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Vá até o fim 

 

“Se você for tentar, vá até o fim. 

Caso contrário, nem comece. 

Vá até o fim. 

Isso pode significar perder namoradas, 

esposas, parentes, empregos e talvez até a 

cabeça. 

Vá até o fim. 

Isso pode significar três ou quatro dias sem 

comer. 

Isso pode significar congelar no banco do 

parque. 

Isso pode significar prisão. 

Isso pode significar deboche. Rejeição. 

Isolamento. 

Isolamento é um presente. 

Todo o resto é um teste da sua resistência, de 

quão forte é a sua vontade. 

E, você fará, apesar da rejeição e dos piores 

azares. 

E será melhor do que qualquer coisa que 

possa imaginar. 

Se você for tentar, vá até o fim. 

Não há outra emoção como essa. 

Você estará sozinho com os deuses e as noites 

queimarão como fogo. 

Faça, faça, faça, faça. 

Até o fim, até o fim. 

Você cavalgará a vida diretamente para o riso 

perfeito. 

Essa é a única boa luta que existe.” 

 

Charles Bukowski  



 

RESUMO 

 

 

GONÇALVES JUNIOR, L. A. (2016), Caracterização Experimental do Comportamento 

Elastocinemático de Mancais Flexíveis de Lâminas Cruzadas, Salvador, 112p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Estruturas), Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Mancais flexíveis de lâminas cruzadas são elementos construtivos compostos por duas 

lâminas esbeltas que se cruzam em um ponto arbitrário de seus comprimentos formando um 

determinado ângulo entre si. Esses dispositivos têm sido largamente utilizados em aplicações 

de precisão devido à alta repetitividade de movimento do seu grau de liberdade de rotação e à 

característica sistemática do seu comportamento global. 

Assim, este trabalho tem o foco voltado para a caracterização experimental do comportamento 

elastocinemático de mancais flexíveis de lâminas cruzadas. Primeiramente, é apresentada uma 

abordagem analítica para modelar sua relação carga-deslocamento. Então, uma técnica 

numérico-iterativa é usada para obter a solução do sistema de equações não linear resultante. 

Os resultados obtidos são então usados para predizer o principal erro sistemático do mancal; o 

desvio do seu eixo de rotação. Adicionalmente, estes resultados são utilizados na realização 

de uma otimização geométrica, e na predição da sua rigidez rotacional e das tensões ocorridas 

em suas lâminas; análises úteis nas fases iniciais de projeto de tais dispositivos. 

Posteriormente, um modelo numérico é implementado, usando o pacote comercial de 

Elementos Finitos Ansys APDL Mechanical 14.0
TM

, para verificar os resultados apresentados 

pelo modelo analítico. Finalmente, uma bancada de testes, utilizando técnicas de 

interferometria, óptica geométrica e extensômetria, é proposta para validar experimentalmente 

os resultados obtidos, por ambos os modelos, para o desvio de centro, a rigidez rotacional e as 

tensões ocorridas nas lâminas de diferentes configurações geométricas de mancal flexíveis de 

lâminas cruzadas. 

 

 

Palavras-Chave: Mancal Flexível de Lâminas Cruzadas, Mecanismo Flexível, Método de 

Elementos Finitos, Interferometria, Óptica, Extensômetria, Mecânica de Precisão, Padrão 

Primário de Torque 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

GONÇALVES JUNIOR, L. A. (2016), Experimental Characterization of the Elasto-

kinematic Behavior of Cross-spring Bearings, Salvador, 112p. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Estruturas), Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Cross-spring bearings are constructive elements composed by two slender leaves crossing at 

an arbitrary point of their length forming a given angle between themselves. They have been 

widely used in precision engineering due to the high movement repeatability of its rotational 

degree of freedom and the systematic characteristics of its global behavior.  

Thus, this work is focused in the experimental characterization of the elasto-kinematic 

behavior of cross-spring bearings. Firstly, an analytical approach to model its load-

displacement relationship is presented. Then, a numeric-interactive technique is used to obtain 

the solution of the resulting nonlinear system of equations. The obtained results are then, used 

to predict the main systematic error of the bearing; its rotary axis deviation. Furthermore, 

these results are used to carry out a geometric optimization, and to predict its rotational 

stiffness and stresses occurred on its leaves; useful analyses in the initial design phases. 

Subsequently, a numeric model is implemented, using the commercial Finite Element package 

Ansys APDL Mechanical 14.0
TM

, to verify the results presented by the analytic model. 

Finally, a test bench, using techniques of interferometry, geometrical optics and extensometry, 

is proposed to validate experimentally the obtained results, by both models, for the rotary axis 

deviation, rotational stiffness and stresses occurred on the leaves for different geometric 

configurations of cross-spring bearings. 

 

 

Keywords: Cross-spring Bearings, Complaint Mechanism, Finite Element Method, 

Interferometry, Optics, Extensometry, Precision Engineering, Torque Standard Machine 
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σr Tensão de ruptura do material MPa 

ΔR 
Diferença entre as resistência R e Ro medidas nos 

extensômetros 
Ω 

ϵ Deformação calculada para cada extensômetro  

σ Tensão calculada para cada extensômetro MPa 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 19 

1.1 JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 21 

1.2 OBJETIVO GERAL .................................................................................................. 22 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 22 

1.4 ESTRUTURA DO TEXO ......................................................................................... 22 

2 MECANISMOS FLÉXIVEIS UTILIZADOS COMO MANCAIS EM 

APLICAÇÕES DE PRECISÃO ............................................................................................ 24 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DE MANCAIS FLEXÍVEIS ..................................................... 24 

2.1.1 MANCAL FLEXÍVEL DE LÂMINA SIMPLES .............................................. 24 

2.1.2 HINGE ................................................................................................................ 25 

2.1.3 HINGE CARTWHEEL ...................................................................................... 27 

2.1.4 MANCAL BORBOLETA .................................................................................. 27 

2.1.5 MANCAL FLEXÍVEL DE LÂMINAS CRUZADAS ....................................... 28 

3 MODELAGEM DO COMPORTAMENTO ELASTOCINEMÁTICO DE 

MANCAIS FLEXÍVEIS DE LÂMINAS CRUZADAS ....................................................... 31 

3.1 MODELO ANALÍTICO ............................................................................................ 31 

3.1.1 PARÂMETROS GEOMÉTRICOS, DE FORMA E ADIMENSIONAIS ......... 31 

3.1.2 RELAÇÃO CARGA DESLOCAMENTO DE MANCAIS FLEXÍVEIS DE 

LÂMINAS CRUZADAS .................................................................................................. 32 

3.1.3 DESVIO DO EIXO DE ROTAÇÃO.................................................................. 38 

3.1.4 RIGIDEZ ROTACIONAL ................................................................................. 40 

3.1.5 TENSÕES NAS LÂMINAS .............................................................................. 40 

3.2 MODELO DE ELEMENTOS FINITOS ................................................................... 42 

3.2.1 ESTRUTURA DE ELEMENTOS FINITOS UTILIZADA ............................... 42 

3.2.2 IMPLEMENTAÇÃO NO ANSYS APDL MECHANICAL 14.0
TM

 ................. 44 

4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO 

ELASTOCINEMÁTICO DE MANCAIS FLEXÍVEIS DE LÂMINAS CRUZADAS .... 47 

4.1 DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DE MANCAIS FLEXÍVEIS DE LAMINAS 

CRUZADAS ......................................................................................................................... 47 

4.1.1 BASES MÓVEL E FIXA ................................................................................... 48 

4.1.2 LÂMINAS .......................................................................................................... 49 

4.2 PROJETO DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO ........................................................... 52 

4.2.1 SISTEMA INTERFEROMÉTRICO .................................................................. 52 



 

4.2.2 SISTEMA ÓTICO .............................................................................................. 58 

4.2.3 SISTEMA DE EXTENSÔMETROS ................................................................. 60 

4.3 DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ESTRUTURA BASE DA BANCADA 

EXPERIMENTAL ................................................................................................................ 64 

4.4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL ...................................................................... 66 

4.4.1 TESTES REALIZADOS .................................................................................... 66 

4.4.2 PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DAS CARGAS ............................. 67 

4.4.3 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES ...................... 69 

4.4.4 INFRAESTRUTURA UTILIZADA .................................................................. 70 

5 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DOS MODELOS ANÁLITICO E DE 

ELEMENTOS FINITOS ....................................................................................................... 71 

5.1 TESTES DO GRUPO 1 ............................................................................................. 72 

5.1.1 DESVIO DE CENTRO ...................................................................................... 72 

5.1.2 RIGIDEZ ROTACIONAL ................................................................................. 75 

5.1.3 TENSÃO NAS LÂMINAS ................................................................................ 77 

5.2 TESTES DO GRUPO 2 ............................................................................................. 79 

5.2.1 DESVIO DE CENTRO DO MANCAL SOB A AÇÃO DA CARGA 

VERTICAL ....................................................................................................................... 80 

5.2.2 TENSÕES DESENVOLVIDADE NAS LÂMINAS DO MANCAL SOB A 

ACÃO DE ALTAS CARGAS DE COMPRESSÃO ........................................................ 81 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 83 

6.1 CONCLUSÕES ......................................................................................................... 83 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ..................................................... 85 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 86 

APÊNDICE A - Equações utilizadas como solução inicial para o sistema composto pelas 

Eqs. 3.1-3.5, 3.11-3.12 e 3.17 ................................................................................................... 89 

APÊNDICE B - Cálculo do ângulo de rotação da base móvel do mancal a partir dos 

deslocamentos dos nós 2 e 4 do modelo MEF ......................................................................... 91 

ANEXO A - Artigo utilizado como referência para a apresentação dos modelos analíticos e 

MEF .......................................................................................................................................... 92 

 



19 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução e consequente miniaturização apresentada pelos sistemas mecatrônicos nas 

últimas décadas conduziram a um aumento significativo da demanda por componentes 

eletrônicos e mecânicos cada vez mais compactos.  

Sistemas mecatrônicos modernos como máquinas de micromanipulação e 

microposicionamento são, normalmente, compostos por algumas centenas de parafusos que 

necessitam ser fixados, em geral, com baixos torques. O controle fino do torque de fixação é, 

neste caso, um importante fator para que distorções e quebras destes parafusos sejam evitadas.  

Em que pese à tendência de miniaturização dos sistemas mecatrônicos, é possível 

notar um considerável aumento no número de aplicações em que a realização e o controle na 

geração de pequenos torques são necessários. Como exemplos podem ser citadas as fixações 

de implantes dentários e ortopédicos, sistemas de microengrenagem e atividades de 

montagem e ajuste de dispositivos de precisão e de pequenas dimensões. 

O estudo da grandeza torque, definida pelo produto das grandezas primárias 

comprimento e força, envolve problemas e requisitos específicos, principalmente no que diz 

respeito a sua realização e medição, que necessitam ser tratados. Neste contexto, o Padrão 

Primário de Torque – Torque Standard Machine (TSM) é o dispositivo que realiza a grandeza 

torque puro com melhores características metrológicas. 

No que tange a padronização de baixos torques (1mNm a 1Nm), verifica-se uma atual 

lacuna no estado da arte de TSMs que atendam, nesta faixa, aos intervalos de tolerância 

requeridos pelas aplicações correntes. Este fato, evidência a necessidade de aumento da 

capacidade de rastreabilidade e consequente diminuição das incertezas associadas à realização 

e medição desta grandeza. 

Atualmente, o princípio de peso morto é o conceito que fornece as melhores 

características metrológicas ao Padrão Primário de Baixos Torques (LEPIKSON et al., 2011; 

PESCHEL, 1997). Este princípio utiliza um braço de alavanca com massas padrões aceleradas 

pelo campo gravitacional para a geração do torque (números 1 e 2 da figura 1.1 

respectivamente). 
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Figura 1.1 - Princípio de peso morto, 1 - braço de alavanca; 2 - conjunto de massas padrão; 3 - mancal;              

4 - transdutor de torque; 5 - dispositivo de contra torque 

 

Fonte: Adaptada de Lepikson et al. (2011). 

 

A estrutura para geração de baixos torques pelo princípio de peso morto pode ser 

dividida em três grupos funcionais, conforme ilustrado pela figura 1.1 (LEPIKSON et al., 

2011). 

O primeiro grupo funcional, chamado de “realização de torque”, define a geração do 

torque propriamente dita. Esse grupo consiste em 2 conjuntos de massas calibradas, que são 

posicionadas em pontos pré-definidos do braço de alavanca. O segundo grupo é composto 

basicamente por um transdutor de torque (4) que realiza a medição dessa grandeza. 

Finalmente o terceiro grupo compreende o dispositivo para aplicação do contra torque (5) que 

mantém o braço de alavanca em equilíbrio e horizontalmente alinhado de modo que incertezas 

causadas por desalinhamentos desse braço sejam reduzidas (WAGNER et al., 2011). 

Estudos prévios realizados por Lepikson et al. (2011) revelaram que o primeiro grupo 

funcional apresenta o maior potencial para a redução de incertezas. Como uma das principais 

fontes de incertezas desse grupo, surge o comprimento do braço de alavanca usado para a 

realização do torque. Esse comprimento é definido pela distância entre o eixo rotacional do 

mancal (3) e o ponto de aplicação da força gerada pelas massas padrões. Assim, as posições 

do eixo de rotação e do ponto de aplicação desta força devem ser conhecidas, para que o 

comprimento do braço de alavanca seja determinado. Portando, uma investigação detalhada 

do mancal fixado a este braço deve ser realizada, levando-se em consideração principalmente 

a estabilidade do seu eixo de rotação. 



21 

 

Até o momento, os mancais aerostáticos têm sido mais comumente aplicados em 

TSMs, por apresentarem uma série de características favoráveis, tais como: baixíssimo atrito, 

alta resolução e exatidão de posicionamento, efeito autocentrante e de amortecimento e ciclo 

de vida longo. No entanto, apesar das inúmeras vantagens, pequenas variações na posição do 

seu eixo de rotação ocorrem devido à dificuldade na geração de um escoamento de ar 

perfeitamente uniforme para a sua centralização. As flutuações inerentes a esse escoamento 

são de difícil previsão teórica, tornando o cálculo de parâmetros como a sua capacidade de 

sustentação, rigidez e atrito pela transmissão do momento uma tarefa de alta complexidade. 

A natureza aleatória do erro de posicionamento do eixo de rotação dos mancais 

aerostáticos, evidência a possibilidade de redução de incertezas na geração do torque pela 

utilização de outros tipos mancais que apresentem um centro de giro com comportamento 

sistemático. Neste ponto, as juntas flexíveis (mancal de lâmina simples, hinge
1
, hinge 

Cartwheel, entre outros) surgem como alternativa para aplicação em TSMs em detrimento aos 

mancais aerostáticos correntemente usados para este fim, conforme pode ser visto a seguir. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos recentes mostram que os mancais flexíveis de lâminas cruzadas fornecem 

potenciais vantagens sobre os aerostáticos para a aplicação em padrões primários de baixos 

torques, devido à característica sistemática de sua principal fonte de erro; o desvio do seu eixo 

de rotação (BITENCOURT; GONÇALVES JUNIOR; THESKA, 2011; BITENCOURT et al., 

2011; LEPIKSON et al., 2011). 

Em vista da potencial aplicação do mancal flexível de lâminas cruzadas no padrão 

primário em desenvolvimento pela rede de pesquisa em mecânica de precisão composta pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

unidade CIMATEC (SENAI CIMATEC) e pela Technische Universität Ilmenau (TU 

Ilmenau), faz-se necessário realizar o projeto deste dispositivo com as melhores 

características metrológicas voltadas a esta aplicação. Neste ponto, Gonçalves Junior (2014)
2
 

propôs um modelo analítico para a caracterização do comportamento elastocinemático deste 

tipo de mecanismo. Este modelo constitui uma valiosa ferramenta de projeto podendo auxiliar 

no dimensionamento e na determinação da geometria mais adequada a cada aplicação. Além 

                                                           
1
 Sem tradução adequada para o português. O termo dobradiça, usado nas traduções correntes, não define 

adequadamente as características deste tipo de mancal. 
2
 Ver o anexo A para consultar, na integra, o trabalho publicado por Gonçalves Junior (2014). 
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disto, ele pode ser usado como um recurso de previsão on-line do desvio de centro do mancal 

e de sua relação carga-deslocamento angular. Entretanto, para que os resultados analíticos 

obtidos por este modelo apresentem validade prática, é necessário que eles sejam validados 

experimentalmente. Para este ponto, é voltado o foco deste trabalho, conforme é apresentado 

a seguir. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como principal objetivo caracterizar experimentalmente o 

comportamento elastocinemático de mancais flexíveis de lâminas cruzadas. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Em conjunto com o objetivo geral estabelecem-se, também, os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Analisar experimentalmente as características do desvio do eixo de rotação de mancais 

flexíveis de lâminas cruzadas; 

2. Analisar experimentalmente as características de rigidez de mancais flexíveis de 

lâminas cruzadas; 

3. Analisar experimentalmente as tensões ocorridas nas lâminas de mancais flexíveis de 

lâminas cruzadas por conta da ação do carregamento externo aplicado a eles. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TEXO 

 

Este trabalho foi estruturado em seis capítulos e os seguintes pontos foram 

enfatizados: 

 

Capítulo 2 apresenta uma visão geral sobre o estado da arte das juntas flexíveis, com enfoque 

no estudo dos mancais flexíveis de lâminas cruzadas. 

 

Capítulo 3 apresenta os modelos analítico e numérico baseado no Método Elementos Finitos 

(MEF) propostos por Gonçalves Junior (2014), para a caracterização do comportamento 
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elastocinemático de mancais flexíveis de lâminas cruzadas. Finalmente o modelo MEF é 

implementado utilizando o software comercial Ansys APDL Mechanical 14.0
TM

. 

  

Capítulo 4 apresenta os aspectos relativos ao projeto da bancada de experimento 

desenvolvida para a caracterização do comportamento elastocinemático dos mancais flexíveis 

de lâminas cruzadas e detalha a metodologia utilizada nos testes experimentais realizados. 

 

Capítulo 5 apresenta de maneira comparativa os resultados obtidos pelos modelos analítico e 

MEF apresentados no capítulo 3 e pelos testes experimentais detalhados no capítulo 4. 

 

Capítulo 6 conclui o trabalho com um resumo dos pontos principais observados e dos 

resultados alcançados na caracterização dos mancais flexíveis de lâminas cruzadas, além de 

apresentar possíveis linhas de pesquisa para trabalhos futuros. 
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2 MECANISMOS FLÉXIVEIS UTILIZADOS COMO MANCAIS EM 

APLICAÇÕES DE PRECISÃO 

 

De acordo com a definição clássica mancal é o elemento de máquina que propicia 

apenas o movimento relativo de rotação entre um eixo e um componente fixo. Um mancal 

pode ser intercambiável, ou solidário a parte fixa, formando neste caso, um componente 

inteiriço único (KRAUSE et al., 1989). 

A abstração do conceito clássico possibilita definir mancal como o elemento de 

máquina que permite o movimento relativo de rotação entre dois membros rígidos quaisquer 

(HARINGX, 1949). Neste ponto, em muitas aplicações em que uma alta repetitividade e 

apenas uma amplitude limitada de movimento são necessários, as conexões flexíveis podem 

apresentar muitas vantagens em relação às juntas pivotadas convencionais (GONÇALVES 

JUNIOR, 2013).  

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DE MANCAIS FLEXÍVEIS 

 

Os mancais flexíveis podem ser classificados segundo critérios diversos. Neste texto, 

eles são classificados quanto ao tipo e são divididos em duas categorias distintas: das juntas 

flexíveis primitivas e das juntas flexíveis complexas. Dentre as primitivas são apresentados o 

mancal flexível de lâmina simples e os hinges, enquanto na categoria das complexas o hinge 

cartwheel, e os mancais borboleta e flexível de lâminas cruzadas. Uma abordagem similar foi 

adotada por Gonçalves Junior (2013). 

 

2.1.1 MANCAL FLEXÍVEL DE LÂMINA SIMPLES 

 

O tipo mais elementar de junta flexível é o mancal flexível de lâmina simples. 

Construtivamente ele é obtido pela fixação de uma lâmina delgada a dois membros rígidos 

(figura 2.1). Quando um dos membros é submetido à aplicação de um momento puro a lâmina 

sofre flexão alterando a posição angular deste membro em relação ao outro. Neste caso, o eixo 

de rotação do mancal localiza-se aproximadamente no ponto médio da lâmina; se pequenos 

ângulos de rotação forem considerados. Entretanto, caso forças laterais ou momentos 

torcionais sejam aplicados ao membro móvel do mancal, a determinação da relação carga-
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deslocamento e consequentemente do seu eixo de rotação torna-se uma tarefa de alta 

complexidade (GONÇALVES JUNIOR, 2013; HARINGX, 1949). 

 

Figura 2.1 - Mancal flexível de lâmina simples 

 

Fonte: Gonçalves Junior (2013). 

 

2.1.2 HINGE 

 

Também pertencente à categoria das juntas flexíveis primitivas, os hinges apresentam 

características construtivas similares ao mancal flexível de lâmina simples. Esse tipo de 

mecanismo possui arranjo geométrico monolítico e é normalmente fabricado a partir da 

remoção de material de um bloco prismático. 

Os hinges podem apresentar perfis diversos (figura 2.2). O mais comum deles é obtido 

pela remoção simétrica de material dando origem a uma composição geométrica similar ao 

mancal de lâmina simples; entretanto, devido ao seu arranjo monolítico, os hinges requerem a 

utilização de raios para alívio de tensões na região de descontinuidade entre o entalhe e os 

membros fixo e móvel. 

Além do perfil mais simples, hinges simétricos com entalhes com formato em V e com 

simetrias cônicas (circular, elíptica, parabólica e hiperbólica) podem ser obtidos 

(BITENCOURT et al., 2011; LOBONTIU, 2002). A seleção do perfil mais adequado 

depende, neste caso, da aplicação a qual o hinge deve ser utilizado. 
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Figura 2.2 - Hinges simétricos, (a) filetes de canto, (b) circular, (c) elíptico 

(a)                                              (b)                                              (c) 

 

Fonte: Bitencourt et al. (2011). 

 

Por outro lado, Linβ et al. (2011) apresentam uma abordagem, através da otimização 

geométrica pela obtenção de um perfil assimétrico do entalhe, para a minimização do desvio 

do eixo de rotação e das tensões nos filetes dos hinges (figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - Hinge assimétrico, (a) contorno assimétrico com filetes diferentes, (b) contorno assimétrico com 

filete e corte semi-circular  

          (a)      (b) 

 

Fonte: Linβ et al. (2011). 

 

Quando mais de um grau de liberdade de rotação é requerido, hinges com múltiplos 

eixos de flexibilidade podem ser utilizados. Lobontiu e Garcia (2003) estudaram variantes 

geométricas destes hinges obtidas pela associação em paralelo e pela superposição dos eixos 

de flexibilidade (figuras 2.4 (a) e (b) respectivamente). 

 

Figura 2.4 - Hinges com múltiplos eixos de flexibilidade, (a) disposição em série, (b) disposição com 

superposição de entalhes 

(a)      (b) 

 

Fonte: Adaptada de Lobontiu e Garcia (2003). 
 

Assim como o mancal flexível de lâmina simples, os hinges também apresentam certo 

grau de instabilidade de movimento na presença de cargas parasitas, embora em menor escala 
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para a maioria dos perfis de entalhe, devido as propriedades de inércia superiores em torno 

dos eixos em que o movimento não é desejado. 

 

2.1.3 HINGE CARTWHEEL 

 

A instabilidade de movimento produzida pela presença de cargas parasitas pode ser 

consideravelmente reduzida pela utilização de uma lâmina adicional interceptando a primeira 

em forma de cruz (PEI et al., 2009). Este tipo de mancal, denominado de hinge Cartwheel, 

apresenta elevada rigidez nas direções transversais ao movimento (figura 2.5). Por outro lado, 

a interseção entre as suas lâminas provoca fortes restrições geométricas, produzindo alto 

momento de reação ao movimento e altas tensões nas lâminas em seu estado deformado 

(MARKOVIĆ; ZELENIKA, 2015). Assim como os demais mancais apresentados a seguir, o 

hinge Cartwheel pertence à categoria das juntas complexas. 

 

Figura 2.5 - Hinge Cartwheel 

 

Fonte: Pei et al. (2009). 
 

2.1.4 MANCAL BORBOLETA 

 

O mancal borboleta proposto por Herein et al. (2003) para aplicações de ultra precisão, 

é composto por quatro módulos triangulares de mesma rigidez rotacional que apresentam o 

mesmo deslocamento angular durante o movimento de rotação (figura 2.6) (HONGZHE; 

SHUSHENG, 2009). Além disso, o desvio do seu eixo de rotação é compensado pelo 

deslocamento angular de um módulo em relação ao outro, resultando em magnitudes 

diminutas deste movimento parasita. Outra característica notável deste tipo de mancal é a sua 

alta amplitude de movimento (±15º), embora interferências entre módulos adjacentes possam 

ocorrer para ângulos de rotação suficientemente grandes (HONGZHE; SHUSHENG, 2010). 

Além disto, a sua alta complexidade geométrica demanda grande esforço de fabricação 

o que o torna pouco prático para muitas aplicações da engenharia de precisão. 
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Figura 2.6 - Mancal Borboleta 

 

Fonte: Adaptada de Henein et al. (2003). 
 

2.1.5 MANCAL FLEXÍVEL DE LÂMINAS CRUZADAS 

 

Outro tipo de mancal que apresenta o arranjo geométrico com lâminas em formato de 

cruz é o mancal flexível de lâminas cruzadas (figura 2.7). Diferentemente do hinge Cartwhell, 

nesta variante, não há o cruzamento efetivo das lâminas. Esta característica construtiva 

confere a ele um menor momento resistivo e menores níveis de tensões nas suas lâminas 

durante o movimento de rotação; quando configurações geométricas equivalentes e de 

mesmas dimensões das lâminas são consideradas para ambos. Além disto, eles são 

consideravelmente mais simples de serem fabricados se comparados ao mancal tipo borboleta. 

 

Figura 2.7 - Mancal Flexível de Lâminas Cruzadas 

 

Fonte: Autor. 
 

Módulo 1 

Módulo 2 

Módulo 3 

Módulo 4 

Base Fixa 

Lâminas 

Base Móvel 
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Os mancais flexíveis de lâminas cruzadas apresentam como principais características 

alta flexibilidade de movimento do grau de rotação desejado e alta rigidez nas demais 

direções, atrito consideravelmente reduzido (apenas esforços resistivos internos), ausência de 

folga e efeito stick slip (resolução infinitesimal), alta repetitividade de movimento, fácil 

fabricação e montagem, possibilidade de fabricação monolítica, além de não necessitarem de 

manutenção (BI et al., 2012; BITENCOURT; GONÇALVES JUNIOR; THESKA, 2011; 

BITENCOURT et al., 2011; GONÇALVES JUNIOR, 2013, 2014; HONGZHE; 

SHUSHENG, 2009, 2010; JENSEN; HOWELL, 2002; MARKOVIĆ; ZELENIKA, 2015; PEI 

et al., 2010; WITTRICK, 1948; ZELENIKA; DE BONA, 2002). 

Devido a estas vantagens, os mancais flexíveis de lâminas cruzadas têm sido 

largamente utilizados em aplicações no campo da engenharia de precisão, em sistemas de 

microposicionamento e micromanipulação, na metrologia (balanças, dinamômetros, 

sismômetros e transdutores de pressão), em instrumentos ópticos e giroscópios (PEI et al., 

2010; WITTRICK, 1948; ZELENIKA; DE BONA, 2002). Além disto, eles também são 

empregados em aplicações em que condições específicas de operação (altas temperaturas, ou 

criogênicas, ambientes agressivos, sujos ou ultra limpos e com radiação) não possibilitam a 

utilização de mancais convencionais de deslizamento e rolamento (ZELENIKA; DE BONA, 

2002). 

Por outro lado, a considerável restrição na amplitude de movimento, quando 

comparado as variantes convencionais, surge como a principal desvantagem deste tipo de 

mancal. Adicionalmente, ele não realiza uma rotação pura em torno de um centro fixo dando 

origem a um movimento parasita do seu centro de rotação (BITENCOURT et al., 2011; 

GONÇALVES JUNIOR, 2014; LOBONTIU, 2002a). 

Em aplicações de ultra precisão, as características elastocinemáticas dos mancais 

flexíveis de lâminas cruzadas devem ser bem conhecidas para que correções possam ser 

empregadas aos seus erros sistemáticos; em especial ao desvio do seu eixo de rotação. 

Adicionalmente, um conhecimento detalhado do comportamento global dos mancais flexíveis 

de lâminas cruzadas auxilia na seleção da configuração geométrica mais adequada a cada 

aplicação. 

Várias abordagens para a modelagem do comportamento global de mancais flexíveis 

de lâminas cruzadas podem ser encontradas na literatura. A maioria delas é restrita à 

configuração simétrica do mancal; outras não são adequadas para a previsão dos erros 

sistemáticos. Dentre elas podem ser citadas as modelagens que utilizam considerações 

cinemáticas (WUEST, 1950), modelos de pseudo-corpo-rígido (PRB) (JENSEN; HOWELL, 
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2002; PEI et al., 2010), e integrais elípticas para resolver a expressão exata da linha elástica 

das lâminas (HARINGX, 1949), entre outras. Entretanto, apenas algumas poucas abordagens 

existentes conseguem fornecer uma formulação paramétrica capaz de auxiliar no projeto dos 

mancais e ao mesmo tempo predizer os seus erros sistemáticos, para que compensações 

adicionais possam ser aplicadas (BITENCOURT; GONÇALVES JUNIOR; THESKA, 2011; 

GONÇALVES JUNIOR, 2013, 2014). Uma discussão mais detalhada sobre cada uma destas 

abordagens pode ser obtida em Gonçalves Junior (2013). 

Em seu trabalho, Gonçalves Junior (2014) propôs um modelo matemático que utiliza 

uma solução intermediária entre a abordagem analítica proposta por Zelenika e De Bona, 

(2002), porém restrita a configuração simétrica do mancal, e a abordagem paramétrica 

proposta por Hongzhe e Shusheng (2010) que inclui a generalização geométrica do mancal e é 

baseada no uso das aproximações em série apresentadas por Awtar, Slocum e Sevincer 

(2007). 

Este modelo é apresentado no capítulo seguinte e os seus resultados são comparados, 

no capítulo 5, aos resultados obtidos pelo modelo de elementos finitos e por aqueles 

alcançados pelos testes experimentais realizados. 
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3 MODELAGEM DO COMPORTAMENTO ELASTOCINEMÁTICO 

DE MANCAIS FLEXÍVEIS DE LÂMINAS CRUZADAS 

 

A abordagem para a modelagem do comportamento elástocinemático de mancais 

flexíveis de lâminas cruzadas utilizada neste texto é dividida em dois estágios: no primeiro é 

apresentado o modelo analítico proposto por Gonçalves Junior (2014), implementado no 

software de engenharia MATLAB R2013a
TM

; no segundo é feita a apresentação do modelo 

numérico em elementos finitos construído no ambiente do software ANSYS APDL 

Mechanical 14.0
TM

, para a verificação dos resultados gerados pelo modelo matemático. 

 

3.1 MODELO ANALÍTICO 

 

O modelo analítico proposto por Gonçalves Junior (2014) utiliza uma abordagem 

analítica parametrizada para a descrição do comportamento elastocinemático de mancais 

flexíveis de lâminas cruzadas. Esta abordagem leva em consideração a generalização 

geométrica do mancal e permite o dimensionamento das suas lâminas. 

 

3.1.1  PARÂMETROS GEOMÉTRICOS, DE FORMA E ADIMENSIONAIS 

 

Como primeiro passo, para modelar o comportamento elastocinemático da geometria 

generalizada do mancal é necessário apresentar seus parâmetros geométricos λ e α definidos 

para os intervalos [0,1] e [0,π/2] respectivamente. Eles determinam o ponto de interseção 

entre as lâminas e o semi-ângulo de abertura entre elas respectivamente (figura 3.1 (a)). Além 

disto, para a realização do dimensionamento das lâminas os parâmetros de forma L, b e t 

devem ser introduzidos. Eles definem, respectivamente, o comprimento a largura e a 

espessura dessas lâminas (figura 3.1 (b)). 
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Figura 3.1 - Representação do mancal flexível de lâminas cruzadas, (a) parâmetros geométricos λ e α, (b) 

parâmetros de forma L, b e t 

        (a)             (b) 

 

Fonte: Gonçalves Junior (2013). 

 

Finalmente, por conveniência matemática também são introduzidas, aqui, os 

parâmetros adimensionais utilizados ao longo deste texto.  
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Onde E representa o módulo de elasticidade longitudinal do material das lâminas e Izi 

o segundo momento de área em torno do eixo de flexão dessas lâminas. 

Nas expressões apresentadas acima, as letras minúsculas representam grandezas 

adimensionais enquanto que as maiúsculas expressam parâmetros dimensionais. O subescrito 

i descreve cada uma das lâminas e as grandezas relativas a elas. 

 

3.1.2 RELAÇÃO CARGA DESLOCAMENTO DE MANCAIS FLEXÍVEIS DE 

LÂMINAS CRUZADAS 

 

Quando o membro móvel do mancal experimenta uma condição geral de carga no 

plano M, F e P – momento e cargas horizontal e vertical respectivamente – ele apresenta uma 
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rotação θ em relação ao membro fixo. Como reflexo deste movimento, as lâminas reagem às 

cargas externas aplicadas e defletem as quantidades ΔXi e ΔYi de tal forma que uma nova 

condição de equilíbrio é estabelecida. Esta condição pode ser expressa matematicamente pelo 

equilíbrio, no plano, do membro móvel. Então, do diagrama de corpo livre da figura 3.2, tem-

se: 

 

Figura 3.2 - Representação das relações carga-deslocamentos do mancal flexível generalizado de lâminas 

cruzadas 

 

Fonte: Gonçalves Junior (2013). 
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(3.3) 

 

Adicionalmente, admitindo que os membros fixo e móvel sejam consideravelmente 

mais rígidos do que as lâminas, pode-se assumir que a distância relativa entre as extremidades 

dessas lâminas permanece constante independe da condição de deflexão do mancal. Esta 

hipótese dá origem às equações de compatibilidade entre o movimento das extremidades 
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livres das lâminas e o membro móvel do mancal, expressas, respectivamente, nas direções X e 

Y como segue: 

 

             1 2 1 2y cos α x x sin α 2λ1sin α 1 cosy          (3.4) 

            1 2 1 2y y sin α   x cos α 2 λ1sin α sinx         (3.5) 

 

As Eqs. 3.1-3.5 são descritas em função de 11 incógnitas (θ, f1, f2, p1, p2, m1, m2, δy1, 

δy2, δx1 e δx2) que descrevem o comportamento elastocinemático do mancal. 

Portanto, para que essas incógnitas sejam determinadas, é necessário que um sistema 

de 11 equações simultâneas seja resolvido.  

As últimas seis equações que compõe esse sistema são obtidas a partir da equação 

diferencial de Euler-Bernoulli (Eq. 3.6), a qual descreve a relação carga-deslocamento das 

lâminas (figura 3.3). 

 

Figura 3.3 - Representação das relações carga-deslocamentos das lâminas do mancal 

 

Fonte: Gonçalves Junior (2013). 
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 (3.6) 

 

A solução da Eq. 3.6 pode ser obtida em termos de integrais elípticas (HARINGX, 

1949). Entretanto, esse princípio de solução conduz a um processo interativo lento com alto 

custo computacional. 

Então, para pequenos ângulos de deflexão ela pode ser linearizada desprezando-se os 

termos de ordem superior, como segue: 
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2

2
, 1,2i i i i i i i i i

i

d
EI Y X P Y Y X F L X M i

dX
         (3.7) 

 

Finalmente, usando os parâmetros adimensionais apresentados anteriormente a Eq. 3.7 

pode ser escrita em sua forma normalizada, conforme segue: 

 

       
2

2
1 , 1,2i i i i i i i i i

i

d
y x p y y x f x m i

dx
        (3.8) 

 

Para resolver a Eq. 3.8 as seguintes condições de contorno podem ser utilizadas: 

 

(0) 0, '(0) 0, 1,2i iy y i    

 

Assim, integrando a Eq. 3.8 duas vezes e impondo as condições de contorno 

apropriadas, as expressões para o deslocamento transversal e para o ângulo de inclinação ao 

longo das lâminas podem ser obtidas (GONÇALVES JUNIOR, 2014). Realizando algumas 

manipulações matemáticas, estas soluções podem ser expressas em termos de funções 

hiperbólicas, como segue: 
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 (3.10) 

 

Finalmente, o deslocamento δyi e o ângulo de rotação θ 
3
 nas extremidades livres das 

lâminas pode ser obtidos fazendo-se xi=1: 

 

                                                           
3
 Para o cálculo do ângulo de rotação foi considerada a seguinte aproximação: y’i(1) ≈ θ. Esta aproximação 

introduz um erro menor que 2,5% para θ ≤ 15º. 
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 (3.12) 

 

As últimas duas equações das seis equações que descrevem a relação carga-

deslocamento das lâminas determinam a variação δxi, ao longo do eixo OXi, das extremidades 

livres destas lâminas. Este deslocamento pode ser divido em duas componentes: a primeira, 

conhecida como componente cinemática é dada pela restrição geométrica em que o 

comprimento do arco da lâmina deve permanecer constante, independente da sua condição de 

deflexão. A segunda, conhecida como componente elástica, resulta da elongação ou 

encurtamento puramente elástico da lâmina pela ação da carga normal pi. 

A componente cinemática pode ser expressa através da integração do elemento 

infinitesimal de arco da lâmina ao longo do seu comprimento, conforme segue: 

 

     
1 12 2

0 0

1
1 1 ' ( ) ' ( ) , 1,2

2
ci i i i ci i i ix y x dx x y x dx i          (3.13) 

 

Assim, substituindo a Eq. 3.10 na Eq. 3.13 e realizando a integração, a componente 

cinemática pode ser obtida, como segue: 
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(3.14) 

 

Por outro lado, a componente elástica pode ser obtida através da expressão para a 

elongação elástica de um membro axialmente carregado, conforme segue: 
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       (3.15) 

 

Onde As representa a área de seção transversal da lâmina e s o parâmetro adimensional 

definido no início do capítulo. 

Finalmente, a expressão para a variação δxi é dada por: 

 

 ( ), 1,2i ei kix x x i       (3.16) 

 

Produzindo: 
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 (3.17) 

 

O sistema não linear formado pelas Eqs. 3.1-3.5, 3.11-3.12 e 3.17 pode ser resolvido 

utilizando-se o algoritmo de Levenberg-Marquadt, que demonstrou ser eficiente na solução de 

sistemas não lineares de médio porte, até mesmos nos casos em que o processo iterativo é 

iniciado longe da solução final (GONÇALVES JUNIOR, 2013, 2014; ROWEIS, 1996). 

Para resolver um sistema de equações iterativamente uma solução inicial é necessária. 

Neste caso, foi usada a solução aproximada apresentada por (HONGZHE; SHUSHENG, 

2009) para as incógnitas θ, f1, f2, p1, p2, m1, m2, δy1, δy2 e a proposta por (AWTAR; 

SLOCUM; SEVINCER, 2007) para as incógnitas δx1 e δx2. A apresentação detalhada deste 

conjunto de equação pode ser encontrada no APÊNDICE A 
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3.1.3 DESVIO DO EIXO DE ROTAÇÃO 

 

Como discutido anteriormente, o mancal flexível de lâminas cruzadas não realiza um 

movimento de rotação em torno de um eixo fixo, dando origem a um desvio do seu centro de 

rotação. A figura 3.4 mostra que este movimento parasita pode ser determinado pela 

interseção das retas tangentes às extremidades livres das lâminas. Portanto, conhecendo-se a 

posição dos pontos B1 e B2 e a inclinação das lâminas nestes pontos (mesma inclinação θ do 

membro móvel) é possível definir as equações destas duas retas. 

  

Figura 3.4 - Representação do desvio de centro 'OO do mancal 

 

Fonte: Gonçalves Junior (2013). 

 

Desta maneira, as equações das retas tangentes as extremidades livres das lâminas 

podem ser escritas nos sistemas locais de coordenadas OXYi, i=1,2, como segue: 

 

 tan( )( ), 1,2i i i iy y x x i       (3.18) 

 

O ponto de interseção entre essas duas retas pode determinado resolvendo-se o sistema 

linear formado por suas equações. Para tanto, essas equações devem ser escritas em relação ao 

mesmo sistema de coordenadas. Por motivo de conveniência matemática, esse sistema, 

chamado aqui de sistema global de coordenadas OXY, foi definido no ponto de interseção das 
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lâminas do mancal na condição informada (figura 3.4). Essas equações podem ser reescritas 

neste sistema realizando-se uma operação de transformação de rotação e subsequentemente 

uma transformação de translação de sistemas de coordenadas, expressas conforme segue: 
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 (3.19) 
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 (3.20) 

 

Onde xi’ e yi’ definem coordenadas genéricas escritas em relação aos sistemas de 

coordenadas intermediários OXY’i, i=1,2. 

Então substituindo as Eqs. 3.19-3.20 na Eq. 3.18 as expressões das retas tangentes às 

extremidades livres das lâminas podem ser reescrita no sistema de coordenadas global OXY 

como: 

 

     1 1cos( ) sin( ) tan( ) sin( ) cos( ) tan( ) tan( )( 1 )x y y x                (3.21) 

     2 2cos( ) sin( ) tan( ) sin( ) cos( ) tan( ) tan( )( 1 )x y y x                (3.22) 

 

Finalmente o desvio do eixo de rotação 'OO  pode ser determinado por: 

 

 2 2( ) ( )p o p od x x y x     (3.23) 

 

Onde os pontos (xo,yo) e (xp,yp) representam as posições do centro de giro do mancal 

nas condições indeformada e deformada, respectivamente. Este último é dado pela solução do 

sistema formado pelas Eqs. 3.21 e 3.22. 

Como a origem do sistema de coordenadas global OXY e o ponto de interseção das 

lâminas do mancal indeformado são coincidentes, então (xo,yo)=(0,0), logo: 

 

 2 2

p pd x y   (3.24) 
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3.1.4 RIGIDEZ ROTACIONAL 

 

A solução do sistema não linear composto pelas Eqs. 3.1-3.5, 3.11-3.12 e 3.17 permite 

realizar uma análise do grau de estabilidade rotacional do mancal. O parâmetro que representa 

esta estabilidade é a sua rigidez rotacional. 

Esta rigidez pode ser definida pela razão entre o momento aplicado à base móvel do 

mancal e o seu ângulo de rotação, conforme segue: 

 

 
M

K


  (3.25) 

 

3.1.5 TENSÕES NAS LÂMINAS 

 

De maneira análoga à rigidez rotacional, as tensões ocorridas nas lâminas do mancal 

podem ser determinadas utilizando a solução do sistema não linear composto pelas Eqs. 3.1-

3.5, 3.11-3.12 e 3.17. 

Estas tensões definem a capacidade de movimento do mancal. Desta maneira, elas 

representam um parâmetro importante, que deve ser levado em consideração no 

dimensionamento das lâminas do mancal. 

A figura 3.5 mostra as cargas atuantes na seção transversal de uma lâmina. Assim, 

levando-se em consideração que esta lâmina é delgada o suficiente, é possível assumir que ela 

experimenta um estado plano de deformação. Então, a distribuição de tensões atuante ao 

longo do seu comprimento pode ser escrita pela superposição da componente de tensão 

normal axial causada pela ação da força Pi  e da tensão normal de flexão provocada pela ação 

do momento Mi. Neste caso, as tensões de cisalhamento podem ser desprezadas, pois é 

assumido que o comprimento da lâmina é muito maior que a sua espessura (L>>t). 
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Figura 3.5 - Seção transversal das lâminas submetida a uma condição de carregamento geral 

 

Fonte: Gonçalves Junior (2013). 

 

A tensão normal axial é constante ao longo da lâmina e pode ser expressa por: 
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Por outro lado, a tensão normal de flexão ao longo do seu comprimento e das suas 

seções é dada por: 
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   (3.27) 

 

 

A Eq. 3.27 mostra que a tensão normal de flexão é função do momento fletor mi(xi), o 

qual pode ser escrito como: 

 

     ( ) 1 , 1,2i i i i i i i i im x p y y x f x m i        (3.28) 

 

Assim, superpondo os efeitos, a tensão resultante ao longo do comprimento e das 

seções das lâminas é dada por: 

 

 
3 ( ) ,

( , ) , 1,2i i s i
i i s

Em x y Ep
x y i

ss



     (3.29) 

 

 



42 

 

3.2 MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

O modelo de elemento fintos (MEF) apresentado a seguir foi estruturado com o intuito 

de verificar os resultados obtidos pelo modelo matemático mostrado na seção anterior. Ele 

segue uma abordagem similar à utilizada em Gonçalves Junior (2014), embora um maior rigor 

formal tenha sido empregado em sua apresentação. 

 

3.2.1 ESTRUTURA DE ELEMENTOS FINITOS UTILIZADA 

 

A seleção do modelo MEF mais adequado para verificação do comportamento do 

mancal levou em consideração aspectos como o custo computacional associado à execução 

das análises e o tipo de resultado esperado. Neste ponto, as três hipóteses a seguir foram 

consideradas: 

 

1. Abordagem bidimensional do problema; isto é, utilização de uma condição de 

carregamento externo no plano e a avaliação apenas dos graus de liberdade nodais 

contidos neste plano. Esta abordagem foi adotada levando-se em consideração o fato 

da rigidez na direção transversal ao plano de rotação do mancal ser consideravelmente 

maior do que a sua rigidez rotacional neste plano. Desta maneira, os deslocamentos 

perpendiculares a este plano podem ser considerados desprezáveis;  

2. Membros móvel e fixo rígidos. Esta hipótese é razoável, pois estes membros possuem 

rigidez muito maior que a rigidez a flexão das lâminas. Neste caso, foram utilizados 

elementos rígidos para modelar o comportamento cinemático do membro móvel; 

3. Comportamento das lâminas representado pela teoria de vigas. Para modelar o 

comportamento dessas lâminas, foram empregados elementos de vigas com não-

linearidade geométrica associada à sua formulação. A seleção deste tipo de elemento 

tem como objetivo principal captar os efeitos de ordem superior ocorridos quanto estas 

lâminas são submetidas a grandes deslocamentos transversais (em particular, o efeito 

de encurtamento na direção OXi, discutido na seção anterior). 

 

A figura 3.6 representa esquematicamente a estrutura deste modelo.  
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Figura 3.6 - Modelo MEF esquemático do mancal flexível de lâminas cruzadas 

 

Fonte: Autor. 

 

É importante pontuar da observação desta ilustração, que os nós 1, 2 e 3, 4 são 

utilizados como referência para a definição das lâminas 1 e 2, respectivamente.  

É possível notar ainda que o membro móvel do mancal é dividido pelo nó 5 em dois 

elementos de mesmo comprimento. Este nó é utilizado como ponto de aplicação das cargas 

externas. Por outro lado, não são utilizados elementos para representar o membro fixo, pois os 

nós 1 e 3 são pontos de fixação do modelo e consequentemente não apresentam movimento 

relativo entre eles. 

Os elementos rígidos 3 e 4 são conectados aos elementos da base móvel através dos 

nós 2 e 4, respectivamente, e ao nó 6; posicionado no ponto de interseção das lâminas do 

mancal na posição indeformada. Este último nó citado é utilizado como referência para o 

cálculo do desvio de centro. 

Os nós 7, 8, 9, 10, 11 e 12 são convenientemente posicionados a uma distância 

predefinida das extremidades das lâminas. Estes são pontos de fixação dos extensômetros nos 
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protótipos experimentais e, consequentemente, pontos de interesse na avaliação de 

deformações e tensões. 

Os sistemas de coordenadas local 1 e 2 são definidos nas exterminadas de fixação das 

lâminas 1 e 2 respectivamente. Estes sistemas de coordenadas são utilizados para avaliação 

das tensões normais ocorridas nestas lâminas.  

Finalmente, é definido ainda o sistema de coordenas local 3, localizado no ponto de 

interseção das lâminas do mancal na posição indeformada, o qual é utilizado para realizar a 

avaliação dos deslocamentos dos nós 2,4 e 6. 

 

3.2.2 IMPLEMENTAÇÃO NO ANSYS APDL MECHANICAL 14.0
TM

 

 

O modelo MEF ilustrado esquematicamente pela figura 3.6 foi implementado no 

pacote comercial de elementos finitos Ansys APDL Mechanical 14.0
TM

. Este pacote 

possibilita a execução de análises estruturais com não linearidade de material, geométrica e de 

contato. Além disto, ele é composto por ferramentas de pré-processamento, configuração do 

solver e pós-processamento de modo que toda a análise, desde a construção do modelo até a 

visualização dos resultados, pode ser realizada dentro do ambiente do próprio programa. 

 

A seguir, são listados os principais aspectos selecionados na seção de pré-

processamento: 

 

 Para modelar o comportamento das lâminas, são utilizados elementos de viga 

BEAM189 (figura 3.7 (a)). Este tipo de elemento possui nó intermediário (quadrático), 

seis graus de liberdade em cada nó e não-linearidade geométrica (grandes 

deslocamentos) associada à sua formulação; 

 Para simular o movimento de corpo rígido realizado pelo membro móvel do mancal, é 

utilizado o elemento MPC184 com comportamento de viga rígida (figura 3.7 (a)). Este 

tipo de elemento possui seis graus de liberdade em cada nó, sendo adequado para 

aplicação das cargas e momento externos no nó 5 e compatibilização dos 

deslocamentos de translação e rotação dos nós 2 e 4; 

 O material empregado nas lâminas é representado por um modelo isotrópico linear, 

com módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson definidos como parâmetros de 

entrada; 
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 É utilizada uma seção transversal para vigas do tipo retangular com parâmetro de 

entrada de largura (B), altura (H) e número de divisões horizontais (Nb) e verticais 

(Nh); 

 A malha das lâminas é gerada utilizando a ferramenta de geração automática de 

malha, e o tamanho do elemento é atribuído de tal modo que sejam definidos no 

mínimo 20 elementos ao longo de cada lâmina (figura 3.7 (b)); 

 As cargas externas são inseridas por meio de tabela para os casos em que o resultado 

esperado é função da variação destas cargas. 

 

Figura 3.7 - Modelo MEF, (a) tipos de elementos, (b) distribuição de elementos ao longo das lâminas 

 

Fonte: Autor. 

 

De maneira similar, são listados a seguir, os principais parâmetros selecionados na 

seção de configuração do solver: 

 

 Tipo de análise estática; 

 Grandes deslocamentos estáticos (não linearidade geométrica); 

 Grandezas básicas salvas como dados de saída (graus de liberdade nodais, forças de 

reação nodais, etc); 

Os demais controles de solução são mantidos nas opções padrão definidas pelo 

programa. 

BEAM189 

MPC184 
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Finalmente, são pontuados os resultados selecionados na seção de pós-processamento: 

 

 Componente v do deslocamento dos nós 2 e 4, utilizadas no cálculo do ângulo de 

rotação da base móvel θ (figura 3.8)
4
; 

 Componentes u e v do deslocamento do nó 6, utilizadas no cálculo do desvio do centro 

d do mancal (figura 3.8)
5
; 

 Tensões normais máximas de tração e compressão nos nós 7, 8 e 9 e nos nós 10, 11 e 

12 relativas às lâminas 1 e 2, respectivamente; 

 

Figura 3.8 - Ângulo de rotação da base móvel e desvio do centro do mancal flexível de lâminas cruzadas 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Os deslocamentos dos nós 2, 4 e 6 são avaliados no sistema de coordenadas 13
6
, 

enquanto que as tensões nos nós 7, 8 9 e nos nós 10, 11 e 12 nos sistemas 11 e 12, 

respectivamente. 

Os principais resultados obtidos pelos modelos analítico e MEF mostrados neste 

capítulo são apresentados e comparados, no capítulo 6, aos resultados alcançados nos testes 

experimentais realizados.  

                                                           
4
 Ver o APÊNDICE B para demonstração do cálculo do ângulo de rotação da base móvel a partir dos 

deslocamentos dos nós 2 e 4. 
5
 O cálculo do desvio de centro para o modelo MEF segue o mesmo procedimento utilizado para o modelo 

matemático. 
6
 O software Ansys APDL Mechanical 14.0

TM
 só permite a definição de sistemas de coordenadas locais com 

número de identificação a partir de 11. 

6 

6’ 

2 
4 

2’
 

4’
 

θ 
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4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO 

ELASTOCINEMÁTICO DE MANCAIS FLEXÍVEIS DE LÂMINAS 

CRUZADAS 

 

Os resultados obtidos pelos modelos analítico e numérico propostos por Gonçalves 

Junior (2014) apresentaram boa concordância entre si e potencial aplicação prática, no 

dimensionamento, previsão e correção de efeitos parasitas relacionados à operação de 

mancais flexível de lâminas cruzadas. Entretanto, a razoabilidade, as limitações e a 

aplicabilidade destes modelos em casos práticos condiciona-se a validação experimental dos 

seus resultados. Com objetivo de validar estes resultados, notadamente, o desvio de centro do 

mancal, a sua rigidez rotacional e o estado de tensões desenvolvido ao longo de suas lâminas, 

foi construída uma bancada experimental. 

A definição do arranjo experimental utilizado na validação dos modelos analítco e 

numérico levou em consideração aspectos como, os parâmetros a serem medidos, a maneira 

mais adequada para realização dessas medições e a disponibilidade de sistemas de medição e 

de material laboratorial. 

Além do mancal e dos sistemas de medição utilizados, compõe ainda a bancada 

experimental a estrutura base, que tem como principais funções promover a aplicação das 

cargas externas e suportar o conjunto mancal-sistemas de medição. 

A apresentação detalhada do arranjo experimental desta bancada constitui o primeiro 

ponto abordado neste capítulo. Por fim, é então apresentada a metodologia empregada nos 

testes realizados. 

 

4.1 DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DE MANCAIS FLEXÍVEIS DE 

LAMINAS CRUZADAS 

 

Com o objetivo de validar a influência da configuração geométrica dos mancais 

flexíveis de lâminas cruzadas sobre o seu comportamento global foram testadas duas 

geometrias distintas; uma com λ=0,1277 e outra com λ=0,5, ambas com α=45º. Essas duas 

configurações geometrias apresentam princípios técnicos de solução similares, com diferenças 

fundamentais concentradas apenas nas dimensões globais das bases móvel e fixa. Assim, a 

discussão abordada nesta seção é focada na apresentação do detalhamento construtivo do 

conceito global do mancal, sem se prender, no entanto, às características dimensionais de cada 
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geometria. Desta maneira, a partir de então, elas serão abordadas como um projeto mecânico 

único. 

O projeto dos mancais flexíveis de lâminas cruzadas desenvolvidos para a realização 

dos testes experimentais foi ancorado em dois pontos fundamentais; nas boas práticas 

adotadas em projetos de sistemas técnicos de precisão e nos aspectos construtivos observados 

nos conceitos propostos por Wittrick (1948) e Zelenika e De Bona (2002).  

Como mencionado no capítulo 2, o mancal flexível de lâminas cruzadas é composto 

basicamente por dois elementos rígidos (bases móvel e fixa) conectados entre si por lâminas 

disposta em formato de cruz. Por questão de conveniência de apresentação, foi adotada aqui, 

uma divisão em que os elementos rígidos e as lâminas são mostrados em itens separados 

conforme pode ser visto a seguir. 

 

4.1.1 BASES MÓVEL E FIXA 

 

As bases fixa e móvel têm como principal requisito de projeto a necessidade de 

apresentarem comportamento estrutural de elemento rígido. Por este motivo, estes elementos 

foram projetados com robustez suficiente para que os deslocamentos associados a eles, por 

conta do carregamento externo aplicado ao mancal, pudessem ser considerados desprezáveis.  

Por outro lado, a necessidade de utilização de membros com paredes consideravelmente 

espessas torna estes elementos substancialmente pesados. 

Por conta da baixa densidade e das características de manufaturabilidade 

consideravelmente boas, a liga de alumínio EN AW-5754 de número 3.3535 foi utilizada 

como material base para estes elementos. 

A fabricação destas bases foi realizada em um centro de micro usinagem CNC de 5 

eixos, capaz de assegurar com folga as classes de tolerância geral de comprimento e ângulo f 

(fina) e de forma H, definidas para o projeto; normatizadas pela DIN ISO 2768. 

Do ponto de vista construtivo, a base fixa possui quatro furos roscados, dois batentes e 

dois pinos referenciadores que tem por função garantir a fixação e o posicionamento das 

lâminas nas direções longitudinal e transversal a elas (números 8, 1 e 2 da figura 4.1, 

respetivamente). De maneira análoga a base móvel possui quatro furos roscados, dois batentes 

com mesma função, entretanto apenas um único pino localizador (números 9, 6 e 5, 

respectivamente). Este pino tem como função referenciar esta base em relação à base fixa. 
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A base fixa é composta ainda por dois furos para pinos e dois furos roscados que tem 

por objetivo garantir o posicionamento e a fixação do mancal à estrutura base (números 10 e 

11, respectivamente). 

Por outro lado, a base móvel apresenta um bloco central (4), sobre o qual repousam 

dois retrofletores (3) e um furo passante (7) utilizado para acomodação do conjunto de 

elementos responsável pela transmissão das cargas externas ao mancal. Estes elementos serão 

abordados com maior nível de detalhes nas seções 4.2 e 4.3; nas quais o sistema de medição 

interferométrico e a estrutura base são apresentados. 

 

Figura 4.1 - Mancal flexível de lâminas cruzadas, (a) 1 e 6 - batentes de referência das bases fixa e móvel; 2 e 5 

- pinos de referência das bases fixa e móvel; 3-retrorefletores; 4-bloco de fixação dos retrorefletores; 7- furo de 

acomodação das elementos de aplicação de carga,  (b) 8 e 9-posicionamento dos furos para parafuso das base 

fixa e móvel, (c) 10 e 11 - furos de pino e parafuso para posicionamento e fixação do mancal a estrutura base 

   (a)           (b) 

  

Fonte: Autor. 

 

4.1.2 LÂMINAS 

 

O modelo analítico proposto por Gonçalves Junior (2014) foi formulado baseado na 

teoria de vigas de Euler-Bernoulli. Desta maneira, para que a comparação entre os resultados 

obtidos por ele e pelos testes experimentais possa ser estabelecida, as lâminas do mancal 

também devem satisfazer ao comportamento de viga de Euler-Bernoulli (viga esbelta). Esta 
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condição é satisfeita para os casos em que o comprimento da viga é muito maior que a sua 

espessura (L/t >>1), de tal modo que o efeito das deformações e tensões cisalhantes ao longo 

das suas seções possam ser considerados desprezáveis. 

As lâminas foram fabricadas a partir de folhas laminadas a frio com espessura de     

0,5 mm de aço inoxidável austenítico (normatizado como EN 1.4310 FC)
7
. Este material 

apresenta as seguintes propriedades mecânicas: E=200 GPa, σ0.2=1200 MPa e σr=1350 MPa; 

módulo de elasticidade, tensão de escoamento a 0,2% e tensão limite de resistência a tração, 

respectivamente. Para a seleção deste material foi considerada a sua alta figura de mérito 

(definida pela razão σ0.2/E), que garante relativa segurança em relação à apresentação de 

deformações plásticas em casos de ocorrência de cargas acidentais. 

O processo de fabricação de corte a laser foi utilizado para obtenção dos perfis 

mostrados na figura 4.2. Este processo se caracteriza pela introdução de baixos níveis de 

tensões térmicas durante o procedimento de corte, evitando que possíveis empenamentos 

destas folhas possam ocorrer por conta da fabricação. Além disto, ele também é capaz de 

garantir com folga as classes de tolerância geral f e H definidas para o perfilamento das 

folhas. 

 

Figura 4.2 - Perfis das folhas de aço inoxidável utilizadas nas lâminas 

 

Fonte: Autor. 

                                                           
7
 Para tolerâncias dimensionais deste tipo de folha consultar a norma DIN EN 9445-2. 
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As folhas de aço foram ensanduichadas nas extremidades inferior e superior por 

blocos com espessura de 2,5 mm de aço martensítico (normatizado como DIN 1.2083). Estes 

blocos têm como principais funções definir o comprimento útil das lâminas e atuar como 

elemento de conexão e batente de referência no posicionamento entre as lâminas e as bases 

móvel e fixa. 

Embora o aço martensítico seja, por conta de sua dureza, um material de 

manufaturabilidade consideravelmente difícil, a sua seleção se deveu, neste caso, à 

necessidade de obtenção de cantos vivos (tolerância de -0,02 mm) para determinação, com 

exatidão, do comprimento útil das lâminas, evitando que efeitos indesejados de distorções 

localizadas possam ocorrer nas regiões de transição entre os blocos e as folhas. (figura 4.3 

(a)). 

Além disto, nas extremidades opostas destes blocos, foram construídos chanfros a fim 

de evitar a ocorrência de interferências destas regiões com os cantos das bases móvel e rígida 

do mancal (figura 4.2 (b)). 

 

Figura 4.3 - Blocos de aço martensíticos das lâminas, (a) definição do comprimento útil pelos cantos vivos 

destes blocos, (b) chanfro para eliminação de interferências com as bases fixa e móvel 

       (a)        (b) 

 
         

 

 

Fonte: Autor. 

 

O comprimento e a largura destes blocos foram usinados em passe único com auxílio 

de um centro de usinagem CNC. Desta maneira, é possível garantir o paralelismo entre as 

faces de blocos adjacente e, consequentemente, assegurar o adequado referenciamento das 

lâminas em relação às bases fixa e móvel. 
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Assim como para as folhas, foram utilizadas para estes blocos as classes de tolerância 

geral f e H. 

A montagem dos blocos nas folhas se deu com auxílio de mesa de desempeno e 

gabarito, de maneira a garantir o melhor alinhamento possível entre as faces do conjunto. A 

fixação destes elementos foi realizada com parafusos e porcas. 

Finalmente, as lâminas foram aparafusadas as bases fixa e móvel, com o auxílio dos 

pinos de referência e dos batentes presentes nestas bases. 

 

4.2 PROJETO DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO 

 

Uma investigação detalhada das grandezas a serem medidas; isto é, o desvio de centro, 

a rigidez rotacional e as tensões desenvolvidas ao longo das lâminas do mancal, evidenciou a 

necessidade de utilização de três sistemas de medição independentes. Um sistema para a 

medição de deslocamentos no plano, outro para a medição do ângulo de rotação da base 

móvel do mancal e um terceiro para a medição das tensões desenvolvidas nas lâminas. 

Conforme é apresentado a seguir, foram selecionados um sistema interferométrico, um 

sistema ótico simples (compostos por espelhos, autocolimador, fonte laser, etc) e um outro 

baseado no princípio de extensometria para medição das respectivas grandezas mencionadas. 

 

4.2.1 SISTEMA INTERFEROMÉTRICO 

 

De maneira análoga à abordagem proposta por Zelenika e De Bona (2002), a medição 

do desvio centro do mancal foi realizada utilizando o princípio de interferometria a laser. 

A interferometria é uma técnica amplamente utilizada para medição de comprimento 

com alta exatidão. Ela baseia-se na medição da diferença de caminhos ópticos ocorrida entre 

dois feixes laser distintos obtidos pela incidência de um único feixe em espelho divisor de 

feixes.  

A figura 4.4 ilustra esquematicamente o arranjo interferométrico mais simples e mais 

utilizado na maioria dos interferômetros; comumente chamado de interferômetro de 

Michelson (HALE, 1999). Neste tipo de interferômetro, um feixe emitido pela fonte laser é 

dividido em um espelho divisor de feixes. Parte deste feixe é refletida num espelho de 

referência e a outra parte é transmitida ao mensurando (objeto a ser medido). Então, esses 

feixes retornam para o espelho divisor de feixes e são direcionados para um detector 

(contador de franjas de interferência). Quando a distância do mesurando varia, o padrão das 
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franjas exibidas no detector muda e esta alteração é relacionada com a variação de distância 

sofrida pelo mensurando. 

 

Figura 4.4 - Representação esquemática do interferômetro de Michelson 

 

Fonte: Autor. 

 

Em muitas das aplicações práticas, o mensurando não possui propriedades ópticas 

adequadas para a reflexão dos feixes emitidos pela fonte laser. Desta maneira, faz-se 

necessário, nestes casos, a utilização de elementos ópticos fixados ao mensurando, para a 

realização da reflexão do feixe. 

O tipo de elemento óptico utilizado para este fim dá origem à classificação dos 

sistemas interferométricos. Dentre eles, os mais comuns são os sistemas que operam com 

espelhos planos e com prismas retrorefletores. 

Os sistemas interferômetros que funcionam com espelhos planos, são utilizados em 

medições de comprimento nas quais o mensurando sofre pequenos desvios angulares (da 

ordem de minutos). Por outro lado, a propriedade óptica de paralelismo entre os feixes 

incidente e refletido garantida pelos prismas retrorefletores, possibilita aos sistemas 

compostos por este tipo de elemento medições em que o mensurando sofre deslocamentos 

angulares maiores (da ordem de alguns graus). 

Assim, levando em consideração as características do movimento de rotação 

desenvolvido pelo mancal, Zelenika e De Bona (2002) propuseram um arranjo experimental 

para a medição do seu desvio utilizando uma técnica de rastreamento a laser bidimensional. 
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Neste princípio, eles propõem a aplicação de dois conjuntos interferométricos (fonte laser, 

interferômetros, aquisitor de dados, osciloscópio, espelhos e computador) em que um feixe 

laser de referência, direcionado convenientemente na direção OY do sistema de coordenadas 

global do mancal, é incidido em um retrorefletor com centro ótico localizado no ponto de 

interseção das lâminas do mancal na posição indeformada. Então, um segundo feixe 

direcionado a um ângulo pré-calibrado do primeiro é também lançado neste retrorefletor. 

Uma vez carregado, o mancal se deforma e o centro ótico do retrorefletor se desloca 

acompanhado o centro de giro do mancal. A diferença de caminhos óticos é então captada 

pelos interferômetros e o deslocamento do centro de giro na direção de cada um dos feixes é 

exibida por um computador conectado ao aquisitor de dados; o qual possui internamente uma 

placa contadora de franjas. Em posse destes deslocamentos, é possível, com auxílio de 

operações trigonométricas elementares, calcular as componente DX e DY do desvio de centro 

do mancal. 

O princípio de rastreamento empregado por Zelenika e De Bona (2002) apresenta o 

inconveniente da necessidade de calibração com alta exatidão do ângulo entre os dois feixes 

laser incidentes no retrorefletor. Não obstante, os sistemas interferométricos utilizados por 

eles possuem ótica externa, os quais apresentam fontes laser e interferômetros em módulos 

separados; mais flexíveis do ponto de vista de montagem e ajuste destes componentes. 

Os sistemas interferométricos disponíveis para realização das medições do desvio de 

centro do mancal deste trabalho possuem óptica e fonte laser integrados. Visando eliminar a 

necessidade de calibração do ângulo entre feixes concorrente e levando-se em consideração o 

fato dos sistemas disponíveis apresentarem menor flexibilidade de montagem e ajuste, optou-

se por utilizar dois interferômetros com feixes orientados nas direções OX e OY do sistema de 

coordenadas global do mancal. 

Diferentemente do arranjo proposto Zelenika e De Bona (2002), neste caso, estes 

feixes incidem em dois retrorefletores independentes, fixados a base móvel do mancal. Desta 

maneira, os deslocamentos dos retrorefletores nas direções OX e OY são obtidos diretamente, 

sem que sejam necessárias manipulações posteriores para obtenção das componentes nas 

direções desejadas. 

A figura 4.5 ilustra esquematicamente esta configuração com seus principais 

componentes e o caminho ótico percorrido pelos feixes laser. Esta figura mostra que a 

diferença entre os caminhos óticos, nas direções OX e OY, representados nas cores azul e 

vermelha, fornecem as respectivas componentes DX e DY do desvio de centro do mancal na 

condição deformada. 
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Figura 4.5 - Representação esquemática do sistema interferométrico desenvolvido para a medição das 

componentes DX e DY do desvio de centro do mancal, (a) mancal indeformado, (b) mancal deformado 

    (a)         (b) 

 

Fonte: Autor. 

 

Uma resolução de 0,01 µm foi alcançada com este sistema. O intervalo de incerteza 

associado às medições se deve em sua maior parte a ocorrência de erros sistemáticos de 

alinhamento e montagem, enquanto os que erros aleatórios são desprezáveis (variação do 

índice de refração, erro de comprimento morto, etc (ZELENIKA; DE BONA, 2002)). 

É possível mostrar, utilizando princípios da ótica geométrica que o caminho ótico de 

um feixe laser é invariante a rotações de um retrorefletor em torno de um ponto específico 

contido nele; o seu centro ótico (NIEBAUER et al., 2015). Desta maneira, pode-se afirmar 

que, se o centro ótico do retrorefletor coincide com o centro geométrico do mancal, então as 

distâncias medidas pelos sistemas interferômetros se devem exclusivamente aos 

deslocamentos lineares do centro de giro do mancal. 

Contudo, verificou-se experimentalmente que a determinação da posição exata do 

centro ótico de um retrorefletor é uma tarefa de relativa complexidade. Ao invés de utilizar 

esta abordagem, optou-se, neste trabalho, pela calibração dos retrorefletores. Assim, as 

variações dos caminhos óticos produzidas pelos seus deslocamentos angulares foram 

levantadas, para determinada posição de referência definida para eles. 

A calibração dos retrorefletores foi realizada com ajuda do arranjo experimental 

auxiliar ilustrado pela figura 4.6(a). Nesta configuração, eles foram fixados a uma mesa linear 

de precisão, com sensibilidade de ±1µm (3). Este conjunto foi então fixado a uma mesa 

giratória com sensibilidade de ajuste < 100 µrad (4). Os pinos localizadores ilustrados nas 
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figuras 4.6 (b) e (c) definem a posição inicial dos retrorefletores em relação ao centro da mesa 

giratória. 

 

Figura 4.6 - Arranjo experimental para a calibração dos retrorefletores, (a) 1-fonte laser e ótica; 2-retrorefletor; 

3-mesa linear; 4-mesa giratória, (b) vista superior dos pinos localizadores, (c) vista lateral dos pinos 

localizadores 

(a)            (b) 

 

Fonte: Autor. 

 

Para a realização das medições, os retrofletores são deslocados da posição inicial para 

a posição de referência com auxílio da mesa linear. A condição aproximadamente simétrica 

entre os deslocamentos produzidos por ângulos de sentidos opostos (positivos e os respectivos 

negativos) foi o critério utilizado na seleção desta posição de referência (figura 4.7). Ela foi 

obtida de maneira iterativa e localiza-se a 6,6 mm da posição inicial. 

Finalmente, são impostos à mesa giratória incrementos angulares de 1º e então é 

realizada a leitura do deslocamento medido pelo interferômetro. Este processo é repetido até 

que um ângulo limite de 14º seja atingido em ambos os sentidos. 

Os gráficos da figura 4.7 mostram a variação do caminho ótico em função do ângulo 

de giro dos retrorefletores. Estas curvas são utilizadas para compensar à influência da rotação 

destes elementos, quando fixados a base móvel do mancal, nos valores dos deslocamentos 

medidos pelos interferômetros OX e OY. 
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Figura 4.7 - Curvas de calibração dos retrorefletores para a posicação de referência a 6,6 mm da posição inicial 

(a) retrorefletor OX, (b) retrorefletor OY 

       (a)       (b) 

 

Fonte: Autor. 

 

Os retrorefletores são posicionados sobre a base móvel de maneira tal que suas 

posições de referência coincidam com o ponto de interseção das lâminas do mancal na 

condição indeformada. Este posicionamento e garantido com o auxílio do bloco e dos pinos 

localizadores representados pelos números 1 e 2 da figura 4.8, respectivamente. A fixação 

deste bloco e dos retrorefletrores é realizada com o auxílio de parafusos e do elemento de 

fixação em forma de “L” (3) mostrado no detalhe desta ilustração. 

 

Figura 4.8 - Mancal flexível de lâminas cruzadas sem a base fixa, 1-bloco de fixação dos retrorefletores; 2-pinos 

localizadores dos retrorefletores; 3-elemento forma de “L” para fixação do retrorefletor 

 

Fonte: Autor. 

1 

2 
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4.2.2 SISTEMA ÓTICO 

 

O sistema ótico mostrado pela figura 4.9 foi desenvolvido visando à utilização do 

menor número possível de componentes ópticos e tem como função realizar a medição do 

ângulo de rotação da base móvel do mancal. 

Este sistema é composto por um diodo laser que emite um feixe único com 

comprimento de 654 nm, por três espelhos, uma mesa giratória com sensibilidade de ajuste < 

100 µrad e um autocolimador (números de 1 a 4 da figura 4.9, respectivamente). 

 

Figura 4.9 - Sistema óptico para medição do deslocamento angular da base móvel do mancal, 1-diodo laser; 2-

espelhos; 3-mesa giratória; 4-autocolimador 

 

Fonte: Autor. 

 

A figura 4.10 ilustra esquematicamente o princípio de funcionamento deste sistema. 

Inicialmente o feixe laser é posicionado convenientemente de modo a incidir no espelho 

fixado ao plano inferior da base do mancal na posição indeformada. Então a direção deste 

feixe é rotacionado em 90º pela reflexão no espelho fixado a estrutura base da bancada 

1 

2 

3 

4 
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(espelho de ortogonalização do feixe). Posteriormente ele sofre nova reflexão no espelho 

ajustável fixado a mesa giratória e finalmente entra no autocolimador. Então, o espelho fixado 

à mesa rotatória é ajustado até que o feixe coincida com a marca interna de referência do 

autocolimador. Quando o mancal é carregado, ocorre o deslocamento angular da sua base 

móvel e, como consequência o feixe laser se desloca da sua posição inicial. Desta maneira, a 

mesa rotatória deve ser ajustada até que este feixe volte a coincidir com a marca interna do 

autocolimador. O ângulo exibido pela escala da mesa representa o ângulo medido para a 

rotação da base móvel do mancal. 

 

Figura 4.10 - Esquema do sistema ótico desenvolvido para medição do deslocamento angular da base móvel do 

mancal 

 

Fonte: Autor. 

 

Os ângulos de rotação da base móvel do mancal são medidos, com este sistema, de 

maneira diferencial. Assim, para medição de ângulos subsequentes, ele deve ser 

reposicionado utilizando como referência a posição angular anterior do mancal, e então o 

procedimento descrito previamente deve ser repetido. 

Este sistema fornece uma resolução de 291 µrad (1’), mediante interpolação da menor 

divisão de escala da mesa giratória (2’); enquanto o intervalo de incerteza associado às 

medições se deve em sua maior parte a ocorrência de erros sistemáticos (erros de 

alinhamentos e montagem) e do erro de leitura de medição na mesa; o qual não ultrapassa 

±873 µrad (± 3’). 
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4.2.3 SISTEMA DE EXTENSÔMETROS 

 

De maneira análoga à abordagem proposta por Wittrick (1948), a avalição 

experimental das tensões desenvolvidas nas lâminas do mancal, por conta da ação 

carregamento externo aplicado a ele, foi realizada utilizando extensômetros resistivos. 

A extensometria é uma técnica utilizada para a medição indireta das deformações 

sofridas em determinado ponto na superfície de um corpo. 

No caso específico da extensômetria resistiva, a grandeza que é de fato medida é a 

resistência elétrica do extensômetro. Como é proporcional à variação desta resistência, a 

deformação pode ser, então, calculada como segue: 

 

 
0

gf

R
K

R



  (4.1) 

 

Onde K, R0 e ΔR correspondem, respectivamente, ao fator gauge (GF), a resistência 

elétrica de referência e a variação da resistência medida em relação à de referência.  

Em posse da deformação, é possível determinar, empregando as relações constitutivas 

do material utilizado, as tensões associadas a ela.  

Quatro extensômetros lineares com grade de 6,0 mm de comprimento foram utilizados 

para realização das medições. A sua seleção levou em consideração a hipótese de que as 

lâminas do mancal são esbeltas o suficiente para que as tensões de cisalhamento 

desenvolvidas sobre elas possam ser desprezadas, de maneira tal que apenas um estado de 

tensão uniaxial possa ser considerado. Desta maneira, as tensões associadas às medições 

realizadas por cada extensômetro podem ser calculadas utilizando a lei de Hooke, conforme 

segue: 

 

 E   (4.2) 

 

Estes extensômetros são constituídos por uma matriz de poliamida com grade de 

medição feita em constantan. Apresentam resistência nominal de 1000 Ω, limite de elongação 

de 5%, fator gauge (GF) de 2,05 a temperatura de 23ºC e coeficiente de dilatação térmica de 

26x10
-6

/K; apropriado para utilização em aços inoxidáveis austeníticos (material utilizado nas 

lâminas). 
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Eles foram convenientemente fixados a lâmina 2 com o intuito de avaliar o estado de 

tensão nos pontos nas extremidades dela (extensômetros 1 e 3 da figura 4.11). Além disto, 

outros dois extensômetros foram fixados nas faces opostas do centro desta lâmina e têm por 

objetivo captar as tensões de tração e de compressão atuantes nelas; auxiliando na 

determinação do perfil de tensões ao longo da respectiva seção (extensômetros 2 e 4 da figura 

4.11). 

 

Figura 4.11 - Vistas técnicas frontal e traseira da lâmina 2 com extensômetros. 

 

Fonte: Autor. 

 

Um aquisitor de dados equipado com 20 canais e um multímetro digital (DMM) foi 

utilizado para realizar a medição da resistência elétrica de cada extensômetro. Este aquisitor 

foi conectado ao computador e a leitura dos valores de resistência medidos foi realizada com 

auxílio de um programa escrito no software MATLAB R2013a
TM

. 

Diferentemente do procedimento convencional utilizando o princípio de ponte 

Wheatstone para medição da resistência elétrica em extensômetros, este aquisitor com DMM 

interno tem a capacidade de medir diretamente, com alta exatidão e linearidade, pequenas 

variações nestas resistências. 

A conexão entre o módulo multiplexidor do aquisitor e os extensômetros foi realizada 

utilizando à configuração de 4-fios. Neste tipo de configuração, dois circuitos independentes 

são utilizados para a realização da medição da resistência do extensômetro; no primeiro uma 

Extensômetro 1 

Extensômetro 4 

Extensômetro 3 

 

Extensômetro 2 
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corrente conhecida é forçada a passar pela resistência desconhecida, enquanto no segundo é 

realizada, com auxílio de um voltímetro, a medição da queda de voltagem DC ocorrida nos 

terminais do resistor (figura 4.12). Assim, a resistência é calculada pela lei de Ohm, conforme 

segue: 

 

 
e

U
R

i
  (4.3) 

 

Figura 4.12 - Arranjo esquemático da configuração 4-fios para medição da resistência elétrica dos 

extensômetros 

 

Fonte: Autor. 

 

O fato de não haver, nesta configuração, fluxo de corrente elétrica no circuito utilizado 

para realizar a medição da queda de voltagem, elimina o erro provocado pela resistência dos 

fios. 

Com o intuito de facilitar a montagem e substituição das diferentes geometrias de 

mancais na bancada foi utilizada uma placa intermediária para a conexão dos extensômetros 

ao módulo multiplexador do aquisitor (figura 4.13). 
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Figura 4.13 - Conexão entre o módulo multiplexador e os extensômetros, 1-módulo multiplexador; 2-placa de 

conexão; 3- lâmina 2 com extensômetros 

 

Fonte: Autor. 

 

Assim, visando minimizar o efeito de pequenas voltagens DC produzidas pelo contato 

metal-metal nos conectores, foi utilizado o recurso de compensação de deslocamento (offset 

compensation). Este recurso opera realizando duas medições; na primeira é feita uma medição 

de resistência elétrica convencional e na segunda a fonte de corrente de teste interna do DMM 

é desligada. Assim, a segunda medição é subtraída da primeira gerando uma medição mais 

exata da resistência elétrica do extensômetro. 

Uma resolução de 10µΩ na medição das resistências elétricas dos extensômetros foi 

alcançada com o sistema de extensometria descrito neste item. O intervalo de incerteza 

associado às medições se deve em sua maior parte à presença de voltagens parasitas criadas 

pelas conexões, as quais têm os seus efeitos minimizados pela utilização do recurso de 

compensação de deslocamento. 

 

 

 

1 

2 
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4.3 DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ESTRUTURA BASE DA 

BANCADA EXPERIMENTAL 

 

A estrutura base da bancada experimental foi construída em perfis de alumínio de 

precisão com seção transversal 30x30mm (número 1 da figura 4.14). O desbaste de ajuste do 

comprimento destes perfis foi realizado com um centro de usinagem CNC, e a tolerância de 

fabricação definida para este comprimento foi de ±0,02 mm/500 mm. Além disso, uma classe 

de tolerância do tipo K foi utilizada para a forma destes elementos. Estas tolerâncias foram 

selecionadas com o intuito de minimizar problemas de montagens e eventuais 

desalinhamentos da estrutura final. 

 

Figura 4.14 - Estrutura base com mancal fixado, 1-perfis de alumínio 30x30; 2-polias; 3-elemento de 

transmissão das cargas para a base móvel do mancal; 4-placa de posicionamento e fixação do mancal a estrutura 

base; 5-perfil de alumínio 40x40; 6-interferômetros  

 

Fonte: Autor. 

 

A montagem foi realizada com auxílio de cantoneiras, parafusos e porcas apropriados 

para este tipo de aplicação. 

A esta estrutura são fixadas quatro pares de polias e seus respectivos elementos de 

fixação (2). Por estas polias, passam fios de 3 mm que são presos em uma extremidade a 

embalagens plástica contendo massas classe F1 calibradas (figura 4.14) e na outra ao 
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elemento representado pelo número 3 na figura 4.14; o qual é responsável por transmitir as 

cargas para a base móvel do mancal. 

 

Figura 4.15 - Massas para a aplicação das cargas, (a) jogo com massas variando de 1g a 1 kg, (b) classe F1 

     (a)              (b) 

 

Fonte: Autor. 

 

As setas vermelhas ilustradas na figura 4.14 representam o mecanismo de aplicação do 

momento externo, enquanto a lilás, da carga horizontal. As polias desses dois conjuntos 

possuem altura ajustável, de modo que o alinhamento na aplicação das cargas possa ser 

mantido para as diferentes configurações geométricas de mancais. Já as setas azul e verde 

ilustram o mecanismo de aplicação das cargas verticais de compressão e tração, 

respectivamente. 

O projeto dos mecanismos para aplicação de cargas levou em consideração uma 

distância consideravelmente grande (mínima de 230 mm) entre os pontos de ancoragem das 

massas e os pontos de aplicação das forças nos elementos centrais solidários a base móvel do 

mancal. Esta medida visa minimizar o efeito de componentes parasitas na geração das cargas 

por conta do deslocamento da base móvel do mancal. 

São fixados ainda a estrutura base, uma placa de alumínio responsável pelo 

referenciamento e fixação do mancal a esta estrutura, um perfil 40x40 mm de alumínio 

utilizado como suporte para o espelho de ortogonalização do feixe oriundo do diodo laser e os 

dois interferômetros. Estes elementos estão representados na figura 4.14 pelos números de 4 a 

6 respectivamente. 
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4.4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

A metodologia experimental apresentada a seguir foi estruturada de tal modo que 

pudesse ser aplicada, tanto a testes mais gerais, com o objetivo de avaliar o desvio de centro, a 

rigidez e as tensões nas lâminas para diferentes configurações geométricas do mancal, quanto 

a testes mais específicos em que se deseja avaliar o comportamento do mancal em condições 

especificas. 

 

4.4.1 TESTES REALIZADOS 

 

Os testes experimentais para validação dos resultados dos modelos analítico e MEF 

foram classificados em dois grupos distintos, nos quais se buscou analisar: 

  

Grupo 1 

 

 O comportamento do desvio de centro, rigidez rotacional e tensões 

desenvolvidas nas lâminas do mancal submetido às condições de carregamento 

de momento puro, momento combinado com força vertical de compressão e 

momento combinado com força vertical de tração, com o objetivo de avaliar a 

influência da variação geométrica do mancal sobre esses três parâmetros. 

 

Neste grupo, os testes foram realizados em ambas as geometrias de mancal (λ=0,1277 

e λ=0,5). 

 

Grupo 2 

 

 O desvio de centro para uma condição de carregamento vertical; com o 

objetivo de determinar o comportamento do desvio de centro ocorrido por 

conta do peso próprio da base móvel do mancal e dos elementos solidários a 

ela; 

 As tensões desenvolvidas nas lâminas, para uma condição de carregamento a 

qual o mancal é submetido a uma alta carga de compressão, com o objetivo de 

detectar o efeito de mudança do local de ocorrência das tensões críticas das 
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extremidades das lâminas, para um ponto intermediário dos seus comprimentos 

(fenômeno discutido com maior nível de detalhes no capítulo 5).  

 

 Neste grupo, os testes foram realizados apenas na geometria simétrica do mancal 

(λ=0,5). A sua seleção se deveu ao seu maior potencial de aplicação no padrão primário de 

baixos torques em desenvolvimento. 

Cada teste apresentado acima foi composto por três ensaios realizados de maneira 

sequencial. Assim, foram feitas três medições de cada parâmetro avaliado, possibilitando o 

tratamento estatístico dos resultados obtidos.  

 

4.4.2 PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DAS CARGAS 

 

Como primeiro passo para a realização dos testes foi aplicada, com auxílio das massas 

padrões, uma carga vertical de compressão para compensar o efeito do peso próprio da base 

móvel e dos elementos solidários a ela, com exceção do peso próprio das folhas de aço 

inoxidável que compõem as lâminas que foi desprezado (figura 4.16). 

 

Figura 4.16 - Elementos levados em consideração na compensação de massa 

 

Fonte: Autor. 

 

Como passo seguinte, foram aplicadas as cargas externas seguindo uma das quatro 

combinações apresentadas a seguir: 

 

1. Momento puro; 

2. Momento combinado com carga vertical de compressão; 
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3. Momento combinado com carga vertical de tração; 

4. Carga vertical pura. 

 

A definição dos momentos a serem aplicados à base móvel do mancal, nas 

configurações de carga de 1 a 3 levou em consideração o seguinte fluxo de procedimentos: 

 Como primeiro passo foram selecionados ângulos teóricos de 0º a 13º, com 

incremento de 1º. Uma exceção a esta seleção foi feita pela utilização de um ângulo 

teórico máximo de 5º para o teste em que o mancal é submetido a uma alta carga de 

compressão; 

 A partir destes ângulos foram determinados, com auxílio do modelo analítico, os 

momentos teóricos correspondentes; 

 Então, foram calculadas, utilizando a distância Db do binário ilustrado na figura 4.14, 

as massa teóricas necessárias para a geração destes momentos; 

 Como o princípio para geração de cargas utilizando massas apresenta escalonamento 

discreto, foi realizado um arredondamento das massas teóricas considerando um 

incremento mínimo possível de 1g; 

 Adicionalmente a massa das embalagens plástica foi somada às massas arredondadas; 

 Em posse das massas totais, foram calculados, utilizando a distância Db, os momentos 

efetivamente aplicados à base móvel do mancal; 

 Finalmente, utilizando o modelo analítico foram determinados os ângulos 

correspondentes a estes momentos. 

 

Nas combinações de carga 2 e 3 foram utilizados ainda, para a geração das forças 

vertical de tração e compressão, uma massa total de 1kg. Analogamente a exceção 

apresentado nos procedimentos para geração do momento, foi utilizada uma massa de 3kg 

para realização do teste em que o mancal é submetido a uma alta carga de compressão.  

As cargas utilizadas nestes testes foram aplicadas imediatamente antes a geração do 

primeiro incremento de momento. 

Na combinação 4 foram utilizadas apenas cargas verticais de tração e compressão, 

geradas por massas totais variando de 0 a 1kg em incrementos de 200g. 

A geração de todas as cargas foi realizada respeitando a simetria proposta para a 

arquitetura da bancada. Assim, para a geração dos momentos, a massa depositada em cada 

embalagem plástica representa ¼ da massa total. Já para a geração das cargas verticais e de 
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compensação do próprio peso essa massa representa ½ da massa total. Essa medida foi 

adotada com o intuito de minimizar a criação de componentes de força parasitas por conta dos 

carregamentos utilizados nos testes. 

Embora a bancada possua um sistema para aplicação de cargas horizontais à base 

móvel do mancal, nenhum ensaio desta natureza foi realizado. 

 

4.4.3 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES 

 

Como primeiro passo para a realização das medições, foi feito o zeramento do sistema 

de medição interferométrico, alinhamento do sistema ótico de medição do ângulo de rotação 

da base móvel e a medição da tensão de referência R0 dos quatro extensômetros fixados à 

lâmina 2. Este passo foi realizado imediatamente após a aplicação das massas para a 

compensação do peso próprio da base móvel e dos elementos solidários a ela. 

Os procedimentos para as medições posteriores dependem do tipo de teste e da 

combinação de carregamento utilizada, conforme é apresentado a seguir:  

 

Combinação 1  

 

 Como primeiro passo foram aplicadas as massas para geração do primeiro 

incremento de momento; 

 Então, a leitura das medições efetuadas pelos interferômetros foi monitorada 

até que apenas variações no algarismo duvidoso fossem percebidas; 

 Neste momento, foi realizado o registro dos deslocamentos medidos pelos 

interferômetros OX e OY, do ângulo de rotação da base móvel e da tensão Rn 

associada a cada extensômetro; 

 Finalmente, foi realizado um incremento no momento, e todo o processo foi 

repetido, até que o momento correspondente à massa total definida para o teste 

fosse atingido. 

 

Combinações 2 e 3 

 

 Como primeiro passo foram aplicadas as massas para a geração das cargas 

verticais, descritas na seção anterior; 
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 Então, a leitura das medições efetuadas pelos interferômetros foi monitorada 

até que apenas variações no algarismo duvidoso fossem percebidas; 

 Neste momento foi realizado o registro dos deslocamentos medidos pelos 

interferômetros OX e OY, do ângulo de rotação da base móvel (deslocamentos 

angulares residuais foram percebidos) e da resistência R1 associada a cada 

extensômetro; 

 Posteriormente foram realizados os mesmos passos da combinação 1; 

 

Combinações 4 

 

 Como primeiro passo foram aplicadas as massas para geração do primeiro 

incremento de carga vertical; 

 Então, a leitura das medições efetuadas pelos interferômetros foi monitorada 

até que apenas variações no algarismo duvidoso fossem percebidas; 

 Neste momento, foi realizado o registro dos deslocamentos medidos pelos 

interferômetros OX e OY, e do ângulo de rotação da base móvel 

(deslocamentos angulares residuais foram percebidos); 

 Finalmente foi realizado um incremento na carga, e todo o processo foi 

repetido, até que a cargas correspondentes à massa total definida para o teste 

fosse atingida; 

 

O fluxo de procedimentos mostrado para a combinação 4 foi repetido para as cargas 

verticais de tração e compressão. 

 

4.4.4 INFRAESTRUTURA UTILIZADA 

 

Os testes foram realizados no laboratório do centro de competência de máquinas de 

nanoposicionamento e nanomedição da Technische Universität Ilmenau, Alemanha; o qual 

possui ambiente com temperatura e umidade relativa do ar controlados. Durante a realização 

desses testes a variação máxima de temperatura, entre ensaios de um mesmo teste, não 

ultrapassou 0,4ºC, enquanto que a maior variação notada para a umidade relativa do ar foi de 

6,7%. 
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5 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DOS MODELOS ANÁLITICO E DE 

ELEMENTOS FINITOS 

 

O capítulo 3 deste texto destina-se a apresentar os modelos analítico e MEF para 

caracterização do comportamento elastocinemático de mancais flexíveis de lâminas cruzadas, 

enquanto que no capítulo 4 é mostrado o arranjo experimental desenvolvido para validação 

dos resultados alcançados por estes modelos. Já este capítulo dedica-se a apresentar e discutir 

comparativamente estes resultados. 

Os resultados são discutidos, aqui, levando-se em consideração a sequência de 

apresentação dos testes experimentais utilizada no capítulo 4. Assim, primeiro são mostrados 

os resultados do desvio de centro, rigidez rotacional e tensões nas lâminas do grupo 1 e 

posteriormente o desvio de centro do mancal submetido à ação da carga vertical pura e as 

tensões ocorridas nas lâminas para o caso de altas cargas de compressão; ambos pertencentes 

ao grupo 2 de testes. 

Conforme apresentado no capítulo anterior às duas configurações geométricas da 

tabela 5.1 foram utilizadas na realização dos testes. Além disto, na tabela 5.2 são mostradas as 

propriedades do material e os parâmetros de forma das lâminas utilizados nos modelos e nos 

protótipos experimentais. 

 

Tabela 5.1 - Parâmetros geométricos dos mancais utilizados nos modelos matemático e MEF e nos protótipos 

experimentais 

Nº do mancal λ α (º) 

1 0,1277 45 

2 0,5 45 

 

Tabela 5.2 - Parâmetros de forma das lâminas e módulo de elasticidade do material utilizados nos modelos 

matemático e MEF e nos protótipos experimentais 

L (mm) b (mm) t (mm) E (Pa) 

60 10 0,5 200x10
9 

 

Finalmente, vale ressaltar que, levando-se em consideração as configurações 

geométricas dos protótipos dos mancais construídos, optou-se por utilizar um ângulo fixo de α 

igual a 45º para todas as análises realizadas neste capítulo. Desta maneira, conclusões 

diferentes das apresentadas nas discussões a seguir podem ser tiradas, caso análises 

semelhantes sejam realizadas para outros valores de α. 
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5.1 TESTES DO GRUPO 1 

 

Conforme é apresentado a seguir, a análise comparativa entre os mancais 1 e 2 permite 

avaliar a influência do parâmetro geométrico λ sobre o desvio de centro do mancal, rigidez 

rotacional e tensões desenvolvidas em suas lâminas. 

 

5.1.1 DESVIO DE CENTRO 

 

A figura 5.1 mostra os resultados obtidos pelo modelo proposto por Gonçalves Junior 

(2014) para o desvio de centro em função de λ, para as condições de carregamento de 

momento puro, e momento combinado com carga vertical de compressão e tração. 

 

Figura 5.1 - Influência do parâmetro geométrico λ no desvio de centro normalizado quando o mancal está 

submetido as condições de carregamento de momento puro momento e momento combinado com as cargas 

verticais de compressão p= -0,8478 e de tração p= 0,8478 

 

Fonte: Autor. 

 

A avaliação deste gráfico permite concluir que o desvio de centro do mancal é 

fortemente influenciado pela posição do ponto de encontro de suas lâminas. Assim, quando λ 

é 0,5 o desvio atinge um valor máximo. Por outro lado, ele é consideravelmente minimizado 

quando λ assume os valores de 0,1277 e 0,8781; para o caso em que o mancal é carregado 

com momento puro. Um resultado similar foi obtido por Hongzhe e Shusheng (2010). 
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A condição de carregamento de momento puro não é, no entanto, a encontrada na 

maioria das aplicações práticas deste de tipo de dispositivo. 

Deste modo, o gráfico da figura 5.1 mostra ainda que, quando o mancal é submetido a 

uma carga vertical de compressão, o valor de λ que produz o desvio mínimo se desloca na 

direção do mancal simétrico (λ=0,5), enquanto que se essa carga é de tração esse valor se 

move na direção das geometrias triangulares (λ=0 e 1). 

Os gráficos das figuras 5.2 e 5.3 mostram os desvios de centros e suas componentes 

em função do ângulo de rotação da base móvel dos mancais 1 e 2 obtidos pelos modelos 

analítico e MEF e medidos experimentalmente. 

 
Figura 5.2 - Desvio de centro e suas componentes do mancal 1 

 

Fonte: Autor. 

 
Figura 5.3 - Desvio de centro e suas componentes do mancal 2 

 

Fonte: Autor. 
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Embora não tenha sido alcançada uma boa concordância entre os resultados previstos 

pelos modelos e os medidos para a geometria 1, é possível notar, conforme esperado, que o 

desvio de centro produzido por esta geometria (λ=0,1277) é consideravelmente menor que 

aquele produzido pela geometria 2 (λ=0,5). 

É possível observar ainda, que a componente DY do desvio de centro do mancal 1 

sofre maior influência da presença da carga vertical do que no caso da geometria 2. Isso 

ocorre porque essa componente é dominada, para esta configuração (λ=0,1277), por um termo 

de alta ordem (ordem de θ
4
) (HONGZHE; SHUSHENG, 2010).  

Por outro lado, a componente DX do desvio é, neste caso, da ordem de θ
3
, de modo 

que ela domina o desvio resultante, quando o mancal é submetido a condição de carregamento 

de momento puro. Além disso, como intuitivamente esperado, a carga vertical apresenta baixa 

influência sobre esta componente. 

Diferentemente da geometria em que λ é 0,1277, a componente DY do desvio de 

centro do mancal simétrico (λ=0,5) é governada por termos da ordem de θ
2
. Como a sua 

componente DX é da ordem de θ
3
, o seu desvio de centro é dominado pela componente DY, 

até mesmo para os casos onde o mancal é carregado com carga vertical (figura 5.3). Além 

disso, de maneira análoga a geometria 1, a componente DX do desvio desta configuração 

praticamente não sofre alteração na presença da carga vertical. 

A baixa concordância entre os resultados medidos experimentalmente e os previstos 

pelos modelos para a componentes DX e DY do desvio de centro da configuração 1 pode ser 

explicada em sua maior parte pelo fato destas componentes serem governadas por termos de 

alta ordem (θ
3 

e θ
4
); fato que as tornam consideravelmente sensíveis a erros sistemáticos 

associados ao posicionamento dos retrorefletores nas posições de referência. 

Já no caso da configuração 2 foi obtida, para as condições de carregamento de 

momento puro e momento combinado com carga vertical de tração, uma boa concordância 

entre os resultados previstos pelos modelos e os medidos experimentalmente para a 

componente DY (dominada por termos de 2ª ordem). Por outro lado, uma concordância 

apenas razoável foi obtida para a componente DX (governada por termos de 3ª ordem); a qual 

sofreu considerável influência da maior complexidade encontrada no adequado 

referenciamento do retrorefletor OX em ambas as geometrias. 

Um erro máximo inferior a 20,5% foi alcançado, nestes casos, para o desvio de centro 

do mancal, quando ângulo de rotação da base móvel é superior a 3º. Embora, para esta 

configuração, o desvio de centro seja dominado pela componente DY, o erro 
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consideravelmente alto associado a sua componente DX apresenta influência significante na 

baixa concordância obtida entre os resultados previstos e os medidos para pequenos ângulos 

(até 3º). 

Por fim, os gráficos das figuras 5.2 e 5.3 mostram uma baixa dispersão e consequente 

boa repetitividade nas medições realizadas para as componentes DX e DY do desvio de centro 

de ambos os mancais. 

 

5.1.2 RIGIDEZ ROTACIONAL 

 

A rigidez rotacional de mancais flexíveis de lâminas cruzadas, definida pela Eq. 3.25, 

constitui um parâmetro importante na avaliação da relação carga-deslocamento de tais 

dispositivos. 

A figura 5.4 (a) mostra que, de maneira análoga ao desvio de centro, a rigidez 

rotacional do mancal sofre forte influência do ponto de interseção de suas lâminas. Assim, 

quando o mancal é submetido ao carregamento de momento puro, a configuração simétrica 

(λ=0,5) apresenta menor rigidez. Por outro lado, ela é máxima para os arranjos triangulares do 

mancal (λ=0 e 1). 

 

Figura 5.4 - Rigidez normalizada do mancal, (a) em função de  λ, para as condições de carregamento de 

momento puro momento e momento combinado com as cargas verticais de compressão p= -0,8478 e de tração 

p= 0,8478 (b) em função da carga vertical normalizada p para diferentes valores de λ 

    (a)               (b) 

 

Fonte: Autor. 
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De maneira análoga ao desvio de centro, o ponto de encontro das lâminas que produz 

uma rigidez mínima do mancal sofre influência da carga vertical aplicada à sua base móvel. 

Assim, quando cargas verticais de tração são aplicadas, valores de λ menores do que 0,5 

minimizam a rigidez, enquanto que para cargas verticais de compressão esses valores são 

maiores do que 0,5 (figura 5.4 (a)). 

A análise da figura 5.4 (b) permite concluir ainda que a rigidez rotacional é menos 

influenciada pela variação da carga vertical para mancais com λ ϵ [0, 0,5] do que para os seus 

simétricos correspondentes (por exemplo: λ=0,1277 e 0,8781). 

Os gráficos da figura 5.5 mostram o ângulo de rotação da base móvel do mancal em 

função do momento externo aplicado sobre elas. Aqui, optou-se por apresentar esses gráficos 

com o momento M no eixo das abscissas e o ângulo de giro θ no eixo das ordenadas, por eles 

representarem, nos testes realizados, grandezas de entrada e medida, repectivamente. 

 

Figura 5.5 - Ângulo de giro da base móvel em função do momento externo aplicado a ela, (a) mancal 1, (b) 

mancal 2 

       (a)              (b) 

 

Fonte: Autor. 

 

Como pode ser visto nesta figura, estas curvas podem, com boa razoabilidade, ser 

aproximadas a retas, de tal modo que a razão entre θ e M pode ser entendida como o 

coeficiente ângular destas retas. Esta relação representa uma medida de flexibilidade 

rotacional do mancal, equivalente ao reciproco da rigidez rotacional definida no capítulo 3. 
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É possível notar, da análise desses gráficos, que o mancal 2, conforme esperado, 

apresenta maior flexibilidade (menor rigidez) do que o mancal 1. Além disso, é possível 

perceber que a ação da carga vertical de tração provoca uma diminução de flexíbilidade em 

ambos os mancais, enquanto que a presença da carga vertical de compressão promove um 

aumento de flexibilidade. 

Como ocorrido no caso do desvio de centro, não foi alcançada um boa concordância 

entre os resultados previstos pelos modelos analítico e MEF e aqueles medidos 

experimentalmente para a flexibilidade do mancal 1. O erro consideravalemente alto ocorrido 

entre esses resultados pode ser explicado em sua maior parcela pelas altas restrições 

geométricas provocadas pela assimetria desta geometria. 

Por outro lado, o gráfico da figura 5.5 (b) mostra que uma excelente concordância 

entre os resultados previstos pelos modelos e aqueles medidos foi alcançada para o mancal 2 

submetido à condição de carregamento de momento puro (erro máximo inferior a 2,2%). De 

maneira análoga, uma boa concordância também foi obtida para os casos em este mancal foi 

carregado com forças veticais de tração e compressão. Neste caso, um erro máximo inferior a 

18% foi alcançado; permanecendo inferior a 10% para a maior parte do intervalo de medição 

de θ. 

Por fim, é possível observar ainda, da análise dos gráficos, boa repetividade entre os 

resultados medidos. 

 

5.1.3 TENSÃO NAS LÂMINAS 

 

As tensões desenvolvidas ao longo das lâminas dos mancais flexíveis de lâminas 

cruzadas, calculadas pela Eq 3.29, determinam a capacidade de movimento de tais 

dispositivos. Assim, para determinar se o mancal suporta determinado ângulo de rotação 

(momento externo aplicado à sua base móvel), a tensão máxima desenvolvida nas lâminas 

deve ser menor que a tensão admissível para o material utilizado nestas lâminas. 

Os gráficos da figura 5.6 mostram que, embora as tensões ao longo das lâminas sofram 

grande influência do parâmetro geométrico λ, a tensão crítica sempre ocorre em uma das 

extremidades dessas lâminas, quando o mancal é carregado com momento puro (HONGZHE; 

SHUSHENG, 2009). Gonçalves Junior (2014) estende esta conclusão mostrando que para o 

caso em que o mancal é submetido a um carregamento de momento combinado com carga 

vertical de tração, a tensão máxima também sempre ocorre em uma dessas extremidades. 
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É possível notar também, da análise destes gráficos, que as tensões normais axiais 

devido ao efeito do esforço normal apresentam influência consideravelmente menor do que as 

tensões normais de flexão, uma vez que as distribuições de tensões nas fibras superiores e 

inferiores das lâminas (dadas experimentalmente pelas medições dos extensômetros 2 e 4) são 

praticamente simétricas, até mesmo para os casos em que o mancal é submetido a uma 

condição de carregamento de momento combinado às forças verticais de tração ou 

compressão. 

 

Figura 5.6 - Distribuição de tensão ao longo do comprimento da lâmina 2, (a) mancal 1, (b) mancal 2 

    (a)                (b) 

 

Fonte: Autor. 

 

A figura 5.6 mostra, também, que a distribuição das tensões desenvolvidas na lâmina 2 

do mancal 2 sofre apenas pequenas variações ao longo do seu comprimento, enquanto que 

grandes variações são notadas na geometria 1; a qual apresenta uma tensão crítica muito 

superior à da configuração 2. O gráfico da figura 5.7 permite estender esta conclusão 

mostrando que a configuração simétrica do mancal (λ=0,5) apresenta a menor tensão crítica, 

para os casos em que ele é carregado com momento puro. 

Adicionalmente, é possível notar da avaliação do gráfico da figura 5.7 que 

configurações geométricas simétricas (por exemplo: λ=0,1277 e 0,8781), carregadas com 

momento puro, apresentam tensões críticas em extremidades opostas das lâminas. 
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Figura 5.7 - Influência do parâmetro geométrico λ nas tensões nas extremidades das lâminas quando o mancal é 

carregado com momento puro 

 

Fonte: Autor. 

 

Diferentemente do ocorrido com o desvio de centro e a rigidez rotacional, uma boa 

concordância foi alcançada entre os resultados previstos pelos modelos e os medidos 

experimentalmente para as tensões desenvolvidas na lâmina 2 do mancal 1. Já no caso do 

mancal 1 os resultados apresentaram excelente consonância.  

Os erros máximos ocorridos nestes casos foram inferiores a 22,4% e 6,5%, 

respectivamente. A maior parcela destes erros pode ser explicada pela incerteza associada ao 

posicionamento e a colagem dos extensômetros na superfície das lâminas. 

Por fim, vale ressaltar ainda a boa repetitividade das medições realizadas, tendo em 

vistas a baixa dispersão entre elas. 

 

5.2 TESTES DO GRUPO 2 

 

A baixa rigidez rotacional apresentada pelo mancal 2, o torna a configuração 

geométrica com maior potencial de aplicação no padrão primário de baixos torques em 

desenvolvimento. Esta característica constitui um requisito de projeto, pois se deseja utilizar o 

menor número possível de massas padrão para atender ao intervalo de geração de torque do 
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padrão. Em linhas gerais, quanto menor a rigidez do mancal utilizado, menor será o torque 

resistivo gerado por ele e menor será a quantidade de massas utilizadas para a compensação 

deste torque. 

Por outro lado, este mancal é a configuração geométrica que produz o maior desvio no 

seu centro de giro. Embora esta seja uma característica negativa, por alterar de maneira 

significativa o comprimento do braço alavanca ao qual as massas são aplicadas, é possível, 

conhecendo o comportamento deste desvio, aplicar as correções necessárias para 

determinação adequada do comprimento deste braço. 

Em vista da possibilidade de aplicação desta configuração no padrão primário em 

desenvolvimento, foram realizados testes experimentais adicionais com o mancal 2, a fim de 

avaliar características específicas desta geometria, conforme é apresentado a seguir. 

 

5.2.1 DESVIO DE CENTRO DO MANCAL SOB A AÇÃO DA CARGA VERTICAL 

 

O primeiro teste realizado visa avaliar o desvio de centro do mancal submetido à carga 

vertical, a fim de determinar as correções que devem ser aplicadas pela ação do peso dos 

elementos suportados pelo mancal. 

O gráfico da figura 5.8 mostra uma relação linear entre a carga vertical P e a 

componente DY do desvio de centro do mancal. Por outro lado, analisando a componente DX 

é possível observar que existe uma flutuação considerável entre valores medidos 

experimentalmente. Esta flutuação pode ser explicada pela relativa complexidade encontrada 

no alinhamento vertical do mancal, quando submetido à ação da carga P. A análise deste 

gráfico permite notar ainda, que os desalinhamentos em relação à posição vertical ideal geram 

interferências nos valores obtidos para a componente DY do desvio, de modo que uma 

concordância apenas razoável entre os valores previstos pelos modelos e os medidos 

experimentalmente foi alcançada. O erro máximo ocorrido foi, para este caso, inferior 34%. 
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Figura 5.8 - Componentes do desvio de centro do mancal 2 submetido a ação da carga vertical, (a) DX, (b) DY 

          (a)           (b) 

 

Fonte: Autor. 

 

5.2.2 TENSÕES DESENVOLVIDADE NAS LÂMINAS DO MANCAL SOB A ACÃO 

DE ALTAS CARGAS DE COMPRESSÃO 

 

O outro teste específico realizado com o mancal 2 tem por objetivo avaliar o 

comportamento da tensão crítica ocorrida em suas lâminas quando ele é submetido ao 

carregamento de momento combinado com uma alta carga vertical de compressão. 

Na seção anterior foi mostrado que as tensões máximas desenvolvidas nas lâminas do 

mancal carregado com momento puro ou momento combinado com carga vertical de tração 

sempre ocorrem em uma das extremidades das lâminas. Entretanto, o gráfico da figura 5.9 

mostra que, para os casos em que o mancal está sob a ação de um carregamento de momento 

combinado com uma força vertical de compressão suficientemente grande, o local onde a 

tensão crítica ocorre se desloca das extremidades das lâminas para um ponto intermediário ao 

longo dos seus comprimentos (GONÇALVES JUNIOR, 2013, 2014; HONGZHE; 

SHUSHENG, 2009). 
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Figura 5.9 - Distribuição de tensão ao longo da lâmina 2 do mancal 2 carregado com um momento de               

M= 0,1342 Nm e uma vertical de carga de compressão de P= -29,4375 N 

 

Fonte: Autor. 

 

A análise deste gráfico permite visualizar ainda, uma boa concordância entre os 

resultados previstos pelos modelos e os medidos experimentalmente, além de uma excelente 

repetitividade nas medições realizadas. 

O erro máximo ocorrido foi, para este caso, inferior a 14%. As maiores parcelas deste 

erro podem ser explicadas pela incerteza associada ao posicionamento e colagem dos 

extensômetros e ao considerável aumento das não linearidades geométricas causadas pela alta 

magnitude da carga de compressão aplicada à base móvel do mancal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, foram apresentadas três abordagens distintas para a caracterização 

comportamento elastocinemático de mancais flexíveis de lâminas cruzadas: uma modelagem 

analítica, baseada no modelo proposto por Gonçalves Junior (2014), um modelo numérico 

utilizando o Método de Elementos Finitos (MEF) e um protótipo experimental desenvolvido 

com o intuito de validar os resultados previstos por estes modelos. 

Visando avaliar a influência da configuração geométrica dos mancais no seu 

comportamento global, dois arranjos geométricos distintos foram usados na realização dos 

testes experimentais: um com ponto de encontro das lâminas definido por λ=0,1277 e outro 

com λ=0,5. Ambos com semi-ângulo de abertura entre as lâminas α de 45º. Na seção a seguir 

são apresentadas as conclusões obtidas a partir dos resultados mostrados no capítulo 5.  

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Os resultados previstos pelo modelo analítico mostram que o desvio de centro do 

mancal é consideravelmente minimizado quando λ é 0,1277 e 0,8781, para o caso em que ele 

é carregado por momento puro. Por outro lado, este desvio assume um valor máximo quanto λ 

é 0,5. 

Embora os resultados medidos para o desvio de centro da configuração geométrica em 

que λ é 0,1277 não tenham apresentado boa concordância com aqueles previstos pelos 

modelos analítico e MEF, foi possível notar, conforme esperado, que esses resultados 

apresentam magnitude consideravelmente menor do que aqueles obtidos para o mancal 

simétrico (λ=0,5). 

Além do desvio de centro do mancal carregado com momento puro e momento 

combinado com carga vertical, foi avaliado experimentalmente também o comportamento das 

componentes DX e DY deste movimento parasita quando apenas a carga vertical atua sobre a 

sua base móvel. Foi possível detectar, neste caso, uma concordância razoável entre os 

resultados previstos teoricamente e os medidos para a componente DY, enquanto que os 

resultados obtidos para a componente DX sofrem grande influência dos desalinhamentos do 

mancal em relação à posição vertical ideal. Estas flutuações de posicionamento também 

apresentaram alguma influência sobre a componente DY. 



84 

 

No que diz respeito à rigidez rotacional do mancal, foi mostrado que este parâmetro 

assume um valor mínimo quando λ é 0,5, para o caso em que o mancal é carregado por 

momento puro. Por outro lado, ela é máxima para as configurações geométricas triangulares 

do mancal (λ=0 e 1). Além disto, foi visto que quando uma carga vertical de tração é aplicada 

ao mancal a rigidez rotacional mínima se desloca para valores de λ menores do que 0,5, 

enquanto que para uma carga vertical de compressão λ assume valores maiores do que 0,5. 

A comparação entre os resultados previstos pelos modelos e os medidos 

experimentalmente, foi realizada em termos da flexibilidade do mancal (recíproco da rigidez). 

Estes resultados mostram uma concordância apenas razoável para a configuração em que λ é 

0,1277. Por outro, lado uma excelente concordância foi obtida para o mancal com λ=0,5, 

carregado com momento puro, e uma boa concordância na presença das cargas verticais de 

tração e compressão. 

Por fim, foi realizada uma análise das tensões ocorridas nas lâminas do mancal. Desta 

análise, foi possível notar que o parâmetro λ influencia fortemente a distribuição destas 

tensões ao longo do comprimento da lâmina. Assim, foi mostrado que a distribuição de 

tensões ao longo das lâminas do mancal simétrico (λ=0,5) sofre pouca variação de modo que 

esta configuração produz a menor tensão crítica. 

Adicionalmente, foi possível notar também que, para os casos em que o mancal é 

carregado com momento puro e momento combinado com uma carga vertical de tração, a 

tensão crítica sempre ocorre em uma das extremidades das lâminas. Por outro lado, foi 

mostrado que, quando o mancal é submetido a uma força de compressão suficientemente 

elevada, o ponto de máxima tensão se desloca de uma das extremidades das lâminas para um 

ponto intermediário dos seus comprimentos. 

No caso das tensões, foi obtida uma boa concordância entre os resultados previstos 

pelos modelos e os medidos experimentalmente para ambas as geometrias do mancal. 

Assim, é possível concluir que, em linhas gerais, os testes realizados para a 

caracterização experimental do desvio de centro, da rigidez rotacional e das tensões 

desenvolvidas nas lâminas dos mancais 1 e 2 apresentaram resultados mais próximos dos 

previstos pelos modelos analíticos e MEF para a configuração simétrica do mancal 

(configuração geométrica 2). 
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6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O modelo numérico de elementos finitos proposto por Gonçalves Junior (2014) e 

apresentado neste trabalho foi construído utilizando elementos de viga e elementos rígidos 

para representar o comportamento das lâminas e do membro móvel do mancal 

respectivamente. Assim, a criação de um modelo de elementos sólidos surge como uma 

possibilidade para modelagem numérica do comportamento global do mancal, em especial do 

estado de tensões geral das lâminas e dos respectivos pontos de concentrações nas regiões de 

fixação e descontinuidades dessas lâminas; pontos os quais, o modelo proposto por Gonçalves 

Junior (2014) não é capaz de predizer. 

Do ponto de vista experimental, as análises realizadas neste trabalho se restringiram a 

avaliação de mancais com semi-ângulo de abertura entre as lâminas α de 45º. Assim, como 

oportunidade de trabalhos futuros surge a investigação experimental da influência deste 

ângulo no comportamento elastocinemático do mancal. Além disto, não foram incluídas 

nestas análises a presença da carga horizontal H, a qual também surge como possibilidade 

para análises futuras. 

Outro ponto que merece investigação seria a avaliação experimental da outra 

configuração geométrica do mancal que produz, para o caso de carregamento de momento 

puro, um desvio de centro mínimo (λ=0,8781). 

Finalmente, é sugerida ainda a avaliação experimental da rigidez rotacional para 

configurações especificas do mancal. Por exemplo, segundo Hongzhe e Shusheng (2009) a 

configuração em que λ=1/3 e α=50,77º não sofre influência da carga vertical atuante sobre 

sua base móvel. Adicionalmente, os resultados do modelo proposto por Gonçalves Junior 

(2014) mostram que, diferentemente das configurações geométricas apresentadas neste 

trabalho, existem geometrias que experimentam uma diminuição de rigidez quando 

submetidas a uma carga vertical de tração e um aumento de rigidez sob ação de cargas 

verticais de compressão (por exemplo: λ=0,43 e α=60º). 
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APÊNDICE A - Equações utilizadas como solução inicial para o sistema 

composto pelas Eqs. 3.1-3.5, 3.11-3.12 e 3.17 
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Se o ao invés de θ o momento m for tomado como variável desconhecida, então a Eq. 

(A.1) deve ser substituída pela equação (A.10) mostrada a seguir: 
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APÊNDICE B - Cálculo do ângulo de rotação da base móvel do mancal a partir 

dos deslocamentos dos nós 2 e 4 do modelo MEF 

 

Figura B.1 - Representação esquemática dos deslocamentos dos nós 2 e 4 do modelo MEF 

 

Fonte: Autor. 

 

Considerando os deslocamentos nodais v2 e v4 descritos no sistema de coordenadas 

local 3, conforme mostrado na figura B.1, o ângulo de rotação da base móvel do mancal pode 

ser calculado como segue: 
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ANEXO A - Artigo utilizado como referência para a apresentação dos modelos 

analíticos e MEF 
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