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Uma das principais partes estruturais de uma aeronave é o trem de pouso. Tanto na 
decolagem como na aterrissagem os esforços estruturais se concentram nele. Essa 
parte da aeronave surge da necessidade de se absorver a energia de impacto no pouso 
da aeronave, além de permitir o taxiamento, suportando o peso da aeronave e 
impedindo a rolagem da mesma. 

Os ensaios de impacto drop test funcionam basicamente da elevação do trem de 
pouso a uma determinada altura, com condições de contorno estabelecidas, peso 
imposto sob a estrutura e submetida assim sob ação da gravidade. O contato com a 
superfície desenvolve uma energia que pode ser crucial para entender as tensões 
envolvidas no pouso do avião e a resistência estrutural. 

Para isso, diversas simulações de teste de queda foram feitas com o programa 
SOLIDWORKS Simulation®, a fim de atestar o quanto as mudanças nas condições 
iniciais ou na geometria afetam a resistência dessa peça. 

Um esquema de trem de pouso foi escolhido para a modelagem, com dimensões e 
material conhecido, a Liga de Alumínio 6061. Devido ao fato do alvo que sofrerá o 
impacto ser bastante rígido, não se necessita usar um alvo flexível. Para isso, 
diferentes simulações foram realizadas com diversos valores de altura. Uma relação 
entre os valores de altura e tensão máxima pôde ser extraída, com um gráfico de 
aproximação por potência. 

Além disso, outros testes forma feitos para com a seção intermediária do trem de 
pouso, variando a largura do mesmo. Os valores de tensão encontrados variam bem 
pouco, entre 69,90MPa e 85,79Mpa, a medida que a largura varia entre 10mm e 
25mm (superfície reta). Isso demonstra que se pode economizar bastante material 
reduzindo a seção transversal, já que não existe uma variação muito grande de 
tensões. Na terceira fase, foram feitos testes variado a espessura do trem de pouso, e 
como esperado quanto mais se aumentou a espessura, menor as tensões acumuladas 
na estrutura. 

Por fim, a última etapa de drop test contou com a variável da velocidade, existindo 
uma relação importante entre tensão e velocidade com aproximação polinomial 
gráfica a medida que se aumenta a velocidade de impacto. Esses resultados 
demonstram como é possível utilizar ferramentas de simulação para investigar onde 
existem regiões de tensão que podem causar falhas no trem de pouso, ou mesmo 
utilizar mudanças geométricas que reduzam o peso da aeronave sem afetar de forma 
grave a estrutura do avião. 


