
Resumo 
 
As estruturas de geometria variável, estruturas mórficas, adaptam activamente a 

sua forma reagindo a solicitações exteriores ou simplesmente por forma a 

aumentar o seu rendimento. As superfícies de controlo existentes actualmente em 

aeronaves comerciais são necessárias para manter o seu controlo e estabilidade 

mas não podem ser consideradas estruturas mórficas. Alguns exemplos de 

estruturas mórficas consistem em asas com variações de ângulo de varrimento, 

incidência e dihedro. Estas aplicações muito específicas e, essencialmente, do 

domínio da aviação militar combinam estruturas articuladas rígidas com 

actuadores "clássicos" do tipo hidráulico, pneumático ou electromagnético para 

efectivar as mudanças de forma. A pesquisa e investigação actual estão a focar a 

sua atenção em combinações de actuadores feitos com materiais activos, do estilo 

piezoeléctricos, magnetoestrictivos e ligas de memória de forma, com estruturas e 

mecanismos complacentes. Esta combinação, quando bem conseguida, permite 

aumentar a fiabilidade e diminuir o consumo energético dos actuadores ao mesmo 

tempo que reduz drasticamente o seu tamanho. O ponto fraco reside nas 

estruturas subjacentes que normalmente têm uma capacidade de carga muito 

reduzida. 

Este trabalho explora a possibilidade de criar estruturas mórficas combinando 

estruturas multi-estáveis com um tipo especial de actuador piezoeléctrico. Este 

conceito foi estudado no passado por investigadores da Virginia Polytechnic 

Institute and State University. Foi efectuado um esforço adicional para produzir um 

modelo de elementos finitos que permitisse perceber melhor os fenómenos 

associados. 

A flexibilidade do Método dos Elementos Finitos permitiu também testar uma 

grande variedade de configurações e assim escolher a mais eficiente. Os 

resultados obtidos foram verificados experimentalmente através da produção de 

um laminado compósito assimétrico bi-estável accionado por um actuador 

piezoeléectrico. 

 



 

Abstract 
 
Morphing or shape changing structures can actively modify its geometry in order to 

better adapt to exterior loading or to increase performance. Control surfaces in 

today's aircrafts are necessary for a controlled flight and cannot be considered as 

morphing structures. 

Previous designs of morphing aircraft structures include wings with variable sweep, 

incidence and dihedral angle. These designs combined stiff structures with 

mechanisms and powerful actuators to perform the desired shape change. Current 

research is focusing on combinations of active materials such as piezoelectric 

materials, magnetostrictive materials and shape memory alloys with compliant 

structures and mechanisms to achieve macro scale geometric changes. These 

combinations, when successful, allow for an increase e reliability, a reduction in 

power consumption as well as in actuator size. The problem areas are usually the 

underlying compliant structures that have a reduced load carrying capability. 

This work explores the possibilities of creating a morphing structure using 

multistable structures combined with a piezoelectric actuator. 

This concept has been tested in the past by researchers in Virginia Polytechnic 

Institute and State University. Considerable effort was put here on the accurate 

Finite Element Modelling of such structures in order to better understand the 

underlying physics and to be able to design such structures. Experimental 

measurements and tests were performed on both the bi-stable laminates and on 

the morphing plate that was manufactured. 

 


