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INTRODUÇÃO: 

O estudo apresentado aqui consiste na investigação dos modos de precessão e velocidades críticas de 

operação encontradas em rotores desbalanceados. A transmissibilidade de movimento que essa massa 

desbalanceada ocasiona no sistema traduz um fenômeno bem comum nesse tipo de equipamento. Os fatores 

causadores do desbalanceamento são em sua maioria oriundos de uma montagem incorreta do equipamento, um 

possível mal dimensionamento do sistema, desgastes naturais devido suas condições de operação e também a 

falta de manutenções programadas.  

A dificuldade na simulação de um equipamento sujeito a todas essas condições mencionadas 
anteriormente faz com que modelos mais simples sejam utilizados. Embora esses modelos possam parecer 

simplificados demais para serem aplicados aos problemas encontrados na prática, as ocorrências de vibração 

obtidas nessas modelagens são frequentemente encontradas em máquinas reais (LEE, 2005).  

METODOLOGIA: 

Após a etapa de revisão bibliográfica, algumas condições iniciais foram determinadas para que as 

modelagens pudessem ser iniciadas.  

O rotor escolhido no estudo baseia-se no apresentado por Laval, também conhecido como modelo de 

JeffCott, que sem dúvidas é um dos precursores no assunto. Além disso, na modelagem tem-se inicialmente o 

rotor curto. Esse tipo de equipamento é geralmente encontrado em situações onde a dimensão do eixo é uma 

condição limitante. Ademais, os mancais utilizados nessa etapa serão modelados como mancais rígidos.  

Para o primeiro modelo procurou-se analisar os modos de precessão somente para o rotor. A partir do 

diagrama de corpo livre do sistema, tem-se a seguinte equação do movimento, em sua forma generalizada e 

também expandida (Eq. 2): 

 

 

A força de excitação F que é decorrente do desbalanceamento, depende da massa desbalanceada m1  , 

da excentricidade do sistema e , bem como da frequência ω  como pode ser visto: 
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Para X(t) dado pela equação 5:   

 

E suas derivadas de primeira e segunda ordem, obtém-se o sistema linear: 

 

Ao considerar o sistema acima em sua forma generalizada, obtém-se: 

 

Onde a matriz de rigidez dinâmica em sua forma complexa é dada por: 

 

E o cálculo do vetor de deslocamentos complexo pode ser feito da seguinte forma: 

 

O vetor de deslocamento em sua forma apresentada acima diz respeito ao sistema de coordenadas físicas 

y e z, contudo para que se obtenham os modos direto e retrogrado se faz necessária uma conversão do vetor de 

deslocamentos X para coordenadas direcionais fd (forward) e b (backward) (OKABE,2011). Sendo assim, define se 

a matriz de transformação T e sua inversa dadas por: 

 

E o respectivo vetor das coordenadas direcionais: 

 

Sendo que o b- é o conjugado de b  

O segundo modelo apresentado na figura 1, se aproxima mais do enfoque desse estudo, que consiste na 

análise de sistemas constituídos por rotor e fundação. 

 
Figura 1: Modelo de Rotor com massa desbalanceada 

Fonte: Dynamics of Rotor and Fundations (1993) 

Agora tem-se a análise modal complexa do sistema completo: rotor e fundação do tipo bloco rígido.  
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Seguindo a metodologia já apresentada, obteve-se o DCL do modelo em sua forma expandida (Eq.12) : 

 

Feito isso aplicaram-se todas etapas apresentadas no primeiro modelo e que são necessárias para 

obtenção das coordenadas direcionais do rotor. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A primeira situação modelada consiste no rotor sem fundação, curto e com mancais rígidos. Inicialmente 
considerou-se o equipamento com massa M de 50 kg, constantes de elasticidade Ky e KZ da ordem de 1·105 e 1·107 
N/m respectivamente, e coeficiente de amortecimento Cy e CZ de 1·102 para ambos. Além disso, a excentricidade 
da massa de 1·10-3 

Após a simulação, observou-se que as maiores amplitudes estavam próximas as frequências de 
ressonância do sistema, 44,72 rad/s na direção y e 447 rad/s na direção z. Também pode se observar que até o 
primeiro pico o comportamento do equipamento se mantinha estável e após o primeiro pico temos a 
predominância do modo retrogrado. A situação se altera perto dos 500 rad/s.  

 

Gráfico 1: Modelo de Rotor com massa desbalanceada 

Fonte: O Autor (2022) 
 

Outro fator que interfere de modo crucial no comportamento do sistema é o amortecimento. Se 

aumentados os coeficientes Cy e CZ de 1·102 para 1·103, ou seja, um amortecimento 10x maior, observa-se uma 

queda nas amplitudes de vibração, bem como uma transição mais amena dos modos retrogrado e direto.  

O modelo cujos resultados serão apresentados agora é o mais completo, haja vista que representa um 

sistema composto por rotor e fundação. Para essa configuração (Gráfico 3) tem-se as seguintes condições iniciais: 

Ky1 e Kz1 da ordem de 1·105 e 1·107 N/m respectivamente. Sendo essas as constantes relacionadas ao rotor. Para 

a fundação tem-se Ky2 e Kz2 ambas com amortecimento de 1·108 N/m.  O amortecimento é o mesmo para o 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

rotor e fundação em ambas as direções, 1·102. As massas do rotor e da fundação são de 50kg e 100 kg 

respectivamente. A excentricidade é de 1·10-3 . 

  
Gráfico 2: Modelo de Rotor + Bloco Rígido com massa desbalanceada 

Fonte: O Autor (2022) 

 

Note que para essa situação, tem-se as mesmas condições inicias do primeiro modelo simulado, mas um 

comportamento bem diferente. No intervalo entre 100 e 400 rad/s temos picos onde a amplitude de vibração é 

elevada e também muitas alternâncias entre os modos direto e retrogrado. Esse comportamento certamente 

pode ser muito danoso para o equipamento, principalmente nas faixas de frequência onde predomina o modo 

retrogrado. 

Para a segunda etapa do projeto, utilizou-se uma configuração rotor + fundação, sendo ela modelada 

como elemento de viga flexível em balanço, similar as configurações encontradas nas turbinas eólicas. A 

modelagem do rotor permaneceu em Phyton, entretanto a estrutura de suporte foi gerada com o auxílio do ANSYS 

em três situações distintas: Viga quadrada de área igual a 0.04m2, momentos de inercia da ordem de 1,33*10-4 e 

1m de comprimento, configuração anterior com 0.5m de comprimento, e por último alterou-se a geometria da 

viga para uma retangular com 0.08m2, momentos de inercia em y de 2,67*10-4 e em z de 1,066*10-3 e mantendo 

o comprimento inicial. Ademais, o material selecionado para a modelagem da viga em todas as variantes foi o aço 

1020, cuja densidade e modulo de Young já são conhecidos. O comportamento da situação 2 pode ser visto no 

gráfico 3: 

 

Gráfico 3: Modelo de Rotor + Elemento Viga 2 com massa desbalanceada 

Fonte: O Autor (2022) 
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A partir do gráfico 3, pode-se observar uma semelhança no comportamento do rotor com o modelado no 

gráfico 2, embora no intervalo entre 260 a 350 rad/s não se tem tantos picos de vibração quanto no modelo tipo 

bloco rígido. Isso se deve principalmente ao poder de absorção superior da viga quando comparado ao bloco. 

Por fim tem-se o gráfico 4 que apresenta o comportamento do sistema rotor + viga na configuração 3: 

 

Gráfico 4: Modelo de Rotor + Elemento Viga 3 com massa desbalanceada 

Fonte: O Autor (2022) 

Para a configuração de viga número 3 a área da seção transversal da viga é menor que a anterior, sua 

seção passa a ser retangular e os momentos de inercia também mudam. Nesse caso observa-se uma mudança 

considerável nos modos de vibrar da fundação, principalmente na faixa que parte de 100 rad/s até 200 rad/s . A 

pesquisa ainda sendo desenvolvida e até o presente momento estamos na reta final da implementação das 

coordenadas mistas e elaboração do Campbell. 

CONCLUSÕES 

Por fim eu gostaria de agradecer ao meu orientador Pr.Dr. Eduardo de Paiva Okabe por acreditar no meu 

trabalho, e ao CNPq pelo fomento à pesquisa. O estudo ainda está em andamento e acredito que ao final teremos 

alcançado os objetivos projetados para a pesquisa. 
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