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Resumo
A Engenharia Concorrente é um método de desenvolvimento de produtos no qual os vários
departamentos trabalham paralelamente, desde o início do projeto, de forma integrada e cooperativa,
reduzindo o tempo e os custos de desenvolvimento.
“A Gestão do Conhecimento é o processo de recolha, distribuição e uso eficiente de conhecimento”
(Davenport T. 1994).

São considerados como sendo gestão de conhecimento todos os processos que promovem a
conservação do conhecimento, tácito e explícito, existente dentro das organizações, nomeadamente
nos seus funcionários, convertendo-o em informação útil, acessível e independente do portador.
Esta dissertação incide sobre estas duas ideias chave aplicadas na ferramenta “Student Concurrent
Design Enviroment”, disponibilizada pela Agência Espacial Europeia, continuando o trabalho de uma
dissertação de mestrado anterior. A partir da ferramenta foi construído um sistema que resultou da
aplicação dos conceitos chave supracitados a um caso prático: a criação, por uma equipa de alunos,
do modelo de uma aeronave elegível para participar na competição de aeromodelismo “Air Cargo
Challenge 2015”. Este teste visava avaliar a adequabilidade da ferramenta à tarefa proposta e recolher
o feedback em relação à experiência de cada um dos membros da equipa de teste.

A ferramenta foi criada utilizando o Microsoft Excel, funcionando através de funções e macros escritas
em Microsoft Visual Basic for Applications e complementada com algumas aplicações externas, já
incluídas no sistema. O sistema de partilha de pastas utilizado na criação deste sistema foi a Dropbox,
selecionada por estar amplamente disseminada e ser de fácil acesso ao utilizador comum.

Palavras-chave: Engenharia Concorrente, Gestão do Conhecimento, Microsoft Excel, “Air Cargo
Challenge 2015”
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Abstract
Concurrent Engineering is a method of product development in which the several departments work
in parallel, since the project’s inception, in an integrated and cooperative way, reducing development’s
time and costs.

"Knowledge Management is the process of capturing, distributing, and effectively using knowledge"
(Davenport T. 1994).

Knowledge management is composed by all the processes that promote the conservation of the existing
tacit and explicit knowledge within organizations, namely with their staff, converting that knowledge into
information that is useful, accessible and independent of the conveyer.
This dissertation focuses itself on these two key concepts applied on the “Student Concurrent Design
Environment” tool, provided by the European Space Agency, continuing the work of a previous master
thesis. A system was built from the tool, embodying the aforementioned key concepts and applying them
to a practical case: the creation, by a students’ team, of an airship model eligible to participate in the
aeromodelism’s competition “Air Cargo Challenge 2015”. This test was intended to evaluate the
suitability of the tool to the intended task and to gather feedback from the experience of each one of the
members of the test team.

The tool was created using the software Microsoft Excel, working through functions and macros written
in Microsoft Visual Basic for Applications and complemented with third party applications already
included in the system. The shared folders system used on this system’s design was the Dropbox,
selected for its broad dissemination and for being of easy access to the common household user.

Keywords: Concurrent Engineering, Knowledge Management, Microsoft Excel, “Air Cargo Challenge
2015”
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1 Introdução
1.1 Contextualização
Vivemos num mundo em constante alteração. Todos os dias são feitas novas descobertas e avanços
científicos nas mais diversas áreas do conhecimento; existe uma maior consciência de
responsabilidade social e ambiental; o fluxo de informação é constante e célere; a economia atual é
digital e global. As empresas, organizações e nações, mais do que nunca, deixaram de existir como
sistemas fechados. Estão ligados por uma teia de relações e interdependências, alicerçada em
infraestruturas como a rede da Internet, entre outras. Nessa teia, estilo efeito borboleta, os
acontecimentos num lado do mundo têm repercussões no outro. Um exemplo bem presente foi o
rebentamento da bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos da América, em 2008, que causou
o colapso de algumas das maiores e mais antigas instituições bancárias desse país. Essa crise, devido
às intrincadas relações entre instituições de um lado e do outro do Atlântico, teve um efeito de contágio
em algumas instituições e estados europeus, resultando na falência de alguns bancos e de alguns
estados, como por exemplo, Portugal que teve que recorrer à Troika formada por Fundo Monetário
Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia para pagar as suas dívidas aos credores.

Contudo esta conectividade global não tem apenas aspetos negativos. Por um lado, é óbvio que as
organizações estão mais expostas ao que acontece na sua envolvente, constituída pelos seus parceiros
comerciais, fornecedores, estados onde operam, entre outros. Por outro lado, há também uma maior
facilidade de acesso a recursos que anteriormente eram inacessíveis. Esses recursos podem ser
matéria-prima, serviços, componentes, mão-de-obra especializada ou, aquele que é apontado como
sendo o recurso mais valioso na era atual: o conhecimento (Afshar-Jalili & Weidner, 2015) (Al-Bastaki
& Shajera, 2015) (Barbeira, Franco, & Haase, 2015).

O conhecimento, sob varias perspetivas, é atualmente o foco de vários estudos. Há uma perceção de
que é vital para a sobrevivência das organizações num ambiente tão dinâmico e imprevisível como o
contemporâneo (Al-Bastaki & Shajera, 2015). Com os sucessivos avanços e descobertas realizados
nas mais diversas áreas, novo conhecimento é criado numa base diária e a vantagem competitiva
pertence às organizações que melhor conseguem absorver, integrar e aplicar continuamente novo
conhecimento (Afshar-Jalili & Weidner, 2015).

Na literatura dedicada ao tema do conhecimento ressalta a noção de que este é um conceito difícil de
definir. Existe, porém, um consenso de que há dois tipos de conhecimento: o conhecimento explicito e
o conhecimento implícito, ou tácito. O conhecimento explícito é aquele que está capturado em manuais,
normas e procedimentos de uma organização, sendo por isso facilmente reconhecível. O conhecimento
tácito, também designado por implícito, empírico ou know-how, advém da experiência pessoal dos
membros da organização (McInerney & Koening, 2011). É mais difícil de ser capturado pelos meios
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supramencionados pelo que a forma de disseminação mais eficaz do conhecimento tácito dentro de
uma organização é a partilha deste diretamente entre os seus membros (Barbeira, Franco, & Haase,
2015) (McInerney & Koening, 2011) (Adulavidhaya & Ribière, 2015) (Bauman & Boutellier, 2015)
(Béliveau, 2015). Esse processo de partilha dá-se por colaboração (dois ou mais trabalhadores a
trabalhar em prol de um objetivo comum) ou por cooperação (o auxilio, por parte de um ou mais colegas,
na resolução de problemas de um terceiro) e resulta num aumento do desempenho geral da
organização (Adulavidhaya & Ribière, 2015).

O paradigma atual das diversas organizações não se reflete apenas na abordagem destas em relação
ao seu conhecimento. Há também uma nova maneira de pensar o processo de desenvolvimento de
novos produtos e serviços – o chamado New Product Development (NPD) (Dourado, Silva, & Silva,
2011). O NPD descreve o processo completo de se introduzir um produto no mercado, seja esse
produto tangível ou intangível (serviços). Este conceito inclui a geração da ideia, o design do produto,
a engenharia de detalhe, a pesquisa e análise de marketing, entre outros (Dourado, Silva, & Silva,
2011).

Devido à existência de um mercado aberto, porém regulado, que permite a existência de competição e
previne o aparecimento de monopólios, o consumidor do século XXI tem uma grande liberdade de
escolha, uma maior consciência dos seus direitos e é mais exigente com a qualidade dos produtos e
serviços que consome (Falasca & Fetter, 2007). O próprio ciclo de vida dos produtos é maior hoje do
que no passado devido a imperativos morais (maior consciência ambiental por parte do consumidor) e
devido a obrigações legais, como normas da União Europeia (EU) que responsabilizam empresas de
certas áreas pelo tratamento dos seus produtos em final de vida (Dourado, Silva, & Silva, 2011)
(Falasca & Fetter, 2007).

Sumarizando, no contexto atual as organizações são forçadas a manter-se atualizadas, preparadas
para absorver e adaptar conhecimento, aplicar esse mesmo conhecimento; manter ou aumentar a
qualidade dos seus produtos ou serviços, tendo uma maior responsabilidade moral e orçamental no
que ao ciclo de vida dos seus produtos diz respeito; estando inseridas num mercado global aberto, no
qual as janelas de oportunidade são cada vez mais reduzidas, e que fomenta a competição, que tanto
pode ser local como pode provir de outros cantos do mundo (Falasca & Fetter, 2007).

A adaptação a esta envolvente requer a adoção de novos métodos e processos que afetam um ou
vários aspetos da operação e estrutura das organizações e que têm como objetivo torná-las mais
competitivas, mais lucrativas e mais eficientes na utilização dos seus recursos. A metodologia da
Gestão do Conhecimento (KM) e a metodologia da Engenharia Concorrente (CE) enquadram-se nesse
novo paradigma organizacional e surgiram como meio de resposta aos novos desafios apresentados.
Estes conceitos são explicados em detalhe nos capítulos 2 e 3.
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1.2 Objetivos
O objetivo principal desta dissertação é a criação de uma ferramenta genérica de design concorrente
com uma componente de Gestão do Conhecimento (KM), a partir da ferramenta Student Concurrent
Design Environment (SCDE) desenvolvida pela Agência Espacial Europeia (ESA). Pretende-se que a
ferramenta desenvolvida sirva de suporte para o desenvolvimento de produtos e que seja passível de
ser utilizada tanto na fase de design como durante a fase de produção.

Após a criação da sua estrutura, a ferramenta genérica será testada num caso prático, tendo sido
selecionado como teste a conceção de um avião de aeromodelismo elegível para participar na
competição Air Cargo Challenge 2015.

O processo de design da aeronave será orientado em função da performance desta aquando da
descolagem, tendo em conta a carga máxima que a aeronave consiga transportar nesta fase do voo
numa pista de comprimento pré-definido.

A estrutura da ferramenta será adaptada para realização deste teste em função dos objetivos do projeto
e complementada com programas externos integrados na sua estrutura.

1.3 Estrutura da dissertação
Esta dissertação está dividida em sete capítulos e uma secção de anexos. Nos capitulo 2 e 3 são
explicados em detalhe os dois conceitos chave por detrás desta dissertação. No capítulo 4 apresentase a competição Air Cargo Challenge 2015, selecionada como a aplicação da ferramenta a um caso
prático. No capítulo 5 é apresentado o livro de instruções para o utilizador da ferramenta, no qual se
apresenta a estrutura e dinâmica do sistema, bem como os domínios que o constituem. O capítulo 6
consiste na apresentação dos resultados do teste da ferramenta. O capítulo 7 desta dissertação contém
as conclusões retiradas acerca do trabalho realizado, bem como uma análise do trabalho feito e
sugestões para trabalho futuro. Os Anexos A a F contêm imagens de formulários e programas externos
da ferramenta, o Anexo G contém o formulário do inquérito realizado aos participantes do teste
realizado á ferramenta e os Anexos H a I contém os inquéritos respondidos.
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2 Gestão do Conhecimento
Estando numa era em que o conhecimento é um recurso estratégico chave, naturalmente surgiu um
conceito que engloba todos os processos e procedimentos relativos à otimização do seu uso, criação
de novo conhecimento e aproveitamento de conhecimento antigo. Este conceito é a Gestão do
Conhecimento (KM).

Entende-se por Gestão de Conhecimento como sendo uma metodologia de trabalho cujo objetivo é
aumentar o conhecimento útil dentro de uma organização (McInerney & Koening, 2011), torná-lo
acessível a todos os membros dentro da organização sempre que necessário ou requerido, incentivar
a partilha do conhecimento entre os membros dessa mesma organização e promover o uso desse
conhecimento adquirido tendo em vista a melhoria do desempenho da organização como um todo (AlBastaki & Shajera, 2015) (Barbeira, Franco, & Haase, 2015). O conhecimento útil, que pode ser tácito
ou explícito, cresce através da absorção de conhecimento externo e sua posterior adaptação ao
contexto da organização, através da criação de novo conhecimento e da recuperação de conhecimento
pré-existente (McInerney & Koening, 2011). O conceito de KM pode estender-se a redes de
organizações, mantendo os mesmos princípios de geração, recuperação e partilha de conhecimento e
o mesmo fim, o de aumentar o desempenho dos elementos da rede através da junção de sinergias
(Barbeira, Franco, & Haase, 2015).

Nem sempre as organizações implementam KM com o sucesso pretendido ou previsto. Existem vários
fatores, internos e externos, que influenciam o sucesso da adoção desta metodologia, sendo possível
identificar três fatores principais, intrínsecos às organizações, e que desempenham um papel muito
importante no sucesso da implementação do KM: a cultura da organização, a estrutura da mesma e a
sua infraestrutura de tecnologias de informação.

2.1 Cultura
Para uma implementação bem-sucedida de KM deve existir uma cultura de colaboração e
aprendizagem constante na qual os erros são encarados como parte do processo de aprendizagem e
onde a deteção e resolução de problemas é encorajada (Al-Bastaki & Shajera, 2015) (Béliveau, 2015).
Os gestores têm um peso grande na absorção das práticas desta metodologia, nomeadamente os
gestores intermédios que fazem a ponte entre a gestão de topo e os funcionários da base hierárquica.
O estudo efetuado por Béliveau em (Béliveau, 2015) demonstra que os gestores intermédios são
essenciais na implementação de KM numa organização, pela sua posição na hierarquia da
organização. Em (Béliveau, 2015), Béliveau demonstra também que o exemplo comportamental dos
seus gestores intermédios é mais importante que a estratégia de disseminação do conhecimento
adotada pela organização. Estes, ao darem o exemplo, através da partilha de conhecimento,
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identificação de problemas a resolver e admissão dos seus erros, provaram-se mais eficazes a
influenciar a adoção dos mesmos comportamentos por parte dos seus subordinados.

2.2 Estrutura
Para uma implementação bem-sucedida de KM deve existir flexibilidade nos procedimentos, os
manuais de procedimentos não devem ser muito extensivos e rigorosos, de modo a incentivar a
criatividade dos trabalhadores na resolução de problemas e permitir que explorem vias alternativas. A
tomada de decisões deve ser descentralizada e transparente, incentivando a contribuição dos
funcionários com as suas ideias e opiniões, levando a que se sintam parte integrante do processo de
decisão da organização da qual fazem parte. O tratamento dado aos funcionários deve ser justo e
promover a meritocracia, devendo a gestão promover incentivos de desempenho por objetivos
coletivos, promovendo um espírito de cooperação e colaboração entre os funcionários que contribui
para a existência, ou aumento, da disseminação de conhecimento dentro da organização, tendo em
vista a concretização desses objetivos de grupo (Al-Bastaki & Shajera, 2015) (Béliveau, 2015).

2.3 Infraestrutura de Tecnologias de Informação
A infraestrutura de tecnologias de informação da organização deve permitir a articulação da informação
proveniente dos diversos departamentos da organização; facilitar o acesso, recuperação e partilha do
conhecimento e permitir uma integração de conhecimento fragmentado (Al-Bastaki & Shajera, 2015).
A infraestrutura deve permitir uma partilha de informação eficaz dentro da organização, devendo esta
estar fácil e continuamente acessível (Al-Bastaki & Shajera, 2015) (Barbeira, Franco, & Haase, 2015)
(McInerney & Koening, 2011).

2.4 Balanço
A existência de um ambiente de colaboração, cooperação e constante aprendizagem resulta num
aumento da eficiência da organização, através de um melhor aproveitamento dos seus recursos
(Rabeh, Jimenéz-Jimenéz, & Martínez-Costa, 2015).

O aproveitamento de conhecimento antigo existente dentro das organizações envolve menos custos,
risco e tempo do que a procura por uma fonte externa. Este aproveitamento permite antecipar a deteção
de erros e evitar a sua repetição. Novo conhecimento também é criado através desta recuperação de
conhecimento antigo, permitindo afinar e aumentar a eficiência de tecnologia ou práticas existentes
dentro da organização (Rabeh, Jimenéz-Jimenéz, & Martínez-Costa, 2015).

Embora envolva mais custos e recursos do que o aproveitamento do conhecimento interno, a absorção
de conhecimento externo é essencial para as organizações, visto que a captura e aplicação de
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conhecimento proveniente da sua envolvente permite às organizações adaptarem-se e reagir mais
rapidamente às alterações constantes do paradigma que as rodeia (Afshar-Jalili & Weidner, 2015).

2.5 História
Embora o conceito de Gestão de Conhecimento já exista desde o final da década de 80, princípios da
década de 90 do século XX, o conceito ainda não está completamente explorado e ainda se encontra
em desenvolvimento. Existem diversos estudos realizados acerca de KM, incidindo sob as suas mais
diversas componentes, como o fator humano, a cultura organizacional e o a infraestrutura de
tecnologias de informação. Outros estudos incidem sob os fatores que influenciam a aplicação bemsucedida das ideias do conceito.

Inicialmente KM focava-se sobretudo na criação de infraestruturas de tecnologia de informação que
permitissem a troca e acesso facilitado ao conhecimento (McInerney & Koening, 2011). De seguida
concluiu-se que montar o sistema não era suficiente, era necessário considerar o fator humano e educar
os funcionários acerca dos benefícios decorrentes da adoção da nova metodologia e inteirá-los das
vantagens provenientes da mesma (McInerney & Koening, 2011). O próximo foco consistiu em otimizar
a estrutura de acesso aos dados e qualidade do conteúdo. Recolher conhecimento e educar as pessoas
a usá-lo era tão eficiente quanto maior a facilidade e qualidade de acesso ao mesmo (McInerney &
Koening, 2011).

Presentemente existe uma maior ênfase na importância do conhecimento externo às organizações. O
paradigma atual é o da formação de redes simbióticas entre organizações cooperantes através das
quais o conhecimento de uma complementa o conhecimento de outra(s) (Barbeira, Franco, & Haase,
2015) (McInerney & Koening, 2011). Devido a preocupações relativas à segurança e confiança entre
instituições com fins lucrativos este é um processo mais lento, por oposição a instituições sem fins
lucrativos onde o fenómeno da “coopetição” 1 entre os membros da rede favorece o intercâmbio de
conhecimento.

O fator humano continua a ser alvo de interesse dos estudos realizados presentemente, como no caso
do elemento bibliográfico (Béliveau, 2015), cujo estudo incidiu sobre a capacidade de adaptação dos
funcionários de uma organização a esta metodologia e a forma de como o estilo de liderança influencia
o sucesso ou fracasso da adoção de KM. O fator humano também é abordado por Al-Bastaki e Shajera
em (Al-Bastaki & Shajera, 2015) como sendo um dos fatores essenciais para a prontidão das
organizações em adotar o conceito de KM e, Rabeh et al. referem-no em (Rabeh, Jimenéz-Jimenéz, &
Martínez-Costa, 2015) como sendo o principal meio de transmissão de conhecimentos em

Coopetição – Processo no qual duas organizações concorrentes trabalham em conjunto de modo a atingir um
objetivo em comum, como por exemplo a criação de um maior valor de mercado do que aquele que conseguiriam
atingir individualmente, passando depois a competir entre si de modo a obter a maior quota desse mercado
(Brandenburguer & Nalebuff, 1998).
1
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organizações de tamanho pequeno/familiar, onde as infraestruturas de tecnologias de informação não
são tão desenvolvidas como no caso das médias e grandes organizações.
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3 Engenharia Concorrente
Como referido no capítulo 1, o paradigma atual obriga a que as organizações adotem certas práticas e
medidas tendo em vista o aumento da sua competitividade, a garantia da sua sobrevivência no mercado
e o cumprimento de normais legais e morais, como por exemplo questões ambientais levantadas pela
atividade das organizações ou responsabilização das mesmas pelo tratamento dos seus produtos no
final do seu ciclo de vida (Dourado, Silva, & Silva, 2011) (Falasca & Fetter, 2007). Estas foram obrigadas
a adaptar-se aos tempos e evoluir, tendo com isso surgido novos métodos de desenvolvimento de
produtos e serviços – o New Product Development (NPD) (Dourado, Silva, & Silva, 2011). Uma das
metodologias englobada no NPD, e que tem tido uma grande disseminação no âmbito do processo de
desenvolvimento de produtos é a Engenharia Concorrente (CE) (Falasca & Fetter, 2007) (Loch &
Terwiesch, 1998).
“A Engenharia Concorrente (CE) é uma abordagem sistemática ao desenvolvimento integrado de
produtos que enfatiza a resposta às expectativas do cliente. Compreende os valores de equipa de
cooperação, confiança e partilha de tal maneira que a tomada de decisão se faz por consenso,
envolvendo todas as perspetivas em paralelo, desde o início do ciclo de vida do produto.” (ESA, The
ESA Concurrent Design Facility Concurrent Engineering Applied to Space Mission Assessments, 2015).

Por detrás do conceito de CE existem duas premissas: a primeira é a noção de que existe um ganho
no desempenho final do sistema ao considerarem-se o maior número possível de aspetos, o mais cedo
possível na fase de design (Ferreira, 2012). Isto implica envolver desde o início aspetos como a
funcionalidade, montagem, testabilidade e impacto ambiental, entre outros, tendo em conta a obtenção
de um ganho em termos de qualidade do produto, redução do custo de produção e redução dos
recursos consumidos (Ferreira, 2012). A segunda premissa é a noção de que as atividades de design
devem ocorrer em simultâneo (Ferreira, 2012). Deste modo é possível aumentar a produtividade e a
qualidade do produto final, bem como detetar antecipadamente erros e efetuar redesigns durante as
fases iniciais do projeto (Ferreira, 2012). A deteção e correção precoce dos erros permite à equipa de
design evitar cometer erros em estágios mais avançados do design, onde o processo já evolui para
modelos mais complicados, ou mesmo já depois de atingida a solução final (Ferreira, 2012).

A metodologia de CE possui três elementos chave: equipas multidisciplinares, o processo seguido e a
infraestrutura de tecnologias de informação (Dourado, Silva, & Silva, 2011) (Falasca & Fetter, 2007)
(Ferreira, 2012) (Stjepandić, Wognum, & Verhagen, 2015).

3.1 Processo
O processo consiste na sequência lógica de tarefas que devem ser realizadas de modo a cumprir-se o
objetivo de design (ESA, The ESA Concurrent Design Facility Concurrent Engineering Applied to Space
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Mission Assessments, 2015). A redução do tempo de desenvolvimento do produto dá-se através do
processo característico da Engenharia Concorrente que promove a realização do máximo de atividades
simultaneamente (paralelização) (Falasca & Fetter, 2007) (Ferreira, 2012) (Fine, Golany, & Naseraldin,
2005) (Stjepandić, Wognum, & Verhagen, 2015).

3.2 Equipa multidisciplinar
A realização de diversos estágios do projeto em simultâneo requer a criação de uma equipa
multidisciplinar, constituída por especialistas de diferentes domínios (Dourado, Silva, & Silva, 2011).
Deve ser estabelecida uma cultura de equipa, na qual exista uma comunicação efetiva entre os
membros da equipa, incluindo membros responsáveis pela manufaturação e podendo até incluir o
cliente (Ferreira, 2012) (Stjepandić, Wognum, & Verhagen, 2015). Parte importante do processo de CE
é o processo de aprendizagem contínua da equipa. Com o acumular de experiência dá-se uma maior
compreensão das tarefas a realizar. Com esta familiarização da equipa com as suas funções verificase uma redução do número necessário de iterações de design a realizar para completar o seu objetivo,
ou seja, a equipa torna-se mais eficiente (Dourado, Silva, & Silva, 2011).

Numa equipa multidisciplinar, formada por membros dedicados a diferentes aspetos do projeto é
frequente haver conflito de interesses devido aos objetivos que guiam os diversos estágios de
desenvolvimento do produto. Um exemplo dado por Fine et al. refere-se a uma situação na qual o
departamento de logística pode estar interessado em contratar um fornecedor mais barato, de modo a
reduzir custos (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005). Essa opção pode comprometer a qualidade dos
componentes fornecidos, consequentemente baixando a qualidade do produto final. Cria-se assim um
conflito de interesses, no qual o cumprimento do objetivo do departamento de logística prejudicaria o
cumprimento do objetivo principal do departamento de design. É necessário, portanto, procurar
compromissos de todas as partes de modo a chegar-se a consensos em cada tomada de decisão
(Braukhane & Bieler, 2014) (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005).

3.3 Infraestruturas de Tecnologias de Informação
As infraestruturas tecnológicas devem facilitar a troca de informação e comunicação, de modo a ajudar
os membros da equipa envolvidos em tarefas conjuntas a atingirem os seus objetivos (Ferreira, 2012).
A aprendizagem contínua por parte das equipas envolvidas, que resulta numa maior familiaridade com
as suas tarefas e consequente aumento de eficiência origina a criação de novo conhecimento ao longo
dos projetos (Dourado, Silva, & Silva, 2011). A infraestrutura de tecnologias de informação do sistema
de CE deve incorporar um componente de Gestão de Conhecimento que realize um armazenamento,
gestão e disponibilização desse conhecimento gerado (Ferreira, 2012).
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3.4 Engenharia Concorrente versus Engenharia Tradicional
Numa abordagem tradicional de Engenharia Tradicional, o design de um produto é selecionado de
entre um conjunto de designs, cuja criação obedece primariamente a objetivos de marketing e
constrangimentos de engenharia (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005). Depois de selecionado o design,
o projeto transita para o departamento de planeamento de produção e manufaturação, no qual se
desenvolve um plano adequado para a realização desta fase do projeto. Na fase de produção o plano
é orientado para o cumprimento de objetivos operacionais, como a minimização do custo de produção
e a gestão da utilização da capacidade das estruturas de produção (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005).
Depois da seleção do design e da definição de um plano de produção apropriado ao mesmo, procedese ao planeamento da logística relativa aos fornecedores de material e componentes. Um exemplo da
sequência temporal de um projeto conduzido sob a metodologia da Engenharia Tradicional é ilustrado
na Figura 1.

Figura 1 – Exemplo da sequência temporal de um projeto usando a metodologia da Engenharia Tradicional.

A abordagem tradicional caracteriza-se por exibir uma compartimentalização do projeto, sendo cada
estágio dirigido mediante as suas diretrizes locais (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005). Esta metodologia
apresenta um grande número de ocorrência de alterações de design em etapas mais adiantadas da
fase de design ou mesmo durante a fase de produção. Por oposição, no caso de CE, a generalidade
das alterações ocorre nos primeiros estágios da fase de design do produto (Ferreira, 2012) onde o seu
o custo é significativamente mais baixo (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005). Refira-se que o número
total de alterações de design realizadas na abordagem tradicional é superior ao verificado na
abordagem de CE, resultando num maior tempo de desenvolvimento do produto e eventuais perdas de
oportunidades de mercado (Falasca & Fetter, 2007) (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005).

A Figura 2 ilustra um exemplo da sequência temporal de num projeto conduzido sob a metodologia da
Engenharia Concorrente. Neste caso dá-se um envolvimento do máximo possível de partes
pertencentes ao projeto desde o início do mesmo (Dourado, Silva, & Silva, 2011) (Falasca & Fetter,
2007) (Ferreira, 2012) (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005) (Stjepandić, Wognum, & Verhagen, 2015).
Isto significa envolver elementos relativos ao marketing, design, produção, manufaturação, vendas,
apoio ao cliente ou mesmo os fornecedores no processo de tomada de decisão desde o primeiro
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instante, considerando os pontos de vista de todos os envolvidos. O grau de envolvimento dos diversos
departamentos da organização varia de organização para organização, e pode variar de projeto para
projeto dentro da mesma organização (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005) (Stjepandić, Wognum, &
Verhagen, 2015).

Figura 2 - Exemplo da sequência temporal de um projeto usando a metodologia da Engenharia Concorrente.

3.5 Balanço
A metodologia de CE apresenta um tradeoff para as organizações. Por um lado, há vantagens como a
diminuição do redesign e o aumento da eficiência da produção. Por outro lado, o problema de design
torna-se mais complexo por envolver uma otimização conjunta de um sistema maior, possuindo um
objetivo mais complexo com um maior conjunto de constrangimentos (Fine, Golany, & Naseraldin,
2005). Esta troca é crítica para o sucesso ou fracasso da implementação da Engenharia Concorrente,
na medida em que a melhoria da eficiência verificada deve compensar o aumentar da complexidade
do processo de tomada de decisão (Braukhane & Bieler, 2014).

Estudos acerca da metodologia de CE reportam que a sua aplicação, quando bem sucedida, resulta
numa redução de custos e do tempo de lançamento do produto, bem como de uma melhoria da
qualidade do produto final (Bandecchi, Melton, & Ongaro, 1999) (Falasca & Fetter, 2007) (Ferreira,
2012) (Fine, Golany, & Naseraldin, 2005) (Stjepandić, Wognum, & Verhagen, 2015).

A diminuição do tempo de lançamento do produto deve-se à paralelização de atividades, que permite
a realização de um maior numero de estágios do processo em menos tempo. Dessa redução do tempo
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de lançamento do produto resulta uma diminuição de custos, pois a alocação de recursos para um
projeto pode passar de meses para semanas (Bandecchi, Melton, & Ongaro, 1999).

A realização de trabalho em simultâneo, integrando os diversos estágios do projeto em colaboração
estreita tem como consequência a diminuição, em absoluto, dos erros cometidos e de alterações
efetuadas. Outra consequência verificada é a antecipação da deteção dos erros e a antecipação de
operações de redesign. Os erros e alterações de design são alguns dos fatores que motivam atrasos
do projeto, pelo que a sua redução também contribui para a diminuição do tempo de lançamento do
produto (Stjepandić, Wognum, & Verhagen, 2015). A antecipação dessas alterações e correções
permite que sejam realizadas em fases preliminares, onde são menos dispendiosas (Ferreira, 2012).

A melhoria da qualidade do produto deve-se ao acompanhamento próximo por parte do departamento
de marketing, responsável pelo conceito inicial do produto, de todo o processo de design. Em certas
organizações e projetos o cliente também tem uma participação ativa ao longo do processo de
desenvolvimento do produto (Ferreira, 2012) (Stjepandić, Wognum, & Verhagen, 2015). Deste modo o
produto final possui um menor desvio em relação ao pretendido inicialmente (Falasca & Fetter, 2007),
indo de encontro às expectativas do cliente (Dourado, Silva, & Silva, 2011), verificando-se também uma
redução nas mudanças de design realizadas após o lançamento do produto (Ferreira, 2012).

3.6 História
Em 1999, a Agência Espacial Europeia realizou um estudo cujo objetivo era a criação de um ambiente
de design concorrente experimental, onde a metodologia da Engenharia Concorrente seria aplicada a
diversos casos de estudo, como a missão CESAR (Bandecchi, Melton, & Ongaro, 1999). A informação
recolhida ao longo destes estudos seria utilizada para determinar os recursos necessários para criar
instalações permanentes disponíveis para todos os programas da ESA (Bandecchi, Melton, & Ongaro,
1999).

O estudo realizado por Bandecchi et al. foi o primeiro deste género realizado pela agência. Revelou
que o design conceptual podia ser realizado em menores períodos de tempo e com redução de custos
quando em comparação com os métodos tradicionais. Os resultados obtidos neste estudo foram
encorajadores, mas não constituíam validação suficiente do método concorrente. Mais estudos foram
conduzidos, resultando no estabelecimento de umas instalações permanentes de design concorrente:
o Concurrent Design Facility (CDF) (Bandecchi, Melton, & Ongaro, 1999).

O CDF foi criado com o intuito de ser utilizado na avaliação e no design de conceito de futuras missões
espaciais. A base do sistema informático utilizado pela ESA era o Microsoft Excel, com o qual foi criado
o sistema SCDE original que foi utilizado como base do trabalho desta dissertação. O Excel foi
substituído pelo software Open Concurrent Design Tool (OCDT) em 2014 (ESA, The ESA Concurrent
Design Facility Concurrent Engineering Applied to Space Mission Assessments, 2015).
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Hoje em dia o CDF tornou-se uma ferramenta essencial nos processos de tomada de decisão e gestão
de risco da agência (ESA, The ESA Concurrent Design Facility Concurrent Engineering Applied to
Space Mission Assessments, 2015), realizando estudos e revisões para missões internas da ESA e
para projetos de empresas externas (ESA, ESA CDF, 2016). O uso da metodologia de CE aumentou a
produtividade dos estudos de conceito da agência, permitindo a realização de mais estudos. Em 2015
o CDF realizou 15 estudos (ESA, ESA CDF, 2016), um grande aumento em comparação com os
números verificados anteriormente de cerca de dois estudos por ano, realizados em paralelo (ESA, The
ESA Concurrent Design Facility Concurrent Engineering Applied to Space Mission Assessments, 2015).

Presentemente existem 17 centros de design concorrente no setor espacial europeu distribuídos por
Reino Unido, Holanda, Itália, França, Suíça, Alemanha e Portugal (ESA, The ESA Concurrent Design
Facility Concurrent Engineering Applied to Space Mission Assessments, 2015). A lista é composta por
centros pertencentes à própria ESA, a empresas e universidades. As instalações portuguesas
pertencentes a esta lista localizam-se em Lisboa, na antiga Universidade Técnica, atual Universidade
de Lisboa.

A metodologia da Engenharia Concorrente também é utilizada com sucesso na agência espacial norteamericana National Aeronautics and Space Administration (NASA). Atualmente o design pré-projecto
de todos os projetos do seu Jet Propulsion Lab é realizado pela Team X, o seu equivalente do CDF,
constituído por uma equipa de cerca de 200 pessoas (NASA, NASA JPL Team X 1000th Study, 2010)
(NASA, NASA JPL Team X, 2009). Cada estudo inclui uma equipa de cerca de 20 designers, um líder
e pessoal responsável pelos sistemas de apoio. A operar desde 1995, a Team X realiza cerca de 80
estudos por ano, tendo celebrado a realização do seu milésimo estudo em 2010 (NASA, NASA JPL
Team X 1000th Study, 2010) (NASA, NASA JPL Team X, 2009). À imagem do CDF, a Team X começou
com caráter experimental, sendo o seu sucesso emulado atualmente em outros centros da NASA e
indústria (NASA, NASA JPL Team X, 2009).

13

4 Air Cargo Challenge 2015
O caso prático estudado no âmbito desta dissertação foi a construção do modelo de uma aeronave
admissível no concurso de aeromodelismo “Air Cargo Challenge 2015”.

4.1 Enunciado da competição
As regras da competição ditam que as equipas projetem, construam e pilotem uma aeronave de asa
fixa controlada por rádio, documentando todos os passos do processo. A aeronave deve ser capaz de
descolar numa pista com 60 metros de comprimento, transportando o máximo possível de carga e
efetuar o máximo possível de voltas num percurso com 100 metros de comprimento no tempo de 2
minutos aterrando, de seguida, em segurança (Euroavia, 2014).

4.2 Restrições de design
Todas as aeronaves inscritas devem respeitar as seguintes normas de design (Euroavia, 2014),
nomeadamente:


Ser de asa fixa;



Descolar sem ajuda externa (usando apenas a potência do motor);



Completar no mínimo uma volta ao circuito;



Não possuir sistemas de auto piloto nem qualquer tipo de assistência ao controlo;



Estar equipadas com o motor elétrico AXI Gold 2826/10;



As baterias devem ser de lítio, até um máximo de três em série;



O produto da taxa máxima de descarga contínua pela capacidade da bateria ser maior ou igual
a 45 A;



Terem uma hélice do modelo APC 13x7 Sport inalterada;



Possuírem os desejados elementos de transmissão, garantindo sempre um rácio de rotação
entre o motor e a hélice de 1:1;



Caber, quando apoiadas no trem de aterragem, num quadrado com 2,5 metros de lado;



Possuir um compartimento de carga com as dimensões mínimas de 160x80x80 milímetros;



Possuir dois parafusos de apoio, no compartimento de carga, com 8 milímetros de diâmetros,
espaçados por 80 milímetros.
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5 Manual de Instruções do Utilizador do SCDE
5.1 Introdução
Este manual pretende servir de guia para a utilização da ferramenta de design concorrente Student
Concurrent Design Environment (SCDE), desenvolvida a partir do sistema homónimo disponibilizado
pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Na próxima secção serão explicados os tipos de utilizadores da ferramenta, em seguida explicar-se-á
a constituição do sistema, os tipos de ficheiros que o constituem e a dinâmica do seu funcionamento.
Nas últimas secções deste manual apresenta-se a ferramenta com a sua estrutura dimensionada para
o caso do Air Cargo Challenge 2015 e é explicado o modelo matemático utilizado.

5.2 Utilizadores da ferramenta SCDE
Existem dois tipos de utilizadores nesta ferramenta: os engenheiros dos domínios (utilizadores comuns)
e o engenheiro de sistemas (líder da equipa). A cada utilizador comum é atribuído um ou mais domínios,
que pode(m) ser partilhado(s) com outro(s) utilizador(es). A sua função é realizar o trabalho devido nos
domínios sob sua responsabilidade, seguindo as indicações do engenheiro de sistemas.

O líder da equipa tem como função a gestão da dinâmica da equipa, a condução das sessões de design
e é responsável pelos ficheiros de sistema. Há ações neste domínio que envolvem a edição dos
ficheiros de sistema por parte dos domínios, essas ações devem ser conduzidas pelo engenheiro de
sistemas, de modo a garantir que apenas um domínio efetua alterações a cada instante. Este controlo
impede a criação de cópias de conflito por parte do Excel. O conjunto das ações que devem ser
conduzidas sob supervisão do engenheiro de sistemas são: login, logoff, exportação de variáveis e o
envio de pedidos entre domínios.

5.2.1 Adaptação e instalação da ferramenta SCDE
A adaptação da ferramenta genérica deve ser realizada pela equipa na fase inicial do projeto. Devem
ser definidos os domínios de trabalho e as variáveis a utilizar no sistema. Para se proceder à instalação
da ferramenta SCDE é necessário apenas copiar a pasta contendo-a para a pasta comum partilhada
por toda a equipa.
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5.3 Estrutura do sistema
Existem dois tipos de ficheiros Excel na ferramenta: os ficheiros de sistema e os domínios. Os domínios
são os ficheiros responsáveis pelo cumprimento das funções da ferramenta, os ficheiros do sistema,
da responsabilidade do líder da equipa, são responsáveis por intermediar a comunicação entre os
domínios e controlar o acesso aos mesmos. O sistema contém programas externos, integrados na sua
estrutura e que servem de complemento ao funcionamento de alguns dos seus domínios.

5.4 Ficheiros de sistema
Existem três ficheiros de sistema: Parameters, Data_Exchange, e Users_Data.

5.4.1 Parameters
O ficheiro Parameters permite o envio de pedidos entre domínios, estes pedidos podem ser, por
exemplo, pedidos de novas variáveis, ou mesmo uma troca de mensagens. A sua estrutura é composta
por folhas com o título Requests to Domain, existindo uma folha por cada domínio do sistema.

A sua estrutura é composta por folhas com o título Requests to *Domain Name*, havendo uma folha
por cada domínio do sistema. Nestas folhas são registados os pedidos efetuados a cada domínio,
sendo posteriormente enviados para o domínio de destino aquando da abertura do mesmo ou quando
o utilizador efetuar uma busca por novos pedidos pendentes.

5.4.2 Data_Exchange
O ficheiro Data_Exchange contém todas as variáveis existentes no sistema e intermedeia a troca destas
entre domínios: sempre que um domínio cria uma variável nova esta é guardada neste ficheiro e sempre
que um domínio requer uma variável esta é enviada pelo Data_Exchange. Este ficheiro possui um botão
que permite efetuar a gravação de um backup de todo o sistema, importante para criar cópias de
segurança que previnam, ou minimizem, perdas de informação.

A estrutura deste livro é composta pelas seguintes folhas: Administration, Comments, Subsystems
Inputs e Constants.

Administration
A primeira folha deste ficheiro, onde são exibidos avisos (aquando da criação de novas variáveis pelos
domínios), contém o nome do projeto e utilizador e tem um botão através do qual se pode gravar um
backup de todo o sistema.
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Comments
Nesta folha o líder da equipa pode inserir comentários, numa perspetiva da KM, e que serão enviados
para o domínio de Knowledge_Management.

Subsystems Inputs
Esta folha contém uma lista na qual estão presentes todas as variáveis existentes no sistema, o seu
valor, unidades, domínio de origem e domínios de destino. Serve como intermediária entre as folhas
de Output dos domínios de origem e as folhas de Input dos domínios de destino. Sempre que uma nova
variável é criada é função do engenheiro de sistemas atribuí-la aos respetivos domínios de destino,
onde vai servir de input. A ferramenta informa o engenheiro de sistemas da necessidade de realizar
esta ação através da exibição de um aviso na folha Administration deste domínio.

Constants
Nesta folha estão guardadas diversas constantes físicas, matemáticas, astronómicas ou físicas em
geral, como por exemplo: velocidade da luz no vácuo, aceleração da gravidade, entre outras.

5.4.3 Users_Data
No ficheiro Users_Data encontra-se a informação relativa às permissões de acesso a cada domínio,
bem como o registo de utilizadores ativos e o histórico de acesso aos ficheiros.

A estrutura deste livro é composta pelas seguintes folhas: Project Summary, Users Log, Users Data e
Users Log History.

Project Summary
Nesta folha encontra-se a ficha técnica do projeto, contendo o nome do projeto atual, do programador
responsável pelo desenho do sistema, do engenheiro de sistemas (líder da equipa) e da data de início
do projeto. Está também presente uma lista de todos os domínios e dos utilizadores com permissões
de acesso aos mesmos.

Users Log
Nesta folha são registados os utilizadores que estiverem online e a hora do seu acesso, um por domínio.
É também registado o nome do utilizador que gravou a ultima versão de cada domínio e a data e hora
dessa gravação. O controlo de acessos que impede a realização de login num domínio que já tenha
um utilizador com sessão ativa é feito através dos dados contidos nesta folha.
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Users Information
Esta folha contém a informação dos membros da equipa, nomeadamente o seu nome e respetivo nome
de utilizador, com o qual deverão efetuar o login.

Users Log History
Nesta folha são gravados todos os acessos e fechos de sessão realizados nos domínios, a data e hora
da sua realização e o nome do utilizador que os efetuou.

5.5 Propriedades dos Domínios
O número e tipo de domínios existentes na ferramenta é definido pela equipa antes do arranque do
projeto e mediante a natureza do mesmo. Existe um domínio com estatuto especial, o
Knowledge_Management, o qual está sempre presente e onde é registada todo o tipo de informação
criada ao longo das sessões de trabalho: criação de novas variáveis, alteração de seus valores,
comentários escritos pelos utilizadores, entre outras.

5.5.1 Estrutura genérica dos domínios
A estrutura apresentada nesta secção serve como ponto de partida para a estruturação dos domínios
constituintes de um projeto, podendo essa estrutura variar de domínio para domínio consoante as
funções de cada um. A estrutura tipo de um domínio genérico consiste nas seguintes folhas:


Administration;



Comments;



Input;



Output;



Requested to Me;



Requested by Me;



Components;



Calculations.
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Administration
A primeira folha dos domínios, serve para as ações relacionadas com a gestão do domínio: login e
logoff, exibição de avisos (aquando da receção de pedidos de outros domínios) e contém informação
sobre o último utilizador a editar o ficheiro.

Comments
Nesta folha são registados todos os comentários originados pela atividade dos utilizadores do domínio.
Estes podem ser originados automaticamente pela ferramenta (por exemplo: criação de uma nova
variável) ou podem ser criados diretamente pelos utilizadores. Correspondem ao componente de KM
presente

nos

domínios

e

todos

os

comentários

criados

são

gravados

no

domínio

Knowledge_Management.

Input
A folha responsável pela entrada de variáveis nos domínios. Estas variáveis podem ser importadas de
outros domínios, intermediadas pelo ficheiro Data_Exchange, ou podem ser manualmente introduzidas
pelos utilizadores.

Output
Nesta folha realiza-se o envio das variáveis provenientes da folha Calculations para o ficheiro
Data_Exchange e para o domínio Knowledge_Management que possui um histórico dos valores ao
longo do tempo de todas as variáveis introduzidas no sistema.

Requested to Me
Requested to Me é a folha onde são registados os pedidos efetuados pelos outros domínios. Quando
há novos pedidos é exibido um aviso na folha Administration.

Requested by Me
Nesta folha são registados efetuados aos outros domínios. É exibido também informação ao estado do
pedido, nomeadamente se está pendente ou se já foi entregue.
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Components
Nesta folha encontram-se as listas contendo os componentes relativos a cada domínio e as suas
propriedades, como por exemplo: peso, preço, área, dimensões, voltagem.

Calculations
Nesta folha são realizados os cálculos de cada domínio. Esses cálculos podem ser realizados
diretamente por funções e macros do Excel ou indiretamente através do uso de programas externos e
inseridos manualmente pelos utilizadores.

5.5.2 Dinâmica entre os domínios
Na metodologia da CE existe um constante fluxo de troca de informação entre os diferentes domínios
do sistema, contudo as características do Excel ditam que dois utilizadores não podem realizar
alterações no mesmo ficheiro e gravá-las ao mesmo tempo sem criar cópias de conflito e que não é
possível editar ou recolher informação de um ficheiro fechado.

Figura 3 – Esquema da troca de informação entre domínios.

A solução adotada pelo constrangimento decorrente da impossibilidade de se aceder a ficheiros
fechados encontra-se representada na Figura 3. Todas as trocas de informação entre os domínios são
realizadas utilizando um de dois ficheiros do sistema: Parameters e Data_Exchange.

Estes são abertos pelos domínios quando precisam de enviar ou receber informação, num processo
totalmente conduzido por macros, e encerrados quando a troca de dados está completa. Deste modo
o acesso às variáveis está centralizado num só ficheiro e é possível aos vários domínios requisitarem
informação em simultâneo.
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De modo a permitir a comunicação entre os diferentes ficheiros constituintes deste sistema, a
ferramenta deve estar guardada num diretório de acesso comum à equipa toda, que pode ser uma rede
de área local (LAN), ou um sistema de partilha de pastas pela Internet, como por exemplo a Dropbox.
Este detalhe é crucial para o bom funcionamento da ferramenta devido à programação utilizada nas
macros responsáveis pela invocação de ficheiros, que assumem que todos os componentes do sistema
se encontram gravados numa pasta partilhada por todos os utilizadores.

5.5.3 Criação de variáveis de controlo
Em todos os ficheiros da ferramenta, tanto os domínios como os ficheiros de sistema, está presente
uma folha oculta denominada Hidden Data na qual são guardadas diversas variáveis de controlo que
de outro modo seriam perdidas quando as macros que alteram os seus valores terminam uma iteração.
Estas variáveis servem para controlar diversas propriedades, como por exemplo a possibilidade de se
efetuar uma gravação, a identidade do último utilizador a efetuar uma gravação no ficheiro, entre outras.

5.6 Operações genéricas
5.6.1 Acesso aos domínios
Ao abrir-se um ficheiro de domínio o utilizador deve decidir qual o tipo de acesso que pretende ter:
utilizador ou convidado como demonstrando na Figura 4. Ao aceder como convidado o livro é aberto
em modo de leitura apenas - que não permite efetuar gravações ao ficheiro original - e todas as macros
são desativadas. Este procedimento foi adotado de modo a evitar gravações indesejáveis, como por
exemplo no caso do acesso de um utilizador de outro domínio que inadvertidamente alterasse o ficheiro.
De modo a evitar-se a edição de um mesmo ficheiro por mais de um utilizador em simultâneo, e a
consequente criação de cópias de conflito, restringiu-se o acesso aos domínios a apenas um utilizador
de cada vez. Quando um utilizador está online não é possível a outra pessoa efetuar o login nesse
mesmo ficheiro, podendo aceder apenas como convidado.

Os ficheiros do sistema e o domínio Knowledge_Management, por serem ficheiros editáveis através de
todos os outros domínios, não possuem o mesmo tipo de controlo de acesso que os ficheiros de
domínios pois tal impediria o fluxo de informação essencial ao bom funcionamento do sistema.
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Figura 4 – Janela de seleção do modo de acesso aos domínios.

5.6.2 Comentar
Os comentários são o componente mais importante de gestão de conhecimento presente neste
sistema, sendo a implementação do hábito de registar e comentar, por parte dos utilizadores, as
diversas ocorrências do processo, um aspeto importante do uso desta ferramenta.
A introdução de novos comentários é feita através do formulário Insert Comment (Figura 5). Este
formulário tem três campos; no primeiro o utilizador deve selecionar, dentro das opções disponíveis,
qual é a classificação do tipo de comentário que vai fazer: New/Change Value, Info, Error, entre outras.
Essa classificação serve como complemento da informação do comentário e pode servir de meio de
filtragem aquando do tratamento da informação no âmbito da gestão do conhecimento. O segundo
campo é uma caixa de texto na qual o utilizador deve escrever o comentário. O comentário deve ser
claro e conciso de modo a transmitir a sua mensagem o mais eficazmente possível. O terceiro campo
é opcional e consiste numa caixa de texto na qual o utilizador pode introduzir palavras-chave que queira
associar ao seu comentário. Esta ação complementa a classificação efetuada no primeiro campo
permitindo, por exemplo, dentro de todos os comentários classificados como sendo do tipo Error,
efetuar uma segunda filtragem, procurando por palavras-chave que estejam associadas ao tipo de erro
específico que se pretende localizar.
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Figura 5– Formulário Insert Coment.

5.6.3 Apagar Informação
Neste sistema existem vários tipos de formulários para apagar dados, podendo esses dados ser
comentários, variáveis, elementos de uma lista ou pedidos. Contudo, o processo é igual para todos os
tipos de dados. Para apagar a informação desejada, a macro criada para o efeito invocará um formulário
igual ao da Figura 6 (alterando apenas o título do mesmo consoante o caso). Neste formulário o
utilizador deve selecionar a linha contendo os dados que pretende eliminar. Após a seleção e
confirmação no botão Delete, a linha inteira é apagada e a lista redimensionada.

Figura 6 – Formulário de eliminação de uma linha de uma lista de iterações.
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5.6.4 Efetuar um pedido

Figura 7 – Formulário Request Parameter.

A requisição de pedidos entre domínios é realizada através do formulário Request Parameter (Figura
7). Este formulário possui quatro campos; os dois primeiros são preenchidos automaticamente e
indicam a data e o nome do domínio que está a efetuar o pedido. O terceiro campo é uma lista contendo
o nome todos os domínios existentes, dos quais o utilizador deve selecionar aquele ao qual pretende
enviar o pedido. O último campo é uma caixa de texto na qual se insere o pedido a realizar. Os pedidos
podem ser de qualquer natureza, como por exemplo, uma nova variável, uma atualização do valor de
uma variável ou podem mesmo ser usados para deixar mensagens.
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5.6.5 Criar uma variável

Figura 8 – Formulário Insert New Variable.

A criação de novas variáveis é feita através do formulário Insert New Variable (Figura 8). Este
formulário, presente nas folhas de Ouput e de Input dos domínios, possui três campos. No primeiro
campo o utilizador deve introduzir o nome da variável que pretende criar, respeitando as regras da
nomenclatura da ferramenta. As regras da nomenclatura adotada ditam que o nome da variável deve
ser escrito em língua inglesa e em maiúsculas. Por exemplo: A variável coeficiente de sustentação deve
ser nomeada Lift Coefficient. No segundo campo deve ser introduzido o valor da variável e no terceiro
campo as suas unidades. Após seleção do botão OK, a macro associada a este formulário introduz a
nova informação no final da lista da folha respetiva.
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5.6.6 Programas externos
É possível incorporar programas externos no sistema original SCDE de modo a complementar aspetos
do seu funcionamento, através do uso de macros escritas para o efeito.

Figura 9 – Aviso da abertura de programas externos.

O aviso presente na Figura 9, exibido sempre que se invoca um programa externo, é uma medida de
precaução do Microsoft Excel, devendo o utilizador carregar no botão OK de modo a permitir que a
macro de abertura do programa externo continue a correr.

A introdução e extração de informação dos programas auxiliares deve ser feita manualmente pelo
utilizador.

5.7 Estrutura do domínio Knowledge_Management
Este domínio insere-se na metodologia da gestão do conhecimento e o seu uso prende-se com a
necessidade de se efetuar um registo minucioso das tomadas de decisão ocorridas no decorrer de um
processo e das razões por detrás das mesmas, bem como dos problemas detetados e das soluções
adotadas para os resolver. A recolha e tratamento de informação visa permitir o mais rápido
reconhecimento e resolução de situações recorrentes por parte de equipas futuras, servindo como meio
de transmissão do conhecimento adquirido em projetos anteriores.

A estrutura tipo do domínio de Knowledge Management consiste nas seguintes folhas: Project
Summary, Comments, Variables History, e Project History.
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5.7.1 Project Summary
Esta folha é idêntica à folha Project Summary presente no ficheiro Users Data.

5.7.2 Comments
Nesta folha são registados todos os comentários gerados por todos os domínios e ficheiros de sistema.
Podem

ainda

ser

inseridos

comentários

pelos

utilizadores

do

próprio

domínio

de

Knowledge_Management.

5.7.3 Variables History
Nesta folha estão presentes todas as variáveis criadas pelos ficheiros constituintes do sistema e os
seus valores ao longo das sucessivas iterações. Este registo permite analisar a evolução do valor de
qualquer variável com as diferentes direções de design na qual o modelo evolui.

5.7.4 Project History
Esta folha consiste num histórico de todos os projetos realizados utilizando um mesmo sistema. Contém
as fichas técnicas, presentes na folha Project Summary, dos anteriores projetos.

5.8 Apresentação dos domínios
Para realização do projeto Air Cargo Challenge 2015 foram definidos os seguintes domínios
:


Aerodynamics;



Avionics;



Configuration;



Cost;



Propulsion;



Stability_Control;



Weight_Structures;

Além destes domínios fazem também parte do sistema os ficheiros Data Exchange, Parameters, Users
Data e Knowledge Management.

(explica aqui o input output )
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5.8.1 Aerodynamics
Neste domínio são realizados todos os cálculos relativos à aerodinâmica da aeronave. Para efetuar
esses cálculos o sistema socorre-se de duas ferramentas externas: o programa Javafoil e o programa
XFLR5.

Dos dois programas disponibilizados, o Javafoil é o de mais simples uso e permite efetuar os cálculos
pretendidos só por si. É possível criar um perfil alar, alterar a geometria do mesmo, analisar o
escoamento à volta do perfil, obter gráficos (𝐶𝐿 vs 𝐶𝐷 , 𝐶𝐿 vs α, por exemplo) e obter os coeficientes
aerodinâmicos do perfil para diferentes números de Reynolds e ângulos de ataque. O programa XFRL5
está presente como alternativa para utilizadores que pretendam efetuar cálculos mais completos e
abrangentes.

Figura 10 – Detalhe da folha Models List do domínio Aerodynamics.

Este domínio possui a estrutura genérica de folhas mencionada na subsecção 5.5.1, com a adição de
uma folha extra denominada Models List. Nesta folha encontra-se a interface que permite abrir os
programas externos supramencionados e uma lista contendo os dados relativos a várias iterações. A
lista é construída através da inserção manual dos dados extraídos dos programas. No campo Selected
Line (Figura 10) o utilizador deve introduzir o número da linha contendo os dados a transmitir à folha
Calculations. Na folha Calculations as macros presentes realizam os cálculos necessários para
contabilizar o efeito de solo nos valores de 𝐶𝐿 e 𝐶𝐷 .
O output deste domínio são os coeficientes aerodinâmicos: 𝐶𝐷𝑖𝑔 , 𝐶𝐿𝑔 , 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 e 𝐶𝐷0 e os dados relativos
ao peso e custo dos componentes deste domínio.

Lista de variáveis do domínio Aerodynamics
Input

Output

Main Wing Sweep Distance

Maximum Lift Coefficient

Distance Between the Wing and the Ground

Aerodynamic Drag Coefficient

Wing Span

Ground Lift Induced Drag Coefficient

Air Kinematic Viscosity

Ground Lift Coefficient

Takeoff Velocity

Vertical Stabilator Weight
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Mean Chord

Fuselage Weight

Reference Area

Main Wing Weight

-

Vertical Stabilator Price

-

Fuselage Price

-

Main Wing Price

Tabela 1 – Lista de variáveis de Input e Output do domínio Aerodynamics.

5.8.2 Avionics
Este domínio contém listas de componentes relativos à aviónica da aeronave como o Electronic Speed
Controller (ESC), as baterias, servos, rádio controlos, recetores, entre outros. Como não são efetuados
cálculos no âmbito do trabalho deste domínio, este não possui a folha Calculations, sendo o restante
da sua estrutura de folhas igual à estrutura apresentada na subsecção 5.5.1. O output deste domínio é
o nome dos componentes selecionados e os dados relativos ao seu peso e custo.

Lista de variáveis do domínio Avionics
Input

Output

-

Battery Weight

-

Receptor Weight

-

Servo Weight

-

Y Cable Weight

-

Electronic Speed Controller Weight

-

Battery Price

-

Controller Price

-

Servo Price

-

Y Cable Price

-

Electronic Speed Controller Price

-

Battery Name

-

Electronic Speed Controller Name

Tabela 2 – Lista de variáveis de Input e Output do domínio Avionics.

5.8.3 Configuration
Este é o domínio responsável por avaliar a performance da aeronave tendo em conta todos os aspetos
da sua configuração que sejam relevantes para esse fim. O seu output é a velocidade de descolagem.
O domínio possui a estrutura de folhas mencionadas na subsecção 5.5.1, com a adição das folhas
Models List e Graphics.

Na folha Calculations são realizados os cálculos relativos à distância

necessária para efetuar a descolagem tendo em conta o peso da carga transportada pela aeronave e
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as regras da competição. O campo Takeoff Status exibe uma mensagem a informar o utilizador se a
aeronave cumpre com os requisitos de performance exigidos ou não (Figura 11).

Figura 11 – Informação do estado da descolagem da aeronave – folha Calculations, domínio Configuration.

Na folha Models List está presente a interface que permite ao utilizador guardar uma iteração do modelo
a desenvolver.

Figura 12 - Detalhe da folha Models List do domínio Configuration.

O botão List Results, representado na Figura 12, efetua uma nova entrada na lista de iterações do
modelo contendo as informações relativas à sua performance. A macro deste botão atualiza, na folha
Graphics, os gráficos existentes com os dados provenientes da nova iteração. No gráfico da Figura 13
está representada a relação entre o comprimento de pista necessário para se efetuar a descolagem e
o coeficiente de sustentação com efeito de solo. A cada iteração realizada com a macro associada ao
botão List Results o gráfico será atualizado com a introdução de um ponto relativo aos novos valores
das duas variáveis.
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Figura 13 – Exemplo de gráfico atualizado com a macro do botão List Results – folha Graphics, domínio
Configuration.

Lista de variáveis do domínio Configuration
Input

Output

Thrust

Takeoff Velocity

Ground Lift Coefficient

-

Ground Lift Induced Drag Coefficient

-

Aerodynamic Drag Coefficient

-

Maximum Lift Coefficient

-

Empty Aircraft Total Mass

-

Reference Area

-

Ground Lift Induced Drag Coefficient

-

Tabela 3 - Lista de variáveis de Input e Output do domínio Configuration.

5.8.3.1 Cálculos relativos ao desempenho da aeronave
A distância de descolagem é definida como sendo a distância percorrida no solo por uma aeronave,
partindo do estado de repouso até atingir uma determinada altitude de referência. A altitude de
referência depende de vários fatores, como por exemplo: do tipo de aeronave (civil ou militar, de carga
ou de passageiros), do estado da pista (seca ou molhada), das considerações sobre o estado de
funcionamento da aeronave (todos os motores operacionais, um motor inoperacional, etc.) e dos
próprios padrões da entidade reguladora da aviação. No caso do Air Cargo Challenge 2015 a escolha
de uma altitude de referência é irrelevante pelo que o cálculo da distância de descolagem incide sobre
as duas primeiras fases da mesma: rolagem no solo e rotação.
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Figura 14 – Distância de descolagem (Corke, 2003).

Rolagem no solo é a fase da descolagem na qual a aeronave, partindo do estado de repouso, atinge a
velocidade de descolagem. A distância percorrida durante esta fase está identificada na Figura 16 como
𝑆𝐺 . A fase seguinte, a rotação, inicia-se quando o trem de aterragem dianteiro abandona o chão, após
ser atingida a velocidade de descolagem, e prolonga-se até ao ponto no qual o trem de aterragem
principal descola. A distância no solo percorrida durante este período é a distância de rotação, 𝑆𝑅 na
Figura 14. Da soma das duas distâncias definidas anteriormente obtemos a distância total de
descolagem, 𝑆𝑇𝑂

𝑆𝑇𝑂 = 𝑆𝐺 + 𝑆𝑅 ,

(1)

onde 𝑆𝐺 é a distância de rolagem no solo e 𝑆𝑅 é a distância de rotação. A velocidade mínima para
descolagem, 𝑉𝑇𝑂𝑚𝑖𝑛 , definida a partir da velocidade de perda, 𝑉𝑆𝑡𝑎𝑙𝑙 , é dada por

𝑊

𝑉𝑇𝑂𝑚𝑖𝑛 = 1,2 𝑉𝑆𝑡𝑎𝑙𝑙 = 1,2 ( 𝑆

2
𝜌𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥

0,5

)

,

(2)

onde W é o peso da aeronave, S é a área da asa, 𝜌 é a massa específica do ar e 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 é o coeficiente
de sustentação máximo do perfil alar.

5.8.3.1.1 Distância de rolagem no solo
Durante a rolagem no solo a aeronave está sujeita ao efeito de solo, fenómeno no qual a interação
entre a esteira de vórtices arrastados gerados na asa e o solo provoca um aumento da sustentação e
diminuição da resistência aerodinâmica induzida em comparação com o comportamento em meio
infinito. Nesta fase a aeronave é acelerada desde o repouso até atingir a velocidade de descolagem. A
distância de rolagem, 𝑆𝐺 será calculada a partir da aceleração
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𝑉

𝑉

𝑉

𝑆𝐺 = ∫0 𝑇𝑂𝑚𝑖𝑛 (𝑎) 𝑑𝑉 = 0,5 ∫0 𝑇𝑂𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑉 2
𝑑𝑎

,

(3)

onde 𝑉 é a velocidade da aeronave e com a aceleração, 𝑎, dada por

𝑎=

𝑔
𝑊𝑇𝑂

∑ 𝐹𝑥 =

𝑔
𝑊𝑇𝑂

[𝑇 − 𝐷 − 𝐹𝑓 ],

(4)

onde 𝑔 é a aceleração gravítica, 𝑊𝑇𝑂 é o peso da aeronave na descolagem, 𝐷 é a força de resistência
aerodinâmica,

𝑇 é a força de propulsão gerada pelo motor e 𝐹𝑓 representa a força de atrito entre as

rodas e o solo, dada pela expressão

𝐹𝑓 = 𝜇[𝑊𝑇𝑂 − 𝐿𝑔 ],
onde 𝐿𝑔 representa a força de sustentação com efeito de solo e

(5)

𝜇 representa o coeficiente de atrito,

cujo valor depende das superfícies em contacto sendo aceitáveis valores dentro do intervalo 𝜇 ∈
[0,03; 0,05] (Raymer, 1992).

O diagrama das forças atuantes na aeronave durante a descolagem (sustentação, resistência
aerodinâmica, peso, propulsão e força de atrito com o solo) está representado na Figura 17.

Figura 15 – Diagrama das forças a atuar na aeronave durante a rolagem no solo (Corke, 2003).

A sustentação, 𝐿𝑔 , gerada durante a fase da descolagem é dada pela expressão

𝐿𝑔 = 𝑞𝑆𝐶𝐿𝑔

(6)

onde 𝐶𝐿𝑔 é o coeficiente de sustentação durante a rolagem no solo - o seu cálculo será explicado
adiante - e 𝑞 representa a pressão dinâmica dada por
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𝜌𝑉 2

𝑞=

2

(7)

.

A força de resistência aerodinâmica tem duas componentes (Brederode, 1997):


a componente parasítica, causada pela fricção entre a superfície da aeronave e o ar circulante;



a componente induzida pela sustentação, causada pela formação de vórtices marginais nas
extremidades das asas que causam uma diminuição local da sustentação e aumentam a
resistência ao avanço do avião.

Exprime-se a força de resistência total pela expressão

𝐷=

𝜌𝑉 2 𝑆
2

(𝐶𝐷0 + 𝑘𝐶𝐿𝐺 2 ) ,

(8)

onde 𝐶𝐷0 é o coeficiente de resistência aerodinâmica do perfil, 𝑘 é o coeficiente de resistência induzido
pela sustentação e 𝐶𝐿𝐺 é o coeficiente de sustentação com efeito de solo.
Podemos agora passar para o cálculo da distância de rolamento, tendo todos os elementos para a
aplicação de (3), considerando para o efeito que a carga alar é constante 2. Fazendo a aproximação
temos

𝑎 = 𝑓1 + 𝑓2 𝑉 2 ,

(9)

com as funções auxiliares, 𝑓1 e 𝑓2 , dadas por

𝑓1 = 𝑔 (

𝑇
− 𝜇)
𝑊

(10)

e

𝑓2 =

𝑔𝜌
𝑊
2
𝑆

(𝜇𝐶𝐿𝐺 − 𝐶𝐷0 − 𝑘𝐶𝐿𝐺 2 ).

(11)

Temos finalmente que a distância de rolagem no solo, 𝑆𝐺 , é dada por
𝑑𝑉 2

𝑉

𝑆𝐺 = ∫0 𝑇𝑂𝑚𝑖𝑛
=
𝑓 +𝑓 𝑉 2
1

2

2

1
2𝑓2

𝑓 +𝑓2 𝑉𝑇𝑂𝑚𝑖𝑛 2

ln ( 1

𝑓1

).

Esta aproximação permite evitar recorrer a métodos numéricos para efetuar o cálculo do integral.
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(12)

5.8.3.1.2 Distância de rotação
Nesta fase da descolagem a aeronave está sujeita a uma aceleração angular que aumenta o seu ângulo
de ataque até se atingir 80% do valor máximo do coeficiente de sustentação (Corke, 2003). Assumese, por convenção, que esta fase dura de um a três segundos. Como a velocidade no solo se mantém
constante, assumindo que a fase de rotação dura um segundo neste caso prático, teremos a distância
de rotação, 𝑆𝑅 , dada por

𝑆𝑅 = 𝑉𝑇𝑂 .

(13)

Em (Pereira, 2009), o autor constatou que os valores obtidos eram exagerados. Para contornar esta
situação Pereira definiu uma distância fixa para esta fase que será adotada nesta dissertação (Pereira,
2009). Define-se, portanto, a distância de rotação como sendo fixa e igual a

𝑆𝑅 = 2 m.

(14)

5.8.3.1.3 Velocidade de descolagem
A equação (12) permite-nos achar a distância necessária para efetuar a descolagem, partindo do
conhecimento prévio da velocidade de descolagem desejada. Considerando que a aeronave vai
necessitar de percorrer toda a pista para descolar podemos fazer o cálculo inverso com (12) e obter a
velocidade que o avião atinge no final da pista, 𝑉𝑇𝑂 ,

𝑓

𝑉𝑇𝑂 = √𝑓1 (𝑒 2𝑓2 𝑆𝐺 − 1).

(15)

2

Ao considerar que o avião percorrerá toda a extensão da pista até descolar maximiza-se o peso que
poderá carregar. Da diferença entre a equação (15) e a velocidade mínima necessária para a
descolagem da aeronave depreende-se se a aeronave atingirá a velocidade necessária que a permita
descolar dentro da distância exigida. Caso o valor obtido em (15) seja superior à velocidade mínima
necessária para descolar retira-se da diferença entre ambas a margem de velocidade que pode ser
sacrificada em função do aumento peso.

5.8.3.1.4 Efeito de solo
A proximidade ao solo tem influência na performance da aeronave, nomeadamente na sustentação e
na resistência aerodinâmica gerados. A interação entre a esteira de vórtices gerados pela asa do avião
e o solo resulta na indução de uma velocidade ascendente na asa que diminui a velocidade
descendente autoinduzida, resultando numa diminuição da resistência aerodinâmica induzida e num
aumento da sustentação (Brederode, 1997). Este aumento da sustentação para qualquer ângulo de
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ataque pode ser considerado como um aumento da variação do coeficiente de sustentação com o
ângulo de ataque, 𝐶𝐿𝛼 , provocado por um aumento do alongamento efetivo da asa do avião (Roskam
& Lan, 1997). A Figura 18 ilustra a variação do alongamento efetivo da asa, devido ao efeito de solo,
com a distância da asa ao solo.

Figura 16 – Relação entre valor do alongamento efetivo e o rácio entre a altura da asa e a sua corda (Roskam &
Lan, 1997).

Coeficiente de sustentação sob efeito de solo

O efeito de solo provoca uma alteração no valor do ângulo de ataque para sustentação nula,

Δ𝛼0𝑔 ,

reduzindo-o em regra geral (Raymer, 1992). Essa alteração é dada por

𝑡
𝑐 2
𝑐 2
Δ𝛼0𝑔 = ( ) (−0,1177 ( ) + 3,5655 ( ) ) (em graus),
𝑐
ℎ
ℎ
onde

(16)

𝑡 representa a espessura do perfil alar, 𝑐 representa a corda média da asa e ℎ representa a

distância da asa ao solo.

Para obter os valores de 𝐶𝐿𝛼 e 𝐶𝐿𝛼𝑔 - variação do coeficiente de sustentação com o ângulo de ataque
sob efeito de solo

- utilizamos a seguinte fórmula3:

𝐶𝐿𝛼 =

2𝜋 𝐴𝑅
(2+ √𝐴𝑅 2 (1+ tan Λ)+4)

(em rad−1 ).

Onde 𝐴𝑅 é o alongamento da asa e 𝛬 é o Ângulo de flecha das asas.

3

Válida para asas com valores arbitrários de alongamento em escoamento subsónico.
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(17)

Procedemos, finalmente, para o cálculo do coeficiente de sustentação sob efeito de solo,

𝐶𝐿𝑔 , com a

seguinte expressão:

𝐶𝐿𝑔 = 𝐶𝐿𝛼𝑔 (𝛼 − 𝛼0 − Δ𝛼0𝑔 ) = 𝐶𝐿

𝐶𝐿𝛼𝑔
𝜋
− 𝐶𝐿𝛼𝑔 Δ𝛼0𝑔
𝐶𝐿𝛼
180

(18)

Onde 𝛼 é o ângulo de ataque absoluto e 𝛼0 é o ângulo de ataque para coeficiente de sustentação
nulo.

Coeficiente de atrito sob efeito de solo
O efeito de solo expressa-se na resistência da aeronave pela mudança que provoca na resistência
induzida, Δ𝐶𝐷𝑖𝑔 . Esta resistência expressa-se por

Δ𝐶𝐷𝑖𝑔 = −𝜎 ′

𝐶𝐿 2
𝜋𝐴𝑅

,

sendo o coeficiente de influência do efeito de solo na resistência induzida,

(19)

𝜎 ′ , dado pela seguinte

expressão:

𝜎′ =

1 − 1,32 (ℎ⁄𝑏)
1,05 + 7,4 (ℎ⁄𝑏)

(20)

para 0,033 < (ℎ⁄𝑏) < 0,25.
Procedemos, finalmente, ao cálculo do coeficiente de resistência aerodinâmica sob efeito de solo, 𝐶𝐷𝑔 ,
com a seguinte expressão:

𝐶𝐷𝑔 = 𝐶𝐷 − Δ𝐶𝐷𝑖𝑔 = 𝐶𝐷0 + 𝐶𝐷𝑖 − Δ𝐶𝐷𝑖𝑔 ,

(21)

onde 𝐶𝐷𝑖 representa o coeficiente de resistência aerodinâmica induzida.

5.8.3.1.5 Cálculo da propulsão durante a descolagem
Durante a descolagem, a propulsão gerada pela aeronave varia desde um valor máximo (propulsão
estática). Contudo, para se obter as equações relativas ao cálculo da distância da rolagem no solo
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assumiu-se que o rácio T/W permaneceu constante ao longo desta fase. Visto que o avião funciona
com um motor elétrico, esta assunção implica considerar a propulsão constante ao longo de toda fase
da rolagem. De modo a compensar esse desfasamento entre o valor real e o assumido, utiliza-se um
valor médio da propulsão, correspondente à propulsão verificada para 70% da velocidade de
descolagem (Raymer, 1992).

5.8.4 Cost
Este é o domínio responsável por manter o registo dos custos do projeto. Recebe a informação de
custos dos componentes dos outros domínios e contém informação de custos de outra natureza, como
por exemplo: os custos de inscrição no Air Cargo Challenge 2015, os custos da viagem e estadia dos
concorrentes e outros que possam surgir com o decorrer do projeto.

A sua estrutura de folhas é a estrutura genérica apresentada em 5.5.1, não exportando nenhuma
variável para os outros.

Lista de variáveis do domínio Cost
Input

Output

Electronic Speed Controller Price

Total Project Cost

Controller Price

-

Battery Price

-

Servo Price

-

Y Cable Price

-

Vertical Stabilator Price

-

Fuselage Price

-

Main Wing Price

-

Spinner Price

-

Engine Price

-

Propeller Price

-

Landing Gear Price

-

Washers Price

-

Screws Price

-

Nuts Price

-

Tabela 4 - Lista de variáveis de Input e Output do domínio Cost.
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5.8.5 Propulsion
Neste domínio são realizados todos os cálculos relativos ao sistema de propulsão da aeronave. Para
efetuar esses cálculos o sistema socorre-se de duas ferramentas externas: o programa Javaprop e a
ferramenta online Estimate Electric Motor & Prop Combo.

Os dois programas disponibilizados complementam-se e são abertos em simultâneo pela macro
associada ao botão Open Thrust Calculator, representado na Figura 17, presente na folha Calculations
do domínio.

Figura 17 - Detalhe da folha Calculations do domínio Propulsion.

A ferramenta online possui uma base de dados contendo ESC, baterias, motores elétricos e hélices
disponíveis no mercado. Permite simular o desempenho de várias combinações desses elementos com
diferentes condições atmosféricas (temperatura, altitude e pressão atmosférica) devolvendo valores
como, por exemplo: a voltagem do motor, o rendimento deste, o impulso estático produzido pelas
hélices, as rotações por minuto de ambos, entre outros. Essa informação complementa a informação
proveniente de outros domínios e permite ao programa Javaprop calcular o impulso criado pelas hélices
da aeronave durante a descolagem. Este impulso e a informação relativa ao peso e custos dos
componentes do sistema de propulsão da aeronave são o output do domínio.

Este domínio possui a estrutura genérica de folhas mencionada na subsecção 5.5.1, com a adição de
uma folha extra denominada Models List e a substituição da folha Calculations pela folha Selected
Propulsion System. A organização da folha Models List é idêntica à da folha homónima do domínio
Aerodynamics, possuindo a interface que permite abrir os programas externos supramencionados e
uma lista contendo os dados relativos a várias iterações. A lista é construída através da inserção
manual dos dados extraídos dos programas. No campo Selected Line (Figura 10) o utilizador deve
introduzir o número da linha contendo os dados a transmitir à folha Selected Propulsion System, cuja
função é informar o utilizador acerca das propriedades do sistema de propulsão selecionado.

Neste domínio os cálculos são todos efetuados nos programas auxiliares, motivo por detrás da exclusão
da folha Calculations.

Lista de variáveis do domínio Propulsion
Input

Output

Battery Name

Thrust

Electronic Speed Controller Name

Propeller Weight

39

Takeoff Velocity

Engine Weight

-

Spinner Weight

-

Propeller Price

-

Engine Price

-

Spinner Price

Tabela 5 – Lista de variáveis de Input e Output do domínio Propulsion.

5.8.6 Stability_Control
Este é o domínio responsável por realizar a análise da estabilidade da aeronave. Este domínio recorre
a três programas externos para cumprir a sua tarefa: o programa XFLR5 – aberto no botão Open XFLR5
representado na Figura 18 - e as ferramentas online Aircraft Center of Gravity Calculation e Carnard
Center of Gravity Calculation – invocadas através do botão Open Static Stability Calculator,
representado na Figura 18.

As ferramentas online permitem realizar um dimensionamento inicial da aeronave através da introdução
de várias propriedades geométricas pretendidas para a asa principal e para o estabilizador horizontal
(ou canard), como por exemplo: o ângulo de flecha, afilamento da corda, envergadura, distância entre
os dois bordos de ataque e a margem estática pretendida. As ferramentas calculam a área da asa e a
posição do ponto neutro, do centro aerodinâmico e do centro de gravidade da aeronave, diferindo
apenas na configuração do avião que estão a dimensionar: asa principal – estabilizador horizontal no
caso da ferramenta Aircraft Center of Gravity Calculation e canard – asa principal para o caso da
ferramenta Canard Center of Gravity Calculation.

Figura 18 – Detalhes da folha Calculations do domínio Stability_Control.

O programa XFLR5 permite efetuar uma analise de estabilidade completa, abrangendo a estabilidade
longitudinal e lateral do sistema, bem como obter os respetivos gráficos de resposta a condições
iniciais, resposta modal, resposta forçada e root locus.
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Este domínio possui a estrutura genérica de folhas mencionada na subsecção 5.5.1, com a adição de
uma folha extra denominada Models List e a substituição da folha Calculations pela folha Selected
Configuration. A organização desta folha é idêntica à da folha homónima do domínio Propulsion,
possuindo a interface que permite abrir os programas externos supramencionados e uma lista contendo
os dados relativos a várias iterações. A lista é construída através da inserção manual dos dados
extraídos dos programas. No campo Selected Line (Figura 10) o utilizador deve introduzir o número da
linha contendo os dados a transmitir à folha Selected Configuration que, tal como no caso do domínio
Propulsion, serve para transmitir ao utilizador a informação proveniente da lista da folha Models List,
nomeadamente, as propriedades da geométricas da configuração selecionada.

Este domínio tem como outputs a área, corda média, envergadura e distância de flecha da asa.

Lista de variáveis do domínio Stability_Control
Input

Output

-

Reference Area

-

Mean Chord

-

Wing Span

-

Main Wing Sweep Distance

Tabela 6 - Lista de variáveis de Input e Output do domínio Stability_Control.

5.8.7 Weight_Structures
Este é o domínio responsável por calcular o peso total da aeronave vazia. Na sua folha Components
existe uma lista de componentes de diversos tipos utilizados por todos os sistemas em geral, como
parafusos, porcas, entre outros. A informação relativa ao peso destes componentes é adicionada à
informação recebida dos outros domínios obtendo-se, assim, o peso total da aeronave sem carga.

A estrutura de folhas deste domínio é a estrutura genérica apresentada em 5.5.1 e tem como output o
peso total da aeronave vazia, os custos dos componentes presentes na sua lista e a altura das asas
da aeronave em relação ao solo quando apoiada no trem de aterragem.

Lista de variáveis do domínio Weight_Structures
Input

Output

Servo Weight

Empty Aicraft Total Mass

Receptor Weight

Nuts Price

Battery Weight

Screws Price

Y Cable Weight

Washers Price

Electronic Speed Controller Weight

Landing Gear Price

Vertical Stabilator Weight

Distance Between the Wing and the Ground
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Fuselage Weight

-

Main Wing Weight

-

Spinner Weight

-

Propeller Weight

-

Engine Weight

-

Number of Y Cables

-

Number of Servos

-

Tabela 7 - Lista de variáveis de Input e Output do domínio Weight_Structures.
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6 Teste do Sistema
Após finalizado o processo de adaptação da ferramenta ao projeto Air Cargo Challenge 2015, foram
realizados testes aos seus domínios, comprovando o correto funcionamento de todo o sistema. A
próxima fase era a validação da ferramenta.

Idealmente, a validação seria efetuada recorrendo à equipa de alunos do Instituto Superior Técnico que
participou na competição, contudo, devido a incompatibilidades de calendário, tal não foi possível. Não
sendo possível avaliar o desempenho da ferramenta ao longo de um projeto real, onde se
acompanharia a fase de planeamento e a fase de produção do modelo, testou-se a mesma num projeto
fictício, nomeadamente, na fase de planeamento inicial do desenvolvimento do modelo de uma
aeronave elegível para competir no Air Cargo Challenge 2015, recorrendo a uma equipa composta por
antigos alumni do Instituto Superior Técnico. O objetivo deste teste era avaliar a intuição dos
utilizadores em relação à ferramenta, bem como a dinâmica de uma sessão de trabalho.

Na primeira sessão de teste iniciou-se com uma breve explicação do funcionamento da ferramenta e
das regras da competição. Prosseguiu-se para a sessão de design propriamente dita, que começou
com um debate entre todos os presentes, no qual foram definidas algumas das propriedades da
aeronave que se pretendia modelar tendo em conta os objetivos e regras da competição. Posto isto,
iniciou-se o trabalho nos domínios do SCDE.

Nesta sessão foram detetadas algumas debilidades da ferramenta, nomeadamente a ausência de uma
estrutura que permitisse gravar os dados referentes às varias iterações, ou seja, um histórico. Do
rescaldo desta sessão foi desenvolvida a folha Models List presente nos domínios Aerodynamics,
Configuration, Propulsion e Stabilty and Control.

Após efetuadas as alterações necessárias no sistema SCDE, realizou-se a segunda sessão de teste
na qual foram realizadas duas iterações de design. Após a mesma foi realizado um inquérito aos
membros da equipa de teste (ver Anexos H a J), no qual responderam a algumas questões acerca da
sua experiencia com a ferramenta SCDE. Após entrega do questionário respondido, foi pedido aos
membros da equipa de teste que dessem sugestões sobre melhorias que poderiam ser feitas à
ferramenta. Desta discussão sobressaíram as seguintes conclusões: a importância da disponibilização
de um manual de instruções ao utilizador claro e completo, de modo a permitir uma rápida ambientação
à ferramenta; e a importância de eliminar ambiguidades existentes na interface da ferramenta,
nomeadamente através da criação de balões de comentários que expliquem as funções das diferentes
células e da diferenciação visual das células nas quais é permitido a edição de valores, reforçada com
o bloqueio, através da proteção de células do Excel, das células cujos valores não devem ser alterados.
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7 Conclusões
O objetivo principal deste trabalho, a implementação da ferramenta genérica SCDE foi alcançado,
assim como o segundo objetivo, o teste da mesma através da sua utilização num caso prático, tendo
sido selecionada, para este efeito, a competição Air Cargo Challenge 2015. Idealmente o teste da
ferramenta SCDE seria efetuado através do acompanhamento do projeto de uma equipa participante
da competição, contudo, tal não foi possível de se realizar. De modo a efetuar o teste recorreu-se a
uma equipa de antigos alumni de engenharia aeroespacial, que experimentaram o sistema em duas
ocasiões e contribuíram para esta dissertação através das suas opiniões.

A ferramenta demonstrou funcionar bem e, após uma devida explicação e uma maior familiarização
dos utilizadores com a mesma, provou ser intuitiva e de fácil utilização.

7.1 Trabalho futuro
Apesar de funcionar corretamente, a ferramenta permite apenas efetuar cálculos preliminares. Tal
deve-se a algumas simplificações matemáticas efetuadas aquando dos cálculos da performance e à
ausência de testes com um modelo real. A realização de dois testes no contexto de um projeto fictício
permitiu, em cada um deles, identificar lacunas na ferramenta, pelo que será expectável que a utilização
da ferramenta como suporte de um projeto real, desde a fase de criação do conceito até à fase de
montagem da aeronave (no caso do Air Cargo Challenge), permitirá dotar a ferramenta de outras
capacidades que tornem o seu cálculo mais preciso e que lhe permitam criar modelos mais
aproximados da realidade.

Outra sugestão de trabalho futuro, no âmbito da ferramenta SCDE aplicada ao Air Cargo Challenge, é
a implementação de um domínio Risk, através da recolha de dados relativos a edições anteriores. Este
levantamento de dados permitirá a realização de um estudo com foco na identificação dos principais
fatores a ter em conta aquando da realização de uma análise de risco no âmbito desta competição.
Como por exemplo: a influência das condições meteorológicas, dos materiais utilizados na construção
da aeronave, danos sofridos no transporte, entre outros.

Outro aspeto a melhorar neste trabalho prende-se com as características do próprio Excel, que limitam
as operações que envolvem os ficheiros de sistema – que são invocados por todos os domínios. O
Excel não permite que se realizem edições, em simultâneo, de ficheiros pelo que esse tipo de
operações que envolve alterações nos ficheiros de sistema por parte dos domínios tem que ser
conduzida pelo líder da equipa, de modo a evitar a criação de cópias de conflito. Existem duas
sugestões para o trabalho futuro a realizar neste tópico. A primeira sugestão é a utilização de outro
software como ferramenta de suporte do sistema, e que elimine este problema. A outra sugestão é a
alteração da dinâmica entre os domínios e os ficheiros de sistema, de modo a evitar este tipo de
situações.
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Na ferramenta atual cada domínio possui uma folha Components, na qual são introduzidas listas
contendo os seus componentes e algumas propriedades. Com a evolução da ferramenta ou, com a
aplicação desta em projetos de maior dimensão do que o Air Cargo Challenge, é expectável que a
utilização desta arquitetura nas folhas de domínio se torne impraticável. Uma sugestão, para alternativa,
é a criação de uma base de dados central, utilizando por exemplo o Microsoft Access, na qual sejam
guardados os dados de todos os componentes utilizados em cada projeto, atualizando a mesma com
o decorrer de cada projeto e integrando-a na estrutura da ferramenta SCDE.

O domínio de Knowledge Management pode também ser aprimorado. Um exemplo passaria por se
escrever macros que gerariam automaticamente relatórios com texto predefinido e espaços em branco
a serem preenchidos por dados selecionados pelo utilizador.
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Anexo A – Programa Javafoil

O programa Javafoil permite efetuar a criação de um perfil alar, alterar a geometria do mesmo, analisar
o escoamento à volta do perfil, obter gráficos (𝐶𝐿 vs. 𝐶𝐷 , 𝐶𝐿 vs. 𝛼, por exemplo) e obter os coeficientes
aerodinâmicos do perfil para diferentes números de Reynolds e ângulos de ataque. O utilizador
necessita apenas introduzir as características geométricas do perfil que permite analisar, como por
exemplo: espessura, simetria do mesmo, entre outras.
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Anexo B – Programa XFLR5

À semelhança do programa Javafoil, o programa XFLR5 permite a efetuar a criação de um perfil alar,
alterar a geometria do mesmo, analisar o escoamento à volta do perfil, obter gráficos (𝐶𝐿 vs. 𝐶𝐷 , 𝐶𝐿 vs.
𝛼, por exemplo) e obter os coeficientes aerodinâmicos do perfil para diferentes números de Reynolds
e ângulos de ataque. Contudo esta ferramenta é mais evoluída, permitindo outro tipo de opções não
contempladas no Javafoil, como por exemplo, efetuar um desenho de todo o avião, de modo a fazer
uma análise mais completa, que inclua a interação da fuselagem no comportamento aerodinâmico da
aeronave.
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Anexo C – Programa Javaprop

O Javaprop permite calcular uma série de parâmetros acerca do desempenho do sistema de propulsão
da aeronave. O utilizador necessita introduzir informação geométrica da hélice e do spinner, a
velocidade de rotação, velocidade da aeronave e depois uma das seguintes variáveis: a potência do
motor, o impulso gerado ou o torque. A ferramenta devolve as duas variáveis não selecionadas da lista
mencionada, bem como outros dados, como por exemplo a eficiência do motor. Este programa permite,
entre outras opções, também efetuar uma análise local, ao longo da pá, fornecendo o valor de diversas
variáveis locais, como o ângulo de ataque, o coeficiente de sustentação, o coeficiente de resistência
aerodinâmica, entre outras.
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Anexo D – Ferramenta online Estimate Electric Motor & Prop
Combo

Esta ferramenta serve de complemento ao programa Javaprop no domínio Propulsion. Possui uma
base de dados contendo controladores de velocidade electrónicos, baterias, motores elétricos e hélices
disponíveis no mercado. Permite simular o desempenho de várias combinações desses elementos com
diferentes condições atmosféricas (temperatura, altitude e pressão atmosférica) devolvendo valores
como, por exemplo: a voltagem do motor, o rendimento deste, o impulso estático produzido pelas
hélices, as rotações por minuto de ambos, entre outros.
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Anexo E – Ferramenta online Aicraft Center of Gravity Calculator

Esta ferramenta permite realizar um dimensionamento inicial da aeronave através da introdução de
várias propriedades geométricas pretendidas para a asa principal e para o estabilizador horizontal,
como por exemplo: o ângulo de flecha, afilamento da corda, envergadura, distância entre os dois bordos
de ataque e a margem estática pretendida. A ferramenta calcula a área da asa e a posição do ponto
neutro, do centro aerodinâmico e do centro de gravidade da aeronave.
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Anexo F – Ferramenta online Canard Center of Gravity
Calculator

Esta ferramenta permite realizar um dimensionamento inicial da aeronave através da introdução de
várias propriedades geométricas pretendidas para a asa principal e para o canard, como por exemplo:
o ângulo de flecha, afilamento da corda, envergadura, distância entre os dois bordos de ataque e a
margem estática pretendida. A ferramenta calcula a área da asa e a posição do ponto neutro, do centro
aerodinâmico e do centro de gravidade da aeronave.
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Anexo G – Inquérito acerca da ferramenta SCDE
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Anexo H – Inquérito respondido acerca da ferramenta SCDE
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Anexo I – Inquérito respondido acerca da ferramenta SCDE
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Anexo J – Inquérito respondido acerca da ferramenta SCDE
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