂
∂

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ , (6.19)

na qual 

212
2

qsenqSqJ
q
L

−=
∂
∂ , (6.20)

 

( )221212
2

qcosqqqsenqSqJ
q
L

dt
d

+−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ , (6.21)

 

( )gqqqcosS
q
L

212
2

+−=
∂
∂  (6.22)

 
e 
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aqb
q 2

2

−=
∂
∂ℑ . (6.23)

 

Substituindo (6.21) a (6.23) em (6.19), obtemos a equação de movimento 

(6.24), que define a dinâmica da coordenada generalizada q2: 

( ) ( ) aqbgqqqcosSqcosqqqsenqSqJ 2212221212 +−=+++−  

( )22122 qcosgqsenqSaqbqJ −=−+ . (6.24)

 

Logo, o par de equações diferenciais ordinárias não-lineares (6.25) rege o 

movimento deste modelo sem dispositivo de controle: 

( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=−+

+=++

22122

2
2
222111

qcosgqsenqSaqbqJ

qcosqqsenqSkqqcqM
. (6.25)

 

   

6.4. MODELO COM AMORTECEDOR POR IMPACTO 

A seguir, introduz-se o controle por impacto por meio de uma terceira massa 

pontual m3 livre para se deslocar para trás e para frente dentro de um recipiente, ou 

anexado à estrutura ou projetado como parte integrante da mesma. Isso introduz um 

grau de liberdade adicional a este sistema dinâmico. Assim sendo, denota-se q3 o 

deslocamento dessa massa pontual, cuja amplitude é limitada pelas paredes da 

caixa. A equação de movimento adicional para essa coordenada, supondo ausência 

de atrito, é a equação diferencial homogênea de segunda ordem desacoplada 

0q3 = . (6.26)
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Suas condições iniciais são impostas iguais ao deslocamento d3q  e à 

velocidade d3q  no tempo td imediatamente depois de cada impacto entre a massa e 

a estrutura principal de massa m1. Para qualquer tempo t no intervalo entre um certo 

impacto e o seguinte, determinam-se velocidades e deslocamentos por simples 

integração da Equação (6.26), um MRU, como segue: 

d33 qq =  (6.27)
 

)tt(qqq dd3d33 −+= . (6.28)

 

No Capítulo 4, referente a impactos, foi apresentada a formulação 

necessária para o estudo de sistemas com colisões centrais diretas ou oblíquas. Na 

seqüência, será feita apenas uma adaptação da notação utilizada naquele capítulo 

para o modelo de interesse proposto neste capítulo, que assume a ocorrência de 

impactos centrais diretos e inelásticos, com coeficiente de restituição 1r0 << . 

 

As Equações (4.11) e (4.12) tornam-se, respectivamente:  

31

a33a131
d1 mm

q)r1(mq)mrm(q
+

++−
=  

(6.29)

e 

31

a11a313
d3 mm

q)r1(mq)mrm(q
+

++−
= , (6.30)

que são os valores iniciais para integrar os movimentos separados da estrutura e da 

massa impactante depois do choque. 
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7. RESULTADOS NUMÉRICOS E 

DISCUSSÕES 

7.1. TRATAMENTOS PRELIMINARES 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados em forma de gráficos 

obtidos via simulações numéricas, além de serem tecidos alguns comentários sobre 

o comportamento dinâmico do sistema tanto na ausência quanto na presença do 

dispositivo de controle. As simulações pretendem estudar as respostas do sistema 

sob vários níveis de energia, as possíveis mudanças que o amortecedor por impacto 

possa provocar no sistema e a busca dos parâmetros do amortecedor por impacto 

que produzam a maior eficiência. 

  

 Para a resolução das equações diferenciais, utilizou-se a função ode45 do 

software MATLAB 6.5, baseada em algoritmo de Runge-Kutta. Para isso, deve-se 

primeiramente manipular o sistema (6.25) a fim de isolar as acelerações, resolvendo 

o seguinte sistema algébrico: 

( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+−−=⋅+⋅−

−+−=⋅−⋅

22212

2
2
211221

qcosSgaqbqJqqSsen

qcosqSqckqqqSsenqM
, (7.1)

que pode ser re-arranjado na forma  
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⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−

−

2

1

2

1

2

2

G

G

q

q

JqsenS

qsenSM
, (7.2)

com 

)qcosqSqckq(G 2
2
2111 ++−= , (7.3)

)qcosSgaqb(G 222 +−−= . (7.4)

 

As soluções desse sistema são: 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+

+

=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Δ

Δ
212

221

2

1

qsenSGMG

qsenSGJG

q

q
, (7.5)

onde 

2
22 qsenSMJ −=Δ . (7.6)

 

 Na presença do dispositivo de controle, o sistema de equações diferenciais 

(7.1) deve ser resolvido enquanto 2/dqq 31 <− . O impacto ocorrerá quando essa 

condição não for mais satisfeita, tornando necessária a aplicação de (6.29) e (6.30) 

para reiniciar a integração. 

 

7.2. INTERFACE GRÁFICA 

Foi desenvolvida uma interface gráfica utilizando-se os recursos presentes 

no GUIDE (Graphical User Inteface Development Environment), um ambiente de 

desenvolvimento que acompanha o programa MATLAB 6.5. Como pode ser 
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observado na Figura 7.1, a interface gráfica permite que os parâmetros de entrada 

sejam fornecidos pelo usuário de forma bastante simples.  

 

 
Figura 7.1. Interface gráfica: parâmetros de entrada. 

Da mesma forma, os resultados podem ser visualizados em forma gráfica ou 

de listagem (Figura 7.2). Os gráficos gerados podem ainda ser trabalhados conforme 

o desejo do usuário e, depois, salvos como figura. Dentre as opções de gráficos, 

podem-se citar curvas de ressonância, planos de fase, mapas de Poincaré e 

respostas no domínio do tempo. As listagens podem ser geradas em formato de 

planilha eletrônica (*.xls) ou de texto formatado (*.doc). Todos esses recursos 

tornam ágil a análise das vibrações, com ou sem o dispositivo de controle. 
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Figura 7.2. Interface gráfica: resultados (gráficos ou listagens). 

 

7.3. EXEMPLO 1: PÓRTICO 

Neste exemplo será analisado o comportamento de um pórtico que serve de 

apoio a um motor desbalanceado, com e sem a presença do amortecedor por 

impacto, conforme mostrado na Figura 7.3. Os seguintes valores numéricos para os 

parâmetros estruturais deste modelo foram adotados:  

• k = 49152 N/m; 
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• M = 2,0 kg;  

• S = 0,001 kg.m; 

• J = 1,676x10-4 kg.m2;  

• c = 3,136 N.s/m, equivalente a 0,5 % do amortecimento crítico. 

 

Sabendo-se que a freqüência natural do sistema é calculada dada por 

M
k

=ω , (7.7)

temos que ω = 156,767 rad/s; 

 
Figura 7.3. Modelo de Pórtico com motor não-ideal. 

 

7.3.1. Pórtico sem amortecedor por impacto 

As condições iniciais do sistema de equações diferenciais utilizadas nesta 

etapa são as mesmas para cada valor do parâmetro a, sendo dadas na Tabela 7.1. 
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Tabela 7.1. Condições iniciais do sistema sem amortecedor por impacto. 

t q1 dq1/dt q2 dq2/dt 

0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta)

 

Convenciona-se aqui dx/dt como sendo a derivada de uma variável x com 

respeito ao tempo. Os parâmetros do motor (relacionados com o torque) utilizados 

na obtenção da curva de ressonância foram:  

• b = 0,002 N.m.s; 

• a aumentando de 0,25 a 0,50 N.m para a ida ou o inverso para a volta; 

 

Para cada quantidade de energia disponível, relacionada ao parâmetro a, 

existe uma determinada amplitude fixa de velocidade de rotação do rotor, bem como 

uma amplitude fixa de deslocamento horizontal da estrutura. Esses pares de valores 

são representados no Gráfico 7.1 por triângulos, indicando soluções estáveis em 

regime permanente. A curva de ressonância foi gerada tanto para níveis crescentes 

(triângulos azuis) quanto para níveis decrescentes de energia (triângulos vermelhos) 

– ida e volta, respectivamente. 

 

Neste caso, para os parâmetros adotados na ausência do amortecimento 

por impacto, conseguiu-se o Efeito Sommerfeld. Quando uma maior energia é 

fornecida ao motor, a velocidade de rotação do rotor geralmente também aumenta, 

refletindo em um aumento do parâmetro a; porém, quando se aproxima da região de 

ressonância, as oscilações da estrutura de suporte aumentam rapidamente, 

consumindo uma grande parte da energia que é fornecida ao motor, cuja velocidade 

pára de aumentar à mesma razão de antes. Se energia suficiente não é disponível, a 
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rotação do rotor pode estagnar na ressonância, não sendo possível alcançar 

regimes mais altos. Se mais alguma energia é fornecida ao motor, o fenômeno do 

salto pode ocorrer: a rotação do motor muda abruptamente para valores maiores e 

nenhuma solução estável em regime permanente é possível dentro do intervalo de 

freqüências saltadas. 

 
Gráfico 7.1. Efeito Sommerfeld no modelo não-ideal. 

No Gráfico 7.2, que superpõe as curvas de ressonância para os modelos 

ideal e não-ideal, pode-se perceber que há uma grande diferença entre os 

deslocamentos máximos resultantes dos dois modelos. Em outras palavras, o 

modelo não-ideal não é apto a traçar a curva de ressonância até a freqüência natural 

da estrutura, provocando um salto precipitadamente. Uma explicação lógica para 

este interessante fenômeno está no fato de a taxa de amortecimento estrutural 

(0,5%) ser muito baixa, o que gera um fator de amplificação dinâmica muito alto 

(igual a 100,0 na ressonância). Como no modelo não-ideal a freqüência de excitação 

depende da interação entre a estrutura e o motor, não existe apenas uma freqüência 
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de excitação atuando no sistema, o que pode ser inferido do Gráfico 7.3, diminuindo 

assim o fator de amplificação dinâmica (neste caso para 36,0). 

 
Gráfico 7.2. Curvas de ressonância para os modelos ideal e não-ideal. 

 
Gráfico 7.3. Variação da rotação do motor para nível de energia constante (a=0,39 N.m). 
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Um outro parâmetro que pode influenciar no deslocamento máximo do 

modelo não-ideal é o valor de 2
22 emJJ += , que está relacionado ao momento de 

inércia do rotor. Com base em simulações numéricas, percebeu-se que quanto maior 

for J menor será a variação na velocidade do motor e, por conseguinte maior será o 

fator de amplificação dinâmica. Tais comentários serão confirmados na 

apresentação do Exemplo 2, que possui uma taxa de amortecimento estrutural 

maior que neste exemplo. 

 

Na ausência do dispositivo de controle ocorrem basicamente dois tipos de 

oscilações, dependendo de as soluções estáveis se encontrarem antes ou após o 

salto. O nível de energia que delimita essas duas regiões é aquele correspondente 

ao parâmetro a = 0,39 N.m. 

 

São mostradas no Gráfico 7.4 as respostas no tempo em termos de 

deslocamentos horizontais (q1) e suas respectivas velocidades (dq1/dt) com o 

parâmetro a = 0,39 N.m, correspondendo à solução estável imediatamente antes do 

salto. Percebe-se que, após o regime transiente (cerca de 50 ciclos de vibração), o 

deslocamento máximo converge para aproximadamente 0,02 m. 

 

Um detalhe do Gráfico 7.4 é exibido no Gráfico 7.5, no qual se pode notar 

que o comportamento das respostas é periódico. O plano de fase e o mapa de 

Poincaré (ambos relacionando q1 x dq1/dt) podem ser visualizados no Gráfico 7.6(a) 

e (b), respectivamente, e revelam que a resposta neste caso é bi-periódica.  
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Gráfico 7.4. Respostas no tempo para q1(m) e dq1/dt (m/s), com parâmetro a = 0,39 N.m          

(sem amortecedor por impacto). 

 
Gráfico 7.5. Detalhe das respostas no tempo para q1(m) e dq1/dt (m/s), com parâmetro a = 0,39 

N.m (sem amortecedor por impacto). 
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     (a)               (b) 

Gráfico 7.6. a=0,39 N.m: (a) Plano de fase q1 x dq1/dt; (b) Mapa de Poincaré q1 x dq1/dt. 

São mostradas no Gráfico 7.7 as respostas no tempo em termos de 

deslocamentos horizontais (q1) e suas respectivas velocidades (dq1/dt) com o 

parâmetro a = 0,40 N.m, correspondendo à solução estável imediatamente após o 

salto. Um detalhe do Gráfico 7.7 é exibido no Gráfico 7.8, no qual se pode notar que 

o comportamento das respostas é aproximadamente periódico, fato que pode ser 

comprovado pelo plano de fase e pelo mapa de Poincaré apresentados no Gráfico 

7.9(a) e (b), respectivamente. 
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Gráfico 7.7. Respostas no tempo para q1(m) e dq1/dt (m/s), com parâmetro a = 0,40 N.m (sem 

amortecedor por impacto). 

 
Gráfico 7.8. Detalhe das respostas no tempo para q1(m) e dq1/dt (m/s), com parâmetro a = 0,40 

N.m (sem amortecedor por impacto). 
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     (a)               (b) 

Gráfico 7.9. a=0,40 N.m: (a) Plano de fase q1 x dq1/dt; (b) Mapa de Poincaré q1 x dq1/dt. 

O Gráfico 7.10 apresenta a variação da rotação do motor (dq2/dt) para a = 

0,40 N.m, cuja solução encontra-se na região posterior ao salto. 

 
Gráfico 7.10. Variação da rotação do motor para nível de energia constante (a=0,40 N.m). 
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7.3.2. Pórtico com amortecedor por impacto 

7.3.2.1. Curvas de ressonância 

Nesta fase, foram feitas simulações para valores da massa m3 igual a 0,02 

kg, 0,06 kg e 0,10 kg, correspondendo a 1%, 3% e 5%, respectivamente, da massa 

M. Para cada uma dessas massas, buscou-se a distância d que proporciona uma 

maior redução das vibrações estruturais, cujos resultados são apresentados do 

Gráfico 7.11 ao Gráfico 7.16. Cada gráfico, por sua vez, contém as curvas de 

ressonância para três valores do parâmetro d. Entre elas, aquela com legenda 

denotada por figuras geométricas preenchidas corresponde à melhor configuração 

para uma dada massa m3. Para fins de comparação, está inclusa também a curva de 

ressonância para o modelo sem dispositivo de controle, cujas soluções estáveis são 

caracterizadas por circunferências azuis. O coeficiente de restituição r foi mantido 

constante e igual a 0,9 durante todas as simulações. 

 

 O Gráfico 7.11, o Gráfico 7.13 e o Gráfico 7.15 simulam o motor em 

aceleração, ou seja, para níveis de energia crescentes (ida). O Gráfico 7.12, o 

Gráfico 7.14 e o Gráfico 7.16 simulam o motor em desaceleração, ou seja, para 

níveis de energia decrescentes (volta). Estando em aceleração ou desaceleração, o 

formato da curva de ressonância muda, de acordo com o que já foi comentado no 

capítulo referente às fontes de energia não-ideais. 

 

As condições iniciais do sistema de equações diferenciais na presença do 

amortecedor por impacto são iguais para cada valor do parâmetro a, mas diferem 
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entre si de acordo com o valor do parâmetro d (Tabela 7.2). Além disso, se o sistema 

está sendo analisado durante a aceleração do motor (ida), o valor de dq2/dt deve ser 

menor que a freqüência natural da estrutura (ω); caso contrário, se o motor está 

desacelerando (volta), dq2/dt deve ser maior que ω. O valor inicial de q3 foi adotado 

igual à metade de d, o que significa afirmar que no instante inicial a massa m3 

encontra-se junto a uma das paredes da câmara. 

Tabela 7.2. Condições iniciais do sistema com amortecedor por impacto. 

d T q1 dq1/dt q2 dq2/dt q3 dq3/dt

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta) 0,035 0,00 

0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta) 0,040 0,00 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta) 0,045 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta) 0,050 0,00 

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta) 0,055 0,00 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta) 0,075 0,00 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta) 0,080 0,00 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 100 (ida) / 250 (volta) 0,085 0,00 
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Gráfico 7.11. Curvas de Ressonância na ida para m3 = 0,02 kg (1,0% de M). 

 
Gráfico 7.12. Curvas de Ressonância na volta para m3 = 0,02 kg (1,0% de M). 
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 O Gráfico 7.11 (ida) permite notar que, mesmo para uma pequena massa m3 

(1,0% de M), a amplitude das vibrações na região de ressonância é reduzida em 

torno de 40%. Como os parâmetros do amortecedor por impacto foram ajustados 

para a zona de ressonância, as soluções estáveis fora dela têm pouca ou nenhuma 

alteração. Vale ainda observar que o intervalo de freqüências saltadas devido ao 

Efeito Sommerfeld não foi reduzido. Na volta (Gráfico 7.12), as respostas na 

presença do amortecedor por impacto são levemente alteradas, mas o parâmetro d 

que corresponde à maior redução das vibrações permanece o mesmo, igual a 0,16 

m. 

 
Gráfico 7.13. Curvas de Ressonância na ida para m3 = 0,06 kg (3,0% de M). 

 Como esperado, aumentando-se o valor da massa m3 para 0,06 kg (3% de 

M) tem-se uma maior redução na amplitude de q1 na ida (Gráfico 7.13). Observa-se 

também nesse gráfico que o intervalo no qual não eram possíveis soluções estáveis 

diminuiu. Na volta (Gráfico 7.14), nota-se que além de o intervalo de freqüências 
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saltadas ser maior que na ida, o parâmetro d que produz melhores resultados mudou 

de 0,10 m para 0,09 m. 

 
Gráfico 7.14. Curvas de Ressonância na volta para m3 = 0,06 kg (3,0% de M). 

Agora, com o uso de uma massa m3 = 0,10 kg (5,0% de M), nota-se ainda 

maior redução das vibrações horizontais do pórtico (aproximadamente 50%), 

conforme o Gráfico 7.15. Aqui, o fenômeno do salto restringiu-se a um pequeno 

intervalo, muito diferente daquele presente na curva sem o amortecedor por impacto. 

Da mesma forma que na simulação anterior, na volta nota-se que além de o intervalo 

de freqüências saltadas ser maior que na ida, o parâmetro d que produz melhores 

resultados mudou de 0,08 m para 0,07 m. 
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Gráfico 7.15. Curvas de Ressonância na ida para m3 = 0,10 kg (5,0% de M). 

 
Gráfico 7.16. Curvas de Ressonância na volta para m3 = 0,10 kg (5,0% de M). 
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Por meio da visualização das curvas de ressonância apresentadas acima, 

permite-se concluir que: 

• quanto maior a massa m3, maior será a eficiência do amortecedor por 

impacto, tanto para reduzir as vibrações estruturais, quanto para suprimir o 

indesejável Efeito Sommerfeld; 

• o parâmetro d que produz maior eficiência é inversamente proporcional à 

massa m3, como pode ser observado na curva não-ideal do Gráfico 7.17, e 

pode mudar de acordo com o regime do motor (aceleração ou 

desaceleração); logo, num sistema não-ideal, o conceito de otimização deve 

abranger ambos os regimes. 

• também no Gráfico 7.17 foi desenhada uma curva referente ao parâmetro 

d ótimo para o sistema ideal correspondente, dada pela Equação (5.2); nota-

se, então, uma discrepância entre parâmetros ótimos de sistemas ideais e 

não-ideais. 

 
Gráfico 7.17. Relação entre os parâmetros m3 (kg) e d (m) para sistemas ideais e não-ideais. 
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  Serão mostrados, na seqüência, detalhes das vibrações deste sistema 

dinâmico, principalmente do amortecedor por impacto. Estes resultados foram 

obtidos pelo uso de uma massa m3 = 0,10 kg (5,0% de M) e de uma abertura d = 

0,08 m, ou seja, a configuração ótima encontrada para essa massa. 

 

7.3.2.2. Parâmetro a = 0,28 N.m 

O Gráfico 7.18 apresenta respostas para o modelo com amortecedor por 

impacto, tanto em regime transiente quanto em regime permanente, sob um nível de 

energia indicado pelo parâmetro a = 0,28 N.m. Esse nível de energia corresponde a 

uma solução fora da região de ressonância, do lado esquerdo. 

 
Gráfico 7.18. Respostas para q1, q3 (m) e dq1/dt, dq3/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,28 N.m (com 

amortecedor por impacto). 

 O Gráfico 7.19 mostra um detalhe do Gráfico 7.18, sendo útil para verificar 

que, mesmo em regime permanente, além de a solução deixar de ser periódica, os 
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impactos ocorrem sem qualquer regularidade. Esse fato ilustra que o amortecedor 

por impacto é otimizado para determinada faixa de freqüência, e não para todo o 

domínio. 

 
Gráfico 7.19. Detalhe das respostas para q1, q3 (m) e dq1/dt, dq3/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,28 

N.m (com amortecedor por impacto). 

O Gráfico 7.20 apresenta as respostas no tempo para a coordenada 

generalizada q1 (m) e sua respectiva velocidade dq1/dt (m/s), com e sem a presença 

do amortecedor por impacto. Ao invés de reduzir as amplitudes das respostas, a 

presença do amortecedor por impacto até aumenta essas amplitudes, porém, como 

a solução encontra-se fora da região de ressonância, as amplitudes são baixas. Por 

meio do Gráfico 7.21 é possível comparar as respostas para q1 (m) e dq1/dt (m/s) 

com e sem o dispositivo de controle. Aqui fica mais clara ainda a falta de sintonia 

entre a estrutura e o amortecedor por impacto. 
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Gráfico 7.20. Respostas para q1 (m) e dq1/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,28 N.m (com e sem 

amortecedor por impacto). 

 
Gráfico 7.21. Detalhe das respostas para q1 (m) e dq1/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,28 N.m (com 

e sem amortecedor por impacto). 
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O plano de fase e o mapa de Poincaré representados no Gráfico 7.22 (a) e 

(b), respectivamente, bem como os espectros de freqüências exibidos no Gráfico 

7.23 revelam o comportamento aparentemente caótico do sistema. 

 
(a)        (b) 

Gráfico 7.22. a = 0,28 N.m: (a) Planos de fase q1 x dq1/dt para t = 9,6 a 10 s; (b) Mapa de 
Poincaré q1 x dq1/dt (intervalo de amostragem de 2π). 

 
Gráfico 7.23. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 0,28 N.m. 
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7.3.2.3. Parâmetro a = 0,32 N.m 

Aumentando-se o parâmetro a para 0,32 N.m, pode-se observar no plano de 

fase do Gráfico 7.24(a) que, apesar de o movimento não ser periódico, existe uma 

redução de 20% tanto nos deslocamentos quanto nas velocidades da estrutura 

principal (q1 e dq1/dt, respectivamente) sob ação do amortecedor por impacto. O 

Gráfico 7.24(b) sugere comportamento aparentemente caótico do sistema sob 

controle face o movimento periódico na ausência dele. Tal fato é constatado no 

Gráfico 7.25 pela presença de vários harmônicos na resposta de q1, deslocamento 

horizontal da estrutura. Ainda nesse gráfico pode-se perceber que a coordenada 

generalizada q3, indicativa de impacto, possui uma banda larga de freqüências, 

revelando a falta de sintonia com o sistema. 

 
(a)        (b) 

Gráfico 7.24. a = 0,32 N.m: (a) Planos de fase q1 x dq1/dt para t = 9,6 a 10 s; (b) Mapa de 
Poincaré q1 x dq1/dt (intervalo de amostragem de 2π). 
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Gráfico 7.25. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 0,32 N.m. 

 

7.3.2.4. Parâmetro a = 0,35 N.m 

Sob o parâmetro a = 0,35 N.m, que ainda pertence à região anterior ao salto 

mas fora da ressonância com a estrutura, pode-se dizer o mesmo que no item 

precedente, ressaltando-se que a redução nas respostas foi ainda maior nesta 

simulação, conforme o Gráfico 7.26. As respostas do sistema no domínio da 

freqüência (Gráfico 7.27) possuem magnitude inferior na presença do amortecedor 

por impacto, porém com banda larga de freqüências. 
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(a)        (b) 

Gráfico 7.26. a = 0,35 N.m: (a) Planos de fase q1 x dq1/dt para t = 9,6 a 10 s; (b) Mapa de 
Poincaré q1 x dq1/dt (intervalo de amostragem de 2π). 

 
Gráfico 7.27. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 0,35 N.m. 
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7.3.2.5. Parâmetro a = 0,39 N.m 

O Gráfico 7.28 apresenta respostas para o modelo com amortecedor por 

impacto, tanto em regime transiente quanto em regime permanente, sob um nível de 

energia indicado pelo parâmetro a = 0,39 N.m. Esse nível de energia corresponde à 

solução estável imediatamente antes do salto. 

 

O Gráfico 7.29 mostra um detalhe do Gráfico 7.28, sendo útil para verificar 

que, em regime permanente, a solução é periódica e ocorrem dois impactos por ciclo 

de vibração, sendo simétricos e igualmente espaçados.  

 
Gráfico 7.28. Respostas para q1, q3 (m) e dq1/dt, dq3/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,39 N.m (com 

amortecedor por impacto). 
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Gráfico 7.29. Detalhe das respostas ilustrando dois impactos por ciclo de vibração, sob 

parâmetro a = 0,39 N.m. 

 Ampliando-se ainda mais o gráfico anterior, pode-se observar no Gráfico 

7.30 o fenômeno ocorrido durante os impactos, nos quais há a troca de quantidade 

de movimento entre as massas primária e secundária. 

 
Gráfico 7.30. Fenômeno do impacto (troca de quantidades de movimento). 
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O Gráfico 7.31 apresenta as respostas no tempo para a coordenada 

generalizada q1 e sua respectiva velocidade dq1/dt, com e sem a presença do 

amortecedor por impacto. Nota-se uma redução de 50% do deslocamento máximo e 

de 55% da velocidade máxima. 

 

 Por meio do Gráfico 7.32 é possível comparar as respostas para d1 e dq1/dt 

com e sem o dispositivo de controle. Aqui fica mais clara ainda a redução das 

amplitudes do deslocamento horizontal e de sua velocidade, bem como as 

descontinuidades nas velocidades devidas aos impactos.  

 
Gráfico 7.31. Respostas no tempo de q1 (m) e dq1/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,39 N.m (com e 

sem amortecedor por impacto). 
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Gráfico 7.32. Detalhe das respostas no tempo de q1 (m) e dq1/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,39 

N.m (com e sem amortecedor por impacto). 

 
Gráfico 7.33. Influência do impacto na trajetória de q1. 
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A influência do impacto na trajetória do grau de liberdade q1 pode ser 

observada no Gráfico 7.33. Percebe-se que a suavidade da curva fica 

“comprometida” nesse instante. As diferenças nas respostas em termos de dq1/dt 

são notadas no Gráfico 7.34, com e sem a presença do amortecedor por impacto, 

principalmente no instante em que ocorre o choque. 

 
Gráfico 7.34. Detalhe da resposta dq1/dt (com e sem amortecedor por impacto). 

O sincronismo do amortecedor por impacto com a estrutura pode observado 

no plano de fase contido no Gráfico 7.35(a), que indica também dois impactos 

simétricos por período de vibração. Como pode ser notada no mapa de Poincaré do 

Gráfico 7.35(b), a resposta do sistema continua bi-periódica mesmo após a 

introdução do dispositivo de controle. Os espectros de freqüências do Gráfico 7.36, 

além de confirmar o que já foi mencionado, mostram que a redução das amplitudes 

de vibração é causada por uma excitação (devido a q3) fora da região de 

ressonância com a estrutura. 
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 (a)       (b) 

Gráfico 7.35. a = 0,39 N.m: (a) Plano de fase q1 x dq1/dt; (b) Mapa de Poincaré q1 x dq1/dt 
(intervalo de amostragem de 2π). 

 
Gráfico 7.36. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 0,39 N.m. 

O Gráfico 7.37 apresenta respostas no tempo da diferença entre q3 e q1 e 

entre dq3/dt e dq1/dt, ou seja, deslocamentos e velocidades relativos, obviamente na 

presença do dispositivo de controle. A primeira delas (deslocamento relativo) 
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demonstra o grau de exatidão numérica presente no instante do choque, no qual os 

valores da ordenada oscilam entre –d/2 e d/2 (neste caso entre –0,04 m e 0,04 m), 

como deveria acontecer. Maiores detalhes podem ser notados no Gráfico 7.38. 

 
Gráfico 7.37. Respostas no tempo de q3-q1 (m) e de dq3/dt-dq1/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,39 

N.m (com dispositivo de controle). 

 
Gráfico 7.38. Detalhe das respostas no tempo de q3-q1 (m) e de dq3/dt-dq1/dt (m/s), sob 

parâmetro a = 0,39 N.m (com dispositivo de controle). 
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7.3.2.6. Parâmetro a = 0,40 N.m 

O Gráfico 7.39 apresenta respostas para o modelo com amortecedor por 

impacto, tanto em regime transiente quanto em regime permanente, sob um nível de 

energia indicado pelo parâmetro a = 0,40 N.m. Esse nível de energia corresponde a 

uma solução fora da região de ressonância, imediatamente depois do salto. 

 

 O Gráfico 7.40 mostra um detalhe do Gráfico 7.39, sendo útil para verificar 

que, em regime permanente, os impactos não ocorrem de forma periódica, porém 

são menos irregulares que na simulação sob o parâmetro a = 0,28 N.m.  

 
Gráfico 7.39. Respostas para q1, q3 (m) e dq1/dt, dq3/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,40 N.m (com 

amortecedor por impacto). 
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Gráfico 7.40. Detalhe das respostas para q1, q3 (m) e dq1/dt, dq3/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,40 

N.m (com amortecedor por impacto). 

O Gráfico 7.41 apresenta as respostas no tempo para a coordenada 

generalizada q1 (m) e sua respectiva velocidade dq1/dt (m/s), com e sem a presença 

do amortecedor por impacto. Também neste caso, ao invés de reduzir as amplitudes 

das respostas, a presença do amortecedor por impacto aumenta essas amplitudes; 

porém, como a solução encontra-se fora da região de ressonância, as amplitudes 

continuam pequenas. 

 

Por meio do Gráfico 7.42 é possível comparar as respostas para d1 e dq1/dt 

com e sem o dispositivo de controle. Nesse gráfico é possível notar que alguns 

impactos aumentam a velocidade da estrutura, ao invés de reduzi-la. 
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Gráfico 7.41. Respostas para q1 (m) e dq1/dt (m/s), sob parâmetro a = 0,40 N.m (com e sem 

amortecedor por impacto). 

 
Gráfico 7.42. Detalhe das respostas para q1 (m) e dq1/dt (m/s) (com e sem amortecedor por 

impacto). 
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(a)        (b) 

Gráfico 7.43. a = 0,40 N.m: (a) Planos de fase q1 x dq1/dt para t = 9,6 a 10 s; (b) Mapa de 
Poincaré q1 x dq1/dt (intervalo de amostragem de 2π). 

 
Gráfico 7.44. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 0,40 N.m. 

No Gráfico 7.43, percebe-se que o movimento aparentemente caótico do 

sistema aumenta a amplitude de vibrações da estrutura mas, como já comentado, 

por se tratar de uma região fora da ressonância, tais amplitudes são baixas. A 
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resposta no domínio da freqüência para a coordenada q1 na presença do dispositivo 

de controle, conforme o Gráfico 7.44, exibe a presença de um novo pico de 

freqüências, o que provoca o aumento na amplitude de vibrações para este nível de 

energia. 

 

7.3.2.7. Parâmetro a = 0,42 N.m 

O Gráfico 7.45 representa o comportamento do sistema sob um parâmetro a 

= 0,42 N.m, que corresponde a uma solução estável também posterior ao salto. 

Apesar de o plano de fase exibido no Gráfico 7.45(a) indicar comportamento 

periódico no intervalo de tempo de 9,6 s a 10,0 s, o mapa de Poincaré de todo o 

regime permanente (Gráfico 7.45 (b)) revela um comportamento aparentemente 

caótico na presença do amortecedor por impacto. 

 
(a)        (b) 

Gráfico 7.45. a = 0,42 N.m: (a) Planos de fase q1 x dq1/dt para t = 9,6 a 10 s; (b) Mapa de 
Poincaré q1 x dq1/dt (intervalo de amostragem de 2π). 
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O Gráfico 7.46 também exibe para a coordenada q1 o surgimento de um 

novo pico de freqüências e, para a coordenada q3, a natureza de banda larga de 

freqüências indicativa de falta de sincronia com a estrutura. 

 
Gráfico 7.46. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 0,42 N.m. 

 

7.4. EXEMPLO 2: TORRE 

Com vistas a apresentar mais uma aplicação do amortecedor por impacto 

além de alguns comportamentos dinâmicos diferentes daqueles encontrados no 

exemplo anterior, introduz-se aqui o modelo de uma torre de suporte a turbina eólica 

com um gerador não-ideal desbalanceado. A geração eficiente de energia pode ser 

prejudicada devido à possível ocorrência do Efeito Sommerfeld, ocasionando a 

estagnação do rotor à freqüência natural da estrutura (energia transferida ao gerador 

sendo usada para excitar vibrações de grande amplitude da estrutura de suporte e 
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não para aumentar a freqüência de rotação da máquina). Pretende-se mostrar aqui 

que o amortecimento por impacto pode controlar o fenômeno indesejado, sem 

dissipação apreciável de energia via amortecimento estrutural. 

 

Como indicada na Figura 7.4, a massa m1 da estrutura e rotor é 

supostamente agrupada à extremidade superior da torre. Desconsiderou-se o 

encurtamento devido à flexão da coluna, cuja rigidez relacionada ao movimento 

horizontal é k. Para simular um possível desbalanceamento do gerador, incluiu-se 

uma massa m2 mantida à distância e do eixo do rotor (excentricidade), sendo J2 o 

seu momento de inércia. Em termos de coordenadas generalizadas, em nosso 

modelo, q1 é o movimento horizontal da torre e q2 é o deslocamento angular do rotor 

do gerador. 

 
Figura 7.4. Modelo de uma torre para turbina eólica. 

 

Os seguintes valores numéricos para os parâmetros estruturais deste 

modelo foram adotados:  
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• k = 1,129 x 106 N/m; 

• M = 35430 kg;  

• A freqüência natural da estrutura ω vale, então, 5,646 rad/s; 

• S = 50 kg.m; 

• J = 500 kg.m2;  

• c = 4000 N.s/m, equivalente a 1,0 % do amortecimento crítico. 

 

7.4.1. Torre sem amortecedor por impacto 

As condições iniciais do sistema de equações diferenciais utilizadas nesta 

etapa são as mesmas para cada valor do parâmetro a, sendo dadas na Tabela 7.3. 

Tabela 7.3. Condições iniciais do sistema (torre) sem amortecedor por impacto. 

t q1 dq1/dt q2 dq2/dt 

0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 (ida) / 12,0 (volta)

 

Os parâmetros do gerador (relacionados com torque) utilizados na obtenção 

da curva de ressonância foram:  

• b = 7 N.m.s; 

• a aumentando de 20 a 90 N.m. 

 

No Gráfico 7.47, que superpõe as curvas de ressonância para os modelos 

ideal e não-ideal, pode-se perceber que a diferença entre os deslocamentos 

máximos resultantes dos dois modelos é menor se comparada com a do Exemplo 1 

(Gráfico 7.2). Em outras palavras, o ramo esquerdo da curva de ressonância para 
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este modelo não-ideal se aproxima mais do modelo ideal do que o exemplo anterior.  

Uma explicação lógica para esta mudança de comportamento está no fato de a taxa 

de amortecimento estrutural ser maior neste exemplo (1,0%), o que leva a um fator 

de amplificação dinâmica menor (igual a 50,0 na ressonância). O Gráfico 7.48, que 

representa a velocidade de rotação do motor, aproxima-se mais de uma função 

harmônica que no exemplo anterior. Com isso, a freqüência de excitação do sistema 

se torna mais próxima da freqüência natural da estrutura e, conseqüentemente, da 

ressonância. 

 
Gráfico 7.47. Curvas de ressonância para os modelos ideal e não-ideal. 

 
Gráfico 7.48. Variação da rotação do motor para nível de energia constante (a=68 N.m). 
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7.4.2. Torre com amortecedor por impacto 

Os resultados apresentados na seqüência simulam um amortecedor por 

impacto com massa m3 = 1500 kg (4,2 % de M). As curvas de ressonância 

representadas no Gráfico 7.49 (ida) permitem notar que a amplitude das vibrações 

na região de ressonância é reduzida em torno de 40% utilizando-se parâmetros d 

iguais a 0,19 m ou 0,20 m. Vale ainda observar que o intervalo de freqüências 

saltadas devido ao Efeito Sommerfeld foi reduzido significativamente. Na volta 

(Gráfico 7.50), o comportamento das respostas na presença do amortecedor por 

impacto é modificado e o parâmetro d que corresponde à maior redução das 

vibrações muda para 0,18 m. O intervalo de freqüências saltadas continua muito 

estreito mesmo na ausência do amortecedor por impacto. 

 

 
Gráfico 7.49. Curvas de Ressonância na ida para m3 = 1500 kg (4,2% de M). 
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Gráfico 7.50. Curvas de Ressonância na volta para m3 = 1500 kg (4,2% de M). 

Do Gráfico 7.51 ao Gráfico 7.58 são apresentados os planos de fase e 

mapas de Poincaré, ambos em termos de q1 x dq1/dt, bem como respostas no 

domínio da freqüência sob valores do parâmetro a iguais a 30, 40, 50 e 54 N.m, 

respectivamente. Tais gráficos permitem observar o surgimento de caos nas 

simulações com amortecedor por impacto cujas freqüências de excitação se 

encontram fora da região de ressonância. Um indicativo da falta de sintonia entre o 

dispositivo de controle e a estrutura continua sendo o aspecto de banda larga na 

resposta de q3 no domínio da freqüência.  
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(a)        (b) 

Gráfico 7.51. Parâmetro a = 30 N.m: (a) Plano de fase q1xdq1/dt; (b) Mapa de Poincaré q1xdq1/dt. 

 
Gráfico 7.52. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 30 N.m. 
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(a)        (b) 

Gráfico 7.53. Parâmetro a = 40 N.m: (a) Plano de fase q1xdq1/dt; (b) Mapa de Poincaré q1xdq1/dt. 

 
Gráfico 7.54. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 40 N.m. 

O comportamento apresentado no Gráfico 7.55 é explicado pelo fato de, 

para o mesmo nível de energia, as respostas para os modelos sem e com o 

amortecedor por impacto estarem antes e depois do salto, respectivamente. 
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(a)        (b) 

Gráfico 7.55. Parâmetro a = 50 N.m: (a) Plano de fase q1xdq1/dt; Mapa de Poincaré q1xdq1/dt. 

 
Gráfico 7.56. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 50 N.m. 

Como esperado, a eficiência do amortecedor por impacto é máxima quando 

a excitação entra na região de ressonância com a estrutura, visto que o dispositivo 

fora otimizado para tal região. Essa eficiência pode ser comprovada pelo 
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sincronismo observado no Gráfico 7.57(a), que indica também dois impactos 

simétricos por período de vibração sob o parâmetro a = 54 N.m. A resposta bi-

periódica transforma-se numa sub-harmônica de período 3 após a introdução do 

dispositivo de controle, apresentada no Gráfico 7.57(b). As respostas periódicas 

podem ser confirmadas no Gráfico 7.58, que apresenta o espectro de freqüências 

das respostas q1 e q3. 

 
(a)        (b) 

Gráfico 7.57. Parâmetro a = 54 N.m: (a) Plano de fase q1xdq1/dt; Mapa de Poincaré q1xdq1/dt. 

O Gráfico 7.59 e o Gráfico 7.60 mostram um detalhe das respostas no tempo 

em termos de deslocamentos e velocidades ainda sob o parâmetro a = 54 N.m, 

sendo útil para verificar que em regime permanente a solução é periódica e ocorrem 

dois impactos por ciclo de vibração, sendo simétricos e igualmente espaçados. 
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Gráfico 7.58. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 54 N.m. 

 
Gráfico 7.59. Detalhe das respostas no tempo de q1 (m) e dq1/dt (m/s), sob parâmetro a = 54 

N.m (com e sem amortecedor por impacto). 
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Gráfico 7.60. Detalhe das respostas de q1, q3 (m) e dq1/dt, dq3/dt (m/s), sob parâmetro a = 54 

N.m (com amortecedor por impacto). 

O Gráfico 7.61 representa o comportamento do sistema sob um parâmetro a 

= 70 N.m, que corresponde a uma solução estável depois do salto. Tanto o plano de 

fase (Gráfico 7.61(a)) quanto o mapa de Poincaré (Gráfico 7.61(b)) revelam um 

comportamento aparentemente caótico na presença do amortecedor por impacto. O 

surgimento de um novo pico de freqüências na presença do dispositivo de controle é 

apontado no Gráfico 7.62, devido à falta de sincronia deste com a estrutura. 
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(a)        (b) 

Gráfico 7.61. Parâmetro a = 70 N.m: (a) Plano de fase q1xdq1/dt; Mapa de Poincaré q1xdq1/dt. 

 
Gráfico 7.62. Espectro de freqüências das respostas q1 e q3 sob parâmetro a = 70 N.m. 
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8. CONCLUSÕES 

 O propósito deste trabalho foi apresentar um modelo matemático para as 

vibrações de uma estrutura excitada por fonte não-ideal de energia (interação entre 

as vibrações estruturais e a fonte, com a energia fornecida sendo em boa parte 

desviada para o movimento da estrutura), controlada por um amortecedor por 

impacto. 

 

Foram discutidos e conectados, com sucesso, dois assuntos interessantes 

em dinâmica não-linear: a) fontes de energia não-ideais; b) amortecedor por impacto 

para controlar vibrações estruturais de grande amplitude e reduzir os efeitos do 

fenômeno do salto. 

 

A introdução do amortecedor por impacto é eficaz para reduzir tanto as 

vibrações estruturais quanto a largura da banda de freqüências dentro da qual 

soluções estáveis não eram possíveis devido ao Efeito Sommerfeld, desde que os 

parâmetros m3 e d sejam utilizados corretamente. Em outras palavras, a energia 

introduzida no sistema, que era usada para causar movimentos de grande amplitude 

na estrutura de apoio na ressonância, é agora usada pelo rotor para alcançar 

regimes de rotação mais altos, mitigando o indesejável fenômeno relacionado às 

considerações de fonte de energia não-ideal, tal como o rotor estagnando na 

freqüência de ressonância. 
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Os parâmetros m3 e d ótimos devem ser pesquisados considerando não só o 

regime de rotações crescentes (ida) mas também o regime de rotações 

decrescentes (volta), pois a otimização para um regime não necessariamente implica 

na otimização para o outro. 

 

A despeito de várias vantagens, tais como características construtivas 

simples, o uso de um amortecedor por impacto passivo é limitado devido à ineficácia 

para excitações de banda larga, podendo provocar caos e outros comportamentos 

nas faixas de freqüência para as quais não foi projetado. Além disso, o projeto ótimo 

desse dispositivo de controle é altamente sensível ao modelo do sistema primário. 

 

Em um trabalho futuro, pretende-se construir um modelo físico em escala 

dessa estrutura e do amortecedor por impacto, em laboratório, para validar a 

presente análise. Isto seria uma extensão de um trabalho experimental realizado no 

trabalho de doutorado de Garzeri (2001), sobre o Efeito Sommerfeld na fundação 

aporticada de um motor, como relatado em Balthazar et al. (2004). 
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