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RESUMO 
 
No presente trabalho é apresentado o projecto duma ferramenta computacional para avaliação dos 

vários parâmetros dum helicóptero, mas que tem como objectivo final estimar os requisitos 

energéticos do helicóptero. Ou seja, qual deve ser a potência do motor, ou potência conjunta dos 

motores a instalar. 

Os dados principais de entrada para o programa são os parâmetros da missão. A partir dai, usando 

regressões estatísticas (obtidas da análise de grande volume de dados históricos) são avaliados os 

parâmetros principais que definem um helicóptero na configuração convencional: diâmetro do rotor 

principal e do rotor de cauda, velocidade na ponta de pá, corda de pá, massa da estrutura, etc. 

A seguir há possibilidade de avaliação da potência dos motores no programa por dois métodos 

diferentes: Teoria do Momento Linear e Teoria Conjunta de Momento Linear e dos Elementos de Pá.  

Para cálculo das potências é possível escolher três regimes: pairar a uma certa altitude, velocidade 

horizontal a uma altitude definida e velocidade da subida a uma dada altitude. 

Finalmente existe a possibilidade de escolher motor ou motores (definindo a quantidade) a partir da 

base de dados existente na aplicação. Também existe a possibilidade de análise do desempenho a 

partir do gráfico de potência requerida vs. velocidade de avanço.  

A utilidade da aplicação apresentada consiste na possibilidade de usá-lo numa fase preliminar do 

projecto dos helicópteros das configurações convencionais, e também como uma ferramenta de apoio 

ao ensino nas universidades. 

 

 

 

Palavras-chave: helicóptero, projecto de aeronaves, ferramenta computacional, potência, parâmetros 

da missão. 
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ABSTRACT 
 

In this work is presented the project and implementation of the computational tool for the evaluation of 

the energetic requirements of helicopters. In other words, what is the power of motor (motors) to 

install? The mission parameters are the main input to this program. From this data, using statistical 

trends (obtained by analyzing a great amount of available helicopter data) the main parameters are 

evaluated in the preliminary definition of the helicopter (conventional configuration): main and 

secondary rotor diameter, tip speed, rotors chord, structure weight and others. Next, there is the direct 

possibility of evaluating the power of motor. Two different theories may be used: Linear Momentum 

Theory and Blade Element Momentum Theory. The power may be evaluated for three different modes 

of operation: hovering at fixed altitude, horizontal speed at fixed altitude and climb speed at fixed 

altitude. Finally, there is the possibility of choosing the motor from the database. There is a possibility 

of analyzing the graphic of required power vs forward speed. The developed tool may be used in a 

preliminary helicopter project or for the educational purposes. 

 

 

 

Keywords: helicopter, project of aircraft, computational tool, power, mission parameters. 
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NOMENCLATURA 
 

A  = Área varrida pelo rotor principal do helicóptero 

HTa  = Braço do estabilizador horizontal da cauda 

soma  = Velocidade do som  

TRa  = Braço do rotor secundário 

VTa  = Braço do estabilizador vertical da cauda 

ilitycompressibPC 0∆  = Aumento da potência parasítica do rotor principal devido efeitos de 

compressibilidade 

0dC  = Coeficiente da resistência aerodinâmica do perfil de pá do rotor principal para a sustentação 

nula 

dC  = Coeficiente de resistência do perfil de pá 

owPreverseflC  = Potência consumida na região do rotor principal onde ocorre a reversão do escoamento 

verticalv DD CC ,  = Coeficiente de resistência vertical da fuselagem 

TC  = Coeficiente de propulsão do rotor principal 

tipc  = Corda da pá do rotor principal na extremidade 

rootc  = Corda da pá do rotor principal na raiz 

c  = Corda média da pá do rotor principal 

TRc  = Corda média da pá o rotor secundário 

VTc  = Corda media do estabilizador vertical da cauda 

c  = Corda de pá do rotor principal 

D  = Diâmetro do rotor principal 

fD  = Força de resistência da fuselagem 

TRD  = Diâmetro do rotor secundário 

321 ,, DDD  = Forças de resistência das diferentes secções da fuselagem devido à velocidade 

induzida pelo rotor principal 

21 , dd  = Coeficientes de proporcionalidade na expressão para coeficiente de resistência complexo do 

perfil 

e  = Offset da pá, pertencente ao rotor principal 

f  = Área equivalente da placa plana 

fuselageHeight  = Altura da fuselagem até à cabeça do rotor 
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h  = Altitude 

K  = Coeficiente de ajustamento nas regressões estatísticas 

ik  = Factor de potência induzida 

fuselageLength  = Comprimento da fuselagem 

overall
fuselageLength  = Comprimento da fuselagem com rotor principal 

MRP  = Posicionamento do rotor principal em % do comprimento da fuselagem (Main Rotor 

Placement) 

ddM∆  = Diferença entre o número de Mach local e o número de Mach de divergência 

90,1M  = Número de Mach local para r = 1 e ψ = 90º 

m&  = Caudal mássico 

bN  = Número de pás do rotor principal 

bTRN  = Número de pás do rotor secundário 

n  = Exponente na distribuição exponencial da velocidade induzida no rotor principal 

PMC  = Potência continua do motor (Power Motor Continuous) 

PMTO  = Potência do motor à descolagem (Power Motor Take-Off) 

cP  = Potência consumida pelo movimento ascendente do helicóptero 

continuousP  = Potência continua, fornecida pelo motor 

iP  = Potência induzida do rotor principal 

IP  = Potência ideal do rotor principal 

pP  = Potência necessária para vencer a força de resistência da fuselagem 

0P  = Potência parasítica do rotor principal 

SLP  = Potência total consumida ao nível do mar 

TOP  = Potência, consumida à descolagem 

trTR PP ,  = Potência, consumida pelo rotor secundário 

R  = Raio do rotor principal 

r  = Coordenada radial adimensional da pá do rotor principal 

HTS  = Área do estabilizador horizontal da cauda 

refS  = Área de referência 

VTS  = Área do estabilizador vertical da cauda 

T  = Propulsão do rotor principal 

0, tt  = Temperatura local e temperatura igual a 288.15 K 

TML = Teoria do Momento Linear 
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TC = Teoria Conjunta do Momento Linear e dos Elementos de Pá 

climbc ,VV  = Velocidade de subida do helicóptero 

maxV  = Velocidade máxima do helicóptero 

NEV  = Velocidade do helicóptero, que nunca deve ser excedida (Never Exceed) 

tipV  = Velocidade da ponta da pá do rotor principal 

TR
tipV  = Velocidade da ponta da pá do rotor secundário 

∞V  = Velocidade horizontal do helicóptero 

υ  = Velocidade na esteira completamente desenvolvida 

Width  = Largura local da fuselagem 

fuselageWidth  = Largura da fuselagem 

EW  = Massa da estrutura do helicóptero 

fuelW  = Quantidade do combustível, que o helicóptero pode levar (em litros) 

TOW  = Massa do helicóptero à descolagem  

W  = Massa do helicóptero 

y  = Coordenada radial dimensional na pá do rotor principal 

α  = Ângulo de ataque da secção de pá 

twtwist θθ ,  = Razão de torção de pá do rotor principal 

75.0θ  = Torção de pá do rotor principal na secção correspondente a 75% do comprimento 

)(rθ  = Torção de pá na posição radial r  

λ  = Afilamento das pás do rotor principal 

tipλ  = Velocidade induzida na posição r = 1 do rotor principal 

)(rλ  = Velocidade induzida adimensional no rotor principal em função da coordenada radial 

adimensional 

µ  = Velocidade horizontal adimensional do helicóptero 

optµ  = Velocidade adimensional horizontal que minimiza a potência total consumida 

ρ  = Densidade do ar 

σ  = Solidez do rotor principal  

ψ  = Coordenada angular que define a posição de pá do rotor principal 

Ω  = Velocidade angular de rotação do rotor principal 

TRΩ  = Velocidade angular de rotação de pás do rotor secundário 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 
 

1. 1 Estado da arte  
 

Hoje em dia existem várias ferramentas de variada complexidade para projecto preliminar do avião. A 

gama das ferramentas usadas na implementação vai desde as folhas de Excel até aos programas em 

Matlab e programas nas linguagens de programação de uso geral. Como exemplos, podem ser 

considerados as ferramentas de J. Roskam (Airplane Design Parts I-IV , J. Roskam, 1997,  

DARCorporation), de Thomas C. Corke (Design of Aircraft, Prentice Hall, 2003 , Corke , 2003, 

Prentice Hall) ou de D. Raymer (Raymer, Daniel P., Aircraft Design: A Conceptual Approach, 5th 

Edition, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012). 

No entanto, para projecto do helicóptero, depois de ter feita a pesquisa, encontrou-se somente uma 

ferramenta: RAPID/RaTE: Rotorcraft Analysis for Preliminary Design / Rand Technologies & 

Engineering ([4]), mesmo assim não sendo de acesso livre, apesar de ser muito completa. Foi 

desenvolvida e é mantida pelo professor Omri Rand de Technion - Israel Institute of Technology. 

 

1. 2 Pontos importantes no projecto do helicóptero 
 

O desenho do helicóptero vai depender dos vários factores, tais como aerodinâmica, dinâmica 

estrutural, aeroelasticidade, materiais, massa, dinâmica de voo. O projecto do helicóptero começa 

com a definição das especificações técnicas (civil) ou dos parâmetros da missão (militar). A 

tecnologia de projecto do helicóptero para mercado civil é conduzida pelo reduzido preço de 

aquisição, custos de operação reduzidos, aumento da segurança, redução do nível de ruído no 

cockpit, melhoramento das condições para os passageiros, questões relacionadas com manutenção, 

redução do ruído exterior. Por outro lado, a tecnologia para o projecto do helicóptero militar é 

conduzida pela facilidade de operação, longa duração do período de operação, facilidade na 

substituição e upgrade dos componentes, vulnerabilidade e sobrevivência. 

Requisitos gerais de projecto do helicóptero vão incluir: 

- Desempenho no modo de pairar 

- Carga útil máxima 

- Raio de acção 

- Velocidade do cruzeiro 

- Desempenho no modo de subida 

- Manobrabilidade 

Os requerimentos acima apresentados vão ser constrangidos pelo carregamento máximo do disco, 

tamanho máximo do helicóptero, desempenho com um motor inoperativo, desempenho em 

autorotação, considerações acerca de ruído, considerações acerca de facilidade de manutenção, 
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detectabilidade pelos radares, certificações (Civil/Militar), etc. O objectivo será o helicóptero mais 

pequeno e mais leve possível com menor custo de aquisição e operação possível. 

1. 3 Objectivos 
 

O trabalho apresentado tem como objectivo o desenvolvimento duma ferramenta computacional com 

interface gráfica para projecto preliminar de um helicóptero de configuração convencional, com os 

dados da missão como entrada. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2. 1 Teoria do momento linear 

2.1.1. Regime de pairar 
 

A potência requerida pelo helicóptero é dada pela expressão seguinte ([1] pág. 217 eq. 5.17): 

,0 CTRpi PPPPPP ++++=  (1) 

onde P  representa a potência total, iP  a potência induzida, 0P  a potência parasita, que provém da 

força de arrasto nas pás do rotor principal, pP  é a potência resultante da força de arrasto da 

fuselagem devido ao movimento horizontal do helicóptero, TRP  é a potência consumida pelo rotor 

traseiro e CP  é a potência consumida para subida do helicóptero. 

As expressões para os membros do somatório apresentado são baseadas na Teoria do Momento 

Linear e são bem conhecidas: 

para iP  temos a seguinte expressão, onde IP  é a potência ideal consumida e ik  é o factor de 

potência induzida, que é introduzido para ter em conta os efeitos não-ideais: 

,Iii PkP ⋅=  (2) 

onde: 

.
2

2
3

A
TPI ⋅⋅

=
ρ

 
(3) 

T  representa a propulsão do rotor principal, ρ  é a densidade local do ar e A  é a área varrida pelas 

pás do rotor principal. 

A expressão (3) pode ser deduzida de seguinte maneira: considere-se o esquema de Figura 2.1. A 

força aplicada é igual a taxa de variação do momento linear: 

0−⋅= wmT &  (4) 

onde m&  é o caudal mássico e w  é a velocidade na esteira desenvolvida (plano ∞). 

Aqui considera-se que mmmmm &&&&& ==== ∞ 210  (conservação de massa) e dado 21 AA =  

iii vvv ==⇒ 21 . Logo, não há variação de velocidade através do disco do rotor. 

A potência é igual a força aplicada multiplicada pela velocidade e, ao mesmo tempo, à taxa de 

variação da energia: 

0
2

1 2 −⋅⋅=⋅ wmT i &ν  
(5) 

Eliminando m
T

&
 das duas equações anteriores, obtém-se: 

hi vvw ⋅=⋅= 22  (6) 

onde hv  representa a velocidade induzida para o regime de pairar (hover). 

Como 
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Avmmm h ⋅⋅=== ρ21 &&&  (7) 

tem-se: 

22)2()2( hhhh vAvAvvmwmT ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅= ρρ&&  (8) 

donde obtém-se a expressão para hv : 

A

T
vh ⋅⋅

=
ρ2

 
(9) 

De (5) e (9) temos a seguinte expressão para a potência induzida: 

A

T
TvTP hI ⋅⋅

⋅=⋅=
ρ2

 
(10) 

Finalmente obtém-se para a potência induzida: 

A
TPI ⋅⋅

=
ρ2

2
3

 
(11) 

 

 

Figura 2.1 – Esquema do escoamento através do rotor principal no regime de pairar 
 

Para a potência parasítica tem-se a seguinte expressão: 

)(
8

1 3
00 tipd VACP ⋅⋅⋅⋅⋅= ρσ  

(12) 

Onde σ  é a solidez do rotor principal, que representa o coeficiente entre a área de pás do rotor 

principal e a área do rotor principal; 0dC  é o coeficiente da resistência aerodinâmica do perfil de pá 

do rotor principal para a sustentação nula, tipV  é a velocidade da ponta da pá. A solidez do rotor 

principal é 

,
R

cNb

⋅
⋅

=
π

σ  
(13) 
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onde bN  é o número de pás do rotor principal, c  é a corda da pá caso esta for rectangular, ou corda 

média caso contrário e R  é o raio do rotor principal. 

pP representa a potência necessária para vencer a força de arrasto na fuselagem , e no caso de 

pairar é nula: 

.0=pP  (14) 

CP representa a parcela da potência para subida. Se não há subida: 

.0=CP  (15) 

Para avaliar TRP  usamos a aproximação, dizendo que vale 10% da potência total requerida ([1] pág. 

226). 

Para calcular a densidade do ar a uma certa altitude usa-se: 

25588.4)
15.288

0065.0
1(225.1

h⋅−⋅=ρ  
(16) 

Finalmente a potência requerida ao nível do mar obtêm-se a partir da potência calculada 

anteriormente usando a seguinte transformação ([1] pág. 216): 

É importante referir que esta transformação é valida para motor de pistão. Para turbinas a relação é 

mais complicada, mas pode ser aproximada pelo coeficiente de pressões. 

 

2.1.2. Regime de voo horizontal com uma velocidade a uma a ltitude dadas 
 

 

Figura 2.2 – Figura para ilustrar o regime de voo horizontal com uma velocidade a uma altitude dadas 
Usamos a mesma expressão (1). Nesse caso como não há subida a parcela do CP  anula-se. Para 

TRP  utiliza-se o mesmo critério da subsecção anterior de 10%. Nesse caso a expressão (1) reduz-se 

a: 

)(

225.1

h
PPSL ρ

⋅=  
(17) 
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1.1)( 0 ⋅++= pi PPPP  (18) 

µ  representa a velocidade de avanço adimensionalisada pela velocidade da ponta da pá. 

tiptip V
V

V
V ∞∞ ≈⋅= )cos(αµ  

(19) 

Para 
iPC  temos seguinte expressão (valida para 1.0>µ ([1] pág. 219 eq. 5.25)): 

)
2

(
2

µ⋅
⋅= T

iP

C
kC

i
 

(20) 

onde TC  representa o coeficiente de tracção do rotor principal; 
iPC  é o coeficiente de potência 

induzida, donde: 

∞⋅⋅⋅
⋅=

VA

T
kP ii ρ2

2

 
(21) 

Para o cálculo de 0P : 

)()1(
8

320
0 tip

d VAK
C

P ⋅⋅⋅⋅+⋅
⋅

= ρµσ
 

(22) 

K  = 4.7 como recomendado em [1] pag.219. Os valores numéricos de K  variam desde 4.5, para 

regime de pairar, até 5 para 5.0=µ , dependendo das varias suposições e aproximações feitas. Na 

pratica, é usado um valor de K  médio, independente de µ . 

A potência parasítica pode ser dada pela expressão ([1] pág. 225 eq. 5.48): 

onde f  é a área equivalente da placa plana e é igual ao produto da área de referência pelo 

coeficiente de resistência. f  define-se da seguinte maneira (pois a área de referência pode ser 

definida de varias maneiras): 

2

2
1

∞⋅⋅
=

V

D
f f

ρ
 

(24) 

onde fD  é a força de resistência da fuselagem. 

2.1.3. Regime de subida com velocidade de subida e altitud e definidos 
 

Nesse regime a expressão (1) apresenta todos os membros. A potência requerida deve ser a 

potência mínima possível para qual o helicóptero consegue desenvolver a velocidade de subida 

pedida. A seguir a potência é avaliada usando (1) com todas as parcelas presentes usando as 

expressões (21), (22), (23) e  

,ClimbVTPC ⋅=  (25) 

com ClimbV  a representar a velocidade de subida e: 

,05.1 gWT ⋅⋅=  (26) 

),()(
2

1 33
tipp VA

A

f
P ⋅⋅⋅⋅⋅= ρµ  

(23) 
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onde 1.05 representa o aumento do peso da fuselagem por causa do arrasto vertical devido ao 

escoamento do ar através do rotor principal, e W  é a massa do helicóptero. 

Finalmente todas as potências obtidas são normalizadas ao nível do mar e comparadas. A potência 

requerida dos motores é representada pelo máximo das potências necessárias para operar em todos 

os regimes definidos no cálculo. 

2. 2 Teoria conjunta do Momento Linear e do Elemento de Pás 
 

Já na TC o cálculo é bastante mais complicado. A expressão para a potência requerida continua ser a 

mesma (1). Mas o aspecto de cada uma das parcelas muda. 

Baseando-se no exemplo em [1] pag. 126, assumimos para os cálculos posteriores a distribuição 

exponencial da velocidade de escoamento através do disco do rotor principal: 

,)( n
tip rr ⋅= λλ  (27) 

com 0≥n  (como valor principal escolheu-se n  = 1.1, ver 3.3.5), tipλ  é a velocidade de escoamento 

através do disco na ponta da pá e r  é a posição radial adimensionalisada ao longo da pá do rotor 

principal: 

R

y
r =  

(28) 

 

tip

iC

V

vV +
=λ  

(29) 

Considerando a distribuição proposta temos ( [1] pág. 126): 

2
1 T

tip

C
n ⋅+=λ  

(30) 

 e 

)
2

(
23

)1(2 2
3

2

3

T
P

C

n

n
C

i
⋅

+⋅
+⋅=  

(31) 

Logo podemos obter ik : 

23

)1(2 2
3

+⋅
+⋅=

n

n
k i  

(32) 

T é avaliado a partir de (6.32) em [1] pág. 308 

,

)
2

(11 fuselage
fuselage

DDref Length
Width

A

C
gW

A

CS
gW

T
vv ⋅⋅−

⋅=
⋅

−

⋅=  
(33) 

onde representamos refS  por uma estimativa grosseira, considerando a fuselagem da base 

rectangular, considerando que o comprimento da fuselagem é aproximadamente metade do 

comprimento total com cauda, e, também, assumimos que o rotor principal cobre totalmente a 

fuselagem: 
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Figura 2.3 – Esquema para o calculo de 
vDC  

2.2.1. 
vDC  composto 

 

O cálculo do 
vDC  da fuselagem é feito integrando numericamente a expressão (6.34) de [1] pág.308: 

,
2

1 2
dlWidthCvdD

vDv ⋅⋅⋅⋅⋅= ρ  
(34) 

onde ν  é a velocidade local da esteira completamente desenvolvida. 

Analisando o problema de integração, definiu-se três intervalos de integração. Forças de resistência 

correspondentes a cada um desses intervalos são chamadas 1D , 2D  e 3D . Somando essas 

parcelas, vamos obter a força de resistência da fuselagem. Tendo força, a obtenção do coeficiente da 

força não traz dificuldades: 

 

Figura 2.4 – Intervalos de integração ( 321 ,, DDD  são forças de resistência correspondentes a cada 

intervalo) 
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Definindo: 

WidthCllB
vD ⋅⋅⋅⋅= )(

2

1
)(

2
νρ  

(35) 

 

Figura 2.5 – Avaliação da resistência vertical da fuselagem ([1] pág. 309) 
Temos: 

∫∫∫
⋅−

⋅

⋅−

⋅−

⋅

⋅+⋅+⋅⋅=
R

LengthMRP

LengthMRP

LengthMRP

LengthMRP

Re

vertical dllBdllBdllBD
)1()1(

)1(

)()()(2  
(36) 

No caso da integração numérica os integrais transformam-se em somatórios: 

∑∑∑
⋅−

⋅

⋅−

⋅−

⋅

∆⋅+∆⋅+∆⋅⋅=
R

LengthMRP

LengthMRP

LengthMRP

LengthMRP

Re
vertical llBllBllBD

)1()1(

)1(

)()()(2  
(37) 

2.2.2. Regime de pairar 
 

Uma vez avaliado 
vDC  da fuselagem, faz-se o cálculo das potências usando formulas (1), (2), (3). 

Como há possibilidade de definir a relação 1−= λ
tip

root

c

c
 (que é o coeficiente entre a corda da pá na 

raiz e na extremidade) e sabendo a corda media, podemos deduzir uma relação para corda de pá 

para qualquer posição ao longo do raio: 

 

),
1

(
1

1

1
)(

)1(222

)(

e

er
c

c
er

e

cccrc roottiproot

−
−⋅

+
−⋅+

+
=−⋅

−⋅
−

+=
λ

λ
λ

 
(38) 

onde e  representa o offset da pá do rotor principal e λ  é o afilamento. 

Para a torção da pá temos: 

,1,)75.0()( 75.0 ≤≤⋅−+= rerr twθθθ  (39) 

onde 75.0θ  é a torção da pá na posição 75.0=r  e twθ  é a razão de torção da pá. 
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Assumindo: 

,2
210 αα ⋅+⋅+= ddCC dd  (40) 

onde α  é o ângulo de ataque da secção de pá, 0dC  é o coeficiente de resistência de perfil da pá 

para a sustentação nula e 21 , dd  são os coeficientes de proporcionalidade. 

Tendo em conta as expressões acima apresentadas, temos: 

∫ ∫ ⋅⋅−⋅+−⋅+⋅=⋅⋅⋅=
1 1

32
210

3
0 ))()((

22 offset offset

ddP drr
r

d
r

dCdrrCC
λθλθσσ

 
(41) 

 

2.2.3. Regime de voo horizontal com uma velocidade a uma a ltitude dadas 
 

O calculo das potencias é análogo ao calculo anterior, quando usamos a teoria do Momento Linear, 

excepto o calculo do 0P . Como no caso do regime de pairar é feita a avaliação pela integração 

numérica da potência. Mas agora a diferença está no regime de voo: existe uma componente 

horizontal de velocidade. Isso implica outro tipo de distribuição das velocidades no plano do rotor 

principal: podem e vão existir as zonas do escoamento em reversão e a zona onde podem surgir os 

efeitos de compressibilidade: 

 

Figura 2.6 – Diferentes regiões de escoamento no plano do rotor principal devido ao movimento de avanço 
do helicóptero (imagem retirada de [1] pág. 221) 

 

Se não houvesse nem os efeitos de compressibilidade, nem a região de reversão do escoamento, o 

coeficiente de 0P  calculava-se de seguinte maneira ([1], 5.27): 

,))sin((
4

1
3

2

0

0
0 ∫∫ ⋅⋅⋅+⋅

⋅
⋅

=
⋅

e

d
P ddrr

C
C ψψµ

π
σ π

 
(42) 

onde ψ  define a posição azimutal da pá do rotor principal. 
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Para ter em conta a região do escoamento em reversão devemos somar a (42) a seguinte parcela 

([1], 5.42): 

∫ ∫
⋅ ⋅−

⋅⋅⋅+⋅
⋅

⋅−=
π

π

ψµ

ψψµ
π

σ 2 ))sin((

0

30
owPreversefl ))sin((

2
ddrr

C
C d  

(43) 

Para a avaliação dos efeitos de compressibilidade usou-se o método de Gessow & Crim (1956) 

descrito em [1] na pág. 220. O método baseia-se na expressão seguinte: 

,,052.0007.0 90,1
20

dddddd
ilitycompressibP MMMM

C
≥∆⋅+∆⋅=

∆
σ

 
(44) 

onde 90,1M  é o número de Mach local para r  = 1 e ψ  = 90º, ddM∆  representa a diferença entre o 

número de Mach local e o número de Mach critico, que definimos igual a 0.8: 

,8.0
)1())sin((

90,1 −+⋅⋅Ω=−⋅+⋅⋅Ω=−=∆
som

dd
som

dddd a

R
M

a

rR
MMM

µψµ
 

(45) 

onde Ω  é velocidade angular de rotação do rotor principal e soma  é a velocidade local do som. 

A velocidade do som calcula-se assim: 

,
15.288

0065.015.288
3.3403.340

0

h

t

t
asom

⋅−⋅=⋅=  
(46) 

onde 0, tt  são temperatura local e a temperatura de referência ao nível do mar igual a 288.15 K e h  

é a altitude local. 

2.2.4. Regime de subida com velocidade de subida e altitud e definidos 
 

O cálculo das potências é muito parecido com o cálculo feito recorrendo a Teoria do ML. O valor do 

optµ  é avaliado, recorrendo à Teoria do ML para reduzir a quantidade dos cálculos repetitivos. 

Assumiu-se que este valor não varia significativamente se passar para os cálculos usando a Teoria 

Conjunta. Uma vez calculado o optµ , o resto dos cálculos é feito recorrendo a Teoria Conjunta 

(BEMT). 

 

2. 3 Velocidades de avanço importantes 
 

Entre velocidades de avanço importantes destacam-se a velocidade para a potência mínima, 

velocidade para o alcance máximo e a velocidade máxima atingível. Da teoria dos helicópteros 

sabemos que o gráfico da potência requerida para um helicóptero em função da velocidade horizontal 

apresenta um mínimo. A velocidade correspondente a esse mínimo será a velocidade horizontal que 

minimiza os gastos de potência para voo horizontal. Dessa maneira podemos aproveitar o máximo da 

potência que sobra para aumentar a velocidade de subida. 
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Figura 2.7 – Algumas velocidades de avanço importantes 
 

2.3.1. Velocidade para a potência mínima 
 

É a velocidade de avanço que minimiza a potência requerida. Analiticamente é obtida minimizando a 

expressão para a potência total em função da velocidade de avanço. Com essa velocidade tem-se a 

potência disponível máxima para subida, maximizando a velocidade vertical. 

 

2.3.2. Velocidade para o alcance máximo 
 

È a velocidade, como o nome indica, para qual é conseguido o alcance máximo do helicóptero. Essa 

velocidade é obtida como ponto tangente ao gráfico de potência da recta que passa na origem (caso 

a velocidade do vento seja igual a zero). Caso a velocidade do vento seja diferente do zero, a recta 

do gráfico de potência cruza o eixo horizontal no ponto com valor da velocidade do vento (Figura 2.7). 

 

2.3.3. Velocidade máxima atingível 
 

Velocidade máxima atingível é a velocidade que o helicóptero pode atingir. Existem vários factores 

que limitam essa velocidade. Um dos mais importantes é a potência do motor. Essa velocidade é 

definida como o ponto de cruzamento das duas linhas: da potência requerida e da potência máxima 

disponível. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTAÇÃO 

3. 1 Introdução 
 

 

A ferramenta apresentada tem interface gráfica e foi desenvolvida usando como linguagem principal 

para a programação da interface gráfica e da lógica do programa a linguagem de automação AutoIt. É 

uma linguagem relativamente simples e ao mesmo tempo potente, permitindo criar interfaces gráficas 

com relativa facilidade. Recorreu-se ao GUI Designer Koda para projectar a interface gráfica. Para os 

cálculos repetitivos e relativamente demorados foi programada a biblioteca de lincagem dinâmica (dll 

– dinamic link library) em linguagem C com funções de cálculo. A linguagem C foi escolhida para esta 

tarefa por ser uma das linguagens mais rápidas em cálculos. Tal biblioteca é carregada para a 

memória a seguir ao programa principal. Quando surgir a necessidade de usar as rotinas contidas na 

biblioteca, essas são chamadas a partir do programa principal, que também passa por valor os 

parâmetros necessários. 

A arquitectura apresentada considerou-se óptima, tendo em conta a relação resultado 

atingido/complexidade de realização. 

A ferramenta foi desenvolvida e testada para o sistema operativo WindowsXP. Durante os testes da 

ferramenta no Windows7 detectou-se um erro que às vezes leva o programa a terminar 

inesperadamente. Analisando o log do sistema chegou-se a conclusão que a causa está em algum 

módulo da própria linguagem. Para evitar esse comportamento inesperado recomenda-se executar a 

ferramenta no modo de compatibilidade com o WindowsXP.  

 

3. 2 Dimensionamento do helicóptero baseado na estatística 
 

A ferramenta apresentada permite dimensionamento preliminar dos parâmetros principais do 

helicóptero baseado nas regressões estatísticas. As expressões e gráficos usados para este fim 

foram retirados de [4]. 

3.2.1. Algumas das regressões estatísticas usadas 
 

As expressões das regressões estão apresentadas directamente na interface gráfica da ferramenta. 

Cada expressão de regressão é multiplicada pelo coeficiente de ajustamento K, que pode ser 

alterado pelo utilizador. O coeficiente K pode tomar valores desde valores ligeiramente inferiores de 

um, e até aos valores ligeiramente superiores de um. 

As unidades de todas as grandezas presentes nas regressões estão em SI se as unidades estão 

omitidas. 

Para diâmetro do rotor principal tem-se: 

,133.9 515.0
max

380.0 −⋅⋅⋅= VWKD  (47) 

onde maxV  é a velocidade máxima do helicóptero em km/h. 
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Corda média do rotor principal: 

714.0539.00108.0 −⋅⋅⋅= bNWKc  (48) 

Velocidade angular do rotor principal: 

,881.2672 829.0−⋅⋅=Ω DK  (49) 

onde Ω  está em rpm. 

 

Figura 3.1 – Gráfico com dados estatísticos e regressões para obtenção do Ω  do rotor principal 
 

Velocidade da ponta da pá do rotor principal (Figura 3.2): 

171.0140 DKVtip ⋅⋅=  

 

(50) 

Diâmetro do rotor secundário: 

391.00895.0 WKDTR ⋅⋅=  (51) 

Corda média do rotor secundário: 

72.0506.00058.0 −⋅⋅⋅= bTRTR NWKc  (52) 

Velocidade angular do rotor secundário em rpm: 

828.03475 −⋅⋅=Ω TRTR DK  (53) 

Velocidade da ponta da pá do rotor secundário: 

172.0182 TR
TR

tip DKV ⋅⋅=  (54) 

O braço do estabilizador horizontal da cauda: 

327.04247.0 WKaHT ⋅⋅=  (55) 

A área do estabilizador horizontal da cauda: 

758.00021.0 WKSHT ⋅⋅=  (56) 

O braço do estabilizador vertical da cauda: 

995.05914. DKaVT ⋅⋅=  (57) 
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Figura 3.2 – Gráfico com dados estatísticos e regressões para obtenção do tipV  do rotor principal 

 

Para a corda media do estabilizador vertical da cauda: 

Fenestron: 

927.0909.0 TRVT DKc ⋅⋅=  (58) 

Para 5.3<TRD : 

745.1161.0 TRVT DKc ⋅⋅=  (59) 

Para 5.3>TRD : 

06.1297.0 TRVT DKc ⋅⋅=  (60) 

Comprimento da fuselagem: 

056.1824.0 DKLength fuselage ⋅⋅=  (61) 

Comprimento total da fuselagem (com rotor principal): 

03.109.1 DKLengthoverall
fuselage ⋅⋅=  (62) 

Altura da fuselagem: 

677.0642.0 DKHeight fuselage ⋅⋅=  (63) 

Largura da fuselagem: 

697.0436.0 DKWidth fuselage ⋅⋅=  (64) 

Braço do rotor secundário: 

061.15107.0 DKaTR ⋅⋅=  (65) 

Massa vazio: 

015.14854.0 WKWE ⋅⋅=  (66) 

Carga útil: 

99.04709.0 WKWU ⋅⋅=  (67) 
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Combustível em litros: 

650.0976.00038.0 RgWKW fuel ⋅⋅⋅=  (68) 

onde Rg é o alcance em km. 

 

Velocidade a nunca exceder, em km/h: 

0565.1
max8215.0 VKVNE ⋅⋅=  (69) 

Velocidade do cruzeiro (long range) em km/h: 

0899.1
max5475.0 VKVLR ⋅⋅=  (70) 

Potência total à descolagem em kW: 

1455.10764.0 WKPTO ⋅⋅=  (71) 

 

 

Figura 3.3 – Gráfico com dados estatísticos e com regressão para obtenção da potencia à descolagem 
 

Potencia máxima contínua em kW: 

9760.0
max

9876.00013.0 VWKPcontinous ⋅⋅⋅=  (72) 

 

3. 3 Teoria Conjunta 

3.3.1. Regime de subida com velocidade de subida e altitud e definidos 
 

Na ferramenta computacional apresentada, a velocidade horizontal óptima optµ  é avaliada 

numericamente num ciclo percorrendo os valores consecutivos de µ  0.1 até 0.5 com passo de 0.05: 

For $niu=0.11 To 0.5 Step 0.01 

 $P_i_Vinf=$Ki*$T^2/(2*$ro*$A*$niu*$Vtip) 

 $P_0=$sigma*$Cd0*(1+$k*$niu^2)*$ro*$AV3/8 

 $P_p=0.5*$f/$A*$niu^3*$ro*$AV3 

 $power=($P_i_Vinf+$P_0+$P_p) 

 If $power<$power_niu_opt Then  
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  $niu_opt=$niu 

  $power_niu_opt=$power 

 EndIf 

Next 

 

3.3.2. 
vDC  composto 

 

Internamente ao programa, os dados sobre intervalos de divisão da fuselagem e coeficientes de 

resistência para cada intervalo são armazenados num vector bidimensional $segment[0..1][0..2]. 

Onde em $segment[0][0..2] são armazenados os coeficientes de resistência, e em $segment[1][0..2] 

são armazenados os limites dos intervalos, definidos pelo utilizador, com coeficientes de resistência 

diferentes (na forma das fracções decimais do intervalo total). 

 

3.3.3. Regime de pairar 
 

O cálculo do 0P é feito através da integração numérica.  

∫ ∫ ⋅⋅−⋅+−⋅+⋅=⋅⋅⋅=
1 1

32
210

3
0 ))()((

22 offset offset

ddP drr
r

d
r

dCdrrCC
λθλθσσ

 
(73) 

 

Na implementação, a expressão, apresentada em cima, transforma-se no seguinte conjunto de 

comandos, resultando numa função: 

Func 

FuncP0($Nb,$R,$Taper,$Chord,$Offset,$Theta75,$Twist,$n,$W0,$Cd0,$d1,$d2,$T,$ro,$AV3,$Vtip,$

Discretization) 

 $lambda_tip=Sqrt($n+1)*Sqrt($T*$Vtip/(2*$ro*$AV3)) 

 $delta_i=(1-$Offset)/$Discretization 

 $sum=0 

 For $i=$Offset To 1-$delta_i Step (1-$Offset)/$Discretization 

  $i_=$i+$delta_i/2 ; center of the discrete interval 

  $c=2*($Chord/(1+$Taper)+$Chord*($Taper-1)*($i_-$Offset)/(1+$Taper)/(1-$Offset)) 

  $Theta=$Theta75+($i_-0.75)*$Twist 

  $Theta=$Theta*$PI/180 ; convert to radians 

  $lambda=$lambda_tip*$i_^$n 

  $sum=$sum+$c*($Cd0+$d1*($Theta-$lambda/$i_)+$d2*($Theta-

$lambda/$i_)^2)*$i_^3*$delta_i 

 Next 

 Return $sum*$Nb/(2*$PI*$R) 

EndFunc 
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3.3.4. Regime de voo horizontal com uma velocidade a uma a ltitude dadas 
 

Discretizando as formulas (42), (43) e (44) e traduzindo as para linguagem de programação obtém-se 

seguinte conjunto dos comandos: 

(42): 

For $psi=0 To 2*$PI-$delta_psi Step $delta_psi  

  For $i=$Offset To 1-$delta_i Step (1-$Offset)/$Discretization 

   $i_=$i+$delta_i/2 ; center of the discrete interval 

   $psi_=$psi+$delta_psi ; center of the discrete interval 

   $c=2*($Chord/(1+$Taper)+$Chord*($Taper-1)*($i_-$Offset)/(1+$Taper)/(1-

$Offset)) 

   $Theta=$Theta75+($i_-0.75)*$Twist 

   $Theta=$Theta*$PI/180 ; convert to radians 

   $lambda=$lambda_tip*$i_^$n 

   $sum=$sum+$c*($Cd0+$d1*($Theta-$lambda/$i_)+$d2*($Theta-

$lambda/$i_)^2)*($i_+$niu*Sin($psi_))^3*$delta_i*$delta_psi 

   ;$count=$count+1 

  Next 

(43): 

$P_reverse_flow=0 

 For $psi=$PI To 2*$PI-$delta_psi Step $delta_psi  

  For $i=$Offset To -$niu*Sin($psi+$delta_psi)-$delta_i Step (1-$Offset)/$Discretization 

   $i_=$i+$delta_i/2 ; center of the discrete interval 

   $psi_=$psi+$delta_psi ; center of the discrete interval 

   $c=2*($Chord/(1+$Taper)+$Chord*($Taper-1)*($i_-$Offset)/(1+$Taper)/(1-

$Offset)) 

   $Theta=$Theta75+($i_-0.75)*$Twist 

   $Theta=$Theta*$PI/180 ; convert to radians 

   $lambda=$lambda_tip*$i_^$n 

   $P_reverse_flow=$P_reverse_flow+$c*($Cd0+$d1*($Theta-

$lambda/$i_)+$d2*($Theta-$lambda/$i_)^2)*($i_+$niu*Sin($psi_))^3*$delta_i*$delta_psi 

  Next 

 Next 

(44): 

$a_sound=340.3*Sqrt((288.15-0.0065*$h)/288.15) 

 $delta_Mdd=$Vtip*(1+$niu)/$a_sound-0.8 

 If $delta_Mdd>=0 Then 

  $P_compres=(0.007*$delta_Mdd+0.0052*$delta_Mdd^2) 
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 Else 

  $P_compres=0 

 EndIf 

 ; use or not compressibility in drag power estimation 

 If $use_compressibility==0 Then $P_compres=0 

 EndIf 

 Return (($sum*$Nb/(4*$R*$PI^2)-

$P_reverse_flow*$Nb/(2*$R*$PI^2))+$P_compres*$Nb*$Chord/$PI/$R) 

 

3.3.5. O valor de n 
 

Para cálculos numéricos foi assumida a distribuição da velocidade induzida descrita pela equação 

(27) e para n  tomou-se valor de 1.1 que foi usado em todos os cálculos. A justificação para este 

valor consiste no facto de descrever o perfil quase linear da velocidade induzida. Também, usando a 

distribuição assumida de velocidade induzida, pode-se calcular o coeficiente ik . Em [1] na pág. 68 o 

valor recomendado para este coeficiente é aproximadamente 1.15. A este valor corresponde o valor 

de 1.1≈n  na eq. (32). No entanto, o valor de n  não é fixo e pode ser alterado pelo utilizador. 

3. 4 Optimização para a velocidade 
 

Como foi descrito anteriormente, a avaliação numérica de 0P  requer várias integrações numéricas.  

Por isso, como para construir o gráfico de potência, é preciso repetir esses cálculos muitas vezes, 

decidiu-se criar uma Biblioteca de Lincagem Dinâmica (dll - dynamic link library) que irá conter a 

implementação de funções de cálculo em linguagem C. Durante a execução de aplicação principal, a 

biblioteca é carregada para a memória, e depois através do identificador da biblioteca as funções 

contidas nela são chamadas. Dessa maneira conseguiu-se a construção do gráfico de potência quase 

instantânea. 

De notar, que para chamar as funções da biblioteca dinâmica é preciso usar convenção cdecl em vez 

de stdcall. Convenção de chamadas de função é um esquema segundo o qual as funções de um 

programa recebem parâmetros das funções chamadoras e como elas retornam um resultado. Em 

cdecl os argumentos são passados através do stack da direita para esquerda. A limpeza do stack é 

feita pelo programa chamador. Em stdcall os argumentos são passados através do stack da direita 

para a esquerda e a limpeza do stack é feita pela função chamada. 

 

3. 5 Selecção do motor 
 

O algoritmo de escolha dos motores que satisfazem os requisitos resume-se ao seguinte: 
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- Percorre-se a quantidade dos motores na configuração desde 1 até ao número escolhido pelo 

utilizador 

- Ao mesmo tempo para cada número de motores na configuração, percorre-se a lista dos motores na 

base de dados, e verifica-se se o produto de quantidade de motores pela potência retirada da base 

de dados é menor ou maior a potência requerida. Caso é maior, então este modelo do motor é 

adicionado à lista de motores que é apresentada ao utilizador. 

 

3.5.1. Descrição do formato do ficheiro de base de dados c om motores 
 

O ficheiro que contém a base de dados de motores situa-se na mesma pasta que a aplicação e tem o 

nome “motors.txt”. O formato de dados é seguinte: 

<name> <PMTO> <PMC> 

; este é um comentário 

Isto significa que os dados de cada motor ocupam uma linha. Cada linha deve conter três valores: 

nome do motor, potência Máxima à Descolagem e potência Máxima Continua. Como separador 

considera-se um espaço. Ficheiro pode conter comentários, que devem começar com ponto e vírgula: 

‘; ‘. 

 

3. 6 Influência do nível de discretização nos resultados 
 

Configuração de teste:  

)(8500 kgWTO = , R= 9.28 (m), )(45.0 mc = , 

)(1000,15.1,01.0),(37.2),/(72.230,5 0
2 mhKCmfsmVN idtipb ======  

 

Foram avaliados os valores de potência 0P  para diferentes valores de discretização radial. Deve 

notar-se que a discretização angular é constante na aplicação apresentada e vale 1º. Resultados 

obtidos são apresentados nos gráficos seguintes para as condições de voo horizontal a uma altitude 

de 1000 (m), com efeitos de compressibilidade activos e para diferentes velocidades horizontais: 
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Figura 3.4 – Efeito da discretização no valor da potência parasítica do rotor principal 
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Figura 3.5 - Efeito da discretização no valor da potência parasítica do rotor principal 
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Figura 3.6 - Efeito da discretização no valor da potência parasítica do rotor principal 
 

Em primeiro lugar, nota-se a convergência dos valores de 0P , no entanto apresentando as oscilações 

do valor final mesmo para os valores de discretização relativamente elevados. 
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Destaca-se a convergência pelos valores pares e impares de discretização. Ou seja, se considerar só 

valores pares, ou só valores impares de discretização, o gráfico não apresentará a oscilação, 

convergindo monotonicamente. A causa desse comportamento requer uma investigação mais 

profunda, mas que sai fora do âmbito desta tese, pois as oscilações dos valores de potência são 

relativamente pequenas e por isso não influenciam significativamente os resultados finais. 
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CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA 
 

4. 1 Apresentação da interface gráfica 
 

A janela principal da ferramenta computacional tem seguinte aspecto: 

 

Figura 4.1 – Janela principal  
 

A janela principal é subdividida em vários compartimentos. O primeiro compartimento “Inicial 

Parameters” contém os parâmetros iniciais ao cálculo: parâmetros da missão. Entre estes os 

principais são “W” – a massa máxima à descolagem ou “Crew”. Com ajuda do último parâmetro 

podemos fixar a massa útil que o helicóptero deve levar. Por defeito, tal pode ser feito indicando o 

número de pilotos + o número de passageiros, ou então pode ser introduzido o número não inteiro no 

campo “Crew” para ter em conta a situação em que a carga é representada pelos objectos e não 

pessoas. 
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Os campos de introdução “Main Rotor Blade Number” e “Tail Rotor Blade Number” exigem a 

introdução do número de pás do rotor principal e de cauda respectivamente. Esses valores são 

indispensáveis para os cálculos feitos com rotores, os quais constituem o núcleo da ferramenta. 

Os campos de introdução “Range with Standard Fuel” e “Max. Speed” contem os parâmetros 

secundários, que são usados na avaliação por métodos estatísticos da massa do combustível que o 

helicóptero deve levar, das características operacionais como a velocidade que não deve ser 

excedida ou velocidade de longo curso, ou então dos parâmetros relacionados com a transmissão da 

potência. 

Por baixo dos parâmetros iniciais da missão na janela principal temos vários separadores, que 

ajudam a agrupar os vários parâmetros do helicóptero em classes. Temos os grupos: “Main Rotor”, 

“Tail Rotor”, “Horizontal Tail” “Vertical Tail”, “Fuselage”, “Weight Characteristics”, “Operational 

Characteristics”, “Power/Transmission Performance”. A avaliação dos parâmetros presentes nesses 

grupos baseia-se na utilização das regressões estatísticas, que não são necessariamente lineares (as 

expressões correspondentes podem ser consultadas directamente na janela principal da ferramenta). 

As expressões usadas foram retiradas da referência [4]. Para, propriamente, os cálculos com rotor 

principal, os parâmetros obtidos no primeiro separador “Main Rotor” são usados. Estimativas dos 

outros parâmetros nos restantes separadores têm influência reduzida nesse cálculo. 

Passamos à janela seguinte “Power Analysys”. Para abri-la basta ir ao menu “File” e escolher a única 

opção – “Power”. A janela da análise de potência tem o seguinte aspecto: 

 

 

Figura 4.2- Aspecto da janela da analise de potencia 
 

Nessa janela na coluna a esquerda reaparecem os parâmetros avaliados estatisticamente da etapa 

anterior. Existe a possibilidade de reajustar ou introduzir os novos valores dos parâmetros 

respectivos. Mais à direita na janela temos controlos para definir três tipos de missão: 

- pairar a uma dada altitude 

- voo horizontal com uma certa velocidade à uma altitude definidas pelo utilizador 
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- velocidade de subida (possivelmente com velocidade horizontal) à uma altitude definidas pelo 

utilizador 

Há três botões “Calculate Power”, “Select Motor” e “Draw Power Graph.”.  

“Calculate Power, como é muito fácil de perceber, calcula a potência necessária do motor ou motores 

para cumprir todas as missões seleccionadas pelo utilizador. No cálculo são usadas duas teorias 

distintas: do Momento Linear (TML) e dos Teoria Conjunta do Momento Linear e dos Elementos de 

Pás (TC). 

“Select Motor” activa o modo de funcionamento para selecção do motor ou motores, que satisfazem 

as necessidades energéticas do helicóptero, calculadas anteriormente: 

 

Figura 4.3 - Dialogo de selecção do motor(es) 
 

“Draw Power Graph.” desenha o gráfico de potência requerido do helicóptero em função da 

velocidade horizontal. Este gráfico pode ser útil para avaliar a velocidade horizontal para a potência 

consumida mínima, com este gráfico podemos calcular a velocidade para alcance máximo tendo em 

conta o vento. Todas essas possibilidades estão implementadas na ferramenta. 

Como foi dito anteriormente, a ferramenta efectua o cálculo do rotor principal usando uma das duas 

teorias. Para a Teoria do Momento Linear não existem parâmetros adicionais de cálculo. Mas para o 

cálculo usando a Teoria do Momento Linear e dos Elementos de Pá existe a própria janela na 

interface gráfica para definição e ajustamento dos vários parâmetros adicionais: 
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Figura 4.4 – Janela com as configurações adicionais para o calculo usando a TC 
 

Para aceder as essas configurações fazemos “Method => BEMT” na janela do “Power Analysys”. 

Como podemos ver, temos a possibilidade de definir o expoente na lei adoptada da variação 

exponencial da velocidade, induzida no rotor principal. Podemos escolher o 
vDC  da fuselagem, ou 

caso a fuselagem apresentar secção variável, definir o 
vDC  por troços, carregando no botão 

“Complex CD”: 

 

Figura 4.5- Janela da definição de 
vDC  complexo 
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A janela da definição do 
vDC  (coeficiente de resistência vertical da fuselagem) composto está 

apresentada na Figura 4.5. Para definir 
vDC  composto da fuselagem faz-se de seguinte maneira (há 

possibilidade de definir até três intervalos ao longo da fuselagem com vários 
vDC ’s): 

- Na coluna que fica à direita escolhemos o 
vDC  que corresponde ao primeiro intervalo. A seguir 

movemos o primeiro slider (a contar de cima) para a posição final do intervalo que estamos a definir 

- Começamos definir o segundo intervalo. Para isso na coluna à direita escolhemos 
vDC  da secção 

que corresponde ao segundo intervalo. A seguir movemos o segundo slider para a posição que indica 

o fim do segundo intervalo da fuselagem com 
vDC  constante. 

- Dessa maneira o terceiro intervalo fica definido automaticamente e o 
vDC  para esse intervalo é fixo 

e é igual a 0.4 que corresponde à fuselagem com secções “limpas”. Como esperamos que para o 

terceiro intervalo o utilizador escolha a cauda, tal escolha do coeficiente da resistência considera-se 

razoável. 

Fechando essa janela, voltamos à janela de definição dos parâmetros para o cálculo com TC. Na 

coluna á esquerda nessa janela podemos definir vários parâmetros do rotor principal, como: offset, 

75.0θ , twistθ , tip

root

c
c

, Discretization (que, por defeito, vale 30, e representa a discretização da pá no 

sentido radial do disco do rotor), activar efeitos de compressibilidade no cálculo e escolher o perfil da 

pá do rotor principal (actualmente o utilizador pode escolher entre VR – 7 e NACA0012, mas existe 

possibilidade de adicionar outros tipos de perfis à base de dados da ferramenta). 
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4. 2 Selecção do motor 
 

Depois de ter feito a avaliação da potência necessária para vários tipos de missões definidas pelo 

utilizador, existe a possibilidade de escolher directamente o modelo de motor. Na aplicação existe a 

própria base de dados de motores mais usados. Este ficheiro pode ser editado facilmente. Logo a 

base de dados pode ser expandida significativamente. Ora, carregando o botão “Select motor”, 

aparece janela representada na Figura 4.3, pedindo a introdução do número dos motores (caso 

estamos a projectar um helicóptero na configuração com número de motores ser superior a um). Por 

defeito, se não introduzimos nenhum valor, é assumido o caso de uma configuração mono-motor.  

A lista dos motores que satisfazem as condições tem seguinte aspecto (para o caso duma 

configuração trimotor): 

 

Figura 4.6 – Aspecto da lista dos motores escolhidos pela aplicação 
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4. 3 Gráfico de potência 
 

Na aplicação desenvolvida existe a possibilidade de visualizar a dependência da potência requerida 

em função da velocidade do avanço no intervalo de maior relevância ( 5.01.0 ≤≤ λ ). Dito com 

outras palavras, é possível construir o gráfico de potência requerida usando a Teoria do Momento 

Linear ou Teoria Conjunta. Para isso é preciso carregar no botão “Draw Power Graph.” na janela 

“Power”. Relembra-se que o modo do cálculo é definido na janela “Power” no menu “Method”. 

4.3.1. Aspecto geral 
 

Depois de enviar o comando para desenhar o gráfico, aparece a seguinte janela, onde o gráfico é 

construído, devidamente discretizado: 

 

Figura 4.7 – Aspecto geral do gráfico de potência para dois diferentes regimes 
 

A informação apresentada no gráfico é seguinte: 

- No canto inferior esquerdo está posicionado o sistema de eixos que revela as grandezas 

apresentadas no gráfico. Sublinha-se que o ponto do cruzamento dos eixos não está posicionado na 

origem (ou seja no ponto (0, 0)). 

- A parte central do gráfico é ocupada pelo um ou mais gráficos. Os gráficos são constituídos pelos 

pontos, que, graficamente, são representados pelos pequenos quadrados para melhoria da 

visualização. Os pontos que pertencem ao mesmo gráfico são representados com a mesma cor.  

- Cada gráfico contem um ponto representado a vermelho. Esse ponto, como facilmente pode-se 

verificar visualmente, representa o mínimo do gráfico no intervalo referido de velocidades. Esse 

ponto, e valores associados correspondentes a esse ponto, definem o regime de voo que minimiza a 

potência consumida. Isso significa que voando com essa velocidade horizontal o helicóptero tem o 
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máximo da potência livre, que pode ser usada, por exemplo, para subida. E nesse caso a velocidade 

de subida vai ser máxima possível que pode ser atingida. 

- Para não sobrecarregar a janela do gráfico com pormenores, considerou-se racional escolher uma 

maneira ligeiramente diferente do habitual de obtenção dos valores dum ponto no gráfico. A solução 

adaptada consiste no seguinte: para obter o valor do qualquer ponto na janela do gráfico, o utilizador 

posiciona o rato em cima do ponto de interesse e clica com botão esquerdo. A informação respectiva 

é apresentada no canto superior esquerdo da janela do gráfico. Informações apresentadas contem a 

abcissa ou velocidade horizontal em unidades adimencionais, m/s e km/h, e a ordenada ou a potência 

requerida em kW e hp.  

 

4.3.2. Funcionalidades adicionais 
 

Para além da visualização do gráfico da potência, foram adicionadas outras funções de manipulação 

de dados obtidos:  

- Cálculo e visualização da potência requerida mínima (descrito anteriormente) 

- Visualização da recta horizontal da potência requerida, que se calculou anteriormente. Essa recta 

serve para definir a potência máxima que pode ser fornecida pelo motor(es). Ponto(s) de intersecção 

dessa recta com o gráfico de potência dão a possibilidade definir o envelope dos regimes de 

operação do helicóptero (por exemplo a velocidade máxima horizontal) 

- Introdução da potência requerida manualmente e a posterior visualização da recta correspondente 

para fins idênticos descritos no ponto anterior 

- Cálculo da velocidade para alcance máximo. Essa velocidade é obtida como ponto tangente ao 

gráfico de potência da recta que passa na origem (caso a velocidade do vento ser igual a zero). Caso 

a velocidade do vento ser diferente do zero, existe a possibilidade de ter isso em conta na aplicação 

desenvolvida. 

O cálculo da velocidade para alcance máximo é feito de seguinte maneira.  

Primeiro o utilizador constrói o gráfico da potência e através do menu de contexto define a velocidade 

do vento (caso esta não for zero). Na aplicação desenvolvida foi implementada a opção para 

introduzir somente valores positivos de velocidade do vento; que corresponde ao vento que sopra na 

direcção de voo do helicóptero. Essa limitação não é conceitual, e por isso pode ser ultrapassada 

facilmente fazendo algumas modificações no código da ferramenta. 

Em segundo lugar, o utilizador escolha no menu de contexto a opção “Speed for max. range 

calculation”. Após disso na janela do gráfico aparece uma recta, que tem origem no ponto (0, 0) ou 

(vel. vento, 0) e termina no ponto onde está o ponteiro do rato. Agora o objectivo do utilizador 

consiste em manipular a posição do fim da recta até essa ficar tangente ao gráfico da potência.  

Em terceiro lugar, depois de fixar a posição da recta tangente, o utilizador facilmente obtém 

visualmente o ponto, onde essa recta é tangente ao gráfico. 

Finalmente, clicando com botão esquerdo do rato no ponto tangente, obtemos no campo informativo 

da janela no canto superior esquerdo, a velocidade que corresponde ao alcance máximo. Como 
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pode-se ver, o cálculo da velocidade para alcance máximo é feita de maneira semi-automática, 

exigindo a intervenção do utilizador: 

 

Figura 4.8 – Aspecto geral da janela do gráfico de potência com menu de contexto aberto 
 

 

Figura 4.9 – Gráfico de potência com velocidade para alcance máximo calculada para velocidade do vento 
de 10 m/s 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS (APRESENTAÇÃO E ANÁLISE) 
 

Neste capítulo vão ser apresentados alguns exemplos de utilização da aplicação desenvolvida e os 

resultados obtidos junto com a análise dos últimos. 

5. 1 Parcelas constituintes da potência requerida total 
 

 Para análise dos diferentes componentes de potência requerida vamos considerar duas 

configurações diferentes: 

1) )(8500 kgWTO = , R= 9.28 (m), )(45.0 mc = , 

15.1,01.0),(37.2),/(72.230,5 0
2 ===== idtipb KCmfsmVN  

2) )(3500 kgWTO = , R= 6.63 (m), )(4.0 mc = , 

15.1,01.0),(28.1),/(79.217,3 0
2 ===== idtipb KCmfsmVN  

E vários regimes: 

1.1) Pairar (4000m) 

2.1) Voo horizontal com velocidade de 55 m/s (2000m) 

3.1) Velocidade máxima de subida de 15 m/s (Nível do Mar) 

1.2) Pairar (2000m) 

2.2) Voo horizontal com velocidade de 50 m/s (1000m) 

3.2) Velocidade máxima de subida de 10 m/s (Nível do Mar) 

 

Para a configuração 1) obtêm-se os seguintes resultados para vários regimes (descritos 

anteriormente) segundo o cálculo baseado na Teoria do Momento Linear: 

Reg. 1.1 Reg. 2.1 Reg. 3.1 Reg. 1.2 Reg. 2.2 Reg. 3.2
P0 392,674 497,552 446,011 392,674 479,350 446,011
P0 (%) 14,209 41,195 18,531 18,317 44,265 23,172
Pi 2119,566 358,935 339,774 1556,185 323,666 339,774
Pi (%) 76,700 29,718 14,117 72,592 29,888 17,653
Pp 241,514 87,590 181,453 87,590
Pp (%) 19,996 3,639 16,756 4,551
Ptr 251,224 109,800 218,804 194,886 98,447 174,982
Ptr (%) 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
Pc 1314,652 876,435
Pc (%) 54,622 45,534
Total 2763,464 1207,801 2406,831 2143,745 1082,916 1924,792  

Tabela  5-1 – Parcelas contribuintes para a potência total para a configuração 1) calculado com TML 
 

Para a configuração 2) obtêm-se os seguintes resultados para vários regimes (descritos 

anteriormente) segundo o cálculo baseado na Teoria do Momento Linear: 
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Reg. 1.1 Reg. 2.1 Reg. 3.1 Reg. 1.2 Reg. 2.2 Reg. 3.2
P0 125,850 163,573 140,992 125,850 157,026 140,993
P0 (%) 12,576 35,985 15,213 16,312 39,375 19,359
Pi 783,890 119,229 127,038 575,532 107,514 127,038
Pi (%) 78,333 26,229 13,707 74,597 26,960 17,443
Pp 130,438 33,173 98,000 33,173
Pp (%) 28,695 3,579 24,574 4,555
Ptr 90,974 84,255 70,139 36,254 66,209
Ptr (%) 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
Pc 541,327 360,885
Pc (%) 58,409 49,552
Total 1000,714 454,564 926,785 771,521 398,794 728,298  

Tabela  5-2 - Parcelas contribuintes para a potência total para a configuração 2) calculado com TML 
 

Para a configuração 1) obtêm-se os seguintes resultados para vários regimes (descritos 

anteriormente) segundo o cálculo baseado na Teoria Conjunta do Momento Linear e Elementos de 

Pás: 

 

Reg. 1.1 Reg. 2.1 Reg. 3.1 Reg. 1.2 Reg. 2.2 Reg. 3.2
P0 317,468 358,492 320,736 304,265 343,027 320,737
P0 (%) 11,893 34,068 14,180 14,928 36,858 18,004
Pi 2109,328 356,617 337,580 1548,668 321,576 337,581
Pi (%) 79,017 33,890 14,925 75,981 34,553 18,950
Pp 241,514 87,590 181,453 87,590
Pp (%) 22,951 3,872 19,497 4,917
Ptr 242,680 95,663 205,629 185,294 84,606 161,947
Ptr (%) 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
Pc 1310,357 873,572
Pc (%) 57,932 49,038
Total 2669,476 1052,286 2261,892 2038,227 930,662 1781,427  

Tabela  5-3 - Parcelas contribuintes para a potência total para a configuração 1) calculado com TC 
 

Para a configuração 2) obtêm-se os seguintes resultados para vários regimes (descritos 

anteriormente) segundo o cálculo baseado na Teoria Conjunta do Momento Linear e Elemento de 

Pás: 

 

Reg. 1.1 Reg. 2.1 Reg. 3.1 Reg. 1.2 Reg. 2.2 Reg. 3.2
P0 100,114 115,603 100,730 96,212 110,431 100,730
P0 (%) 10,286 28,758 11,406 13,008 31,760 14,716
Pi 784,750 119,401 127,221 576,164 107,669 127,221
Pi (%) 80,624 29,703 14,406 77,901 30,965 18,586
Pp 130,438 33,173 98,000 33,173
Pp (%) 32,448 3,756 28,184 4,846
Ptr 88,486 36,544 80,283 67,237 31,610 62,227
Ptr (%) 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
Pc 541,700 361,133
Pc (%) 61,340 52,760
Total 973,350 401,986 883,107 739,613 347,710 684,484  

Tabela  5-4 - Parcelas contribuintes para a potência total para a configuração 2) calculado com TC 
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Analisando as tabelas apresentadas, facilmente pode-se ver que a proporção percentual das várias 

parcelas que contribuem para a potência total requerida para duas configurações analisadas, 

praticamente mantêm-se, apresentando flutuações pequenas (considerando os mesmos regimes de 

operação, claro.).  

Quanto aos regimes de operação, aqui a distribuição percentual de parcelas contribuintes para a 

potência total, varia significativamente.  

Para o modo de pairar, a maior contribuição é devido a potência induzida, valendo à volta de 70-80%. 

10%, em média, é consumido pelo rotor traseiro e o resto consome a resistência parasítica do rotor 

principal. 

Já no modo de voo horizontal aparecem outras contribuições e as proporções são diferentes: 

%20:%30:%30%40::0 ≈≈−=≈pi PPP . Também, notou-se o aumento da contribuição de 

pP (em 5-10%) passando da configuração pesada para a configuração media-ligeira no exemplo. 

Para o modo de operação com a velocidade máxima de subida a distribuição das contribuições é 

completamente diferente. A contribuição principal é devida cP , ou seja potência gasta para subir 

verticalmente. iP  e 0P  apresentam aproximadamente as mesmas contribuições de 15-20%. A 

resistência de fuselagem contribui com 4-5%. 

Baseando-se nas observações anteriores, pode-se definir as parcelas mais importantes (aquelas que 

contribuem mais). E posteriormente, dependendo se o helicóptero é projectado para pairar a maior 

parte de operação, ou se para voo horizontal ou para o modo de operação misto, optimizá-lo de tal 

maneira para influenciar essas parcelas. Por exemplo, se o modo prevalente de operação é pairar, 

logo devemos optimizar o valor da potência induzida, que apresenta a maior contribuição. Se, pelo 

contrário, o modo de operação prevalente for o de deslocamento horizontal, então deve-se olhar para 

a resistência aerodinâmica do rotor, potência induzida e para a resistência aerodinâmica de 

fuselagem. 

5.1.1. Componentes de 0P  durante voo horizontal 

 

Configuração de teste:  

)(8500 kgWTO = , R= 9.28 (m), )(45.0 mc = , 

)(1000,15.1,01.0),(37.2),/(72.230,5 0
2 mhKCmfsmVN idtipb ======  

 

Vinf Pcompres. % Preverse % Total
20 0,00 0,00 0,00 0,00 305,80
30 0,00 0,00 0,00 0,00 314,66
40 10,26 3,04 0,00 0,00 337,32
50 77,38 18,41 0,03 0,01 420,41
60 147,38 28,90 0,10 0,02 509,97
70 220,26 36,34 0,28 0,05 606,05  

Tabela 5-5 – Parcelas que constituem a resistência parasítica durante o voo horizontal 
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Baseando-se nos dados obtidos e apresentados nessa tabela, pode-se concluir que a parcela de 0P  

proveniente dos efeitos de compressibilidade apresenta parte significativa de 0P  na gama de 

velocidades habituais de funcionamento do helicóptero. Como era de esperar, o valor dessa parcela 

cresce com aumento da velocidade horizontal do helicóptero. No caso particular considerado, já a 

partir de velocidade de 50 (m/s) os efeitos de compressibilidade devem ser tomadas em conta. Para 

helicópteros com outras características, os valores vão variar, mas a tendência geral irá manter-se. 

Quanto à parcela de 0P  devido a reversão do escoamento, essa não é significativa, mesmo para 

velocidades relativamente altas para helicópteros. No caso particular, analisado na Tabela 5-5, essa 

parcela vale centésimas de porcento de 0P  total mesmo para uma velocidade de 70 (m/s) = 252 

(km/h).  

 

5. 2 Efeitos dos restantes parâmetros 
 

5.2.1. Comparação dos gráficos de potência obtidos com Teo ria de Momento Linear e Teoria 
Conjunta com e sem efeitos de compressibilidade 
 

Para a mesma configuração genérica ( )(8500 kgWTO = , R= 9.28 (m), )(45.0 mc = , 

)(1000,15.1,01.0),(37.2),/(72.230,5 0
2 mhKCmfsmVN idtipb ====== ) obteve-se o 

gráfico da Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 – Gráfico de potência requerida, preto: TML, azul-escuro: TC, amarelo: TC com efeitos de 
compressibilidade 
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Comparando os gráficos obtidos com TML e TC, notou-se que os gráficos apresentam o mesmo 

comportamento, sendo praticamente paralelos um ao outro. No entanto o gráfico obtido pela TC 

apresenta valores mais baixos da potência requerida. Essa observação está coerente com o facto 

bem conhecido que a TML sobrestima a potência necessária. 

Já o gráfico obtido com TC com efeitos de compressibilidade apresenta o comportamento diferente. O 

gráfico é coincidente com o gráfico da TC até, aproximadamente, ao valor de velocidade que 

minimiza a potência requerida. Passando esse ponto, os efeitos de compressibilidade entram em 

jogo, e o gráfico aumenta o declive, cruzando o gráfico da TML no ponto 27.0≈µ , demonstrando 

valores mais elevados entre os três gráficos considerados. 

 

5.2.2. Influência do perfil escolhido 
 

 

Figura 5.2 – Gráfico de potência para dois perfis diferentes, azul: VR-7, verde: NACA0012 
 

Comparando os gráficos de potência requerida para a mesma configuração e modo de operação, 

mas para dois perfis diferentes: VR-7 e NACA0012, verifica-se que a evolução dos gráficos apresenta 

o mesmo comportamento, sendo paralelos. Mas o gráfico correspondente ao perfil VR-7 sempre 

apresenta os valores de potência requerida mais baixos. Como o perfil VR-7 foi especialmente 

desenvolvido para helicópteros, é perfeitamente natural de esperar melhor desempenho nos 

helicópteros. Nesse caso esse melhor desempenho corresponde à potência total requerida ser 

menor. 
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5.2.3. Influencia de afilamento de pá do rotor principal 
 

 

Figura 5.3 – Dependência do gráfico de potência requerida do afilamento de pá, 1=λ : preto, 2
1=λ : 

azul-escuro, 5
1=λ : amarelo 

 

Como se pode verificar no gráfico apresentado em cima, o afilamento da asa influencia positivamente 

a potência consumida, ou seja a potência total requerida diminui. Mas esse efeito é limitado, e 

aumentando muito o afilamento não se pode esperar a redução da potência continuamente. Por outro 

lado, o aumento excessivo do afilamento de pá pode provocar outras dificuldades e problemas 

relacionados com entrada em perda do rotor. 

5.2.4. Influência de 
verticalDC  da fuselagem 

 

verticalDC  é o coeficiente que é responsável pelo aumento do peso do helicóptero devido a incidência 

do escoamento do rotor principal na fuselagem do próprio helicóptero verticalmente.  
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Figura 5.4 – Gráfico da potência para dois valores extremos de 
verticalDC , azul: 4.0=

verticalDC , verde: 

1=
verticalDC  

 

Como pode ver-se no gráfico apresentado, existe relativamente pequena diferença entre as potências 

requeridas para velocidades horizontais baixas, mas com aumento da velocidade os gráficos tem 

tendência de juntar-se. Como na figura são apresentados dois gráficos para valores extremos de 

verticalDC , logo os resultados obtidos, atribuindo diferentes valores de 
verticalDC  para várias secções do 

helicóptero, vão situar-se entre dois gráficos apresentados. 

5.2.5. Influência de expoente n da distribuição de velocid ade assumida 
 

Na Figura 5.5 apresentam-se vários gráficos de potência para alguns valores de n (com efeitos de 

compressibilidade). Como vê-se na figura apresentada, para três valores diferentes de n , os gráficos 

apresentam o mesmo tipo de evolução. Para valores relativamente baixos da velocidade de avanço, 

os gráficos apresentam-se como três gráficos separados. Com aumento da velocidade, os gráficos 

tem tendência de sobreposição. Como o valor de velocidade induzida no rotor é importante para 

definição do valor de potência induzida, esse gráfico mostra, que com aumento da velocidade de 

avanço, a contribuição da potência induzida para a potência requerida total, deixa de ser o mais 

importante. 
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Figura 5.5 – Influencia do valor de n no gráfico de potência requerida, preto: n=0.5, azul: n=1.1, amarelo: 
n=2 
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CAPÍTULO 6. EXEMPLO PRÁTICO (MI - 2) 
 

Nesta secção vai ser apresentado um exemplo de avaliação dos parâmetros e cálculo de potência 

requerida total, considerando como ponto de partida um helicóptero real e tomando como parâmetros 

de entrada para o cálculo alguns parâmetros reais desse helicóptero, obtidos das especificações 

técnicas. Depois de efectuar o cálculo, é feita comparação dos resultados obtidos e dos parâmetros 

estimados com os parâmetros reais. Como exemplo foi escolhido o helicóptero Mi – 2. Em anexo 

pode ser consultada a informação sobre este helicóptero. 

Como os dados de entrada na janela principal de aplicação introduzimos a massa máxima à 

descolagem, que se considera igual a 3600 kg e número de pás do rotor principal, que são três. 

Como dados adicionais, podem ser introduzidos a velocidade máxima do helicóptero, alcance 

máximo e o número de pás no rotor secundário. Esses parâmetros vão ser usados como dados de 

entrada para regressões estatísticas para estimar muitos parâmetros do helicóptero. Vamos escolher 

para velocidade máxima 210 km/h, para alcance máximo 450 km e dois para o número de pás do 

rotor secundário. 

 

Vai-se ao menu “File” e escolhe-se “Power”. Logo aparece segunda janela “Power Analysys”que já 

contem nos campos de introdução os parâmetros principais que foram estimados baseando-se nos 

dados introduzidos:  

 

Figura 6.1 – Parâmetros para calculo da potência requerida do exemplo apresentado 
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Os dados obtidos podem ser comparados com características reais. O resultado dos métodos 

estatísticos dá R = 6.7 m, enquanto R = 7.25 m no helicóptero real. A corda média obtida por métodos 

estatísticos é 41 cm, o valor real é 40 cm. O valor de f obtido por métodos estatísticos é 1.3 2m . O 

valor real não está disponível, mas pode-se obter uma estimativa grosseira a partir do tamanho do 

cockpit, multiplicando a largura pela altura: 1.45 x 1.2 = 1.74 2m . Obtém-se um valor maior do que o 

calculado. 

Para passar à fase do cálculo da potência requerida, corrigimos os valores estimados na janela 

“Power Analysys”, introduzindo os valores obtidos da especificação real do helicóptero: R = 7.25 m, c 

= 0.40 m. Valores restantes deixam-se sem alterações. 

 

Para os dados dos modos de operação também introduzimos os dados da especificação: 

- pairar a 1000 m 

- velocidade horizontal máxima de 58 m/s à uma altitude de 500 m 

- velocidade de subida de 4.5 m/s ao nível do mar 

 

6.1.1. Teoria do Momento Linear 
 

Fazendo os cálculo segundo a Teoria de Momento Linear: 

 

Figura 6.2 – Janela “Power Analysys” para o calculo com TML no exemplo 
 

Como se pode ver, o maior valor para a potência é exigido para pairar, e esse valor é igual a 870.58 

hp. A seguir pode-se escolher o motor, carregando no botão “Select Motor”. Ignorando a introdução 

do número dos motores, a aplicação assume o valor 1 por defeito e apresenta a seguinte lista dos 

motores, contendo modelos que satisfazem os requisitos de entre aqueles que estão na base de 

dados: 
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Figura 6.3 – Lista de motores, que satisfazem os requisitos, gerada pela aplicação  
 

Para o exemplo considerado uma boa escolha podia ser o motor TV3 – 117, que satisfaz os 

requisitos e ainda tem boa parte de potência que sobra e pode ser necessária durante manobras de 

emergência. 

Construindo o gráfico de potência, pode-se obter o valor de velocidade horizontal para maior razão de 

subida, velocidade máxima e a velocidade para alcance máximo: 
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Figura 6.4 – Determinação da velocidade para alcance máximo 
 

Os valores obtidos do gráfico, são os seguintes: 

- velocidade horizontal para maior razão de subida (corresponde ao ponto de mínimo no gráfico): 

)/(04.117)/(51.32149.0 hkmsm ===µ  e com potência consumida correspondente de 340.08 

kW = 456.05 hp 

- velocidade máxima (corresponde ao ponto de cruzamento da linha horizontal que representa a 

potência máxima fornecida pelo motor, e o gráfico de potencia): 

)/(35.262)/(88.72334.0 hkmsm ===µ  

- velocidade para alcance máximo (corresponde ao ponto em que a linha com origem no ponto (0, 0) 

é tangente ao gráfico de potencia): )/(44.192)/(46.53245.0 hkmsm ===µ  com potência 

requerida correspondente de 426.54 kW = 572 hp. 

6.1.2. Teoria Conjunta 
 

Para cálculos com a TC as configurações estão representadas na Figura 6.5. O cálculo mais uma vez 

confirma a suposição que a TML sobrestima o valor de potência requerida. Com TC obtém-se o valor 

de 800.07 hp para a potência requerida.  
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Figura 6.5 – Configurações especificas ao TC para cálculos no exemplo 
 

 

Figura 6.6 - Determinação da velocidade para alcance máximo com TC 
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Passando para os cálculos baseados no gráfico de potência (Figura 6.6) vai-se obter: 

- Velocidade horizontal para maior razão de subida: )/(96.120)/(60.33154.0 hkmsm ===µ  e 

com potência consumida correspondente de 273.41 kW = 366.65 hp 

- Velocidade máxima: )/(57.261)/(66.72333.0 hkmsm ===µ  

- Velocidade para alcance máximo: )/(73.176)/(09.49225.0 hkmsm ===µ  com potência 

requerida correspondente de 314.14 kW = 421.26 hp. 

Facilmente se pode notar que os valores obtidos com TML e TC estão próximos, e que os valores de 

potência obtidos com TC (com compressibilidade) são ligeiramente mais baixos. 

 

Comparando esses valores com os valores reais da especificação técnica, conclui-se que os 

resultados nos cálculos de potência requerida estão próximos dos valores reais (helicóptero tem dois 

motores com potência total de 2 x 400 hp). No entanto, os cálculos da velocidade máxima dão valores 

próximos segundo TML e TC, mas são consideravelmente maiores do que a velocidade máxima real 

do Mi – 2 (58 m/s). Isso pode ser explicado de seguinte maneira: o calculo da velocidade máxima 

baseou-se nos requerimentos de potência, ou seja para esse cálculo o único factor limitativo foi a 

potência do motor fornecida. Na realidade devem existir outros factores de origem, por exemplo, 

aerodinâmica, que limitaram a velocidade máxima do helicóptero real. Também são de grande 

importância os limites estabelecidos pelos valores máximos dos momentos de torção, que são 

suportados pelo sistema de transmissão de potência.  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSÕES 
 

No presente trabalho foi apresentado o projecto duma ferramenta computacional. Foi descrita a 

interface gráfica e os pormenores de implementação da ferramenta. O utilizador precisa de saber 

como a ferramenta funciona internamente para tomar em conta as limitações do programa e saber os 

limites até aos quais se pode usar a ferramenta.  

A ferramenta apresentada é posicionada como programa para apoio aos processos educativos e para 

a estimação preliminar automatizada dos parâmetros essenciais para projecto do helicóptero para 

projectistas. Entre esses parâmetros destaca-se a potência requerida para vários modos de 

operação. São os modos de operação e os constrangimentos impostos que constituem o ponto de 

partida para a concepção dum novo meio de transporte. 

Claro que a ferramenta não é ideal, tem limitações, por isso o investigador ou aluno que vai usa-la, 

sempre deve ter o espírito crítico e nunca cair na tentação de confiar cegamente nos resultados 

obtidos.  

Em relação ao trabalho futuro, há vários vectores de desenvolvimento. O primeiro consiste no 

alargamento das funcionalidades da ferramenta. Por exemplo, dotá-la da possibilidade de efectuar os 

cálculos relacionados com o controlo do helicóptero, alargamento das bases de dados usadas pela 

ferramenta, adicionar análise estrutural e vibracional, etc. Outro vector de desenvolvimento consiste 

em portar a ferramenta para outras linguagens com objectivo de tornar possível o uso da ferramenta 

nos dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. Como hoje em dia o sistema operativo mais 

popular nos dispositivos descritos é o Android, sugere-se portagem da ferramenta para a linguagem 

orientada a objectos Java. Programas nessa linguagem podem ser executadas no SO Android. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MI -2 
 

Tipo:     multifunção 

Primeiro voo:    7 de Outubro de 

1961  

Inicio de operação:   1965 

Construído unidades:   5400  

Tamanhos  

Diâmetro do rotor principal:  14,50 m 

Diâmetro do rotor secundário:  2,70 m 

Comprimento com rotor principal: 17,42 m 

Comprimento da fuselagem:  11,40 m 

Largura da fuselagem:   3,25 m 

Altura com rotor principal:  3,70 m 

Massa 

Vazio:     2372 kg 

TO óptima:    3500 kg 

TO máxima    3550 (força aérea 3700) kg 

Motores 

Motor:     2 Klimov GTD-350 

Potencia:    2×400 hp = 2×298kW 

Características  

Tripulação:    1  

Passageiros:    10 passageiros ou até 8 soldados (modo militar) 

Velocidade de cruzeiro:   194 km/h = 54 m/s 

Velocidade máxima:   210 km/h = 58 m/s 

Alcance:    580 km 

Tecto máximo:    4000 m 

Tecto estático:    1000 m 

Velocidade de subida:   270 m/min. = 4.5 m/s 

Cockpit:  

Comprimento:    2.27 m 

Altura:     1.2 m 

Largura:    1.45 m 

Rotor principal:  

Pá:     rectangular 

Perfil usado:    NACA23013 

Nº de pás    3 

Figura 7.1 – Mi -2 
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Corda     0.4 m 

Twist:     6º => 0º linear 

     °−=°= 6,5.175.0 twθθ  

 


