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RESUMO 
 
 
 

O tubo do armamento está ligado diretamente à precisão do disparo, sendo uma de suas 
funções proporcionar estabilidade ao projétil. O objetivo deste trabalho foi avaliar as 
oscilações e a deflexão vertical deste tubo durante o disparo, modelando-o como uma 
estrutura flexível, discretizada com elementos finitos unidimensionais, sujeita a uma carga 
móvel. A carga móvel, i.e., o projétil, foi modelado como uma massa que se desloca 
longitudinalmente, com movimento prescrito e contato rígido em relação ao tubo do 
armamento. Os dados da balística interna do projétil foram previamente obtidos de 
simulações em software de balística interna.  

Com o intuito de verificar a adequabilidade do emprego do Método de Elementos Finitos 
Unidimensionais na modelagem de corpos flexíveis sujeitos a cargas móveis, três casos de 
vigas flexíveis sujeitas a cargas móveis, obtidos da literatura, foram simulados empregando-se 
os modelos desenvolvidos neste trabalho. Os resultados obtidos apresentaram boa 
concordância quando comparados aos alcançados pela literatura. 

Simulações do disparo em canhões com tubos flexíveis foram realizadas. Foi analisada a 
influência do peso do tubo em sua vibração, mostrando-se grande a relevância de sua 
consideração neste tipo de estudo. A contribuição das componentes da força imposta ao tubo 
pelo deslocamento do projétil também foi avaliada, indicando a ampla contribuição das forças 
de Coriolis e centrípeta nas vibrações impostas ao tubo. Para verificação do modelo 
desenvolvido, os resultados das simulações foram comparados com resultados de simulações 
onde se considerou o projétil conectado ao tubo por meio de elementos de rigidez e 
amortecimento e observou-se grande similaridade entre ambos. A influência da massa e 
velocidade do projétil nas vibrações impostas ao tubo decorrentes do disparo foi avaliada 
através da simulação de tipos distintos de munição, sendo demonstrado que a massa do 
projétil possui maior contribuição nas vibrações do tubo do que sua velocidade. 

Por fim, buscou-se a atenuação das vibrações do tubo, decorrentes do deslocamento do 
projétil, através da inclusão de um absorvedor passivo de vibrações, cujos parâmetros foram 
obtidos por meio de otimização. Nas simulações realizadas, constatou-se que em 
determinadas condições o absorvedor reduziu a amplitude das oscilações em cerca de 46%.  
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ABSTRACT 
 
 

 
The gun barrel is directly related to shot accuracy, one of its functions being to provide 

projectile stability. This work’s objective was to evaluate the barrel oscillations and vertical 
deflection during firing, modeling it as a flexible structure, discretized with one-dimensional 
finite elements, subject to a moving load. The moving load, i.e., the projectile, was modeled 
as a lumped mass that moves longitudinally, with prescribed movement through the barrel. 
The internal ballistics data of the projectile were previously obtained from simulation with 
internal ballistic software. 

In order to verify the one-dimensional finite element method’s suitability to model 
flexible bodies subjected to moving loads, three cases of flexible beams subjected to moving 
loads, obtained from the literature, were simulated using the models developed in this work. 
The results presented good agreement with those from the literature. 

Simulations of cannon firing with flexible tubes were carried out. The influence of the 
weight of the barrel on its vibration was analyzed, showing the relevance of considering this 
factor in this type of study. The contribution of the components of the force imposed on the 
tube by the displacement of the projectile was also evaluated, indicating the large contribution 
of Coriolis and centripetal forces to the vibrations imposed on the barrel. To verify the 
developed model, the simulation results were compared with results of simulations where the 
projectile was considered connected to the tube by elements of rigidity and damping and 
strong similarity was observed between them. The influence of the mass and velocity of the 
projectile on the barrel vibrations was evaluated through the simulation of different types of 
ammunition, showing that the mass of the projectile has a greater contribution to the 
vibrations of the barrel than its velocity. 

Finally, the attenuation of the tube vibration, due to the projectile displacement, was 
investigated by the inclusion of a passive vibration absorber whose parameters were obtained 
by means of optimization. In the simulations, it was observed that under certain conditions, 
the absorber reduced the oscillation amplitude by about 46%.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

As forças armadas de qualquer nação utilizam uma enorme gama de armamentos. Dentre 

os mais utilizados e antigos estão as armas de fogo. Um importante componente desse tipo de 

armamento é seu tubo. Umas das funções do tubo do armamento é proporcionar velocidade e 

estabilidade ao projétil, sendo essas essenciais para a qualidade do disparo. Porém, quanto 

mais longo o tubo do armamento, maiores serão suas oscilações, prejudicando a precisão do 

disparo. O problema aumenta consideravelmente em armas automáticas, onde um disparo é 

realizado em sequência do outro, correndo-se o risco de o disparo seguinte ser realizado com 

o tubo sob o efeito das oscilações do anterior. 

Nesse sentido, cresce em importância o estudo da dinâmica do tubo do armamento, de 

modo a se conhecerem as vibrações e se buscar sua redução e o consequente aumento da 

precisão do disparo. De acordo com SIMKINS (1978), existem basicamente três fontes de 

vibração atuantes no tubo do armamento decorrente do disparo: devido às forças de recuo, ao 

deslocamento dos gases provenientes da queima do propelente da munição e ao deslocamento 

do projétil (FIG. 1.1). Quanto à última, objeto deste trabalho, uma forma de abordagem 

enquadra-se no estudo da dinâmica de estruturas sujeitas a cargas móveis. O tubo do 

armamento pode ser modelado como uma viga engastada e o projétil como uma carga móvel 

que atravessa a viga.  

A análise dinâmica de vigas sujeitas a cargas móveis remonta ao século XIX. O interesse 

pelo problema surgiu com a ocorrência de falhas em pontes ferroviárias. Inicialmente foram 

propostas soluções analíticas e posteriormente, com o advento da computação, soluções 

numéricas para o problema. Os primeiros trabalhos sobre o assunto foram apresentados por 

STOKES em 1849 e ZIMMERMANN em 1896. 

 

 
FIG. 1.1: Deflexão de tubo de armamento sujeito a passagem de projétil (LONGDON et 

al., 1987). 
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 

 

Experimentos com armamentos militares são difíceis de serem executados, devido ao seu 

acesso restrito, escassez de locais próprios para serem realizados, assim como podem 

apresentar alto custo, principalmente para munições de grande calibre. O modelo 

computacional desenvolvido neste trabalho pode ser usado para simular a situação de tiro de 

diversas armas de fogo, possibilitando verificar o comportamento dinâmico de seu tubo 

devido à passagem do projétil. Pode, ainda, ser empregado na fase de projeto de 

equipamentos destinados à redução da deflexão do tubo do armamento, como absorvedores 

passivos de vibração, buscando-se aumentar a precisão do disparo. 

 

 

1.2 OBJETIVO 

 

 

O objetivo do trabalho consiste na análise da vibração do tubo de armas decorrente do 

disparo, assim como a tentativa de sua atenuação. Para isso, o tubo é modelado como uma 

viga Bernoulli-Euler engastada, sujeita a uma carga móvel, i.e., o projétil, sendo este 

modelado inicialmente com movimento prescrito em relação ao tubo (move-se 

longitudinalmente no seu interior), que atua como uma guia para o projétil, conforme se 

observa na FIG. 1.1. Posteriormente, é inserido no modelo do projétil um grau de liberdade na 

direção vertical em relação ao tubo, conectando-se ao mesmo através de sistemas mola-

amortecedor e deslocando-se longitudinalmente, com movimento prescrito, conforme se 

observa na FIG. 1.2. O peso do tubo do armamento é considerado no modelo. Posteriormente 

é incluído no modelo um absorvedor passivo de vibrações (APV), acoplado ao tubo da arma. 

Seus parâmetros são obtidos por meio de um método de otimização, o método Particle Swarm 

Optimization (PSO), a fim de se reduzirem as oscilações decorrentes do disparo. A trajetória 

do projétil ao longo da direção longitudinal do tubo da arma pode ser previamente obtida 

através de softwares de balística interna, como o PRODAS® (Projectile Rocket Ordnance 

Design and Analysis System).  

Pode-se, então, sintetizar os objetivos do trabalho de acordo com as etapas abaixo 

descritas:   
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• Modelar o tubo do armamento como uma viga Bernoulli-Euler engastada sujeita a 

uma carga móvel, empregando o Método dos Elementos Finitos Unidimensionais 

(MEFU), incluindo o peso do tubo no modelo; 

• Modelar o projétil como uma massa móvel com movimento prescrito longitudinal em 

relação ao tubo, contabilizando todas as forças transmitidas ao tubo: gravitacional, de 

inércia, centrípeta e de Coriolis; 

• Modelar o projétil como uma massa suspensa por sistemas mola-amortecedor que se 

desloca com movimento prescrito longitudinalmente em relação ao tubo; 

• Realizar simulações numéricas com os modelos desenvolvidos e os dados de 

aceleração, velocidade e posição do projétil ao longo do tubo durante o disparo, que 

podem ser previamente obtidos com software de balística interna; 

• Modelar e acoplar ao tubo do armamento um absorvedor passivo de vibrações, a fim 

de se reduzirem as vibrações decorrentes do disparo; 

• Realizar a otimização dos parâmetros do absorvedor e, em seguida, simulações do 

disparo de armamentos selecionados com o absorvedor passivo de vibrações, 

comparando os resultados com o do disparo sem o absorvedor. 

Como ferramenta computacional para modelagem do tubo do armamento e do projétil, 

será utilizado o software PRODAS®, e, para a obtenção da aceleração, velocidade e posição 

do projétil ao longo do tubo durante o disparo do armamento, o software PRODAS®. 

 

 
FIG. 1.2: Representação gráfica de modelo da carga móvel como massa suspensa por 

sistemas mola-amortecedor. 

 

Com o intuito de avaliar somente a fonte de vibração do tubo do armamento referente ao 

deslocamento da massa do projétil, outras fontes de vibração relatadas por SIMKINS (1978) 

são negligenciadas, como, por exemplo, as vibrações geradas devido às forças provenientes 

do sistema de recuo do canhão e do deslocamento ao longo do tubo dos gases provenientes da 

queima do propelente da munição. Os tubos dos armamentos simulados são do tipo alma lisa, 

dessa forma a rotação do projétil também não é considerada na modelagem desenvolvida. 
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Assim, carregamentos laterais que seriam impostos ao tubo, em decorrência do efeito 

giroscópio do projétil, caso o tubo fosse raiado, também não ocorrem. Com isso, negligencia-

se neste trabalho o movimento do projétil no plano horizontal. 

 

 

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.3.1 VIGA SUJEITA A CARGA MÓVEL 

 

 

O estudo da análise dinâmica de vigas sujeitas a cargas móveis remonta ao século XIX. O 

interesse pelo problema surgiu com a ocorrência de falhas em pontes ferroviárias. 

Inicialmente foram propostas soluções analíticas para o problema. Os primeiros trabalhos 

sobre o assunto foram apresentados por STOKES em 1849, ZIMMERMANN em 1896, 

TIMOSHENKO em 1922 e 1965, INGLIS em 1934, HILLERBORG em 1951 e AYRE et al. 

em 1951 – este último foi o único entre os citados a apresentar resultados experimentais para 

validação do modelo desenvolvido. FRÝBA (1999) publicou o que pode ser considerada a 

maior e mais completa obra sobre o tema em questão, onde apresenta soluções analíticas e 

numéricas para diversas situações, vigas com variadas condições de contorno, assim como 

análise de variadas condições de cargas móveis. 

As abordagens do problema de viga sujeita a carga móvel podem ser divididas em dois 

grupos. Quanto ao tipo de solução do problema são utilizadas soluções analíticas e soluções 

numéricas. As soluções analíticas, utilizadas nas primeiras abordagens do problema, são 

exatas, porém, geralmente mais complexas, por lidarem com equações diferenciais parciais de 

quarta ordem. Dessa forma, neste tipo de abordagem, geralmente fazem-se necessárias 

algumas simplificações do problema, como, por exemplo, tratar a carga móvel com 

velocidade constante, desprezar o efeito da força de inércia imposto pela viga e desprezar o 

amortecimento da viga. As soluções numéricas, surgidas com o advento da computação, são 

aproximadas, porém, em geral mais completas, devido à facilidade, por exemplo, de se incluir 

amortecimento à viga, considerar a carga móvel com velocidade variável e incluir todos os 

efeitos da força transmitida pela carga móvel à viga. Quanto à modelagem da carga móvel, o 

problema pode ser dividido em outros dois grupos: “força móvel”, quando somente o efeito 
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da força da gravidade é considerado, e “massa móvel”, quando outros efeitos são 

considerados na força transmitida pela carga móvel à viga. No que concerne aos modelos de 

massa móvel, estes ainda podem ser diferenciados quanto aos trabalhos que incluem ou não 

os efeitos das forças centrípeta e de Coriolis na força transmitida pela carga móvel à viga. 

Ainda em todas as abordagens mencionadas anteriormente, pode-se considerar a velocidade 

com que a carga móvel transpõe a viga como constante ou acelerada. Em relação à viga, seu 

peso e amortecimento estrutural podem ser considerados ou negligenciados, de acordo com a 

aplicação do problema.  

As seguintes referências – FRÝBA (1999), IWANKIEWICZ e SNIADY (1984), 

GBADEYAN e ONI (1995), OGUAMANAM et al. (1998), ABU HILAL e ZIBDEH (2000) 

e SAVIN (2001) – apresentaram soluções analíticas, considerando a carga móvel como uma 

força móvel, e em grande parte considerando-a à velocidade constante. Abordagens 

considerando a carga móvel como uma massa móvel são apresentadas pelos seguintes autores: 

STANISIC et al. (1974), SADIKU e LEIPHOLZ (1987), MICHALTSOS et al. (1996), FODA 

e ABDULJABBAR (1998), MICHALTSOS e KOUNADISM (2001) e BILELLO et al. 

(2004), ainda utilizando soluções analíticas para o problema. 

Quanto a abordagens através de solução numérica do problema, em sua maioria pelo 

Método dos Elementos Finitos (MEF), do mesmo tipo que será utilizado neste trabalho, tem-

se como exemplos os seguintes trabalhos: 

SCHNEIDER et al. (1983) analisam a resposta de viga sujeita a massa móvel com 

velocidade constante. Utilizaram o software de Elementos Finitos (EF) ADINA®. A carga 

móvel foi modelada como força móvel e como massa móvel, sendo os efeitos das forças de 

inércia e de Coriolis incluídos no modelo desenvolvido. Os resultados obtidos foram 

comparados com os resultados de solução analítica do problema da literatura, apresentando 

um erro máximo de 12%. Analisaram a influência da variação da velocidade e da massa da 

carga móvel. Demonstraram que, quanto maior a massa da carga móvel, a máxima deflexão 

se aproxima da extremidade direita da viga, porém apresentando pequena variação quanto à 

amplitude. Em relação à velocidade da carga móvel, ao aumentá-la observou-se 

comportamento similar, porém neste caso constatou-se um aumento da amplitude máxima de 

oscilação da viga com o aumento da velocidade da carga. Também foram analisadas as 

influências de cada componente da força transmitida à viga pela passagem da carga móvel, 

sendo que os resultados obtidos mostraram que, quando o modelo completo é considerado, a 

amplitude máxima de oscilação da viga aumenta. 
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CIFUENTES (1989) analisa a resposta de viga biapoiada sujeita a massa móvel a 

velocidade constante e acelerada. As forças da gravidade, de inércia, de Coriolis e centrípeta, 

impostas pela massa móvel, são consideradas no modelo desenvolvido. São empregadas as 

técnicas de elementos finitos e diferenças finitas na modelagem da viga flexível. O autor 

apresenta resultados de dois casos diferentes simulados, no primeiro a massa móvel atravessa 

a viga com velocidade constante e no segundo com aceleração constante. 

LIN e TRETHEWEY (1990) apresentam uma análise através do MEF de vigas elásticas 

sujeitas a cargas móveis. A carga móvel é modelada inicialmente como uma força móvel e 

posteriormente como sistema massa-mola-amortecedor, com um e dois pontos de contato com 

a viga. Os resultados obtidos com os modelos foram comparados com a literatura, 

apresentando-se muito similares. 

MACKERTICH (1992) apresenta uma solução numérica pelo método da expansão nodal 

para o cálculo da deflexão de uma viga de Timoshenko sujeita a carga móvel, modelada como 

massa móvel, a velocidade constante. O modelo desenvolvido é comparado com o modelo de 

viga Bernoulli-Euler. O autor conclui que, quanto maior a velocidade da carga móvel, maior é 

a diferença entre os resultados obtidos com cada modelo. 

MOFID e AKIN (1996) desenvolvem uma solução numérica para o problema de viga 

sujeita a carga móvel, que chamam de resposta de elementos discretos de viga, onde a viga é 

discretizada em elementos rígidos conectados por juntas. Os resultados obtidos através da 

técnica desenvolvida são comparados com os obtidos por softwares comerciais de elementos 

finitos. 

RIEKER et al. (1996) investigam a influência da discretização na modelagem de vigas 

sujeitas a carga móvel pelo MEF. São analisados os modelos de carga móvel como uma força 

móvel e como um sistema massa-mola-amortecedor se deslocando ao longo da viga. Os 

autores concluem que os maiores erros se apresentam nos pontos entre nós e próximos aos 

suportes da viga. Indicam que o número de elementos finitos utilizados em análises desse tipo 

de problema deve ser entre duas a oito vezes maior que o número usado em análises estáticas. 

WU (2008) introduz a teoria de análise da dinâmica de viga sujeita a carga móvel através 

do MEF, modelando a carga móvel como um elemento finito móvel. Nessa abordagem, a 

carga móvel é considerada como uma massa móvel, sendo considerados na força transmitida à 

viga os efeitos da força gravitacional, inercial, de Coriolis e centrípeta. Após validação do 

modelo desenvolvido, o autor analisa a resposta dinâmica longitudinal e transversal de um 
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pórtico sujeito a uma carga móvel. Os resultados obtidos demonstram uma grande diferença 

na resposta da viga quando os efeitos inerciais da carga móvel são considerados.   

SHARBATI e SZYSZKOWSKI (2011) utilizam o MEF na modelagem de uma viga 

sujeita a carga móvel, sendo esta modelada como uma massa móvel a velocidade constante. 

São demonstradas individualmente as respostas da viga quando se consideram as forças 

gravitacional, inercial, de Coriolis e centrípeta. Os resultados obtidos são comparados com 

resultados disponíveis na literatura. Os autores concluem que, em vigas biapoiadas, 

dependendo da massa e da velocidade da carga móvel, os efeitos das forças de Coriolis e 

centrípeta podem ser negligenciados. 

ESEN (2011) utiliza a mesma técnica apresentada por WU (2008) na análise de uma viga 

biapoiada sujeita a carga móvel com aceleração constante. O autor analisa a influência da 

aceleração e do peso da carga móvel na resposta longitudinal e transversal da viga. 

 

 

1.3.2 ESTUDO DA VIBRAÇÃO DO TUBO DO ARMAMENTO 

 

 

SIMKINS (1978) realiza uma análise, através do MEF, das principais fontes de vibração 

do tubo do armamento durante o disparo. São estudadas três fontes de vibração oriundas do 

disparo e amplificadas devido à curvatura inicial do tubo em razão de seu peso. As fontes de 

vibração se devem às forças impostas ao tubo da arma pelo sistema de recuo do armamento, 

pela onda de pressão assimétrica causada pelo deslocamento dos gases de queima do 

propelente da munição e pelo deslocamento do projétil pelo tubo da arma. SIMKINS (1978) 

demostra que, dentre as três, as causadas pelo recuo são as mais relevantes, porém ressalta 

que as vibrações impostas pelo deslocamento do projétil, mesmo sendo de menor magnitude, 

apresentam-se em altas frequências. 

LANGHAAR et al. (1978) utilizam o MEF para modelar um canhão automático 30 mm. 

As forças de recuo e de deslocamento dos gases de queima e do deslocamento do projétil são 

consideradas no modelo. Os resultados das simulações realizadas demostraram que as 

respostas do tubo da arma foram de maior magnitude após a saída do projétil que durante sua 

passagem pelo tubo da arma. 
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AHMED et al. (2008) desenvolvem uma modelagem pelo MEF e simularam o tubo de 

um canhão 120 mm durante o tiro. Eles usaram para isso o software comercial ANSYS®. As 

forças de recuo e as do movimento do projétil foram analisadas. 

TAWFIK (2008) analisa a estabilidade e a dinâmica de uma viga Bernoulli-Euler sujeita 

ao deslocamento de um projétil utilizando o MEF. O projétil foi modelado como uma massa 

móvel a velocidade constante. O autor analisou a influência na resposta da viga quando seu 

peso é ou não negligenciado, concluindo que o peso da viga não deve ser negligenciado 

quando este for muito superior ao da carga móvel. 

BALLA (2011) analisa a dinâmica de vibração durante o disparo de um sistema 

composto de um canhão antiaéreo montado em um carro de combate. Considerou-se na 

modelagem um sistema com oito graus de liberdade, dividido em três partes: o chassi do 

veículo, a torre de tiro e o tubo da arma. São avaliadas as influências do ângulo de tiro na 

dinâmica de todo o sistema. 

ŠTIAVNICKÝ e LISÝ (2013) utilizam o software de EF LS-DYNA para modelar o tubo 

de um fuzil 5,56 mm e analisaram a influência do ponto de fixação do tubo do armamento em 

sua vibração durante o disparo. Os efeitos dos gases de queima do propelente e os efeitos da 

rotação do projetil são considerados no modelo. 

LEITE (2015) analisa a interação do projétil com o sistema canhão-torre de carro de 

combate durante o disparo. O tubo é modelado como um corpo rígido. O sistema hidráulico 

de elevação da torre é modelado. São analisados os efeitos do batimento balístico no interior 

do tubo. O comportamento dinâmico do tubo na direção vertical é analisado. O autor conclui 

que a folga do sistema de elevação do canhão ocasiona uma oscilação da boca do tubo da 

arma, com grande potencial de degradação da precisão do disparo 

KOÇ et al. (2016) apresentam um método para estimar a deflexão da extremidade do 

tubo de um armamento após um disparo utilizando MEF aliado a um método de inteligência 

artificial. Um modelo do tubo do armamento sujeito a um projétil a aceleração constante é 

desenvolvido com o MEF e utilizado para formulação de um banco de dados da deflexão da 

extremidade do tubo do armamento após o disparo. Os dados são utilizados no treinamento de 

um algoritmo de Inteligência Artificial, que em seguida é capaz de prever a deflexão do tubo 

do armamento para diferentes munições. 

FERREIRA (2017) analisa a interação projétil-tubo durante o disparo. Um canhão 105 

mm de alma lisa é modelado no software de elementos finitos LS-DYNA. O tubo é modelado 

tanto como corpo rígido como um corpo flexível. O fenômeno de batimento interno do 
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projétil, assim como a deflexão vertical do tubo quando esse é considerado flexível, são 

analisados. 

REIS et al. (2018) analisam, por meio de simulação computacional, o fenômeno do 

batimento do projétil de um canhão de calibre 120 mm durante o disparo. A munição 

analisada é a APFSDS (Armour Piercing Fin Stablished Discarding Sabot – munição 

perfurante de blindagem com cinta descartável estabilizada por aletas, chamada também de 

munição de alta energia cinética). O tubo do armamento é modelado através do MEFU. O 

peso do tubo é considerado no modelo desenvolvido. O ângulo de yaw entre o tubo e a 

munição ao deixar a boca da arma, a derivada temporal deste ângulo na saída do armamento e 

o ângulo entre o tubo e o solo finalizado o disparo são analisados nas simulações realizadas. 

 

 

1.3.3 ABSORVEDOR DE VIBRAÇÕES APLICADO EM TUBO DE ARMAMENTOS  

 

 

KATHE (1997) usa o MEF para modelar um tubo de canhão 120 mm de um carro de 

combate. Analisa a influência de um absorvedor de vibrações otimizado nas oscilações do 

tubo decorrentes de excitações de base impostas pelo deslocamento do veículo. São 

apresentados resultados de simulações numéricas e experimentos. Os resultados das 

simulações ficaram bastante similares aos dos experimentos. Constatou-se com os 

absorvedores uma redução de 50% da amplitude de oscilação do tubo. 

LITTLEFIELD et al. (2002) desenvolvem um absorvedor passivo de vibrações para o 

tubo de um armamento antiaéreo 25 mm. Realizaram disparos experimentais e demonstraram 

que as oscilações da extremidade do tubo foram reduzidas aproximadamente pela metade. 

ESEN e KOÇ (2015) realizam a otimização de um absorvedor passivo de vibração que 

foi acoplado ao tubo de um canhão antiaéreo 35 mm. Utilizaram o MEF aliado a um método 

estocástico de otimização, o Algoritmo Genético. Um modelo do tubo do armamento, com o 

absorvedor de vibração, sujeito a um projétil a aceleração constante, foi desenvolvido, sendo 

realizada a estimação de parâmetros ótimos do absorvedor de vibração. 

DURSUN et al. (2017) realizam uma revisão sobre o controle e vibrações em tubos de 

armamentos de carros de combate. Os autores analisam trabalhos em que são utilizados 

métodos computacionais e experimentais para a análise do comportamento dinâmico do tubo 

do armamento de carros de combate. Estudam também métodos existentes para se reduzirem 
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ou controlarem as oscilações do tubo dos armamentos, melhorando assim a precisão do 

disparo. 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Nesta seção é descrita a organização deste trabalho.  

No Capítulo 1, são apresentados uma introdução ao tema da presente dissertação, sua 

motivação, os objetivos, uma revisão bibliográfica dos assuntos tratados neste trabalho e sua 

organização.  

No Capítulo 2, são apresentados os fundamentos teóricos necessários para o 

desenvolvimento deste estudo.  

No Capítulo 3, são descritos os modelos desenvolvidos nesta dissertação, discretização 

pelo MEFU do tubo da arma como viga tipo Bernoulli-Euler engastada, inclusão do peso da 

viga no modelo e modelagem do projétil como massa móvel solidária ao tubo e como massa 

suspensa por sistemas mola-amortecedor. É apresentado o método utilizado na solução 

numérica das equações de movimento obtidas. 

No Capítulo 4, são realizadas simulações com os modelos desenvolvidos em armamentos 

selecionados, sendo apresentados e analisados os resultados obtidos. 

No Capítulo 5, é modelado um absorvedor passivo de vibrações e acoplado ao tubo dos 

armamentos considerados no Capítulo 4. Os parâmetros do absorvedor são obtidos por meio 

de método de otimização. São realizadas simulações dos armamentos com os absorvedores 

otimizados. 

No Capítulo 6, é apresentada uma conclusão do trabalho, assim como sugestões para 

trabalhos futuros. 

No Capítulo 7, são listadas, em ordem alfabética, as referências bibliográficas utilizadas 

na confecção deste trabalho. 

Por fim, no Capítulo 8, estão os APÊNDICES deste trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

O problema de uma viga sujeita a carga móvel é representado na FIG. 2.1. Na solução do 

problema pelo MEF, o corpo contínuo é discretizado com elementos finitos unidimensionais. 

Dessa forma, é obtida uma aproximação do comportamento dinâmico do corpo contínuo.  

 

 
FIG. 2.1: Viga flexível engastada sujeita a carga móvel. 

 

A viga foi dividida em n elementos iguais, com um nó em cada extremidade, totalizando 

n+1 nós. São definidos dois tipos de movimento em cada nó, transversal e angular, obtendo-se 

elementos finitos com quatro graus de liberdade. A viga discretizada é representada na FIG. 

2.2.  

 

x
vm,	am

xm(t)

u,y

u(x,t)

x
L
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M
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FIG. 2.2: Viga flexível engastada discretizada. 

 

Conforme apresentado por CLOUGH e PENZIEN (2003), os elementos das matrizes de 

massa e rigidez que representam cada elemento finito são calculados de acordo com as EQ. 

2.1 e 2.2. 

 

𝑚4:7 = 𝜌 𝑥" 𝐴 𝑥" 𝜓47 𝑥" 𝜓:7 𝑥" 𝑑𝑥" ,
g7

%
	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑖	𝑒	𝑗	𝑑𝑒	1, … ,4 (2.1) 

  

𝑘4:7 = 𝐸 𝑥" 𝐼 𝑥" 𝜓47
oo 𝑥" 𝜓:7

oo 𝑥" 𝑑𝑥" ,
g7

%
	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑖	𝑒	𝑗	𝑑𝑒	1, … ,4 (2.2) 

onde,  

𝜓' 𝑥" = 1 − 3
𝑥"
𝐿"

(
+ 2

𝑥"
𝐿"

t
 (2.3) 

  

𝜓( 𝑥" = 𝐿"
𝑥"
𝐿"

− 2𝐿"
𝑥"
𝐿"

(
+ 𝐿"

𝑥"
𝐿"

t
 (2.4) 

  

𝜓t 𝑥" = 3
𝑥"
𝐿"

(
− 2

𝑥"
𝐿"

t
 (2.5) 

  

x

u,y

u1 =	0

L

u2 =	0

u3 u2n-1 u2n+1
u4 u2n+2u2n

LE

E1 En
N1 N2 Nn Nn+1
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𝜓u 𝑥" = −𝐿"
𝑥"
𝐿"

(
+ 𝐿"

𝑥"
𝐿"

t
 (2.6) 

  

Para situações em que as propriedades físicas e geométricas (𝐸 𝑥" , 𝐼 𝑥" ,

𝜌 𝑥" 	𝑒	𝐴 𝑥"  ) forem constantes em todo elemento de viga, estes poderão ser retirados das 

integrais, pois não dependerão de 𝑥". Desta forma, as matrizes de rigidez e massa de um 

elemento de viga com dois nós, onde são utilizadas funções de interpolação de terceiro grau, 

EQ. 2.3-2.6, ficam de acordo com as EQ. 2.7 e 2.8, respectivamente, 

                                             

𝐾 " =
2𝐸"𝐼"
𝐿"

6
𝐿"(

3
𝐿"

−
6
𝐿"

3
𝐿"

3
𝐿"

2 −
3
𝐿"

1

−
6
𝐿"(

−
3
𝐿"

6
𝐿"(

−
3
𝐿"

3
𝐿"

1 −
3
𝐿"

2

, (2.7) 

  

𝑀 " =
𝜌"𝐴"𝐿"
420

156 22𝐿" 54 −13𝐿"
22𝐿" 4𝐿"( 13𝐿" −3𝐿"(
54 13𝐿" 156 −22𝐿"

−13𝐿" −3𝐿"( −22𝐿" 4𝐿"(
. (2.8) 

 

As funções de interpolação podem, ainda, ser empregadas para a obtenção de valores 

aproximados dos deslocamentos de pontos entre nós (CLOUGH e PENZIEN, 2003). 

Para obtenção das matrizes de rigidez e de massa do corpo contínuo inteiro, chamadas 

matrizes globais, são utilizadas matrizes de transformação de coordenadas. Estas matrizes 

transformam os deslocamentos globais para os locais de cada elemento prismático, sendo 

representadas, para um elemento i, conforme abaixo: 

 

𝑇 2"8
- . (2.9) 

 

Como exemplo, para um corpo contínuo livre discretizado com dois elementos 

prismáticos, obtém-se a matriz de transformação do primeiro elemento, conforme o 
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procedimento demostrado a seguir, onde o deslocamento de cada grau de liberdade do 

elemento é relacionado a um grau de liberdade na coordenada global conforme a EQ. 2.10, 

 
𝑢'"' = 	𝑢'2
𝑢("' = 	𝑢(2
𝑢t"' = 	𝑢t2
𝑢u"' = 	𝑢u2

, (2.10) 

 

colocando em função de todos os deslocamentos globais: 

 

𝑢'"' = 	1 ∙ 𝑢'2 + 0 ∙ 𝑢(2 + 0 ∙ 𝑢t2 + 0 ∙ 𝑢u2 + 0 ∙ 𝑢{2 + 0 ∙ 𝑢|2
𝑢("' = 	0 ∙ 𝑢'2 + 1 ∙ 𝑢(2 + 0 ∙ 𝑢t2 + 0 ∙ 𝑢u2 + 0 ∙ 𝑢{2 + 0 ∙ 𝑢|2
𝑢t"' = 	0 ∙ 𝑢'2 + 0 ∙ 𝑢(2 + 1 ∙ 𝑢t2 + 0 ∙ 𝑢u2 + 0 ∙ 𝑢{2 + 0 ∙ 𝑢|2
𝑢u"' = 	0 ∙ 𝑢'2 + 0 ∙ 𝑢(2 + 0 ∙ 𝑢t2 + 1 ∙ 𝑢u2 + 0 ∙ 𝑢{2 + 0 ∙ 𝑢|2

, (2.11) 

 

que na forma matricial pode ser apresentado como: 

 

𝑢'"'
𝑢("'
𝑢t"'
𝑢u"'

=

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0

𝑢'2
𝑢(2
𝑢t2
𝑢u2
𝑢{2
𝑢|2

, (2.12) 

       

logo a matriz de transformação do sistema global para o sistema de coordenadas do elemento 

1 é:  

 

𝑇 2"}
- =

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0

. (2.13) 

                                     

Obtidas  as matrizes de transformação de cada elemento, obtêm-se as matrizes de rigidez e 

de massa de cada elemento no sistema global de acordo com as EQ. 2.14 e 2.15, 

respectivamente. Sendo, por fim, as matrizes globais de rigidez e de massa o somatório das 

matrizes obtidas pelas EQ. 2.14 e 2.15, conforme as EQ. 2.16 e 2.17, respectivamente, 
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𝐾 "4 =-
2 𝑇"8

-
2
= ∙ 𝐾 "4 ∙ 𝑇 2,"8

-  (2.14) 

  

𝑀 "4 =-
2 𝑇"8

-
2
= ∙ 𝑀 "4 ∙ 𝑇 2"8

- , (2.15) 

  

𝐾 2 = 𝐾 "4-
2

C

4~'

, (2.16) 

  

𝑀 2 = 𝑀 "4.-
2

C

4~'

 (2.17) 

 

Encontradas as matrizes globais de rigidez e de massa, são aplicadas as condições de 

contorno a que o corpo contínuo discretizado está sujeito. Uma opção é simplesmente excluir 

a linha e a coluna, de cada uma das matrizes, referentes ao grau de liberdade da condição de 

contorno nula. Por exemplo, em uma viga engastada à esquerda, são excluídas as duas 

primeiras colunas e linhas das matrizes de rigidez, de massa e de amortecimento, caso este 

seja considerado, bem como as duas primeiras linhas do vetor de forças externas.  

Concluída a discretização e aplicadas as condições de contorno, pode-se facilmente 

incluir no modelo diversos carregamentos, como forçamentos externos, estes podendo ser 

concentrados ou distribuídos, massas concentradas, molas e amortecedores discretos. Estes 

esforços podem ser aplicados nos nós (sendo mais simples de incluí-los) ou entre nós, 

tornando-se um pouco mais complexo, pois se faz necessária a utilização das funções de 

interpolação. 

Pode-se incluir também amortecimento estrutural no modelo, através dos conceitos de 

amortecimento proporcional de Rayleigh, de acordo com as EQ. 2.18 a 2.20, respectivamente 

(BATHE, 1996).  

 

𝐶 2 = 𝛼 𝑀 2 + 𝛽 𝐾 2  (2.18) 

  

𝛼 =
2𝜔4𝜔:(𝜉4𝜔: − 𝜉:𝜔4)

𝜔:( − 𝜔4(
 (2.19) 
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𝛽 =
2(𝜉:𝜔: − 𝜉4𝜔4)

𝜔:( − 𝜔4(
 (2.20) 

  

  

onde 𝛼	𝑒	𝛽 são os coeficientes de amortecimento proporcional, 𝜉4	𝑒	𝜉: são fatores de 

amortecimento correspondentes a duas frequências naturais quaisquer do sistema estrutural, 

𝜔4	𝑒	𝜔:. 

Ao fim do processo, obtida a matriz de amortecimento global do corpo contínuo 

discretizado, a equação de movimento que o representa é expressa conforme apresentado 

abaixo, pela EQ. 2.21. 

 

𝑀 2𝑢2 𝑡 + 𝐶 2𝑢2 𝑡 + 𝐾 2𝑢2 𝑡 = 𝐹2(𝑡) (2.21) 

 

A equação 2.21 pode ser integrada numericamente para se obterem os deslocamentos 

transversal e angular de cada nó da viga discretizada no tempo. Com as funções de 

interpolação, pode-se obter os deslocamentos aproximados de qualquer ponto da viga entre 

nós. 
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3 DESCRIÇÃO DOS MODELOS DESENVOLVIDOS 

 

 

 

Conforme mencionado no Capítulo 1, neste trabalho o tubo do armamento é modelado 

como uma viga engastada sujeita a uma carga móvel. A viga é considerada como uma viga 

Bernoulli-Euler, sendo dessa forma consideradas deformações apenas no regime elástico e 

desconsiderados os efeitos de deformação por cisalhamento e inércia rotatória. O peso da viga 

é incluído no modelo, sendo modelado como uma força distribuída atuando na viga. 

A carga móvel inicialmente é modelada como uma força móvel, com valor igual ao peso 

da carga móvel. Em um segundo passo, é incluído o efeito de inércia da massa, sendo assim a 

carga móvel modelada como uma massa móvel. Em um terceiro passo, são incluídos os 

efeitos das forças de Coriolis e centrípeta impostos pela massa móvel à viga. Por último, a 

massa móvel é modelada como uma massa suspensa conectada à viga por sistemas mola-

amortecedor, que se desloca longitudinalmente à viga.  

Quanto ao deslocamento da carga móvel através da viga, esta é modelada com velocidade 

constante, aceleração constante e aceleração variável não linear, através de trajetória do 

projétil obtida previamente pelo software de balística interna PRODAS®. 

 

 

3.1 MODELAGEM DA CARGA MÓVEL COMO FORÇA MÓVEL 

 

 

Após a viga ser discretizada, conforme procedimento descrito no Capítulo 2, sendo obtida 

a equação de movimento que representa a viga discretizada, EQ. 2.21, a carga móvel é 

modelada, obtendo-se o vetor de forças externas impostas à viga. 

Nesta seção, a carga móvel é modelada como uma força móvel, de amplitude igual ao 

peso da carga móvel. Com o deslocamento da força móvel ao longo viga, a cada instante de 

tempo o vetor de forçamentos deve ser calculado e a equação de movimento resolvida. A FIG. 

3.1 representa as forças e torques aplicados nos nós em um dado elemento da viga durante a 

passagem da força móvel, sendo 𝑓6'78 𝑡 , EQ. 3.1, a força imposta pela carga móvel à viga.  
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FIG. 3.1: Forças e torques aplicados nos nós. 

 

𝑓6'78 𝑡 = −𝑀𝑔 (3.1) 

 

As forças e torques aplicados nos nós são calculados através das funções de interpolação, 

representadas pelas EQ. 3.2 a 3.5.  

 

𝐹6'78 𝑡 = 𝑓6'78 𝑡 𝜓' 𝑥$78
 (3.2) 

  

𝐹6(78 𝑡 = 𝑓6'78 𝑡 𝜓( 𝑥$78
 (3.3) 

  

𝐹6t78 𝑡 = 𝑓6'78 𝑡 𝜓t 𝑥$78
 (3.4) 

  

𝐹6u78 𝑡 = 𝑓6'78 𝑡 𝜓u 𝑥$78
 (3.5) 

 

O vetor global de forçamento em um determinado instante de tempo é calculado de 

acordo com a EQ. 3.6, onde o vetor de forças nodais de cada elemento é posicionado nos 

graus de liberdade correspondentes ao elemento, porém nesse caso somente o elemento em 

que a carga móvel se encontra possui valor diferente de zero. Por fim, são aplicadas as 

condições de contorno no vetor global de forçamento, eliminando-se as duas primeiras linhas 

do vetor, uma vez que a viga encontra-se engastada à esquerda. 

 

 

 

!"#$%
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!"&$%
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𝐹6'; 𝑡 =

𝐹'2 𝑡
⋮

𝐹42 𝑡
𝐹4�'2 𝑡
𝐹4�(2 𝑡
𝐹4�t2 𝑡

⋮
𝐹(C�(2 𝑡

=

𝐹6'"} 𝑡
⋮

𝐹6t"8�} 𝑡 + 𝐹6'
"8
𝑡

𝐹6u"8�} 𝑡 + 𝐹6("8 𝑡
𝐹6'"8�} 𝑡 + 𝐹6t

"8
𝑡

𝐹6("8�} 𝑡 + 𝐹6u"8 𝑡
⋮

𝐹6u"���� 𝑡

= −𝑀𝑔

0
⋮

𝜓' 𝑥$78

𝜓( 𝑥$78

𝜓t 𝑥$78

𝜓u 𝑥$78
⋮
0

 (3.6) 

  

 Ao final do processo de modelagem, é obtida a equação de movimento do sistema, conforme 

a EQ. 3.7.  

 

𝑀 2𝑢2 𝑡 + 𝐶 2𝑢2 𝑡 + 𝐾 2𝑢2 𝑡 = 𝐹6'; 𝑡 = 	−𝑀𝑔

0
⋮

𝜓' 𝑥$78

𝜓( 𝑥$78

𝜓t 𝑥$78

𝜓u 𝑥$78
⋮
0

 

 

(3.7) 

 

3.2  INCLUSÃO DO EFEITO INERCIAL DA MASSA MÓVEL NO MODELO 

 

 

O modelo da seção anterior é aperfeiçoado considerando a carga móvel como uma massa 

móvel, sendo incluído o efeito inercial da massa móvel imposto à viga. De acordo com o 

princípio de d’Alambert, pode-se substituir o efeito inercial da massa móvel pela força 

concentrada externa, conforme a EQ. 3.8, sendo 𝑢"8(𝑥$78
, 𝑡) a aceleração no ponto em que a 

massa móvel se encontra.  

 

𝑓6(78 𝑡 = −𝑀𝑢"8(𝑥$78
, 𝑡) (3.8) 
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Quando a massa móvel está posicionada entre nós, 𝑢"8(𝑥$78
, 𝑡) é expressa da forma 

mostrada na EQ. 3.9.  

 

𝑢"8 𝑥$78
, 𝑡 = 𝜓' 𝑥$78

𝑢'"8 𝑡 + 𝜓( 𝑥$78
𝑢("8 𝑡 + 𝜓t 𝑥$78

𝑢t"8 𝑡

+ 𝜓u 𝑥$78
𝑢u"8(𝑡) 

 

(3.9) 

 

Da mesma forma que a força devido ao efeito gravitacional, as forças concentradas 

nodais impostas ao elemento 𝐸4, devido ao efeito inercial da passagem da massa móvel, são 

calculadas, substituindo-se a EQ. 3.9 na EQ. 3.8 e a última nas EQ. 3.2 a 3.6, conforme 

apresentado no APÊNDICE 1. Por fim, o forçamento imposto ao elemento 𝐸4, devido ao 

efeito inercial, é expresso pela EQ. 3.10:  

 

𝐹6(78 𝑡 = −𝑀

𝜓'( 𝜓'𝜓( 𝜓'𝜓t 𝜓'𝜓u
𝜓(𝜓' 𝜓(( 𝜓(𝜓t 𝜓(𝜓u
𝜓t𝜓' 𝜓t𝜓( 𝜓t( 𝜓t𝜓u
𝜓u𝜓' 𝜓u𝜓( 𝜓u𝜓t 𝜓u(

𝑢'"8
𝑢("8
𝑢t"8
𝑢u"8

,

𝑝𝑎𝑟𝑎, 𝑥" = 	𝑥$78
 

 

(3.10) 

 

A força concentrada imposta ao elemento em que a massa móvel se encontra é então 

transformada para coordenada global do sistema. Dessa forma, a matriz apresentada pela EQ. 

3.10 é inserida aos graus de liberdade globais correspondentes ao elemento em que a massa 

móvel se encontra, em matriz quadrada nula de ordem igual ao número total de graus de 

liberdade do sistema, conforme a EQ. 3.11. Por fim, são aplicadas as condições de contorno. 

 

𝐹6(; 𝑡 = −𝑀

0 0 0 0 0 0 0 0
0 ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋰ 0
0 … 𝜓'( 𝜓'𝜓( 𝜓'𝜓t 𝜓'𝜓u … 0
0 … 𝜓(𝜓' 𝜓(( 𝜓(𝜓t 𝜓(𝜓u … 0
0 … 𝜓t𝜓' 𝜓t𝜓( 𝜓t( 𝜓t𝜓u … 0
0 … 𝜓u𝜓' 𝜓u𝜓( 𝜓u𝜓t 𝜓u( … 0
0 ⋰ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ 0
0 0 0 0 0 0 0 0

𝑢';
⋮

𝑢4; 𝑡
𝑢4�'; 𝑡
𝑢4�(; 𝑡
𝑢4�t; 𝑡

⋮
𝑢(C�(; 𝑡

 (3.11) 
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na forma simplificada fica: 

 
 

𝐹6(; 𝑡 = − 𝑀4CB 𝑡 𝑢2(𝑡) (3.12) 

 

Conforme se pode observar na EQ. 3.12, obtém-se o vetor de aceleração do corpo 

discretizado multiplicado por uma matriz, que é chamada de matriz de massa dependente do 

tempo. A força total atuante na viga é expressa pela EQ. 3.13, ficando a equação de 

movimento do corpo contínuo discretizado de acordo com a EQ. 3.14. Após ser manipulada a 

EQ. 3.14, obtém-se a forma final da equação de movimento, EQ. 3.15. 

 

𝐹2 𝑡 = 𝐹6'; 𝑡 + 𝐹6(; 𝑡 = 𝐹6'; 𝑡 − 𝑀4CB 𝑡 𝑢2(𝑡) (3.13) 

  

𝑀 2𝑢2 𝑡 + 𝐶 2𝑢2 𝑡 + 𝐾 2𝑢2 𝑡 = 𝐹6'; 𝑡 − 𝑀4CB 𝑡 𝑢2(𝑡) (3.14) 

  

𝑀 +𝑀4CB 𝑡 2𝑢2 𝑡 + 𝐶 2𝑢2 𝑡 + 𝐾 2𝑢2 𝑡 = 𝐹6'; 𝑡  (3.15) 

 

 

3.3 INCLUSÃO DOS EFEITOS DAS FORÇAS DE CORIOLIS E CENTRÍPETA 

DECORRENTES DO MOVIMENTO DA MASSA MÓVEL 

 

 

Quando a carga móvel se desloca pela viga flexionada, ela transita por uma superfície 

curva. No movimento da carga móvel pela superfície curva, sendo os cálculos das forças 

impostas à viga realizados em um referencial móvel, devem ser contabilizadas outras forças 

inerciais além da mencionada na seção anterior: as forças de Coriolis e centrípeta. 

Nessa abordagem, as forças inerciais são obtidas a partir da EQ. 3.8, onde a aceleração da 

viga é dependente de 𝑥$78
, o ponto de contato móvel entre a viga e a massa móvel, e 𝑡. 

Aplicando-se a regra da cadeia e fazendo a diferenciação total de segunda ordem de 

𝑢"8(𝑥$78
, 𝑡) em relação a 𝑡 e 𝑥$78

, conforme consta a seguir:  
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𝑑(𝑢 𝑥$, 𝑡
𝑑𝑡(

=
𝜕(𝑢 𝑥, 𝑡
𝜕𝑡(

+ 2
𝜕(𝑢 𝑥, 𝑡
𝜕𝑥𝜕𝑡

𝑑𝑥$
𝑑𝑡

+
𝜕(𝑢 𝑥, 𝑡
𝜕𝑥(

𝑑𝑥$
𝑑𝑡

(

+
𝜕𝑢 𝑥, 𝑡
𝜕𝑥

𝑑(𝑥$
𝑑𝑡(

 

(3.16) 

  

𝑑(𝑢 𝑥$, 𝑡
𝑑𝑡(

=
𝜕(𝑢 𝑥, 𝑡
𝜕𝑡(

+ 2
𝜕(𝑢 𝑥, 𝑡
𝜕𝑥𝜕𝑡

𝑣$ +
𝜕(𝑢 𝑥, 𝑡
𝜕𝑥(

𝑣$ ( +
𝜕𝑢 𝑥, 𝑡
𝜕𝑥

𝑎$ 
(3.16a) 

  

𝑑(𝑢 𝑥$, 𝑡
𝑑𝑡(

= 𝑢 𝑥, 𝑡 + 2𝑢 𝑥, 𝑡 o𝑣$ + 𝑢 𝑥, 𝑡 oo 𝑣$ ( + 𝑢 𝑥, 𝑡 o𝑎$ 
(3.16b) 

 

Substituindo a EQ. 3.16b na EQ. 3.8, obtém-se a EQ. 3.17, onde o primeiro termo é 

referente ao efeito da força de inércia, o segundo à força de Coriolis e o terceiro e quarto à 

força centrípeta, impostas pela massa móvel à viga, quando a mesma se desloca sobre a viga 

flexionada (FRÝBA, 1999). 

 

𝑓6(78 𝑡 = −𝑀 𝑢"8 + 2𝑢"8
o𝑣$ + 𝑢"8

oo 𝑣$ ( + 𝑢"8
o𝑎$  (3.17) 

 

Assim como na EQ. 3.9, a velocidade e o deslocamento do ponto em que a carga móvel 

se encontra são obtidos com o auxilio das funções de interpolação. Substituindo as expressões 

dos campos de aceleração, velocidade e deslocamento na EQ. 3.17 e esta nas EQ. 3.2 a 3.6, 

obtém-se a EQ. 3.18, conforme apresentado no APÊNDICE 2. 
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𝐹6(78 𝑡 = −𝑀

𝜓'( 𝜓'𝜓( 𝜓'𝜓t 𝜓'𝜓u
𝜓(𝜓' 𝜓(( 𝜓(𝜓t 𝜓(𝜓u
𝜓t𝜓' 𝜓t𝜓( 𝜓t( 𝜓t𝜓u
𝜓u𝜓' 𝜓u𝜓( 𝜓u𝜓t 𝜓u(

𝑢'"8
𝑢("8
𝑢t"8
𝑢u"8

− 2𝑀𝑣$

𝜓'𝜓'o 𝜓'𝜓(o 𝜓'𝜓to 𝜓'𝜓uo

𝜓(𝜓'o 𝜓(𝜓(o 𝜓(𝜓to 𝜓(𝜓uo

𝜓t𝜓'o 𝜓t𝜓(o 𝜓t𝜓to 𝜓t𝜓uo

𝜓u𝜓'o 𝜓u𝜓(o 𝜓u𝜓to 𝜓u𝜓uo

𝑢'"8
𝑢("8
𝑢t"8
𝑢u"8

− 𝑀𝑣$(

𝜓'𝜓'oo 𝜓'𝜓(oo 𝜓'𝜓too 𝜓'𝜓uoo

𝜓(𝜓'oo 𝜓(𝜓(oo 𝜓(𝜓too 𝜓(𝜓uoo

𝜓t𝜓'oo 𝜓t𝜓(oo 𝜓t𝜓too 𝜓t𝜓uoo

𝜓u𝜓'oo 𝜓u𝜓(oo 𝜓u𝜓too 𝜓u𝜓uoo

𝑢'"8
𝑢("8
𝑢t"8
𝑢u"8

− 𝑀𝑎$

𝜓'𝜓'o 𝜓'𝜓(o 𝜓'𝜓to 𝜓'𝜓uo

𝜓(𝜓'o 𝜓(𝜓(o 𝜓(𝜓to 𝜓(𝜓uo

𝜓t𝜓'o 𝜓t𝜓(o 𝜓t𝜓to 𝜓t𝜓uo

𝜓u𝜓'o 𝜓u𝜓(o 𝜓u𝜓to 𝜓u𝜓uo

𝑢'"8
𝑢("8
𝑢t"8
𝑢u"8

,

𝑝𝑎𝑟𝑎, 𝑥" = 	𝑥$78
 

 

(3.18) 

  

A EQ. 3.18 representa o forçamento imposto ao elemento 𝐸4	devido aos efeitos inerciais 

impostos à viga pelo deslocamento da carga móvel. O procedimento realizado na EQ. 3.11 é 

empregado, obtendo-se a EQ. 3.19, que, aplicada à equação de movimento do corpo contínuo 

discretizado, leva à EQ. 3.20. Conforme se pode observar na EQ. 3.20, além da matriz de 

massa dependente do tempo obtida na seção anterior, aparecem matrizes de amortecimento e 

rigidez dependentes do tempo, referentes respectivamente aos efeitos das forças de Coriolis e 

centrípeta. 

 

𝐹6(; 𝑡 = − 𝑀4CB 𝑡 𝑢2 𝑡 − 𝐶,-. 𝑡 𝑢2 𝑡 − 𝐾,BC 𝑡 𝑢2 𝑡  (3.19) 

  

𝑀2 +𝑀4CB 𝑡 𝑢2 𝑡 + 𝐶2 + 𝐶,-. 𝑡 𝑢2 𝑡 + 𝐾2 + 𝐾,BC 𝑡 𝑢2 𝑡

= 𝐹6'; 𝑡  
(3.20) 
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3.4 INCLUSÃO DO PESO DISTRIBUÍDO DA VIGA NO MODELO 

 

 

Grande parte dos trabalhos sobre vigas sujeitas a cargas móveis disponíveis na literatura 

não considera o efeito do peso da viga. Isso ocorre pois, na maioria dos trabalhos, são 

estudadas pontes sujeitas a veículos pesados, sendo assim o peso da carga móvel próximo ou 

até maior que o da viga, podendo o peso desta então ser negligenciado. Porém, TAWFIK 

(2008) demonstra em seu trabalho que, para situações em que a razão peso da carga móvel 

pelo peso da viga é muito pequena, negligenciar o peso da viga no modelo ocasiona 

considerável diferença nos resultados obtidos.  

No caso abordado neste trabalho do tubo do armamento sujeito a um projétil, a razão 

peso da carga móvel pelo peso da viga é muito pequena. Dessa forma, nesta seção é 

acrescentado ao modelo o peso distribuído da viga. 

A função força distribuída do peso da viga é mostrada na EQ. 3.21. Esta força será 

particionada pelos nós do elemento finito, conforme as EQ. 3.22-3.25 (CLOUGH; PENZIEN, 

2003). Dessa forma, a função força peso distribuída é descrita nas coordenadas de um 

elemento 𝐸4, ficando em função de 𝑥"4, sendo as forças e torques em cada um dos nós do 

elemento calculadas de acordo com as EQ. 3.22-3.25.   

 

𝑓< 𝑡 = −𝑔𝜌 𝑥2 𝐴 𝑥2  (3.21) 

  

𝐹<'78 𝑡 = 𝑓<78 𝑡 𝜓' 𝑥$78
𝑑𝑥$78

g78

%
 (3.22) 

  

𝐹<(78 𝑡 = 𝑓<78 𝑡 𝜓( 𝑥$78

g78

%
𝑑𝑥$78

 (3.23) 

  

𝐹<t78 𝑡 = 𝑓<78 𝑡 𝜓t 𝑥$78

g78

%
𝑑𝑥$78

 (3.24) 

  

𝐹<u78 𝑡 = 𝑓<78 𝑡 𝜓u 𝑥$78
𝑑𝑥$78

g78

%
 (3.25) 
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As forças peso distribuídas de cada elemento são então transformadas para a coordenada 

global, onde, para uma viga, com material e seção transversal constantes ao longo do 

comprimento, a força peso distribuída global fica de acordo com a EQ. 3.26. 

 

𝐹<2 𝑡 =

𝐹'2 𝑡
⋮

𝐹42 𝑡
𝐹4�'2 𝑡
𝐹4�(2 𝑡
𝐹4�t2 𝑡

⋮
𝐹(C�(2 𝑡

=

𝐹<'"} 𝑡
⋮

𝐹<t"8�} 𝑡 + 𝐹<'
"8
𝑡

𝐹<u"8�} 𝑡 + 𝐹<("8 𝑡
𝐹<'"8�} 𝑡 + 𝐹<t

"8
𝑡

𝐹<("8�} 𝑡 + 𝐹<u"8 𝑡
⋮

𝐹<u"���� 𝑡

= 𝑔𝜌𝐴

−
𝐿"}
2
⋮

−
𝐿"8
2
−
𝐿"8�}
2

𝐿"8�}
(

12
−
𝐿"4(

12

−
𝐿"8
2
−
𝐿"8�}
2

𝐿"4(

12
−
𝐿"8�}

(

12
⋮

𝐿"����
(

12

 (3.26) 

 

Dessa forma, a equação de movimento final do corpo contínuo discretizado, quando 

incluído seu peso e sujeito a massa móvel, sendo contabilizadas todas as forças impostas à 

viga, pode ser expressa conforme apresentado abaixo, pela EQ. 3.27. 

 

𝑀2 +𝑀4CB 𝑡 𝑢2 𝑡 + 𝐶2 + 𝐶,-. 𝑡 𝑢2 𝑡 + 𝐾2 + 𝐾,BC 𝑡 𝑢2 𝑡

= 𝐹6'; 𝑡 + 𝐹<2 𝑡  
(3.27) 

 

 

3.5 MODELAGEM DA CARGA MÓVEL COMO MASSA SUSPENSA POR SISTEMAS 

MOLA-AMORTECEDOR 

 

 

Nesta seção, a carga móvel é modelada como uma massa suspensa por sistemas mola-

amortecedor, que se desloca longitudinalmente pelo tubo da arma, a fim de comparação com 

o modelo em que a carga móvel apresenta contato rígido com o tubo. Conforme pode ser 

observado na FIG. 3.2, nesse modelo a carga móvel é suspensa por dois sistemas mola-

amortecedor que se encontram relaxados quando o centro do projétil coincide com o centro do 
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tubo da arma, onde, 𝑘 e 𝑐 são, respectivamente, a rigidez e o coeficiente de amortecimento do 

revestimento do projétil, e 𝑦$ o deslocamento vertical do projétil. Esse modelo é 

desenvolvido baseado no fenômeno, relatado na literatura, chamado de batimento (balloting), 

que consiste no movimento transversal do projétil no tubo da arma. Uma das causas do 

batimento é a curvatura do tubo da arma decorrente de seu peso e oscilações. 

 

 
FIG. 3.2: Modelo carga móvel como massa suspensa. 

 

A equação de movimento do sistema projétil-tubo pode ser representada da seguinte 

forma, após realização de diagrama de corpo livre do sistema: 

 

𝑀 𝑢 𝑡 + 𝐶 𝑢 𝑡 + 𝐾 𝑢 𝑡 = 𝐹<2 + 𝐹={𝜓', 𝜓(, 𝜓t, 𝜓u}=

𝑀𝑦$ 𝑡 = −𝑀𝑔 + k 𝑢 𝑡 − 𝑦$ 𝑡 + c 𝑢 𝑡 − 𝑦$ 𝑡
, (3.28) 

 

onde {𝜓', 𝜓(, 𝜓t, 𝜓u}=	ou	{𝜓}= é a transposta do vetor de funções de interpolação calculadas 

na posição do projétil, 𝐹<2  é a força peso distribuída do tubo da arma e 𝐹= a força transmitida 

pelo projétil ao tubo, dada por: 

 

𝐹= = k 𝑦$ 𝑡 − 𝑢 𝑡 + c 𝑦$ 𝑡 − 𝑢 𝑡 ,	 (3.29) 

 

da segunda expressão do sistema da EQ. 3.28, pode-se obter: 

 

vm,	am

xm(t)

u,y

u(x,t)

x
L

A,	!,	E,	I

M
ym(t) k

k c

c
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k 𝑦$ 𝑡 − 𝑢 𝑡 + c 𝑦$ 𝑡 − 𝑢 𝑡 = −M g + 𝑦$ 𝑡 ,	 (3.30) 

 

substituindo a EQ. 3.30 na EQ. 3.29 e esta na EQ. 3.28, chega-se a: 

 

𝑀 𝑢 𝑡 + 𝐶 𝑢 𝑡 + 𝐾 𝑢 𝑡 = 𝐹<2 − M g + 𝑦$ 𝑡 {𝜓}=

𝑀𝑦$ 𝑡 + 𝑐𝑦$ 𝑡 + 𝑘𝑦$ 𝑡 = −𝑀𝑔 + 𝑘𝑢 𝑡 + 𝑐𝑢 𝑡
. (3.31) 

 

A solução do problema é obtida integrando-se no tempo o sistema da EQ. 3.31, um 

sistema de EDOs de segunda ordem. No último termo à direita da segunda equação do 

sistema, é necessário calcular a deflexão do ponto da viga em que a carga móvel encontra-se a 

cada instante de tempo de integração. Quando a carga móvel está posicionada entre os nós de 

um elemento 𝐸4, é necessário utilizar a expressão do campo de deslocamentos do elemento, 

EQ. 3.32. 

 

𝑢"8 𝑥$78
, 𝑡 = 𝜓'𝑢'"8 𝑡 + 𝜓(𝑢("8 𝑡 + 𝜓t𝑢t"8 𝑡 + 𝜓u𝑢u"8(𝑡)	 (3.32) 

 

 

3.6 RESOLUÇÃO NUMÉRICA DA EQUAÇÃO DE MOVIMENTO 

 

 

A equação de movimento obtida na discretização do corpo contínuo pelo MEFU é um 

sistema de vários graus de liberdade, sendo composta por equações diferenciais ordinárias 

(EDOs) de segunda ordem. Para a solução da equação de movimento, é utilizado o método de 

Newmark, que é um método de integração direta e classificado por BATHE (1996) como um 

método de integração implícito. É dito implícito pois, no cálculo da solução, o equilíbrio é 

considerado no passo de integração seguinte ao atual, 𝑡 + ∆𝑡, diferente dos métodos 

explícitos, onde o equilíbrio é considerado no passo de integração presente, 𝑡, fazendo com 

que em geral seja possível utilizar um passo de integração muito maior nos métodos 

implícitos, em relação aos métodos explícitos. 
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De acordo com RAO (2011), o método baseia-se na consideração de que a aceleração 

varia linearmente entre dois instantes de tempo. No método, é utilizado um procedimento tipo 

passo a passo, conforme mostrado abaixo (RAO, 2011): 

1. Através das condições iniciais conhecidas de 𝑢%	𝑒	𝑢%, calcula-se 𝑢%, pela EQ. 3.33; 

𝑢% = 𝑀2
�' 𝐹2 − 𝐶2 𝑢% − 𝐾2 	𝑢%  (3.33) 

 

2. Define-se o passo de integração, ∆𝑡, e os parâmetros de integração, 𝛼Y	𝑒	𝛽Y; 
3. Calcula-se 𝑢4�' através da EQ. 3.34, iniciando com 𝑖 = 0; 

𝑢4�' =
1

𝛼Y∆𝑡(
[𝑀2] +

𝛽Y
𝛼Y∆𝑡

𝐶2 + 𝐾2

�'

× 𝐹2 + [𝑀2]
1

𝛼Y∆𝑡(
𝑢4 +

1
𝛼Y∆𝑡

𝑢4 +
1
2𝛼Y

− 1 𝑢4

+ [𝐶2]
𝛽Y
𝛼Y∆𝑡

𝑢4 +
𝛽Y
𝛼Y
− 1 𝑢4 +

𝛽Y
𝛼Y
− 2

∆𝑡
2
𝑢4  

(3.34) 

 

4. Por fim, são calculados 𝑢4�'	𝑒	𝑢4�' através das EQ. 3.35 e 3.36. 

𝑢4�' =
1

𝛼Y∆𝑡(
𝑢4�' − 𝑢4 −

1
𝛼Y∆𝑡

𝑢4 −
1
2𝛼Y

− 1 𝑢4 (3.35) 

  

𝑢4�' = 𝑢4 + 1 − 𝛽Y ∆𝑡𝑢4 + 𝛽Y∆𝑡𝑢4�' (3.36) 

 

De acordo com RAO (2011), o método é estável se os parâmetros de integração forem 

𝛼Y ≥
'
u
𝛽Y +

'
(

(
𝑒		𝛽Y ≥

'
(
. 

Como a equação de movimento dos modelos desenvolvidos nas seções anteriores é 

formada por componentes que precisam ser calculados em cada instante de tempo – na EQ. 

3.7, o vetor de forças externas e, na EQ. 3.18, o vetor de forças externas e as matrizes de 

massa, amortecimento e rigidez dependentes do tempo, referentes às forças de inércia, 

Coriolis e centrípeta, respectivamente – é necessário determinar a posição, 𝑥$, velocidade, 

𝑣$, e aceleração, 𝑎$, da carga móvel em cada instante de tempo de integração.  

No caso mais simples, quando a carga móvel é considerada transpondo a viga a 

velocidade constante, necessita-se calcular somente a sua posição, sendo utilizada a EQ. 3.37. 

Já quando a carga móvel é considerada acelerada, com aceleração constante, faz-se 
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necessário, além da posição, calcular a velocidade da carga móvel a cada instante de tempo de 

solução do problema, sendo utilizadas as EQ. 3.38 e 3.39. No caso mais realista, quando a 

trajetória é obtida pelo PRODAS®, os valores de 𝑥$, 𝑣$ e 𝑎$ são fornecidos pelo software 

em momentos discretos de tempo. Para aplicação no programa computacional desenvolvido, 

os dados gerados pelo PRODAS® são interpolados em função do passo de integração 

utilizado, de forma que a cada instante de tempo de integração sejam fornecidos ao programa 

valores de 𝑥$, 𝑣$ e 𝑎$ correspondentes ao momento do disparo. 

 

𝑥$ = 𝑥$% + 𝑣$𝑡 (3.37) 

  

𝑥$ = 𝑥$% + 𝑣$%𝑡 +
𝑎$𝑡(

2
 (3.38) 

  

𝑣$ = 𝑣$% + 𝑎$𝑡 (3.39) 

 

Para se determinar em que elemento, 𝐸4, do corpo discretizado a carga móvel se encontra, 

é utilizada a EQ. 3.40, onde 𝑋$ é a posição adimensional da carga móvel em relação ao 

comprimento do elemento de viga. Esta informação é utilizada para se determinar como serão 

montados o vetor de forças e as matrizes referentes às forças inerciais.  

 

𝐸4 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎	𝑑𝑒	𝑋$	 + 1, 𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑋$ =
𝑥$
𝐿"

 (3.40) 

 

Por fim, calcula-se a posição da carga móvel no elemento de viga, 𝑥$78
 (EQ. 3.41). Este 

dado é utilizado para o cálculo das funções de interpolação a cada instante de tempo de 

integração. 

 

𝑥$78
= 𝑥$ − 𝐿" 𝐸4 − 1  (3.41) 
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4 SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

 

 

Neste capítulo são realizadas simulações com os modelos desenvolvidos nos capítulos 

anteriores. Primeiramente, são realizadas simulações com os modelos de viga sujeita a carga 

móvel (movendo-se longitudinalmente em relação à viga e com contato rígido com a mesma), 

com o objetivo de verificar a adequabilidade do emprego do MEFU para a modelagem de 

corpos flexíveis sujeitos a cargas móveis, comparando-os com exemplos extraídos da 

literatura. 

Partindo do modelo mais simples do problema de viga sujeita a carga móvel, inicialmente 

é simulado o modelo de uma viga biapoiada sujeita a força móvel transitando a velocidade 

constante. Os dados utilizados nas simulações foram obtidos da literatura e seus resultados 

comparados. O segundo modelo verificado é o de uma viga engastada sujeita a massa móvel, 

onde são negligenciados os efeitos das forças de Coriolis e centrípeta, a velocidade constante. 

Os dados também foram obtidos de artigo publicado na literatura. Por último, é verificado e 

comparado com resultados de trabalhos disponíveis na literatura o modelo de massa móvel 

quando incluídos os efeitos das forças de Coriolis e centrípeta. 

Em um segundo momento, verificados os modelos desenvolvidos, são realizadas 

simulações com armamentos. Primeiro é simulado o disparo de um canhão de calibre 120 

mm, armamento utilizado em carros de combate. São realizadas análises quanto à influência 

do peso do tubo, de cada componente da força transmitida ao tubo e do tipo de munição. 

Também são comparadas as duas modelagens do projétil desenvolvidas, quando este se move 

longitudinalmente em relação ao tubo, com contato rígido com o mesmo, e quando o projétil é 

conectado ao tubo através de sistemas mola-amortecedor. Por fim, é simulado o disparo de 

um canhão sem recuo de calibre 106 mm, armamento utilizado em veículos leves ou sobre 

tripé, pois, como o nome diz, o armamento não utiliza sistema de recuo, sendo assim mais 

leve que os canhões convencionais. 
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4.1 VERIFICAÇÃO DOS MODELOS DESENVOLVIDOS 

 

 

4.1.1 CASO 1: MODELO FORÇA MÓVEL 

 

 

Nesta seção são apresentados resultados obtidos de simulações realizadas com o modelo 

desenvolvido na seção 3.1, onde a carga móvel é modelada como força móvel. Os parâmetros 

selecionados correspondem aos dados utilizados por FODA e ABDULJABBAR (1998), que 

correspondem a uma viga biapoiada representando uma ponte com comprimento 𝐿 = 50	m, 

módulo de elasticidade 𝐸 = 3,34×10'%	N/m2, momento de inércia da seção transversal 𝐼 =

1,042 m4, área da seção transversal 𝐴 = 2 m2 e massa específica 𝜌 = 2.400	kg/m3, percorrida 

por uma carga móvel de massa 𝑀 = 50.000	kg e velocidade 𝑣$ = 50	m/s. Em seu trabalho, 

os autores solucionam o problema analiticamente, por meio da Função de Green dinâmica. 

Na solução do problema pelo modelo desenvolvido na presente dissertação, a viga foi 

discretizada em 2, 10 e 40 elementos finitos, e os dados de integração utilizados foram passo 

de integração ∆𝑡 = 10�{s e parâmetros de integração 𝛼Y = 0,25	𝑒	𝛽Y = 0,5 – que, de acordo 

com RAO (2011), garantem estabilidade incondicional ao método de Newmark. Os resultados 

correspondem ao deslocamento vertical do centro da viga em função da medida adimensional 

da posição da carga móvel divida pelo comprimento da viga. Os resultados das simulações 

são comparados com os resultados obtidos por FODA e ABDULJABBAR (1998). 
Os valores da deflexão máxima atingida pelo centro da viga encontram-se na TAB. 4.1. 

Foi realizado teste de convergência de malha, sendo o problema solucionado com a viga 

discretizada em 2, 10 e 40 elementos finitos. O erro relativo percentual entre o modelo 

desenvolvido e o trabalho dos referidos autores foi de aproximadamente 0,7% quando 

utilizados 2 elementos e 0,35% para 10 e 40 elementos. As soluções obtidas pelo modelo 

desenvolvido foram comparadas entre si, sendo utilizada a solução com 40 elementos como 

referência, pois supostamente é a solução mais refinada. Chega-se à conclusão de que a 

discretização da viga em 10 elementos finitos é suficiente, uma vez que o erro relativo 

percentual em relação à solução com 40 elementos foi de 0,002%. 
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TAB. 4.1: Comparação entre os resultados obtidos com o modelo desenvolvido neste 

trabalho e o estudo de FODA e ABDULJABBAR (1998). 

Soluções 

Número 

de 

elementos 

finitos 

Valor máximo 

de deflexão 

transversal 

atingido pelo 

centro da viga 

(mm) 

Erro relativo 

percentual em 

relação ao trabalho 

de FODA e 

ABDULJABBAR 

(1998) (%) 

Erro relativo 

percentual em 

relação à 

solução 

numérica com 

40 EF (%) 

FODA e 

ABDULJABBAR 

(1998) 

- 51,151 - - 

Modelo 

desenvolvido 

2 50,794 0,698 1,040 

10 51,329 0,348 0,002 

40 51,328 0,346 - 

 

Na FIG. 4.1, o resultado obtido com o modelo desenvolvido com 10 EF é comparado 

com o resultado apresentado no trabalho de FODA e ABDULJABBAR (1998), onde fica 

evidente a proximidade entre as duas soluções.  

 

 
FIG. 4.1: Deflexão vertical do centro da viga durante a passagem da força móvel; 

comparação entre a solução de FODA e ABDULJABBAR (1998) e a solução numérica 

do modelo desenvolvido com 10 EF. 
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4.1.2 CASO 2: MODELO MASSA MÓVEL 

 

 

O modelo desenvolvido é aperfeiçoado, sendo acrescentado o efeito da força de inércia 

no carregamento imposto à viga por ocasião da passagem da carga móvel, conforme a seção 

3.2. Para validação desse modelo, foi simulada uma carga móvel atravessando uma viga 

engastada, conforme a FIG. 2.1. 

Os dados da viga e da carga móvel são os mesmos utilizados por MOFID e AKIN (1996), 

onde uma massa móvel de 𝑀 = 525	kg, com velocidade constante 𝑣$ = 50,8	m/s, atravessa 

uma viga engastada com os seguintes parâmetros: 𝐿 = 7,62	m, 𝐸 = 207×10�	N/m2, 𝐼 =

4,58×10�{ m4, 𝐴 = 5,89×10�t m2 e 𝜌 = 7.798,26 kg/m3. A viga foi discretizada em 16 EF 

para fins de comparação com o trabalho de MOFID e AKIN (1996), que utilizaram essa 

mesma quantidade de EF, mesmo o modelo desenvolvido apresentar boa convergência com 

10 EF, conforme mostrado na TAB. 4.1. Os dados de integração utilizados foram ∆𝑡 =

10�{𝑠, 𝛼Y = 0,25	𝑒	𝛽Y = 0,5. Em seu trabalho, MOFID e AKIN (1996) propõem uma 

solução do problema através da técnica de elementos discretos e comparam seus resultados 

com os obtidos através de softwares comerciais de EF. 

Na FIG. 4.2, são apresentados os resultados referentes à deflexão vertical da extremidade 

livre da viga durante a passagem da massa móvel, pelo modelo desenvolvido neste trabalho, 

pelo modelo de MOFID e AKIN (1996) e pelo software de EF PAFEC. Conforme se pode 

observar, os resultados obtidos pelo modelo desenvolvido neste trabalho, para simulação de 

viga engastada sujeita a massa móvel, considerando-se os efeitos das forças da gravidade e de 

inércia, encontram-se coerentes com os obtidos pelo software PAFEC. 
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FIG. 4.2: Deflexão transversal da extremidade livre da viga sujeita a massa móvel 

simulada por MOFID e AKIN (1996). 

 

Os valores máximos de deflexão transversal da extremidade livre da viga obtidos pelas 

três soluções do problema são apresentados na TAB.4.2. Tomando como referência a solução 

obtida pelo software PAFEC, apresentada por MOFID e AKIN (1996) em seu artigo, o erro 

relativo percentual apresentado pelo modelo desenvolvido foi de 3,11%, enquanto o 

desenvolvido pelo autor foi de 19,23%, mostrando que quantitativamente o resultado obtido 

também se apresenta coerente com a referência. O resultado obtido pelo modelo de carga 

móvel como uma massa móvel, assim como o modelo de força móvel, apresentou boa 

concordância com referências consagradas na literatura sobre o tema de vigas sujeitas a carga 

móvel. 
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TAB. 4.2: Comparação da deflexão transversal máxima da extremidade livre da viga. 

Soluções 

Valor máximo de deflexão 

transversal atingida pela 

extremidade livre da viga 

(m) 

Erro relativo percentual em 

relação ao Software PAFEC 

(%) 

Software PAFEC 0,0546 - 

MOFID e AKIN 

(1996) 
0,0651 19,23 

Modelo 

desenvolvido 
0,0563 3,11 

 

 

4.1.3 CASO 3: MODELO MASSA MÓVEL ACRESCIDO O EFEITO DAS FORÇAS DE 

CORIOLIS E CENTRÍPETA 

 

 

Por fim, o modelo de carga móvel mais completo, desenvolvido na seção 3.3, é testado. O 

trabalho escolhido para comparação é o de CIFUENTES (1989), onde o autor desenvolve um 

modelo de viga biapoiada sujeita a massa móvel, sendo as forças da gravidade, de inércia, de 

Coriolis e centrípeta, impostas pela massa móvel à viga, consideradas no modelo 

desenvolvido. Em seu trabalho, são empregadas as técnicas de elementos finitos e diferenças 

finitas para desenvolvimento do modelo. Os dados da viga simulados por CIFUENTES 

(1989) foram os seguintes: 𝐿 = 4,352	m, 𝐸 = 205×10�	N/m2, 𝐼 = 5,71×10�� m4, 𝐴 =

1,31×10�t m2, massa por comprimento 𝑚 = 20 kg/m e da carga móvel: 𝑀 = 21,8	kg e 

velocidade constante 𝑣$ = 27,49	m/s.  

Para solução do problema pelo modelo desenvolvido neste trabalho, a viga foi 

discretizada em 10 EF, e os dados de integração utilizados foram ∆𝑡 = 10�{𝑠, 𝛼Y =

0,25	𝑒	𝛽Y = 0,5.  

Na FIG. 4.3, é apresentada representação gráfica da viga simulada flexionada no 

momento em que a massa móvel percorreu 75% do tempo que esta leva para atravessar a 

viga. Pode-se perceber que o resultado obtido com o modelo desenvolvido se aproxima do 

reportado por CIFUENTES (1989). Quanto à deflexão transversal máxima atingida pela viga 
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nesse momento, no estudo publicado pelo autor foi obtido um valor de 5,842x10-3 m, 

enquanto o modelo desenvolvido apresentou um valor de 5,809x10-3 m, o que representa um 

erro relativo percentual de 0,56% em relação ao trabalho de CIFUENTES (1989). 

 

 
FIG. 4.3: Deflexão transversal da viga sujeita a massa móvel simulada por CIFUENTES 

(1989) e pelo modelo desenvolvido, no momento em que a massa móvel percorreu 75% 

do tempo necessário para atravessar a viga (T é o tempo que a massa móvel leva para 

atravessar a viga). 

 

Os resultados obtidos com os modelos desenvolvidos na solução dos três casos 

selecionados da literatura demonstram a adequabilidade dos mesmos, que serão, assim, 

empregados para simulação do disparo de armamentos. 

 

 

4.2 SIMULAÇÃO DO DISPARO DE CANHÃO 120 MM 

 

 

Verificados os modelos desenvolvidos, estes foram aplicados na simulação do disparo de 

armamentos. O primeiro armamento escolhido para ser simulado foi o canhão 120 mm M256, 

com tubo de alma lisa, utilizado em carros de combate (FIG. 4.4). Esse armamento foi 
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escolhido por possuir alma lisa, o que se aproxima do modelo desenvolvido, que não leva em 

consideração a rotação do projétil, e por ser o mesmo disponível no banco de dados de 

simulação do software PRODAS®.  

 

 
FIG. 4.4: Carro de combate Abrams equipado com canhão 120 mm M256 

(DEFESANET, 2018). 

 

A munição escolhida é inicialmente do tipo alto explosiva (High Explosive, HE), modelo 

M831A1. Posteriormente é simulada uma munição APFSDS modelo M829, que possui 

velocidade maior e massa menor que a HE, a fim de comparar as diferenças das vibrações 

impostas ao tubo pelo disparado de cada uma das munições. Os dados de deslocamento, 

velocidade e aceleração do projétil na direção longitudinal do tubo utilizados no cálculo das 

forças transmitidas ao mesmo (EQ. 3.20), a cada instante de tempo, foram obtidos de 

simulação de balística interna realizada no software PRODAS®, conforme a FIG. 4.5, para 

munição HE. A velocidade de boca, velocidade do projétil no momento de sua saída do tubo 

da arma, da munição HE é 1.140 m/s e a massa do projétil, 13,5 kg. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 4.5: Dados de balística interna munição HE 120 mm M831A1, obtidos pelo 

software PRODAS®: (a) deslocamento, (b) velocidade e (c) aceleração. 

 

As dimensões do tubo do armamento utilizado foram obtidas do trabalho de RABERN 

(1988) – FIG. 4.6. Nesse tipo de armamento, o tubo é fixado a seu sistema de elevação através 

de dois pontos, um próximo a sua extremidade esquerda, onde o atuador de elevação é fixado, 

e outro posicionado cerca de um metro à frente, onde o tubo é apoiado através de munhões, 

conforme se pode observar na FIG. 4.7, onde são apresentadas as vistas lateral e frontal do 

tubo. O engaste do tubo foi considerado no ponto de apoio pelos munhões, sendo o tubo 

modelado como viga flexível desse ponto até sua boca, totalizando aproximadamente 4,3 m 

de comprimento. A parte flexível do tubo foi então dividida em 5 seções de mesmo 

comprimento, 0,86 m, e diâmetros externos diferentes, sendo cada seção divida em cinco EF 

de mesmo comprimento, 0,172 m, totalizando 40 EF, conforme mostrado na FIG. 4.8.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
x 10−3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

t(s)

xm
[m

]

0 1 2 3 4 5 6 7 8
x 10−3

0

200

400

600

800

1000

1200

t(s)

vm
[m

/s
]

0 1 2 3 4 5 6 7 8
x 10−3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
x 105

t(s)

am
[m

/s2
]



57 
 

 
FIG. 4.6: Perfil do tubo do canhão 120 mm M256 (em mm) (RABERN, 1988). 

 

 
FIG. 4.7: Vistas lateral e frontal do canhão 120 mm M256 (WIKWAND, 2018). 

 

 
FIG. 4.8: Perfil do tubo do canhão 120 mm modelado (em mm). 

 

Conforme se pode observar na FIG. 4.8, o ponto onde foi considerado o engaste do tubo 

está posicionado a 0,526 m do ponto de início de lançamento do projétil. Para munição HE, o 

projétil atinge o ponto do engaste 3,3414x10-3 s após o início do disparo, de acordo com os 

dados simulados no PRODAS® (FIG. 4.5). Dessa forma, nas simulações foi considerado que 

o projétil adentra a parte flexível do tubo com uma velocidade inicial 𝑣$% = 543,9	m/s e 

aceleração inicial 𝑎$% = 3,034×10{	m/s2. 

O tubo é fabricado em aço ASTM 106, dessa forma as propriedades do material 

utilizadas nas simulações são: modulo de elasticidade 𝐸 = 200×10�	N/m e a massa 
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específica 𝜌 = 7.850 kg/m3. Para o cálculo dos coeficientes de amortecimento proporcional 

(EQ. 2.19 e 2.20), foram utilizadas as duas primeiras frequências naturais do tubo 

discretizado, 𝜔' = 86,39	𝑟𝑎𝑑/𝑠 = 13,75	𝐻𝑧	𝑒	𝜔( = 440,22	𝑟𝑎𝑑/𝑠 = 70,06	𝐻𝑧, e como 

fator de amortecimento estrutural foi utilizado 𝜉'𝑒	𝜉( = 0,035. Outros dados do tubo do 

armamento e do projétil simulados são apresentados na TAB. 4.3. 

 

TAB. 4.3: Dados do canhão 120 mm utilizado nas simulações. 

Armamento 
Canhão 120 

mm 
Fonte 

Comprimento total do tubo (m)  5,302 (RABERN, 1988) 

Comprimento do tubo que o projétil percorre (m) 4,826 PRODAS® 

Comprimento do tubo considerado flexível (m) 4,300 (RABERN, 1988) 

Massa total do tubo (kg) 1190 

(ANSARI e 

BAUGH JR, 

1988) 

Massa do trecho do tubo considerado flexível (kg) 633,114 Calculado 

 

Os dados de integração utilizados foram os mesmos usados nas simulações de testes dos 

modelos, 𝛼Y = 0,25	𝑒	𝛽Y = 0,5. Quanto ao passo de integração, na simulação sem considerar 

o peso do tubo foram utilizados ∆𝑡 = 10�|s, durante o disparo, e ∆𝑡 = 10�ts, após o disparo. 

Quando o peso do tubo é considerado, é utilizado um passo de integração de ∆𝑡 = 10�ts, 

durante 5 segundos, com o intuito de aguardar o tubo se acomodar completamente em sua 

posição de equilíbrio estático, pois, como a resposta de vibração esperada pelo tubo por 

ocasião da passagem do projétil apresenta ordem de grandeza aproximada de décimos de 

milímetro, faz-se necessário aguardar o tubo apresentar uma oscilação menor que essa 

grandeza. Durante e após o disparo, são utilizados os mesmos passos de integração de quando 

o peso do tubo é desconsiderado. O passo de integração utilizado durante o disparo, i.e., o 

período da passagem do projétil pelo tubo da arma, foi menor que nos outros momentos das 

simulações, pois a passagem do projétil transcorre em milésimos de segundos, sendo 

necessário assim um passo de integração menor que essa grandeza, de forma que seja 

capturado todo seu deslocamento e calculadas mais adequadamente as forças transmitidas ao 

tubo. 
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4.2.1 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO PESO DO TUBO DA ARMA 

 

 

Foram realizadas simulações onde o peso distribuído é inicialmente negligenciado e 

posteriormente considerado, com o propósito de analisar as diferenças na resposta do tubo. Na 

TAB. 4.4, são apresentados os resultados obtidos referentes à deflexão transversal da 

extremidade livre do tubo. Com o peso distribuído do tubo, a deflexão transversal máxima 

durante o disparo foi de 0,0505 mm abaixo da posição de equilíbrio estático, sendo 18,7 vezes 

maior que o obtido com a desconsideração do peso do tubo. Na deflexão transversal máxima 

após o disparo, também foi observada uma grande diferença, de aproximadamente 22 vezes, 

onde foram atingidos os valores de 0,6450 mm acima da posição de equilíbrio estático e de -

0,0295 mm, com e sem o peso do tubo, respectivamente. 

A grande diferença apresentada nos resultados das duas simulações pode ser explicada 

pelos efeitos das forças de Coriolis e centrípeta. Essas forças são geradas devido ao 

deslocamento da massa móvel pela viga flexionada – quanto maior a curvatura da viga, 

maiores são as forças geradas. Dessa forma, quando o projétil percorre o tubo com uma 

deflexão inicial decorrente de seu peso, conforme demonstrado na FIG. 4.9, é ocasionada uma 

deflexão muito maior que quando o tubo está inicialmente indeformado. 

 

TAB. 4.4: Resultados das simulações com canhão 120 mm, referentes à extremidade 

livre do tubo; análise da influência do peso do tubo. 

Armamento 

Canhão 120 mm 

Sem peso distribuído do 

tubo 

Com peso distribuído 

do tubo 

Deflexão transversal máxima 

durante disparo (mm) 
0,0027 - 0,0505* 

Deflexão transversal máxima após 

disparo (mm) 
-0,0295 0,6450* 

Deflexão transversal equilíbrio 

estático (mm) 
- -2,2095 

*em relação à posição de equilíbrio estático. 
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FIG. 4.9: Deflexão transversal inicial da linha neutra do tubo do canhão 120 mm 

ocasionada por seu peso (momento em que o projétil é disparado, t = 5 s) 

 

As Figuras 4.10 e 4.11 apresentam as curvas de deflexão transversal da boca do tubo 

durante e após o disparo, respectivamente, nas simulações com e sem o peso do tubo. A 

deflexão transversal devido ao peso do tubo, que foi de -2,2095 mm na extremidade livre do 

tubo, foi subtraída da curva da simulação com o peso do tubo, com o intuito de permitir a 

comparação entre as duas simulações. As figuras evidenciam a grande diferença nos 

resultados apresentados na TAB. 4.4.  
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FIG. 4.10: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante o disparo; análise da influência do peso 

do tubo. 

 

            
FIG. 4.11: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; análise da influência 

do peso do tubo. 
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Um comportamento que também pode ser observado nos resultados apresentados na 

TAB. 4.4, ocorrido nas duas simulações, é que a deflexão transversal máxima após o disparo 

é muito maior que durante o disparo. A deflexão transversal máxima após o disparo foi 

aproximadamente 11 e 13 vezes maior que durante o disparo, sem e com o peso do tubo, 

respectivamente. 

Este fenômeno é muito pouco relatado na literatura, uma vez que, em sua maioria, os 

trabalhos abordam o problema apenas durante a passagem da carga móvel. FRÝBA (1999) 

afirma em seu livro que, quando cargas móveis atravessam a viga em velocidades muito altas, 

a resposta da viga se dá como um impulso. Esse impulso faz com que o deslocamento 

máximo da viga ocorra após a passagem da carga móvel pela viga. O disparo do projétil pelo 

tubo do armamento se assemelha a um impulso. Dessa forma, as respostas obtidas nas duas 

simulações corroboram o que FRÝBA (1999) relata em seu livro. O mesmo comportamento 

foi observado por LANGHAAR et al. (1978), que demonstraram em seu trabalho que a 

deflexão transversal do tubo da arma foi maior após a saída do projétil.  

O fato de a deflexão transversal máxima da boca do tubo ocorrer após a saída do projétil 

pode ser observado também através da análise das FIG. 4.12 e 4.13, onde, na primeira, é 

apresentada a deflexão transversal da linha neutra do tubo da arma, subtraída da deflexão de 

equilíbrio estático, durante o disparo a cada milésimo de segundo pouco tempo após o projétil 

atingir o ponto do tubo onde foi considerado o engaste; e, na segunda, é apresentado o mesmo 

que na FIG. 4.12, porém após a saída do projétil, com a diferença de que o último momento 

mostrado foi quando a boca do tubo atingiu a amplitude máxima. Nas duas figuras, foi 

subtraída a deflexão transversal de equilíbrio estático, possibilitando uma melhor visualização 

do fenômeno.  

Na FIG. 4.12, é possível observar que, durante o disparo, a deflexão transversal máxima 

do tubo foi atingida próximo ao seu centro, com um valor de 0,0755 mm, praticamente 50% 

maior que a deflexão transversal máxima apresentada pela boca do tubo. Já após a saída do 

projétil, a deflexão transversal máxima apresentada pelo tubo ocorre em sua boca, sendo esta 

mais de seis vezes maior que a deflexão do centro do tubo, conforme se pode observar na 

FIG. 4.13. Após atingir a deflexão transversal máxima, o tubo passa a oscilar em torno de sua 

posição de equilíbrio estático, tal qual se observa na FIG. 4.11. 

 



63 
 

 
FIG. 4.12: Deflexão transversal da linha neutra do tubo do canhão 120 mm, subtraída a 

deflexão de equilíbrio estático, durante o disparo, em instantes de tempo selecionados 

(quando considerado o peso do tubo). 

 

 
FIG. 4.13: Deflexão transversal da linha neutra do tubo do canhão 120 mm, 

subtraída a deflexão de equilíbrio estático, após o disparo, em instantes de tempo 

selecionados (quando considerado o peso do tubo). 
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A Figura 4.14, por sua vez, apresenta a curva de deflexão transversal da extremidade 

livre do tubo durante toda a simulação em que o peso do tubo foi considerado. É possível 

observar nos instantes iniciais a excitação imposta ao tubo devido ao seu peso e posterior 

acomodação do tubo em sua posição de equilíbrio estático, que ocorreu após cerca de 4 

segundos. Após 5 segundos de simulação, ocorre o disparo, sendo possível verificar a 

excitação imposta pelo mesmo ao tubo. 

 

 
FIG. 4.14: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, 

durante toda a simulação (quando considerado o peso do tubo). 
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abordaram o problema de viga sujeita a carga móvel consideraram a carga móvel como uma 
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consideradas. Em alguns trabalhos foram realizadas comparações na resposta da viga quando 

esta é sujeita a força móvel, massa móvel e quando as forças de Coriolis e centrípeta são 

incluídas; importantes exemplos são os trabalhos de MICHALTSOS et al. (1996) e 

MICHALTSOS e KOUNADISM (2001). Nesse sentido, nesta seção são realizadas 

simulações a fim de avaliar a influência de cada uma das componentes da força transmitida ao 

tubo por ocasião da passagem do projétil. 

Na TAB. 4.5, são apresentados os resultados da deflexão transversal da extremidade livre 

do tubo, considerando o peso do tubo, quando o projétil é simulado como uma força móvel e 

como massa móvel, acrescentando as forças de inércia, centrípeta e de Coriolis, 

sequencialmente. Os resultados obtidos indicam a grande contribuição das forças centrípeta e 

de Coriolis nas vibrações impostas ao tubo pelo deslocamento do projétil, demonstrando a 

importância de se utilizar o modelo completo neste tipo de análise. 

 

TAB. 4.5: Resultados das simulações com canhão 120 mm, referentes à deflexão 

transversal da extremidade livre do tubo; análise da influência das componentes da 

força transmitida ao tubo. 

Deflexão 
transversal da 

extremidade livre 
do tubo 

Carga móvel 

Força móvel 
Massa 
móvel 

Massa móvel + 
centrípeta 

Massa móvel + 
Coriolis + 
centrípeta 

Máxima durante 

disparo 

(mm) 

-0,0020 -0,0019 -0,0603 -0,0505 

Máxima após 

disparo 

(mm) 

0,0282 0,0228 0,2752 0,6450 

Nota: Valores em relação à posição de equilíbrio estático. 

 

Nas FIG. 4.15 e 4.16, são apresentadas as curvas de deflexão transversal da extremidade 

livre do tubo da arma das simulações apresentadas na TAB. 4.5. Nota-se que é evidente a 

diferença na resposta do tubo da arma quando o modelo completo é utilizado. 
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FIG. 4.15: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante o disparo; análise das forças 

transmitidas à viga. 

 

           
FIG. 4.16: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; análise das forças 

transmitidas à viga. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
x 10−3

−0.07

−0.06

−0.05

−0.04

−0.03

−0.02

−0.01

0

0.01

0.02

t(s)

u(
L,

t)[
m

m
]

 

 

força móvel
massa móvel
massa móvel + centripeta
massa móvel + centripeta + Coriolis

força móvel 
 

massa móvel
massa móvel + centrípeta 
 

massa móvel + centrípeta + Coriolis

5 5.001     5.002     5.003     5.004     5.005     5.006      5.007     5.008 
                                                    t(s) 

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5
−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

t(s)

u(
L,

t)[
m

m
]

 

 

força móvel
massa móvel
massa móvel + centripeta
massa móvel + centripeta + Coriolis

força móvel 
 

massa móvel
massa móvel + centrípeta 
 

massa móvel + centrípeta + Coriolis

5         5.25             5.5             5.75             6              6.25            6.5                 
                           t(s) 



67 
 

4.2.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE PROJÉTIL: SUSPENSO POR 

SISTEMAS MOLA-AMORTECEDOR E CONTATO RÍGIDO COM O TUBO 

 

 

Nesta seção, os resultados obtidos de simulação do modelo de projétil como massa móvel 

com contato rígido com o tubo, desenvolvido na seção 3.3, são confrontados com os obtidos 

de simulação do modelo de massa suspensa por sistema mola-amortecedor (seção 3.5). 

Conforme apresentado anteriormente, o modelo de massa suspensa foi desenvolvido baseado 

no fenômeno, relatado na literatura, chamado de batimento, que consiste no movimento 

transversal do projétil durante a passagem pelo tubo da arma.  

Uma vez que no revestimento do projétil de uma munição HE é utilizado o cobre, 

consideraram-se, para a rigidez e coeficiente de amortecimento do sistema mola-amortecedor, 

os valores utilizados por ANSARI e BAUGH JR (1988), 𝑘' = 1,7645×10'%	N/m, e 𝑐' =

1,243×10u	Ns/m, especificamente na modelagem da cinta de forçamento de munição 

confeccionada em cobre.  

Na simulação com o modelo de massa suspensa, devido à grande magnitude das forças 

geradas entre o tubo da arma e o projétil, foi necessário utilizar um passo de integração menor 

para a solução da equação de movimento do sistema. Dessa forma, foram utilizados os passos 

de integração, ∆𝑡 = 10�t𝑠, na simulação do carregamento estático do peso do tubo, ∆𝑡 =

10��𝑠, durante o disparo, e ∆𝑡 = 10�u𝑠, após o disparo. 

Os resultados obtidos na simulação com o modelo de massa suspensa apresentaram-se 

muito similares ao modelo completo de massa com contato rígido com o tubo, conforme a 

TAB. 4.6. A deflexão transversal máxima da extremidade livre do tubo durante e após o 

disparo foi de -0,0507 mm e 0,6318 mm, respectivamente, ambas em relação à posição de 

equilíbrio estático. Os erros relativos percentuais absolutos, entre as duas simulações, foram 

de 0,40% e 2,05%, respectivamente, para as medidas da deflexão transversal máxima da 

extremidade livre do tubo durante e após o disparo. 
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TAB. 4.6: Resultados das simulações com canhão 120 mm, referentes à extremidade 

livre do tubo; comparação entre modelos carga móvel 

Deflexão transversal 
da extremidade livre 

do tubo 

Modelo Projétil 

Massa suspensa  
Massa com 

contato rígido 

Erro relativo 
percentual 

absoluto (%) 
Máxima durante 

disparo (mm) 
-0,0507 -0,0505 0,40 

Máxima após disparo 

(mm) 
0,6318 0,6450 2,05 

Nota: Valores em relação à posição de equilíbrio estático. 

 

As curvas de deflexão transversal da extremidade livre do tubo, durante e após o disparo 

das simulações com o modelo de massa suspensa e o modelo com massa fixa, são 

apresentadas nas FIG. 4.17 e 4.18, sendo a deflexão transversal devido ao peso do tubo 

subtraída para melhor visualização. Já na FIG. 4.19 é apresentada a curva de deslocamento 

vertical do projétil durante o disparo, onde é possível observar que o mesmo percorreu o tubo 

conforme o previsto, mantendo-se dentro dos limites do diâmetro interno do tubo. 

 

 
FIG. 4.17: Deflexão transversal da boca do tubo do canhão 120 mm, em relação à 

posição de equilíbrio estático, durante o disparo; comparação entre modelos de projétil. 
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FIG. 4.18: Deflexão transversal da boca do tubo do canhão 120 mm, em relação à 

posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; comparação entre modelos de 

projétil. 

 

    
FIG. 4.19: Deslocamento vertical do projétil durante o disparo. 
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Os resultados apresentados pelo modelo de massa suspensa mostram-se coerentes com o 

esperado. Quanto maior é o valor da rigidez da mola mais o modelo de massa suspensa se 

aproxima do modelo de massa com contato rígido com o tubo, porém aumentando-se o valor 

da rigidez da mola, crescem as magnitudes das forças de contato, dificultando a solução do 

problema, pois se precisa diminuir cada vez mais o passo de integração, aumentando 

consideravelmente o custo computacional. 

A proximidade entre os resultados obtidos pelos dois modelos de projétil aumenta a 

confiança nos modelos desenvolvidos, uma vez que a formulação utilizada no cálculo das 

forças geradas entre o tubo da arma e o projétil apresenta-se de maneiras distintas. 

 

 

4.2.4 COMPARAÇÃO DA RESPOSTA DO TUBO DECORRENTE DO DISPARO DAS 

MUNIÇÕES HE E APFSDS 

 

 

Em grande parte dos estudos que abordam o tema de vigas sujeitas a carga móvel, é usual 

a realização de análises da influência da massa e da velocidade da carga móvel na resposta da 

viga. Nesse sentido, nesta seção são realizadas simulações com o modelo desenvolvido na 

seção 3.3, do disparo do canhão 120 mm com as munições HE e APFSDS, uma vez que esses 

dois tipos de munição possuem massa e velocidade do projétil muito distintas, conforme a 

TAB. 4.7. 

Da mesma forma como foi realizado para a munição HE, foi executada simulação de 

balística interna do projétil da munição APFSDS modelo M289 (FIG. 4.20). No caso desta 

munição, o projétil atinge o ponto do engaste do tubo 2,408x10-3 s após o início do disparo, de 

forma que o projétil adentra a parte flexível do tubo com uma velocidade inicial	𝑣$% =

726,76	m/s e aceleração inicial 𝑎$% = 5,4545×10{	m/s2. 

 

TAB. 4.7: Dados das munições 120 mm utilizadas nas simulações. 

Munição Velocidade Boca (m/s) Massa Projétil (Kg) 

HE – M831A1 1144 13,558 

APFSDS – M829 1685 7,144 

Diferença (%) 47,3 -47,3 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 4.20: Dados de balística interna munição APFSDS 120 mm M829, obtidos pelo 

software PRODAS®: (a) deslocamento, (b) velocidade e (c) aceleração. 

 

Na TAB. 4.8, são apresentados os resultados obtidos referentes à deflexão transversal da 

extremidade livre do tubo, nas simulações dos disparos dos dois tipos de munição. Com 

relação à deflexão transversal máxima atingida durante e após o disparo, a munição APFSDS 

imprimiu à boca do tubo um valor 31,3% e 44,1% menor que a munição HE, respectivamente. 

Os resultados apresentados indicam que a influência da massa do projétil, na vibração 

imposta ao tubo da arma decorrente do disparo, é maior que da sua velocidade, uma vez que 

na munição APFSDS a massa é 47,3% menor em relação à munição HE, já a velocidade é 

47,3% maior, mesmo assim a deflexão transversal imposta ao tubo pela passagem desta 

munição foi menor que a imposta pela passagem da munição HE.  
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TAB. 4.8: Resultados das simulações com canhão 120 mm, referentes à extremidade 

livre do tubo; comparação entre tipos de munição. 

Deflexão transversal da 
extremidade livre do tubo 

Munição 
HE – M831A1  APFSDS – M829 Diferença (%) 

Máxima durante disparo (mm) -0,0505 -0,0347 -31,3 

Máxima após disparo (mm) 0,6450 0,3608 -44,1 

Nota: Valores em relação à posição de equilíbrio estático. 

 

A diferença entre a vibração causada ao tubo pela passagem das munições HE e APFSDS 

pode ser verificada nas FIG. 4.21 e 4.22, onde são apresentadas as curvas de deflexão 

transversal da boca do tubo durante e após o disparo, respectivamente. Analisando a FIG. 

4.21, percebe-se que, durante o disparo da munição APFSDS, o projétil deixa o tubo antes de 

a boca do mesmo alcançar a máxima deflexão transversal e mudar de sentido, seguindo em 

direção ao ponto de deflexão transversal máxima atingido após o disparo, ao contrário do que 

ocorre com a munição HE, em que o projétil abandona o tubo momentos após este atingir a 

máxima deflexão transversal e mudar de sentido. O fato de o projétil da munição APFSDS 

deixar o tubo em menos tempo, devido a sua alta velocidade, pode contribuir para que esta 

munição cause menos vibração ao tubo.  

 

     
FIG. 4.21: Deflexão transversal da boca do tubo do canhão 120 mm em relação à posição 

de equilíbrio estático, durante o disparo; comparação entre tipos de munição. 
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FIG. 4.22: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; comparação entre 

tipos de munição. 

 

 

 

 

4.3 SIMULAÇÃO DO DISPARO DE CANHÃO SEM RECUO 106 MM 

 

 

Nesta seção, foram realizadas simulações com o modelo desenvolvido na seção 3.3, do 

disparo de outro armamento selecionado, o canhão sem recuo (CSR) 106 mm M40 (FIG. 

4.23). Esse tipo de armamento possui uma retroabertura que permite a extração dos gases 

provenientes da queima do propelente da munição, conforme ilustração apresentada na FIG. 

4.24, fazendo com que não sejam necessários sistemas de recuo como os dos canhões 

tradicionais. Dessa forma, os armamentos CSR são submetidos a pressões internas menores 

que os sistemas convencionais, sendo assim confeccionados com espessuras de parede de 

tubo menores, tornando-os mais leves. Uma vez que os gases de queima gerados durante o 

disparo são expelidos por abertura localizada na culatra, é necessária uma considerável área 
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livre à retaguarda do armamento, para dispersão dos gases. O baixo peso dos CSR possibilita 

seu emprego em viaturas leves, conforme a FIG. 4.23b. 

 

 
(a) 

 
(b) 

FIG. 4.23: CSR 106 mm M40, (a) Apoiado sobre tripé (USA ARMY MATERIEL 

COMMAND, 1976), (b) Em viatura (INDIAN ORDENANCE FACTORY, 2018). 

 

O modelo desenvolvido mostra-se adequado para representar de forma fiel as vibrações 

geradas pelo disparo do CSR, pois neste são mínimas as forças de recuo e grande parte dos 

gases de queima do propelente não transpõe o tubo da arma, sendo ejetados através da culatra, 

assim como, conforme apresentado no Capítulo 1 deste estudo, o modelo desenvolvido 

representa somente as vibrações geradas pelo deslocamento do projétil através do tubo, sendo 

negligenciadas as vibrações geradas pelas forças de recuo e deslocamento dos gases de 

queima do propelente (SIMKINS, 1978).  
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FIG. 4.24: Ilustração do disparo de um CSR (KATHE, 2015). 

 

As dimensões do tubo do armamento foram obtidas por meio de medições realizadas em 

um exemplar do armamento localizado na Escola de Sargentos de Logística (EsSLog) do 

Exército Brasileiro e são apresentadas na FIG. 4.25. O diâmetro externo na boca do tubo do 

canhão é de 115,3 mm e no ponto onde o tubo é fixado ao tripé é de 127,3 mm, sendo a 

variação do diâmetro externo do tubo entre esses dois pontos muito suave, cerca de 0,6 mm a 

cada 100 mm de comprimento. Diante do exposto, como simplificação, o diâmetro do tubo foi 

considerado constante, no valor de 121,3 mm, calculado como a média entre os valores 

máximo e mínimo medidos.  

O engaste do tubo foi considerado no ponto central de fixação do tubo ao tripé, dessa 

forma o comprimento da porção do tubo considerada flexível foi de 2,58 m. O perfil do tubo 

considerado no modelo é apresentado na FIG. 4.26. O tubo foi discretizado em 20 EF de 

comprimentos iguais. O ponto de partida do projétil no tubo está localizado muito próximo ao 

ponto onde foi considerado o engaste, assim, como simplificação, foi considerado que o 

projétil é disparado a partir do ponto de engaste do tubo. As propriedades do material do tubo 

utilizadas foram as mesmas que a do aço. 

 

 
FIG. 4.25: Dimensões do CSR 106 mm M40 (em mm) (Adaptado de FINDMODELKIT, 

2018). 
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FIG. 4.26: Perfil do tubo CSR 106 mm M40 modelado (em mm). 

 

A munição simulada é do tipo HE modelo M344A1, estabilizada por aletas, e o tubo é de 

alma lisa. A velocidade de boca da munição é 502,92 m/s e a massa do projétil 7,96 kg (USA 

ARMY MATERIEL COMMAND, 1976). Devido ao fato de o banco de dados do software 

PRODAS® disponível no IME não contemplar o armamento e munição simulados, o disparo 

do projétil foi simulado a aceleração constante, calculada de acordo com a EQ. 4.2, obtida a 

partir das EQ. 3.38 e 3.39, com base na velocidade de boca da munição. 

A partir da EQ. 3.39, sendo 𝑣$% = 𝑥$% = 0, obtém-se: 

 

𝑡 =
𝑣$
𝑎$

 (4.1) 

  

substituindo a EQ. 4.1 na EQ. 3.38 e rearranjando em função de 𝑎$, chega-se a: 
 

𝑎$ =
𝑣$(

2𝑥$
 (4.2) 

  

Sabendo-se que em 𝑥$ = 𝐿 tem-se 𝑣$ = 502,92 m/s, obtém-se para esta munição a 

aceleração constante 𝑎$ = 4,9017𝑥10u m/s2. 

Assim como nas simulações do canhão 120 mm, para o cálculo dos coeficientes de 

amortecimento proporcional (EQ. 2.19 e 2.20), foram utilizadas as duas primeiras frequências 

naturais do tubo da arma discretizado, 𝜔' = 107,37 .*<
�
= 17,09	𝐻𝑧	𝑒	𝜔( = 672,9 .*<

�
=

107,9	𝐻𝑧.		Como fatores de amortecimento estrutural, considerou-se 𝜉'𝑒	𝜉( = 0,035. Na 

TAB. 4.9, estão consolidados os dados do canhão e da munição utilizados nas simulações. 

 

121,3
106

2580770
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TAB. 4.9: Dados CSR 106 mm M40 e munição M344A1 utilizados nas simulações. 

Armamento 
CSR 

M40 

Munição 

M344A1 
Fonte 

Comprimento total do tubo (m) 3,35 - Medido 

Comprimento do tubo que o projétil 

percorre (m) 
2,58 - Definido 

Comprimento do tubo considerado 

flexível (m) 
2,58 - Definido 

Massa total do armamento (kg) 210 - 

(USA ARMY 

MATERIEL 

COMMAND, 1976) 

Massa do trecho do tubo considerado 

flexível (kg) 
55,32 - Calculado 

Diâmetro externo do tubo (m) 0,1213 - Definido 

Massa do projétil (kg) - 7,96 

(USA ARMY 

MATERIEL 

COMMAND, 1976) 

Velocidade de boca do projétil (m/s) - 502,92 

(USA ARMY 

MATERIEL 

COMMAND, 1976) 

Aceleração constante do projétil (m/s2) - 4,9017x104 Calculada 

 

A simulação do disparo do CSR 106 mm foi realizada com os dados apresentados na 

TAB. 4.9. Os parâmetros de integração utilizados na solução numérica foram os mesmos 

utilizados na simulação do canhão 120 mm quando o peso do tubo é considerado. 

A deflexão transversal de equilíbrio estático obtida na simulação estática para o tubo do 

canhão discretizado carregado com seu peso foi de -1,3149 mm. Na simulação do disparo da 

munição, foram obtidas as deflexões máximas da extremidade livre do tubo durante e após o 

disparo, respectivamente os valores de 0,0542 mm e 0,3071 mm, ambos em relação à posição 

de equilíbrio estático. Fazendo uma comparação com os resultados apresentados pelo canhão 

120 mm, percebe-se que quantitativamente os resultados mostram-se muito similares, porém 

cabe ressaltar que, em um tiro real do canhão 120 mm, outras fontes de vibração, 
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principalmente as referentes às forças de recuo, que foram negligenciadas neste trabalho e são 

muito reduzidas no CSR, atuarão no tubo causando uma maior deflexão.  

Nas FIG. 4.27 e 4.28, são apresentadas as curvas de deflexão transversal da extremidade 

livre do tubo durante e após o disparo, respectivamente. Nas duas figuras, foi subtraída a 

deflexão transversal de equilíbrio estático, para uma melhor visualização dos dados. Na FIG. 

4.27, observa-se que a deflexão transversal máxima atingida pela boca do tubo durante o 

disparo ocorreu acima da posição de equilíbrio estático, ao contrário do ocorrido nas 

simulações com o canhão 120 mm. Isto pode ser atribuído à velocidade mais baixa do projétil, 

pois este permanece por mais tempo no tubo da arma, de forma que, no momento de sua 

saída, o tubo da arma já está em processo de recuperação da deflexão transversal máxima 

ocorrida próximo à parte central do tubo, conforme pode ser observado na FIG. 4.29, onde é 

apresentada a deflexão transversal da linha neutra do tubo durante o disparo em instantes de 

tempo selecionados. Já na FIG. 4.30, é apresentada a deflexão transversal da linha neutra do 

tubo após o disparo em instantes de tempo selecionados, onde se pode observar a continuação 

do processo de recuperação da deformação da porção central do tubo, culminando com a 

deflexão transversal máxima da extremidade do tubo 0,024 s após o início do disparo. 

 

 
FIG. 4.27: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CSR 106 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante o disparo. 
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FIG. 4.28: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CSR 106 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo. 

 

 
FIG. 4.29: Deflexão transversal da linha neutra do tubo do CSR 106 mm, subtraída a 

deflexão de equilíbrio estático, durante o disparo, em instantes de tempo selecionados. 
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FIG. 4.30: Deflexão transversal da linha neutra do tubo do CSR 106 mm, subtraída a 

deflexão de equilíbrio estático, após o disparo, em instantes de tempo selecionados. 

 

Na FIG. 4.31, é apresentada a deflexão transversal da extremidade livre do tubo durante 

todo o tempo de simulação. É possível observar, nos primeiros momentos de simulação, a 

etapa de acomodação do tubo em sua posição de equilíbrio estático, que dura cerca de 2,5 

segundos. São aguardados mais 2,5 segundos, com o intuito de garantir a acomodação 

completa do tubo, e após 5 segundos é realizado o disparo, sendo o tubo excitado novamente, 

retornando cerca de 1,5 segundo depois a sua posição de equilíbrio estático novamente. 
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FIG. 4.31: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CRS 106 mm, durante 

toda a simulação. 

 

Conforme esclarecido anteriormente, o modelo desenvolvido aproxima-se das condições 

reais de tiro de um CSR. Não foram encontrados na literatura dados experimentais ou 

simulados das vibrações do tubo decorrentes do disparo desse tipo de armamento, de forma a 

comparar os resultados obtidos neste trabalho. 

Considerando que os dados obtidos da deflexão transversal da boca do tubo se 

aproximam da realidade, e que o alcance útil da munição M344A1 é de 1350 m, de acordo 

com cálculos de balística externa apresentados por LEITE (2015), a deflexão transversal da 

boca do tubo no momento da saída do projétil de 0,0542 mm poderia causar um desvio de no 

mínimo 0,5 m do alvo pretendido, podendo ser até maior uma vez que a velocidade de boca 

da munição M344A1 é consideravelmente menor que a da munição utilizada por LEITE 

(2015). 
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5 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE ABSORVEDOR PASSIVO DE VIBRAÇÕES 

 

 

 

Conforme revisão bibliográfica apresentada no Capítulo 1 deste trabalho, o uso de 

absorvedores passivos de vibrações em armamentos com o intuito de se aumentar a precisão 

dos disparos foi objeto de estudo de outros autores. KATHE (1997) utilizou esse tipo de 

dispositivo com o intuito de atenuar as oscilações de um tubo de canhão de carro de combate 

durante seu deslocamento por terreno irregular. O autor consegue bons resultados, sendo a 

resposta do tubo atenuada em mais de 50%. KATHE (1997) afirma que atenuar as vibrações 

impostas durante o disparo é mais complicado, devido à maior velocidade do processo, sendo 

mais difícil para o absorvedor atuar e dissipar a energia.  

Porém, LITTLEFIELD et al. (2002) demonstram, através de testes experimentais, que é 

possível atenuar as oscilações verticais e horizontais de um canhão antiaéreo de 25 mm 

decorrentes de disparos em aproximadamente 45%. 

 

 

5.1 MODELO DO TUBO DA ARMA COM APV 

 

 

Motivado pelos trabalhos mencionados acima, nesta seção um absorvedor passivo de 

vibrações é modelado e acoplado ao tubo da arma. O absorvedor consiste em um sistema 

massa-mola-amortecedor que pode ser fixado em qualquer parte do tubo do armamento, 

conforme representado na FIG. 5.1, onde, como exemplo, este está fixado na boca do tubo. 

Na FIG. 5.1, 𝑚*, 𝑘*	𝑒	𝑐* são, respectivamente, a massa, a constante de rigidez e o coeficiente 

de amortecimento do absorvedor de vibrações, e 𝑧(𝑡) o deslocamento vertical de sua massa. 
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FIG. 5.1: Modelo do tubo da arma com o APV acoplado. 

 

O procedimento utilizado para o acoplamento do APV ao tubo da arma é semelhante ao 

utilizado na seção 3.5, onde o projétil foi modelado como massa suspensa por sistemas mola-

amortecedor, porém agora o sistema massa-mola-amortecedor fica fixo em um ponto do tubo. 

Do diagrama de corpo livre do sistema tubo discretizado-absorvedor de vibrações, utilizando-

se como equação de movimento que representa o tubo discretizado a EQ. 3.27, obtém-se: 

 

𝑀2 + 𝑀4CB 𝑡 𝑢2 𝑡 + 𝐶2 + 𝐶,-. 𝑡 𝑢2 𝑡 + 𝐾2 + 𝐾,BC 𝑡 𝑢2 𝑡 = 𝐹2 𝑡 + 𝐹<2 + 𝐹=

𝑚*𝑧 𝑡 = −𝑚*𝑔 + 𝑘* 𝑢S8 𝑡 − 𝑧 𝑡 + 𝑐* 𝑢S8 𝑡 − 𝑧 𝑡
 (5.1) 

 

onde 𝑢S8	𝑒	𝑢S8 são o deslocamento e velocidade verticais do nó Ni (nó em que o absorvedor 

for posicionado) e 𝐹= a força transmitida pelo absorvedor ao tubo, que é aplicada ao grau de 

liberdade correspondente à deflexão transversal vertical do nó Ni, dada por: 

 

𝐹= = 𝑘* 𝑧 𝑡 − 𝑢S8 𝑡 + 𝑐* 𝑧 𝑡 − 𝑢S8 𝑡 	 (5.2) 

 

da segunda expressão do sistema da EQ. 5.1, pode-se obter: 

 

𝑘* 𝑧 𝑡 − 𝑢S8 𝑡 + 𝑐* 𝑧 𝑡 − 𝑢S8 𝑡 = −𝑚* 𝑔 + 𝑧 𝑡 	 (5.3) 

 

substituindo a EQ. 5.3 na EQ. 5.2 e esta na EQ. 5.1, tem-se: 
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𝑀2 + 𝑀4CB 𝑡 𝑢2 𝑡 + 𝐶2 + 𝐶,-. 𝑡 𝑢2 𝑡 + 𝐾2 + 𝐾,BC 𝑡 𝑢2 𝑡 = 𝐹2 𝑡 + 𝐹<2 − 𝑚* 𝑔 + 𝑧 𝑡

𝑚*𝑧 𝑡 + 𝑐*𝑧 𝑡 + 𝑘*𝑧 𝑡 = −𝑚*𝑔 + 𝑘*𝑢S8 𝑡 + 𝑐*𝑢S8 𝑡
 (5.4) 

 

A solução do problema é obtida integrando-se no tempo o sistema da EQ. 5.4, um sistema 

de EDOs de segunda ordem. 

Na FIG. 5.2, é mostrado um modelo simplificado de dois graus de liberdade do sistema 

tubo-absorvedor, onde os parâmetros com índice t e a referem-se respectivamente ao tubo e 

ao absorvedor. Considerando o amortecimento do sistema como somente de origem estrutural 

e com baixo valor, este pode ser desprezado. Nessa condição, a maneira mais simples de 

projetar um absorvedor passivo de vibrações, conhecido como ressonador, é definir os 

parâmetros do absorvedor, 𝑘* e 𝑚*, de maneira que a frequência natural angular do 

absorvedor seja igual à frequência angular da força externa de excitação do sistema primário. 

Define-se então uma relação entre a massa e a rigidez do absorvedor, de forma que a massa 

do absorvedor seja muito menor que a massa do sistema primário. Dessa forma, a energia 

imposta ao sistema é transferida para o absorvedor, que vibra, enquanto o sistema primário 

permanece estático.  

O procedimento descrito, quando aplicado a sistemas mecânicos estacionários e onde as 

excitações externas geralmente são conhecidas e constantes, apresenta resultados muito 

satisfatórios. Porém, no caso estudado neste trabalho, o disparo do tubo de um armamento, o 

forçamento imposto ao sistema primário, o tubo, se dá de forma transitória e impulsiva, 

dificultando a definição dos parâmetros do absorvedor. Soma-se a isso a grande sensibilidade 

do tubo da arma ao acréscimo de massa, principalmente quanto ao aumento de sua deflexão 

transversal estática.  

 

 
FIG. 5.2: Modelo simplificado do sistema tubo-absorvedor. 
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Nesse contexto, optou-se por utilizar um método numérico de otimização a fim de se 

encontrar os parâmetros ideais de um absorvedor passivo de vibrações para o tubo do 

armamento. O método de otimização utilizado foi o Particle Swarm Optimization. 

O primeiro passo para se aplicar o método de otimização é definir a função objetivo (FO), 

que é função a ser minimizada (COLAÇO et al., 2006). Neste estudo, a FO foi definida de 

acordo com a EQ. 5.5, que corresponde à deflexão transversal máxima absoluta da boca do 

tubo da arma durante e após o disparo. Dessa forma, o método procura os parâmetros do 

absorvedor que geram a solução do problema com a deflexão transversal máxima da boca do 

tubo mais reduzida. 

 

𝑆 𝑋4	 = max 𝑎𝑏𝑠 𝑢 𝐿, 𝑡, 𝑋4	 – 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜	𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 , para	5s

≤ t ≤ 10s		
(5.5) 

 

onde 𝑆 𝑋𝑖
	  é a FO, 𝑋4	 o vetor de parâmetros do absorvedor a serem determinados e 𝑢 𝐿, 𝑡, 𝑋𝑖	  

o vetor de deflexão vertical de extremidade livre do tubo do início do disparo até o fim da 

simulação, calculado com os parâmetros de 𝑋4	. 

O método PSO é definido como um método de otimização evolucionário ou estocástico – 

métodos que tendem a imitar a natureza, a fim de encontrar o mínimo da FO. O PSO foi 

criado baseado no movimento de pássaros em busca de comida, e tenta equilibrar a 

individualidade e a sociabilidade dos indivíduos, a fim de localizar o melhor local para se 

alimentar (COLAÇO et al., 2006). Segue abaixo seu processo iterativo: 

 

𝑉4ª�' = 𝜙𝑉4ª + 𝐵'𝑟',4 𝑃4ª − 𝑋4ª	 + 𝐵(𝑟(,4 𝑃J − 𝑋4ª	 	 (5.6) 

  

𝑋4ª�' = 𝑋4ª	 + 𝑉4ª�'	 (5.7) 

 

onde 𝑉4	 é a velocidade, 𝜙 é chamado de fator de inércia e deve ser definido entre 0 e 1, 𝐵' e 

𝐵( são os fatores de aprendizagem individual e global respectivamente, e devem ser definidos 

entre 1 e 2, 𝑟',4 e 𝑟(,4 são números randômicos com distribuição uniforme entre 0 e 1, 𝑃4		é o 

vetor de parâmetros, nessa posição, com a melhor solução entre todas as iterações, e 𝑃J	  é o 
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vetor de parâmetros com a melhor solução entre todos os outros vetores de parâmetros na 

iteração (COLAÇO et al., 2006). O primeiro termo do lado direito da EQ. 5.6 representa a 

inércia da partícula, o segundo a aprendizagem individual e o terceiro a aprendizagem global. 

Foram definidos os seguintes critérios de parada ao processo iterativo do método: 

𝑆(𝑃Jª�') 	< 	e  ou se 𝑆(𝑃J)ª 	−	𝑆(𝑃J)ª�' 	< 	0,001 por mais de 10 iterações. No 

APÊNDICE 3, é apresentado um fluxograma completo do processo iterativo do método PSO. 

 

 

5.2 SIMULAÇÕES E RESULTADOS COM APV 
 

 

Foram realizadas simulações numéricas de otimização do APV, onde foram utilizados o 

método PSO e o programa criado para simular o disparo dos dois armamentos estudados nesta 

dissertação com o APV acoplado aos seus tubos, sendo estimados assim os parâmetros de 

configuração do APV que mais reduzem as vibrações de cada armamento. 

Os parâmetros do APV estimados foram sua massa, 𝑚*, constante de rigidez, 𝑘*, e 

coeficiente de amortecimento estrutural, 𝑐*. O APV foi acoplado aos tubos dos armamentos 

em duas posições diferentes, em sua boca (no último nó do tubo discretizado) e em seu centro 

(no nó B
(
+ 1 do tubo discretizado em número par de EF), com o intuito de verificar qual a 

melhor posição. 

 

 

5.2.1 CANHÃO 120 MM M256 COM MUNIÇÃO HE 

 

 

Para se aplicar o método PSO, faz-se necessário definir um espaço de busca dos 

parâmetros a serem estimados, de forma que a população inicial de possíveis soluções do 

problema seja gerada dentro desta faixa de valor definida. Para definir a faixa de busca dos 

parâmetros do APS, foram utilizados como referência valores reportados por KATHE (1997) 

em seu trabalho, quais sejam: 𝑚* = 20 kg, 𝑘* = 2,26x10u N/m e 𝑐* = 859,1 Ns/m. A título 

de comparação, foi realizada também simulação com o APV utilizado por KATHE (1997). 

Os demais parâmetros necessários para implementação do PSO estão apresentados na 

TAB. 5.1 (MICHELON et al., 2018). O erro, e, a ser utilizado como critério de parada do 
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método, foi definido como 55% da deflexão transversal máxima alcançada pela boca do tubo 

decorrente do disparo sem o APV, o que corresponde a uma atenuação alcançada pelo 

absorvedor de 45%, atenuação reportada por LITTLEFIELD et al. (2002) em seu trabalho. 

 

TAB. 5.1: Parâmetros PSO. 

Parâmetros APV 
PSO 𝑚* (kg) 𝑘* (N/m) 𝑐* (Ns/m) 

Espaço de busca 5 – 25 22x102 – 22x108 85 – 85x103 
e 0,355 - - - 
𝜕 0,5 - - - 
𝐵' 1 - - - 
𝐵( 1,2 - - - 

População (s) 20 - - - 
 

Na TAB. 5.2, são apresentados os resultados obtidos na otimização do APV, assim como 

da simulação com o APV desenvolvido por KATHE (1997), sendo estes comparados com os 

resultados obtidos sem absorvedor. A maior atenuação obtida foi alcançada com o APV 

otimizado quando localizado na boca do tubo, que atenuou em 21% a deflexão transversal 

máxima da boca do tubo durante o disparo, porém isso corresponde a menos da metade do 

reportado por LITTLEFIELD et al. (2002).  

O APV desenvolvido por KATHE (1997) ampliou as deflexões transversais máximas da 

boca do tubo, porém cabe ressaltar que o autor desenvolveu o absorvedor para atenuar 

vibrações oriundas de excitações de base transmitidas pelo veículo que transporta a arma e 

não para atenuar vibrações decorrentes do disparo. Assim, como também devido ao fato de o 

modelo desenvolvido negligenciar as vibrações oriundas das forças de recuo, não é possível 

confirmar o fato observado. 

Com relação aos parâmetros do APV estimados, observa-se que diferem muito dos 

utilizados por KATHE (1997), assim como diferem ainda mais com relação à posição em que 

são acoplados ao tubo. Quando o APV é acoplado à boca do tubo, a massa deste é 4 vezes 

menor que a do de KATHE (1997) e 5 vezes menor que quando acoplado ao centro do tubo. 

Quanto à rigidez da mola, os valores estimados foram similares, porém muito maiores que a 

rigidez da mola usada por KATHE (1997). 
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TAB. 5.2: Resultados canhão 120 mm com APV. 

Deflexão 
transversal da boca 

do tubo 

Sem 
APV 

Com APV 
KATHE (1997) 
na boca do tubo 

Com APV 
otimizado na boca 

do tubo 

Com APV 
otimizado no 

centro do tubo 

- 
Dif. 
(%) 

- 
Dif. 
(%) 

- 
Dif. 
(%) 

Máxima durante 

disparo (mm) 
-0,0505 -0,0603 19,4 -0,0399 -21 -0,0419 -17 

Máxima após 

disparo (mm) 
0,6450 0,7359 14,1 0,5778 -10,4 0,5795 -10,2 

Deflexão 

equilíbrio estático 

(mm) 
-2,2095 -2,6061 17,9 -2,3086 4,5 -2,3135 4,7 

Parâmetros do APV obtidos da otimização  
𝑚* (kg) - 20 5 25 

𝑘* (N/m) - 2,26x104 4,42x107 1,95x108 
𝑐* (Ns/m) - 859,1 850 2200 

Nota: Valores de deflexão são em relação à posição de equilíbrio estático. 

 

Nas FIG. 5.3 e 5.4, são apresentadas, respectivamente, as curvas de deflexão transversal 

da boca do tubo durante e após o disparo sem o APV, com o APV de KATHE (1997) e os 

APV otimizados. Observa-se que o APV de KATHE (1997), apesar de ampliar as deflexões 

transversais máximas, durante e após o disparo, reduziu consideravelmente o tempo de 

acomodação do tubo após o disparo; já com os APV otimizados, este tempo praticamente não 

foi alterado em relação ao disparo sem APV. 

Na FIG. 5.3, pode-se observar que a maior atenuação obtida com os APV otimizados foi 

da deflexão transversal máxima da boca do tubo no momento da saída do projétil, que foi de 

21% e 17%, quando posicionados na boca e no centro do tubo, respectivamente. A redução da 

deflexão da boca do tubo no momento da saída do projétil está relacionada diretamente com a 

precisão do disparo. 
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FIG. 5.3: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante o disparo; comparação sem APV e com 

APV utilizados. 

 

            
FIG. 5.4: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; comparação sem APV 

e com APV utilizados. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
x 10−3

−0.06

−0.05

−0.04

−0.03

−0.02

−0.01

0

0.01

t(s)

u(
L,

t)[
m

m
]

 

 

Sem APV
APV KATHE (1997)
APV otimizado centro
APV otimizado boca

5 5.001     5.002     5.003      5.004     5.005     5.006      5.007     5.008 
                                                    t(s) 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

t(s)

u(
L,

t)[
m

m
]

 

 
Sem APV
APV KATHE (1997)
APV otimizado centro
APV otimizado boca

5               5.2                  5.4                  5.6                  5.8                   6                 
                           t(s) 



90 
 

O fato de os absorvedores não terem alcançado uma atenuação mais significativa das 

vibrações impostas ao tubo devido ao disparo, e até as ampliarem em alguns aspectos, pode 

ser explicado pelo incremento da curvatura inicial do tubo causada pelo peso do absorvedor. 

Na TAB. 5.2, pode-se verificar o quanto a deflexão transversal de equilíbrio estático é 

aumentada, principalmente pelo APV de KATHE (1997). Conforme demostrado na seção 

4.2.1, quanto maior a curvatura inicial do tubo, maiores são as forças inerciais geradas. 

Portanto, apesar de o APV atenuar as vibrações, quando este é acoplado ao tubo são impostas 

maiores forças ao tubo pela munição do que quando não há absorvedor. 

 

 

5.2.2 CSR 106 MM M40 

 

 

Nas simulações de otimização do APV e consequente redução das vibrações decorrentes 

do disparo do CSR 106 mm, devido à falta de dados de referência dos parâmetros do APV, os 

espaços de busca dos mesmos foram definidos através de proporção em relação aos utilizados 

para o canhão 120 mm. Na TAB. 5.3, são apresentados os parâmetros utilizados para o 

método PSO. 

 

TAB. 5.3: Parâmetros PSO. 

Parâmetros APV 
PSO 𝑚* (kg) 𝑘* (N/m) 𝑐* (Ns/m) 

Espaço de busca 0,1 – 5 1x102 – 1x107 5 – 1000 
e 0,17 - - - 

𝜕 0,5 - - - 
𝐵' 1 - - - 
𝐵( 1,2 - - - 

População (s) 20 - - - 
 

Os resultados de otimização do APV para o CSR 106 mm são apresentados na TAB. 5.4. 

Ao contrário do ocorrido com o canhão 120 mm, a maior atenuação ocorreu com o APV 

acoplado ao centro do tubo, sendo a deflexão vertical máxima da boca do tubo após o disparo 

atenuada em 14,2%. Quando o APV foi acoplado à boca do tubo, as vibrações foram 

minimamente ampliadas, em pouco mais de 1%.  
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Quanto aos parâmetros do APV estimados, foi verificada grande diferença em relação à 

massa do APV; quando este foi acoplado à boca do tubo, sua massa foi quase 30 vezes menor 

que quando acoplado ao centro do tubo. 

    

TAB. 5.4: Resultados CSR 106 mm com APV. 

Deflexão transversal 
da boca do tubo 

Sem 
APV 

Com APV 
otimizado na boca 

do tubo 

Com APV 
otimizado no 

centro do tubo 

- 
Dif. 
(%) 

- 
Dif. 
(%) 

Máxima durante 

disparo (mm) 
0,0542 0,0549 1,3 0,0525 -3,1 

Máxima após disparo 

(mm) 
0,3071 0,3106 1,1 0,2634 -14,2 

Deflexão equilíbrio 

estático (mm) 
-1,3149 -1,3212 0,5 -1,3846 5,3 

Parâmetros do APV obtidos da otimização 

𝑚* (kg) - 0,1 2,86 

𝑘* (N/m) - 3,52x106 1,29x106 
𝑐* (Ns/m) - 11,8 5 

Nota: Valores de deflexão são em relação a posição de equilíbrio estático. 

 

Na FIG. 5.5, são mostradas as curvas de deflexão transversal da boca do tubo durante o 

disparo, com e sem os APV, onde é evidenciada a mínima atuação dos APV durante o 

disparo. Além da pouca atenuação das deflexões transversais máximas do tubo alcançada com 

os APV otimizados, estes tampouco influenciaram no tempo de acomodação do tubo do CSR 

após o disparo, conforme pode ser visualizado na FIG. 5.6, onde são mostradas as curvas de 

deflexão transversal da boca do tubo durante e após o disparo, com e sem os APV. 

Uma possível explicação para a ineficiência dos APV no CSR, principalmente quando 

este é acoplado à boca do tubo, está relacionada ao baixo peso do tubo da arma em relação ao 

seu calibre. De forma que qualquer pequena quantidade de massa adicionada à boca do tubo 

causa um aumento relevante da deflexão transversal de equilíbrio estático, aumentando as 

forças de interação projétil-tubo e consequentemente as vibrações do tubo. 
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FIG. 5.5: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CSR 106 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante o disparo; comparação sem APV e com 

APV otimizados. 

 

           
FIG. 5.6: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CSR 106 mm, em 

relação à posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; comparação sem APV 

e com APV otimizados. 
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5.3 SIMULAÇÕES E RESULTADOS COM APV – FO ALTERADA 
 

 

O objetivo da utilização do APV foi a redução das vibrações decorrentes do 

deslocamento do projétil através do tubo da arma. Dessa forma, através do método PSO 

buscou-se otimizar os parâmetros do APV, sendo a FO definida como a deflexão vertical 

máxima da boca do tubo durante e após o disparo apresentada na simulação do disparo da 

arma com o APV. Os resultados obtidos pelas simulações executadas na seção anterior 

mostraram que a maior atenuação obtida foi da deflexão vertical da boca do tubo durante o 

disparo, especificamente no momento da saída do projétil, deflexão esta que está relacionada 

diretamente com a precisão do disparo. Nesse sentido, foram realizadas novas simulações 

onde buscou-se reduzir a deflexão da boca do tubo no momento da saída do projétil. Para isso, 

na aplicação do método PSO, a FO foi alterada conforme abaixo: 

 

𝑆 𝑋4	 = 𝑎𝑏𝑠 𝑢 𝐿, 𝑡, 𝑋4	 – 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜	𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 , para	t

= momento	da	saída	do	projétil		
(5.8) 

 

 

5.3.1 CANHÃO 120 mm M256 COM MUNIÇÃO HE – FO ALTERADA 

 

 

Os parâmetros utilizados nas simulações foram os mesmos utilizados na seção 5.2.1, 

somente o erro utilizado como critério de parada do método PSO que foi alterado para: e =

0,0202, que corresponde a uma atenuação de 60% da deflexão vertical da boca do tubo no 

momento da saída do projétil quando o APV não foi utilizado.	

Na TAB. 5.5, são apresentados os resultados das simulações realizadas quando a FO foi 

alterada, buscando-se estimar através do método PSO os parâmetros ótimos do APV, a fim de 

se reduzir a deflexão transversal máxima da boca do tubo no momento da saída do projétil. 

Quando o APV otimizado foi posicionado na boca do tubo a atenuação da deflexão 

transversal da boca do tubo no momento da saída do projétil foi de 46%, similar ao obtido por 

LITTLEFIELD et al. (2002). Quando posicionado no centro do tubo os resultados obtidos 

foram piores que os obtidos na seção 5.2.1. 
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Quanto aos parâmetros do APV estimados através do método PSO, quando posicionado 

na boca do tubo, estes mostraram-se distintos dos estimados na seção 5.2.1, principalmente 

em relação a massa do APV. Já quando posicionado no centro do tubo não foram observadas 

grandes diferenças.  

 

TAB. 5.5: Resultados canhão 120 mm com APV – FO alterada. 

Deflexão 
transversal da boca 

do tubo 

Sem 
APV 

Com APV 
otimizado na boca 

do tubo 

Com APV 
otimizado no 

centro do tubo 

- 
Dif. 
(%) 

- 
Dif. 
(%) 

Momento da saída 

do projétil (mm) 
-0,0505 -0,0273 -46 -0,0434 -14 

Máxima após 

disparo (mm) 
0,6450 0,5651 -12,4 0,5940 -7,9 

Deflexão 

equilíbrio estático 

(mm) 
-2,2095 -2,4881 12,6 -2,3135 4,7 

Parâmetros do APV obtidos da otimização 
𝑚* (kg) - 14,05 25 

𝑘* (N/m) - 1,29x108 3,51x108 
𝑐* (Ns/m) - 3061 8,5x104 

Nota: Valores de deflexão são em relação a posição de equilíbrio estático. 

 

Nas FIG. 5.7 e 5.8 são apresentadas, respectivamente, as curvas de deflexão transversal 

da boca do tubo, durante e após o disparo sem o APV, e com os APV otimizados. Na FIG. 5.7 

pode-se observar que quando posicionado na boca do tubo o APV otimizado inferiu 

considerável atenuação da deflexão transversal da boca do tubo durante o disparo, 

principalmente no momento da saída do projétil, possibilitando um aumentando na precisão 

do disparo. 

Na FIG. 5.8, pode-se observar que deflexão transversal máxima da boca do tubo após o 

disparo também foi atenuada com os dois APV otimizados, porém o tempo de acomodação do 

tubo praticamente não se altera. 
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FIG. 5.7: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação a posição de equilíbrio estático, durante o disparo; comparação sem APV e com 

APV otimizados – FO alterada. 

 

          
FIG. 5.8: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação a posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; comparação sem APV 

e com APV otimizados – FO alterada. 
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Os parâmetros do APV obtidos nesta seção foram otimizados buscando a minimização da 

deflexão vertical da boca do tubo no momento da saída do projétil. Porém o momento exato 

da saída do projétil pode apresentar uma pequena variação para um mesmo tipo de munição e 

uma grande variação para munições de tipos diferentes, que apresentam uma grande variação 

na velocidade de boca imposta ao projétil, conforme apresentado na seção 4.2.4. Dessa forma, 

foi simulado o disparo da munição APFSDS M289 pelo canhão 120 mm com o APV 

otimizado nesta seção acoplado a boca do tubo, a fim de verificar se o APV otimizado para 

munição HE funciona com outro tipo de munição. 

Na TAB. 5.6 são apresentados os resultados obtidos nas simulações do disparo da 

munição APFSDS, com e sem o APV acoplado ao tubo do canhão 120 mm. Os resultados 

mostram que mesmo sendo otimizado para munição HE, o APV também funcionou na 

atenuação da deflexão transversal da boca do tubo no momento da saída do projétil quando 

utilizada a munição APFSDS, sendo alcançada uma atenuação de 30%. Já após o disparo a 

deflexão vertical da boca do tubo apresentou uma pequena ampliação em comparação com o 

disparo sem APV. Os resultados obtidos podem ser visualizados também nas FIG. 5.9 e 5.10, 

onde são apresentadas as curvas de deflexão transversal da boca do tubo com e sem o APV, 

durante e após o disparo da munição APFSDS, respectivamente. 

 

TAB. 5.6: Resultados canhão 120 mm com APV – munição APFSDS. 

Deflexão transversal da boca 
do tubo 

Sem APV 
Com APV 

otimizado na 
boca do tubo 

Diferença (%) 

Momento da saída do projétil 

(mm) 
-0,0347 -0,0243 -30 

Máxima após disparo  

(mm) 
0,3608 0,3806 5,5 

Nota: Valores de deflexão são em relação a posição de equilíbrio estático. 
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FIG. 5.9: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação a posição de equilíbrio estático, durante o disparo; comparação com e sem APV 

– munição APFSDS. 

 

          
FIG. 5.10: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do canhão 120 mm, em 

relação a posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; comparação com e 

sem APV – munição APFSDS. 
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5.3.2 CSR 106 mm M40 – FO ALTERADA 

 

 

Os parâmetros utilizados nas simulações foram os mesmos utilizados na seção 5.2.2, 

somente o erro utilizado como critério de parada do método PSO que foi alterado para: e =

0,0217, que corresponde a uma atenuação de 60% da deflexão vertical da boca do tubo no 

momento da saída do projétil quando o APV não foi utilizado. 

Conforme observa-se na TAB. 5.7, quando alterada a FO, com o intuito de se buscar os 

parâmetros ótimos do APV a fim de atenuar a deflexão transversal máxima da boca do tubo 

no momento da saída do projétil, foram obtidos resultados melhores que na seção 5.2.2, 

porém mais modestos que os obtidos com o canhão 120 mm. Em contrapartida, a deflexão 

transversal máxima da boca do tubo após o disparo aumentou nos dois casos simulados, 

principalmente quando o APV foi posicionado na boca do tubo, quando a esta deflexão 

aumentou em 30,5%. 

Quanto aos parâmetros do APV estimados, foram obtidos valores muito diferentes dos 

obtidos na seção 5.2.2, principalmente em relação a massa e o coeficiente de amortecimento. 

    

TAB. 5.7: Resultados CSR 106 mm com APV – FO alterada. 

Deflexão transversal da 
boca do tubo 

Sem 
APV 

Com APV 
otimizado na boca 

do tubo 

Com APV 
otimizado no 

centro do tubo 

- 
Dif. 
(%) 

- 
Dif. 
(%) 

Momento da saída do 

projétil (mm) 
0,0542 0,0484 -10,7 0,0503 -7,2 

Máxima após disparo (mm) 0,3071 0,4009 30,5 0,3154 2,7 
Deflexão equilíbrio estático 

(mm) 
-1,3149 -1,4353 9,1 -1,4198 8 

Parâmetros do APV obtidos da otimização 

𝑚* (kg) - 1,82 5 

𝑘* (N/m) - 1x107 1x107 
𝑐* (Ns/m) - 183 763 

Nota: Valores de deflexão são em relação a posição de equilíbrio estático. 
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Na FIG. 5.11 são mostradas as curvas de deflexão transversal da boca do tubo durante o 

disparo, com e sem os APV, onde observa-se a atenuação obtida com os APV otimizados 

durante o disparo, já na FIG. 5.12, observa-se o quanto as vibrações foram ampliadas após o 

disparo, principalmente quando o APV foi posicionado na boca do tubo. 

 

 
FIG. 5.11: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CSR 106 mm, em 

relação a posição de equilíbrio estático, durante o disparo; comparação sem APV e com 

APV otimizados – FO alterada. 
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FIG. 5.12: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CSR 106 mm, em 

relação a posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; comparação sem APV 

e com APV otimizados – FO alterada. 
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o APV quando otimizado para o disparo de um tipo de munição, pode funcionar também para 

o disparo de outros tipos de munição. 

 

TAB. 5.8: Resultados CSR 106 mm com APV – velocidade de boca do projétil alterada. 

Deflexão 
transversal da 
boca do tubo 

Com -20% da velocidade de boca 
do projétil 

Com +20% da velocidade de boca 
do projétil 

Sem 
APV 

Com APV 
otimizado na 
boca do tubo 

Dif. 
(%) 

Sem 
APV 

Com APV 
otimizado na 
boca do tubo 

Dif. 
(%) 

Momento da 

saída do projétil 

(mm) 
0,0612 0,0558 -8,8 0,0325 0,0292 -10,2 

Máxima após 

disparo (mm) 
0,1626 0,2009 23,5 0,5149 0,6532 26,8 

Nota: Valores de deflexão são em relação a posição de equilíbrio estático. 

 

 
FIG. 5.13: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CSR 106 mm, em 

relação a posição de equilíbrio estático, durante o disparo; comparação com e sem APV 

– velocidade de boca do projétil alterada. 
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FIG. 5.14: Deflexão transversal da extremidade livre do tubo do CSR 106 mm, em 

relação a posição de equilíbrio estático, durante e após o disparo; comparação com e 

sem APV – velocidade de boca do projétil alterada. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 

Este trabalho teve como objetivo a modelagem de tubos flexíveis de armamentos pesados 

e a análise das vibrações do tubo de armamentos decorrentes do disparo, bem como suas 

atenuações com o emprego de um absorvedor passivo de vibrações. O estudo foi baseado na 

teoria de vigas sujeitas a cargas móveis. Dessa forma, o tubo da arma foi modelado como viga 

Bernoulli-Euler engastada sujeita a uma carga móvel, i.e., o projétil, sendo este modelado 

com contato rígido e movimento prescrito em relação ao tubo, movendo-se longitudinalmente 

em seu interior. Quanto à força transmitida ao tubo pela passagem da carga móvel, foram 

utilizadas três abordagens: inicialmente foi considerada apenas a força da gravidade, 

posteriormente foi incluída a força de inércia, e por fim incluídos os efeitos das forças de 

Coriolis e centrípeta na força de inércia. 

O projétil também foi modelado com um grau de liberdade vertical em relação ao tubo, 

sendo conectado ao mesmo através de sistemas mola-amortecedor e deslocando-se 

longitudinalmente com movimento prescrito. 

O peso do tubo da arma foi considerado no modelo. Em alguns casos, a trajetória do 

projétil ao longo da direção longitudinal do tubo da arma foi previamente obtida através de 

simulação com o software de balística interna PRODAS®. Quando não foi possível a 

utilização de dados de balística interna, o projétil foi simulado com aceleração constante. 

Os modelos desenvolvidos negligenciam a rotação do projétil, portanto os armamentos 

que foram simulados são do tipo alma lisa. São também negligenciadas duas fontes de 

vibração do tubo da arma decorrentes do disparo, quais sejam, vibrações geradas pelas forças 

impostas pelo sistema de recuo e pelo deslocamento ao longo do tubo dos gases provenientes 

da queima do propelente da munição (SIMKINS, 1978).  

Os modelos desenvolvidos apresentaram resultados coerentes quando comparados com 

os de trabalhos obtidos da literatura em simulações onde foram reproduzidos três casos de 

vigas sujeitas a cargas móveis. 

Quando simulados os disparos de armamentos, foi verificado que o peso do tubo tem 

grande influência nas vibrações geradas decorrentes do deslocamento do projétil, não 

devendo, assim, ser negligenciado no modelo. 
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Foi verificado também que as forças de inércia impostas ao tubo pela passagem do 

projétil são as maiores responsáveis por suas amplitudes, sendo de grande importância a 

utilização do modelo mais completo de carga móvel, apresentado na seção 3.3, para este tipo 

de análise. Este modelo de contato rígido, quando confrontado com o modelo de projétil 

suspenso por sistemas mola-amortecedor, apresentou resultados muito similares. 

Quanto à influência da massa e velocidade do projétil nas vibrações impostas ao tubo, foi 

constatado, através de simulações do disparo de diferentes munições, que a massa apesenta 

maior influência do que a velocidade. 

A simulação do disparo da munição HE M344A1 pelo CSR 106 mm M40 demonstrou 

que podem ser ocasionados desvios no projétil maiores que 0,5 m do alvo pretendido. São 

necessários testes experimentais a fim de confirmação dos resultados, uma vez que não foram 

encontrados dados dessa natureza na literatura. 

Com respeito à tentativa de atenuação das vibrações do tubo, decorrentes da passagem do 

projétil, com o uso de absorvedores passivos de vibrações otimizados, foram alcançados 

resultados semelhantes aos reportados na literatura em relação à deflexão da boca do tubo no 

momento da saída do projétil, deflexão que tem mais influência na precisão do disparo. Com 

o canhão 120 mm M256, foram alcançados melhores resultados quando o APV foi acoplado à 

boca do tubo, sendo a deflexão transversal máxima da boca do tubo no momento da saída do 

projétil atenuada em 46%. Quanto ao CSR 106 mm M40 não foram obtidos resultados tão 

relevantes quanto aos obtidos para o canhão 120 mm. Os melhores resultados obtidos da 

atenuação da deflexão da boca do tubo no momento da saída do projétil foram com o APV 

posicionado na boca do tubo. Quando acoplado ao centro do tubo, foram obtidos melhores 

resultados para a atenuação da deflexão transversal máxima da boca do tubo após o disparo. 

De forma geral, conforme demostrado através do trabalho desenvolvido, importantes 

aspectos referentes à vibração do tubo do armamento decorrentes do deslocamento do projétil 

por este foram verificados. Porém, para serem realizadas análises das vibrações do tubo da 

arma decorrentes do disparo mais próximas da realidade, faz-se necessário um aprimoramento 

do modelo desenvolvido. Assim sendo, são propostas as seguintes sugestões para trabalhos 

futuros sobre o tema: 

 

•   Incluir no modelo o efeito das forças provenientes do recuo do tubo da arma. Conforme 

afirmado por SIMKINS (1978), estas forças têm a maior contribuição para as vibrações do 
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tubo devido ao disparo. O autor apresenta em seu trabalho modelagem matemática para 

inclusão desta fonte de vibração.	

•   Incluir no modelo o efeito das forças geradas devido ao deslocamento dos gases 

provenientes da queima do propelente da munição. SIMKINS (1978) também apresenta, em 

seu trabalho, modelagem matemática para inclusão destas forças no modelo.	

•   Incluir no modelo o efeito das forças impostas ao tubo da arma devido à rotação do 

projétil. Atualmente muitos armamentos possuem alma raiada.	

•   Realizar experimentos reais de análise das vibrações do tubo do armamento 

decorrentes do disparo, pois há poucos dados de curvas de deflexão do tubo de armas 

decorrente do disparo disponíveis na literatura. O Centro de Avaliações do Exército Brasileiro 

(CAEx) possui local adequado para este tipo de experimento.	

•   Realizar simulações com o uso de absorvedores de vibrações não lineares.	
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8.1 APÊNDICE 1: DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS E TORQUES NODAIS MODELO 

MASSA MÓVEL 

 

 

Durante a passagem da massa móvel pelo EF, 𝐸4, além da força concentrada, 	𝑓6'78  (EQ. 

3.1), soma-se a força concentrada, 𝑓6(78  (EQ. 3.8), onde a aceleração do ponto da viga em que 

a massa móvel se encontra é calculada de acordo com a EQ. 3.9. Dessa forma, substituindo a 

EQ. 3.9 na EQ. 3.8, obtém-se: 

 

𝑓6(78 𝑡 = −𝑀 𝜓'𝑢'"8 + 𝜓(𝑢("8 + 𝜓t𝑢t"8 + 𝜓u𝑢u"8  (8.1) 

 

Esta força concentrada é então decomposta entre as forças e torques nodais (EQ. 3.2-3.5), 

obtendo-se: 

 

𝐹6'78 𝑡 = −𝑀 𝜓'(𝑢'"8 + 𝜓(𝜓'𝑢("8 + 𝜓t𝜓'𝑢t"8 + 𝜓u𝜓'𝑢u"8  (8.2) 

  

𝐹6(78 𝑡 = −𝑀 𝜓'𝜓(𝑢'"8 + 𝜓(
(𝑢("8 + 𝜓t𝜓(𝑢t"8 + 𝜓u𝜓(𝑢u"8  (8.3) 

  

𝐹6t78 𝑡 = −𝑀 𝜓'𝜓t𝑢'"8 + 𝜓(𝜓t𝑢("8 + 𝜓t
(𝑢t"8 + 𝜓u𝜓t𝑢u"8  (8.4) 

  

𝐹6u78 𝑡 = −𝑀 𝜓'𝜓u𝑢'"8 + 𝜓(𝜓u𝑢("8 + 𝜓t𝜓u𝑢t"8 + 𝜓u
(𝑢u"8  (8.5) 

 

Rearranjando as EQ. 8.2-8.5 e colocando-as na forma matricial, obtém-se a EQ. 3.10. 
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8.2 APÊNDICE 2: DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS E TORQUES NODAIS MODELO 

COM INCLUSÃO DOS EFEITOS DAS FORÇAS DE CORIOLIS E CENTRÍPETA 

DECORRENTES DO MOVIMENTO DA MASSA MÓVEL 

 

 

Quando os efeitos das forças de Coriolis e centrípeta são considerados no modelo, a força 

concentrada, 𝑓6(78 , imposta ao EF, 𝐸4, por ocasião da passagem da massa móvel, é 

representada conforme demostrado na seção 3.3 pela EQ. 3.17, onde a aceleração, a 

velocidade e o deslocamento do ponto da viga em que a massa móvel se encontra são 

calculados conforme as EQ. 3.9, 8.6 e 8.7, respectivamente. 

 

𝑢"8 = 𝜓'𝑢'"8 + 𝜓(𝑢("8 + 𝜓t𝑢t"8 + 𝜓u𝑢u"8 (8.6) 

  

𝑢"8 = 𝜓'𝑢'"8 + 𝜓(𝑢("8 + 𝜓t𝑢t"8 + 𝜓u𝑢u"8 (8.7) 

 

Substituindo as EQ. 3.9, 8.6 e 8.7 na EQ. 3.17, obtém-se: 

 

𝑓6(78 𝑡 = −𝑀 𝜓'𝑢'"8 + 𝜓(𝑢("8 + 𝜓t𝑢t"8 + 𝜓u𝑢u"8

+ 2 𝜓'𝑢'"8 + 𝜓(𝑢("8 + 𝜓t𝑢t"8 + 𝜓u𝑢u"8
o𝑣$

+ 𝜓'𝑢'"8 + 𝜓(𝑢("8 + 𝜓t𝑢t"8 + 𝜓u𝑢u"8
oo 𝑣$ (

+ 𝜓'𝑢'"8 + 𝜓(𝑢("8 + 𝜓t𝑢t"8 + 𝜓u𝑢u"8
o𝑎$  

(8.8) 

 

Esta força concentrada é decomposta entre as forças e torques nodais (EQ. 3.2-3.5), 

obtendo-se: 

 

𝐹6'78 𝑡 = −𝑀 𝜓'(𝑢'"8 + 𝜓(𝜓'𝑢("8 + 𝜓t𝜓'𝑢t"8 + 𝜓u𝜓'𝑢u"8

− 2𝑀𝑣$ 𝜓'𝜓'o𝑢'"8 + 𝜓'𝜓(
o𝑢("8 + 𝜓'𝜓t

o𝑢t"8 + 𝜓'𝜓u
o𝑢u"8

− 𝑀 𝑣$ ( 𝜓'𝜓'oo𝑢'"8 + 𝜓'𝜓(
oo𝑢("8 + 𝜓'𝜓t

oo𝑢t"8 + 𝜓'𝜓u
oo𝑢u"8

− 𝑀𝑎$ 𝜓'𝜓'o𝑢'"8 + 𝜓'𝜓(
o𝑢("8 + 𝜓'𝜓t

o𝑢t"8 + 𝜓'𝜓u
o𝑢u"8  

(8.9) 
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Rearranjando as EQ. 8.9-8.12 e colocando-as na forma matricial, obtém-se a EQ. 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹6(78 𝑡 = −𝑀 𝜓'𝜓(𝑢'"8 + 𝜓(
(𝑢("8 + 𝜓t𝜓(𝑢t"8 + 𝜓u𝜓(𝑢u"8

− 2𝑀𝑣$ 𝜓(𝜓'o𝑢'"8 + 𝜓(𝜓(
o𝑢("8 + 𝜓(𝜓t

o𝑢t"8 + 𝜓(𝜓u
o𝑢u"8

− 𝑀 𝑣$ ( 𝜓(𝜓'oo𝑢'"8 + 𝜓(𝜓(
oo𝑢("8 + 𝜓(𝜓t

oo𝑢t"8 + 𝜓(𝜓u
oo𝑢u"8

− 𝑀𝑎$ 𝜓(𝜓'o𝑢'"8 + 𝜓(𝜓(
o𝑢("8 + 𝜓(𝜓t

o𝑢t"8 + 𝜓(𝜓u
o𝑢u"8  

(8.10) 

  

𝐹6t78 𝑡 = −𝑀 𝜓'𝜓t𝑢'"8 + 𝜓(𝜓t𝑢("8 + 𝜓t
(𝑢t"8 + 𝜓u𝜓t𝑢u"8

− 2𝑀𝑣$ 𝜓t𝜓'o𝑢'"8 + 𝜓t𝜓(
o𝑢("8 + 𝜓t𝜓t

o𝑢t"8 + 𝜓t𝜓u
o𝑢u"8

− 𝑀 𝑣$ ( 𝜓t𝜓'oo𝑢'"8 + 𝜓t𝜓(
oo𝑢("8 + 𝜓t𝜓t

oo𝑢t"8 + 𝜓t𝜓u
oo𝑢u"8

− 𝑀𝑎$ 𝜓t𝜓'o𝑢'"8 + 𝜓t𝜓(
o𝑢("8 + 𝜓t𝜓t

o𝑢t"8 + 𝜓t𝜓u
o𝑢u"8  

(8.11) 

  

𝐹6u78 𝑡 = −𝑀 𝜓'𝜓u𝑢'"8 + 𝜓(𝜓u𝑢("8 + 𝜓t𝜓u𝑢t"8 + 𝜓u
(𝑢u"8

− 2𝑀𝑣$ 𝜓u𝜓'o𝑢'"8 + 𝜓u𝜓(
o𝑢("8 + 𝜓u𝜓t

o𝑢t"8 + 𝜓u𝜓u
o𝑢u"8

− 𝑀 𝑣$ ( 𝜓u𝜓'oo𝑢'"8 + 𝜓u𝜓(
oo𝑢("8 + 𝜓u𝜓t

oo𝑢t"8 + 𝜓u𝜓u
oo𝑢u"8

− 𝑀𝑎$ 𝜓u𝜓'o𝑢'"8 + 𝜓u𝜓(
o𝑢("8 + 𝜓u𝜓t

o𝑢t"8 + 𝜓u𝜓u
o𝑢u"8  

(8.12) 
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8.3 APÊNDICE 3: FLUXOGRAMA DO PROCESSO ITERATIVO DO MÉTODO PSO 

 

 

 
FIG. 8.1: Fluxograma do processo iterativo do método PSO (Adaptado de COLAÇO et 

al., 2006). 
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