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Resumo: O trabalho presente consiste em apresentar 

os comportamentos cinemático e dinâmico dos sistemas 

de engrenagens planetárias por meio das equações 

diferenciais do movimento com o auxílio do 

Matlab/Simulink e do modelamento do Adams para 

análise de seu comportamento dinâmico em diferentes 

situações de uso. 

1. Introdução 
O sistema de engrenagens planetárias (SEP) (Fig. 1) 

é um mecanismo que gera caminho interno do torque às 

caixas de transmissão automáticas, bem como a sua 

aplicação nos mais modernos sistemas de transmissões 

automotivas como, por exemplo, os ECVT (Fig. 2) 

aplicadas nos veículos híbridos e elétricos; essas 

características são extremamente importantes para o 

entendimento das características dinâmicas do veículo e 

atender os novos requisitos de redução de consumo de 

combustível. 

A cinemática do SEP é complexa pelo fato de haver 

inúmeras relações de transmissão, onde se tem um 

engrenamento externo entre a engrenagem solar e as 

engrenagens planetárias e um engrenamento interno 

entre a engrenagem anular e as engrenagens planetárias, 

cada uma possuindo propriedades diferentes e ambas 

possuem variação de rigidez ao longo dos ciclos [1]. 

 

Fig. 1 – Modelamento Esquemático do SEP 

O diferencial automotivo é um sistema planetário 

que utiliza engrenagens cônicas e fica acoplado no 

powetrain; não possui malhas distintas, pois a 

engrenagem solar e engrenagem anular são semelhantes, 

porém o sistema sofre a dinâmica giroscópica, i.e., 

rotações em direções diferentes [2]. 

2.  Metodologia 
Primeiramente, precisa-se saber como o SEP está 

arranjado, pois isso irá determinar a distribuição 

uniforme dos torques, melhoria nas relações de 

velocidade e ausência de concentração de tensões. Para 

analisar a cinemática e dinâmica do SEP é necessário 

utilizar a equação geral do movimento a partir da 

derivação pelo método de Lagrange: 

 

Fig. 2 – Transmissão ECVT (transmissão eletrônica 

continuamente variável). 
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     As equações diferenciais serão implementadas 

pelo Matlab/Simulink para analisar as respostas 

dinâmicas do sistema. O mesmo modelo será estudado 

pelo Adams, para confrontar as análises numéricas 

encontradas. 

3. Objetivos Pretendidos 
A partir do estudo dinâmico dos SEPs é possível 

entender o seu comportamento para diferentes 

combinações de entrada e saída de potência do sistema, 

influências da massa, inércia e relação de transmissão, 

bem como a ineficiência do próprio sistema através do 

atrito durante o engrenamento. 
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