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RESUMO 

A identificação de esforços dinâmicos vem despertando um contínuo interesse da 

comunidade moda! e de teste de vibrações principalmente nas duas últimas décadas. 

De forma semelliante como na maioria das técnicas de identificação moda!, a 

identificação de forças, representa um problema inverso. Problemas inversos são 

conhecidos pelo fato de serem naturalmente mau condicionados numéricamente , uma 

vez que os mesmos representam uma operação de deconvolução no tempo. Dentre os 

métodos utilizados na identificação de forças a partir de medidas de movimento, 

pode-se destacar a técnica da pseudo inversa no domínio da 11-eqüência. A técnica da 

pseudo inversa requer o conhecin1ento das medidas das respostas da estrutura 

usualmente acelerações assim como das funções respostas em freqüênda <.la cslmtura 

( FRF ). Este método requer a inversão das matrizes de FRF elo sisterna para todas as 

linhas espectrais na fa ixa de freqüência de interesse. Este procedimento de inversão 

usualmente apresenta dificuldades numéricas em algumas freqüências. Será levantado 

suas principais vantagens e desvantagens quando comparado com um método no 

domínio do tempo no caso da técnica SWAT, para alguns tipos de formas de 

excitação comum 1ente empregadas em testes modais e de vibração. São apresentados 

resultados de simulações numéricas e resultados experimentais para uma estrutura 

simples. 

Palavras-chave: pseudo-inversa, SWAT, teste modal, identificação de força. 
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ABSTRACT 

The main goa/ of this disserlation is to tak/e a difficult problem in experimental 

moda/ ana/ysis that is the indirect idenlification of inpul forces based on lhe 

knowledge of lhe struclure 's output response and dynamic characteristics, such as 

impu/se re.~ponses andlor FRF This represents em inverse problem in mechanics and 

usually offers great numerical difficullies in lhe process of identificalion of the inpul 

forces. There are melhods for inpul force idenlificalion in lhe lime and in lhe 

fl'equency domains. In lhe lime domain lhe SWAT melhod (Sum of lhe Weighel 

Acce!erations Teclmique) is a mel hoc/ llwt is based on lhe principie of molion of lhe 

mass center. This technique alows lhe estimation of lhe resu/ting force acling 011 lhe 

struclure anel is primarily used wilh impacl force signals. In lhe .frequency doma in lhe 

pseudo-inverse leclmique is known to give eslimates of the resulling forces acting 011 

lhe stmclure under invesligation In lhis work numerical/y simulaled as we/1 as 

e:xperimenlalresults are presenteei for boi h melhods and their major advantages anel 

disadvanlages are discussed The pseudo-inverse method is furlher employed in lhe 

identijication of experimentallransienl cmd random multiple inpuls. 

Keywords: force identificalion, moda! analysis, inverse problems, SWAT, pseudo

inverse 
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Capítulo 1 - Introdução 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1- Considerações Preliminares 

Problemas de engenharia relacionados com o fenômeno da vibração estrutural 

são constantemente cnconllaúos nos ma is variados segmentos dos setores produtivos. 

Estes incluem desbalanceamentos em máquinas, desgastes excessivos em 

componentes, problemas de ressonância estrutural, etc. Desta forma, uma análise 

minuciosa das características dinânúcas da estmtura sob estudo se faz necessária, 

desde as etapas preliminares do projeto, até o momento de entrada em operação. 

Neste contexto, a Análise Modal Teórica e Experimental tem contribuído de maneira 

decisiva na identificação c na solução de problemas relacionados ao fenômeno da 

vibração estrutural. 

De forma geral, a anáLise modal experimental é uma técnica que propicia a 

obtenção de modelos matemáticos para uma dada estrutura a partir de dados 

experimentais (Ewi.ns, 1984). Tais modelos matemáticos podem ser usados na 

validação de modelos analíticos e/ou computacionais da estrutura, como é o caso 

rreqüente de modelos computacionais obtidos através do método dos elementos 

fmitos (Ciough, 1984). 
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O conhecimento de modelos analíticos de estruturas, quer advindos de dados 

experimentais ou através de simulações computacionais possibilitam a predição da 

resposta dinâmica da estrutura à deternúnadas entradas, tanto no domúúo do tempo 

quanto no da freqüência. Quando a análise é realizada no domínio do tempo, a 

estimação da resposta dinâmica é geralmente realizada através de técnicas de 

desacoplamento modal (Ciough, 1993), e neste caso as entradas aplicadas ao sistema 

são usadas no donúnio do tempo. Por outro lado, quando uma análise no domínio da 

freqüência é realizada, as respostas dinâmicas são obtidas através das Funções de 

Resposta em Freqüência (FRF) do sistema e das entradas aplicadas à estrutura no 

domínio da freqüência. Neste caso, as séries de Fourier para sinais periódicos, bem 

como suas derivações para sinais transientes e aleatórios são freqUentemente 

utilizadas na obtenção do conteúdo em freqüência das entradas (Ewins, 1984, 

McCOJmell, 1995). 

A determinação da resposta dinâmica da estrutura sob estudo requer o 

conhecimento de um conjunto de entradas (forças) que atuam no sistema. Dois 

proced imentos podem ser usados na obtenção destes esforços, o método direto e o 

método indireto. No método direto, as forças aplicadas à estrutura sob estudo são 

obtidas a partir de medidas experimenta is. A aplicação deste procedimento direto 

usualmente requer que transdutorcs de força sejam instalados no can1inho de forças 

que se deseja medir (McConnell, L 995). Este procedimento pode ser usado apenas em 

casos muito especiais, pois a lém de mudar as condições de contorno da estrutura, os 

transdutores de força interagem com a mesma, mudando significat ivamente as 

características dinâmicas da estrutura (McConncU, 1995, Ewins, 1984, Maia ct aU, 

1997). Então, para evitar estes e outros problemas relacionados à uma medida direta 

das forças aplicadas à estrutura, surgiram os métodos indiretos de identificação de 

esforços, que corrcsponde ao tema de pesquisa abordado nesta dissertação. 

O presente trabaU1o de pesqUisa aborda um problema inverso em análise 

moda! experimental de estruturas, que corresponde à identificação das entradas 

(forças) dinâmicas aplicadas à estruturas a partir do conhecimento de certas 

características do sistema dinâmico em estudo, bem como de suas respostas 
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dinâmicas que resultam da aplicação destes esforços. Como exemplo, considere a 

situação mostrada na Figura 1.1, onde o método dos elementos finitos foi usado na 

identificação dos esforços em um dente de uma engrenagem. 

/ 
,.. 

FigW'a l.1 - Modelo em elementos finitos usado na identificação de esforços 

(Shigley, 199 1) 

Este problema inverso possui uma importância relevada no contexto da 

análise modal, pois a obtenção de estimativas das entradas do sistema, gera lmente 

desconhecidas, possibilita, em princípio, uma melhor compreensão do 

comportamento dinâmico da estrutura sob estudo (I Iillary, 1982). Outra característica 

importante deste problema inverso, a qual freqUentemente se dá pouca atenção é o 

fato de que uma vez obtido um modelo matemático da estrutura, quer seja através de 

uma identificação modal experimental ou por meio de simuLações computacionais, 

torna-se necessário o conhecimento de modelos apropriados de entradas tal que a 

resposta dinâmica da estrutura possa ser estimada com confiabilidade (Varoto, 1996). 

A identificação de esforços a partir da resposta da estrutura tornou-se um 

tópico de crescente interesse a par tir do início da década de 1980. Uma das 
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investigações pioneiras realizadas nesta área foi o trabaUto de HILLARY (Hillary, 

1982). Este trabalho abordou o problema da identificação de vários tipos de forças 

tais como as forças harmônicas e aleatórias. A modelagem das relações de entrada e 

saída foram realizadas no domínio da fi·eqüência através de medidas das FRf dos 

sistemas estudados. Os resultados reportados nesta investigação apontam para a 

chamada técnica da Pseudo Inversa (PI) (Hillary, 1984), onde as estimativas das 

forças são obtidas a partir de uma inversão da matriz de FRF da estrutura sob estudo. 

Problemas de mau condicionamento numérico no processo de inversão matricial, bem 

como de efeitos de ruídos experimentais são também apontados neste trabalho. A 

partir deste trabaU10, o tópico despertou o interesse de vários pesquisadores, e vários 

estudos de identificação de forças no donúnio da freqilência foram realizados. Alguns 

destes trabaU1os serão reportados adiante na revisão de literatura desta dissertação. 

A identificação de esforços dinâmicos no domínio do tempo também tem 

merecido uma importância destacada no contexto da análise moda!. Desde o início da 

década de 1980, várias técnicas de identificação de forças no tempo vem sendo 

desenvolvidas, e aplicaua::; na solução de problemas de engenharia. Uma técnica no 

dominio do tempo que vem sendo continuamente aplicada na identificação de forças 

do impulsivas foi inicialmente proposta por GREUORY (Gregory ct a i, 1986) é a 

técnica da soma das acelerações ponderadas, ou S\VAT, como é mais conhecida. Esta 

técnica busca identificar uma força resultante bem como sua linha de açc7o através de 

acelerações medidas na estrutura sob estudo e de certos fatores de ponderação 

definidos a partir de características modais da estrutura. Uma vantagem deste método 

em relação à técrúca da pseudo inversa é que ela geralmente não apresenta os 

problemas de mau condicionamento numéricos intrínsecos à primeira técnica. Por 

outro lado, a técnica SW A T fornece apenas uma estimativa da resultante das forças 

que atuan1 no sistema, enquanto que a técnica da pseudo inversa dá como resultado 

um conjunto de forças que, em determinados casos, são boas estin1ativas das forças 

que atuam na est rutura sob estudo. 

Desta forma, os métodos de identificação indireta de esforços dinâmicos 

podem ser divididos em dois grupos, os métodos no domínio do tempo, c os métodos 
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no domúúo da freqüência. Em cada um destes grupos, os métodos propostos possuem 

características próprias e a escolha ele um determinado método depende, dentre 

outros, dos dados experimentais dispotúveis para a solução do problema inverso. 

A próxima sessão realiza uma revisão ele literatura sobre o tópico de 

identificação indireta de esforços. 

1.2 - Objetivos da Dissertação 

O objetivo principal desta dissertação é o de realizar um estudo sobre o 

problema inverso de identificação de forças a partir dos dados de resposta de 

aceleração da estrutura e das características dinâmicas da mesma. Serão estudados 

dois métodos de identificação indireta de forças, o método SWAT, que utiliza dados 

de resposta no domúúo do tempo, e o método da pseudo-inversa, que utiliza dados de 

resposta no domínio da freqüência . Busca-se com este estudo realizar uma análise 

comparativa destes dois métodos na identificação de esforços transientes do tipo 

impacto, lcvantamlo-se assiu1, suas principais vantagens e desvantagens, quanto a 

aplicação a dados experimentais. Também será estudado a aplicabilidade dos métodos 

à outra formlis tle excitação, incluindo sinais transientes do tipo varredura senoidal 

(comumente denominado de "chirp") bem como a sinais aleatórios. 

O cumprimento destes objetivos requer que inicialmente seja realizado um 

estudo teórico destes métodos de identificação indireta de esforços, para que em 

seguida os mesmos sejam apHcados a dados provenientes de simulações 

computacionais bem como dados experimentais. 

A seguir será feita uma revisão bibHográfica sobre métodos de ident ificação 

indireta de esforços, bem como suas aplicações em dinâmica estrutural. 
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1.3 - Revisão Bibliográfica 

De acordo com considerações iniciais realizadas na sessão 1.1, os métodos de 

identificação de esforços existentes encontram-se divididos em dois grupos: os 

métodos no domínio do tempo e os métodos no domínio da freqüência. 

1.2.1 - Métodos de Identificação de Esforços no Domínio do Tempo 

Dos métodos propostos no domúuo dos tempo, a técnica proposta por Gregory 

(Gregory et ai, 1986) tem sido usada na identificação de forças de impacto. Esta 

técnica é denominada SWAT ( Sum o f The Weighted Accelerations Technique ) e é 

baseada no princípio do movimento do centro de massa (Greenwood, 1984), 

freqüentemente usado em problemas da dinâ.nuca de corpo rígido. O método SW A T 

produz uma soma de todas as forças e momentos aplicados no centro de massa, ou 

seja, ele não fornece qualquer informação sobre a distribuição espacial dos esforços 

aplicados Este método foi inicialmente aplicado à um estrutura simples constituída de 

uma viga suspensa por fios flexíveis , e conduziu à bons resultados na identificação 

das forças de impacto aplicadas à viga. 

A aplicação correta da técnica SWA T depende da esco lha apropriada de 

fatores de ponderação (Priddy et ai. , 1988). Estes fatores, por sua vez, dependem de 

urna escolha apropriada dos pontos de medida da resposta da estrutura. Priddy 

(Priddy ct ai. , 1988) apresentou várias técnicas para uma escolha ótima dos fatores ele 

ponderação para wu uso adequado da técnica SW A T. Essas téciucas, assim como 

uma medida mais precisa nos modos estruturais de vibração da estrutura sob estudo, 

especialmente aqueles associados com freqüências naturais mais baixas contribuem 

ele forma decisiva para uma melhoria dos resultados obtidos na identificação de forças 

transientes. 

Uma melhoria no método SW A T para defuução dos fatores de ponderação 

tanto na predição de forças quanto no de momentos externos foi realizada por Priddy 

(Priddy et ai., 1989). Neste caso, os fatores de ponderação possuem dimensão de 
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massa, e para o momento possuem dimensão do primeiro momento de massa. 

Algumas observações devem ser feitas com respeito à localização dos transdutores 

nas medidas dependentes do tempo dos componentes de momento para todo o corpo, 

uma vez que os mesmos são proporcionais ao movirnento angular corpo rígido. 

Então, estes transdutores não podem estar localizados sobre linhas nodais de rotação 

de corpo rígido da estrutura sob estudo. 

Carne (Carne et al, 1992) introduziu dois métodos para determinação dos 

fatores de ponderação na técnica SW AT, os quais são muito semelhantes em teoria. 

O primeiro método requer o uso da inversa da matriz dos modos de vibrar a qual não 

é usualmente mau condicionada. Já no segundo, os fatores de ponderação são obtidos 

a partir de uma solução por núnimos quadrados. Neste caso, os dados de resposta da 

estrutura são usados como coeficientes da matriz dos modos de vibrar. A teoria foi 

usada em resultados de um teste rea lizado para avaliar a energia absorvida por um 

corpo sujeito à um in1pacto. Um novo método para estimação dos pesos na técnica 

SWAT foi também proposto por Carne (Carne et a i, 1994), o qual utiliza dados de 

FRF na estimação dos fatores de ponderação. Posteriormente, os resultados são 

comparados aos resultados obtidos a partir da inversão das matrizes dos modos de 

vibrar da estrutura. 

Um método para identificação de forças no tempo em múltiplos pontos de 

excitação sobre placas laminadas retangulares foi proposto por Emboa (Emboa Wu et 

a i. , 1994). O método ut iliza a teoria clássica de placas do método de Rayleigh- Ritz e 

do método da superposição modal para obtenção das f unções de Green em uma 

transformação no tempo. Os resultados obtidos com está técnica, tanto teóricos 

quanto experimentais em uma determinada estrutura foram comparados entre si, 

apresentando boa concordância, mesmo na presença de ruído nos dados 

experimentais. AJém disso, o método mostrou-se eficaz mesmo na ausência de um 

modelo moda! completo, o que é uma característica de modelos matemáticos obtidos 

a partir de dados experimentais. 
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Um método de identificação de forças de impacto através de setlSores 

distribuídos é proposto por Kecyoung (Kceyoung et ai, 1996) o qual foi aplicado à 

estruturas do tipo viga. O método baseia-se na comparação dos dados estimados para 

modelo do sistema, o qual por sua vez caracteriza-se pela resposta dinâmica da 

estrutura, com os dados de safda dos sensores. O algOl'itmo de identificação 

desenvolvido, segundo os autores, apresentou-se numericamente estável em 

simulações numéricas, sendo possível a aplicação à estruturas reais e complexas. 

Um método para identificação de forças móveis foi proposto por Law (Law et 

ai, 1997). Inicialmente é feita urna modelagem do piso de uma ponte como uma viga 

bi-apoiada com amortecimento viscoso, e um ou dois pontos de carregamento com a 

distância entre eixos fixa e de velocidade da carga móvel constante. O método baseia

se na superposição moda!. Foram simulados os carregamentos e posteriormente 

determinada a força de iteração veiculo/ponte em laboratório. Resultados satisfatórios 

foram obtidos pela combinação do uso de momentos fletores com dados de 

aceleração. 

Um método no dominio do tempo para a identificação de forças a partir de 

dados de resposta ôinâu1ica da estrutura sob estudo tbi proposto por Genaro (Oenuru, 

G. et a~ 1998). O método baseia-se na equações de equilibrio moda~ requerendo 

como dados de entrada, a aceleração no tempo, assin1 como um conjunto de auto

so luções (fi:eqUências naturais, modos de vibrar, fatores de amortecimento modais e 

massas generalizadas). Os autores demonstram a eficiência do método através de 

simulações numéricas, simulando até mesmo efeitos de dados experimentais de 

aceleração incompletos e efeito de níveis de ruídos sobre os resultados. O método 

apresentou resultados satisfatórios mesmo quando na presença de erros de origem 

aleatória contan1inando os dados de entrada do algoritmo de identificação. Foi 

observado a capacidade de identificação da força aplicada à diferentes localizações 

sobre a estrutura c o bom condicionamento numérico das equações. 
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1.2.2 - Métodos de Identificação de Esforços no Domínio da Freqüência 

Como dito anteriormente, os métodos de identificação de esforços no domínio 

da frequência utilizam as FRF da estrutura sob estudo, bem como um conjunto de 

respostas da estrutura no domínio da fi:equência que são consequência da ação dos 

esforços a serem identificados. Estes métodos apresentam algumas vantagens e 

também desvantagens em relação aos métodos de identificação de forças no donúnio 

do tempo. A seguir serão relatados alguns alguns trabalhos relacionados a estes 

métodos. 

Um dos métodos pioneiros de identificação de esforços no donúnio da 

fi·equência é o chamado método da pseudo inversa (PI) (Hillary, B., 1983). Hillary 

conduziu um série de simulações teórico-experimentais para a identificação de 

esforços atuantes sobre estruturas, realizando entre outras, uma investigação sobre os 

efeitos de ruído experimental nos vetores modais na identificação de forças puntuais. 

Um método desenvolvido por Elliott ( Elliott et ai. , I 988 ) no qual foi 

proposta a identificação de forças ut ilizando-se a decomposição em valores singulares 

da matri7. de FRF da estrutura. Este método permite a redução dos níveis de ruído 

presentes nos dados de resposta em freqüência da estrutura. Entretanto, a técnica não 

produz uma redução significat iva do nível de ruído se os dados experimentais não 

apresentam uma relação sinal/ruído suficicntemenlt:: alta. 

Bell ( Bell et ai. , 1988 ) comparou o resultado de cinco diferentes métodos no 

domínio da fi·eqüência através do uso de modelos analíticos através de simulação e 

comparação com dados experimentais. O chamado método da densidade espectral 

cruzada demonstrou as melhores estimativas de forças tanto analíticas quanto 

experimentais. 

Um método util izando o chamado elemento-espectral combinado com um 

algoritmo estocástico ( aleatório ) genético foi desenvolvido por Doyle (Doyle, 1994) 

com o objetivo de localizar os pontos de impacto em uma dada estrutura. Os dados 
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teóricos foram comparados com os experimentais provenientes de uma viga de 

alumínio. O algoritmo é uma processo iterativo que tenta melhorar o conjunto inicial 

de dados aleatórios e uma função avaliadora, resultando em uma correlação robusta 

na identificação de forças, graças a utilização do elemento-espectral. A escolha do 

algoritmo estocástico segundo o autor deve-se ao fato de pennj(ir a incorporação de 

informações adicionais ou restrições, e também pelo fato de o aJgoritmo apresentar 

pouco problemas no processament paralelo, o que o torna adequado para uso em 

processadores múltiplos. 

É proposto por Lee( Lee, 1995 ) um método no donúnio da fi'eqüência para a 

regularização dos dados de entrada, na tentativa da redução do erro na determinação 

da força. Em seu trabaU1o ele conduz uma investigação das características da inversa 

da função transferência e erros na FRF. Os erros na determinação indireta de forças 

foram analisados estatisticamente em faixas especiais de fi'eqüência, e onde os erros 

são muito grandes foi pesquisado o número de medidas de resposta c forças aplicadas. 

Comprovou-se que os erros próximo à inversa do prin1eiro polo de freqüência é 

devido principalmente à úcfkiência do rank da sub-matriz de FRF. Já os erros nas 

vizinhanças tias fi·eqüências de ressonância provem de erros de medidas presentes nas 

rRF. 

O'Callahan ( O'Callahan et ai. 1996 ) propõe um método de identificação de 

torças e seus pontos de aplicação o qual requer acuracidade do dados experimentais 

na forma de espectro de freqüência, desenvolvimento e sistemas de matrizes de 

transferências de FRF's medidas c realização de wna inversa generalizada das 

matrizes de transferência relativa ao espectro de saída. Uma vantagem desta técnica é 

o fato de se realizar aproximações na determinação das entradas que são inacessíveis 

e sua maior desvantagem reside no fato de que quando as localizações de entrada são 

desconhecidas e o processo sendo inverso, os resultados podem depender das 

condições da inversa generalizada. Os autores conduziram testes sobe condições na 

quais se incluíran1 localizações relativas das forças para as respostas de saída, e 

também para o caso onde se excluíram localizações reais de forças para o conjunto de 

entrada dos diversos graus de liberdade considerados. Deste estudo, comprovou-se 



Capítulo 1 - Introdução 11 

que, quando as possíveis entradas foram inclusas os resultados são satisfatórios, e 

quando entradas reais foram excluídas os resultados se demonstraram dependentes 

das localizações relativas e foram-se então assumidas determinadas localizações de 

entrada. Não foi incluso o estudo de ruído uma vez que este no era o objeto do 

trabalho, e se estes forem inclusos as reduções de entrada deveram ser feitas 

especialmente nas regiões próximas às fi·eqiiências de ressonância da estrutura. 

Karlsson (Karlsson, 1996) propõe uma técnica de identificação de 

carregamentos estruturais externos a partir de medidas de resposta harmônicas. O 

método realiza sinmlações numérica para ilustrar a sensibilidade no processos 

inversos a ruídos e a erros de modelagem da estrutura , sobre a suposição de uma 

relação linear entre as amplitudes desconhecidas de uma força harmônica e a resposta 

discreta de posições de medidas. É sugerido a utilização do número de 

condicionamento da matriz de função de transferência como uma indicação da 

acuracidade de medida direta da amplitude das forças em uma dada freqüência, este 

se torna assim uma ferramenta importante para investigação da possibilidade de 

medida indireta de uma for~a pata a performance de qualquer medida real. 

Duas técnicas que incluem e medem os efeitos de momentos e rotações na 

modelagem de forças de transmissibilidade foram desenvolvidas por STEBBINS 

(Stebbins, M.A. et ai. , 1996). O primeiro método trata a estrutura como uma massa 

rígida no ponto de interesse, o qual é então excitado e a resposta é medida. A partir 

destes dados de resposta, e conhecendo-se a geometria da estrutura calcula-se as 

FRF's, sendo que o efeito de massa r ígida em sistemas dinâmicos deve ser removido 

utilizando-se a técnica proposta pelos autores c denominada PBC ("Perturbed 

Boundary Conditions"). Já o segundo método de estimação de forças e momentos é 

baseado na estimação de uma FRF da estrutura a partir de uma célula de carga de seis 

eixos de medidas. A construção, calibração e aplicação desta célula de carga foi 

apresentada pelos autores, bem como um gráfico da sensibiHdade do cristal para o 

transclutor em questão . 
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Okubo ( Okubo, N. et ai. , 1996) sugere um método para predição de forças 

de transmissibilidade entre componentes sobre operação para redução de vibração e 

ruído, estás reduções já mencionadas são conseguidas através de mudanças 

estruturais. Primeiramente, através da análise moda! procede-se à medidas das FRF 

para os principais componentes, nos quais se incluem as principais fonte de vibração 

e em seguida no sub-componentes que geralmente não são fontes de vibração e ruído. 

Os componentes são então conectados através de um número finitos de coordenadas 

de interface. Por fun, é investigada a localização dos pontos de contato onde as forças 

transmitidas sejam as menores possíveis entre componentes principais e sub

componentes. O método apresentou resultados satisfatórios para uma estrutura 

simples quando comparado com um convencional que providenciou redução em um 

único ponto e em uma única direção, demonstrando-se válido também para estrutura 

mais complexas como a de uma motocicleta. 

Varoto ( Varoto, P.S. et ai , 1997 ) demonstrou a importância da utilização 

das densidades espectrais cruzadas de aceleração na identificação de forças aleatórias. 

Os autores demonstraram a correlação entre as forças em um ensaio de múltipla 

excitação para uma viga livre-livre. Os resultados mostraram que, quando as 

densidades espectra is cruzadas de aceleração não são usadas na solução do problema 

inverso, grandes erros surgem nas forças aleatórias estimadas a partir do método da 

pseudo-inversa. 

1.4 - Organização da Dissertação 

Após este capítulo inicial no qual se tenta dar uma abordagem inicial sobre o 

trabalho ,e sobre o quê é e no que se insere a identificação indireta de forças, assim 

sendo os trabaUtos desenvolvidos e os a serem desenvolvidos estão propostos da 

forma que será descrita a seguir : 

Métodos de identificação no domínio do tempo serão discutidos no capítulo 2, 

onde se dará atenção em especial a técnica SWAT , discutindo-se sobre a sua 

aplicabilidade c principais vantagens c desvantagens da técnica. 
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A formulação da técnica da pseudo inversa bem como o tratamento do 

problema de mau condicionamento durante os processos de inversão das matrizes de 

respostas ( FRFs ) de um sistema é tratado no capítulo 3 deste trabalho. 

No capítulo 4 trata da investigação numérica realizada através de simulação de 

um sistema através elas técnicas de pseudo-inversa e SWAT e todos os fluxogramas 

dos programas e subrotinas. Serão realizadas simulações numéricas 

O capítulo 5 trata de uma análise experimental para o processo de 

identificação indireta de esforços. Serão abordados métodos no tempo e na 

fi·equência. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho c o capítulo 7 a bibliografia. 
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CAPÍTULO 2 

MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESFORÇOS NO DOMÍNIO DO 

TEMPO 

14 

O objetivo principal deste capítulo é discutir o problema da identificação 

indireta de esforços no domínio do tempo. Inicialmente serão feitas algumas 

cons iderações enfatizando-se que a identificação indireta de esforços representa um 

problema de deconvolução no tempo. Em seguida será discutida uma técnica de 

identificação de forças que pode ser aplicada à sistemas de uma entrada e uma saída. 

A segunda e mais importante sessão do capítulo descreve duas versões da técnica 

SWAT, que utiliza dados da resposta da estrutura na identificação da resultante das 

forças que atuam sobre a mesma. 
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2.1.- Deconvolução no Domínio do Tempo 

A deconvolução no donúnio do tempo é uma técnica que pode ser usada na 

solução do problema inverso quando uma única força é aplicada a um determinado 

ponto da estrutura. Seja .f(t) a força desconhecida que atua no sistema e x(t) o 

respectivo deslocamento resultante. Considerando-se o sistema linear e admitindo-se 

nulas todas as condições irúciais, a relação entre a entrada e a saída é dada no 

domínio do tempo pela integral de Duhamel (Craig, 1981) 

00 

x(t) = Jh(t - r ) .f(r) dr (2.1) 

- oo 

onde t representa uma variável de integração e h(t- r) é a função resposta ao impuJso 

unitário do sistema. A Equação (2.1) estabelece que a resposta do sistema é dada por 

uma soma ponderada dos valores da força excitadora .f(t) para todos os instantes no 

intervalo de tempo con~idert:~tlo . Neste caso, a função resposta ao impuldo unitário 

h(t- r) representa o fator de ponderação. Admitindo-se que a resposta ao impuJso seja 

nula para todos os valores menores ou iguais a zero (sistema causal !), a Equação 

(2. 1) pode ser rescríta como: 

f 

:r(l} = Jh( l - r )f(r) d r 

o 
(2.2) 

Uma aná lise mais detalhada da Equação (2.1) ou de sua versão simplificada, 

Equação (2.2) revela algumas características in1portantes para o presente estudo. O 

deslocamento de saída x(t) é geralmente obtido através de medidas experimentais, 

através de acelerômetros montados em pontos da estrutura prviamente escoU1idos. As 

funções de resposta ao in1pulso mútário tan1bém são geralmente obtidas através dos 

chamados ensaios modais (Ewins, 1984). Desta forma, tanto os deslocamento quanto 

a resposta ao impulso unitário representam grandezas que podem ser obtidos através 

de técnicas experin1entais apropriadas. Então, a incógnita do processo inverso é a 
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amplitude da força bem como seu ponto de aplicação sobre a estrutura. Daí o fato da 

identificação indireta da força f(t) representar um processo de deconvolução, visto 

que, a obtenção de uma estimativa de f(t) a partir dos dados medidos requer que uma 

"inversão" da integral de convolução mostrada na Equação (2.2). Uma estimativa da 

forçaf(l) pode ser obtida a partir de uma discretização temporal desta última equação. 

Seja Llt o período unjforme de amostragem no dol11ÍJ1jo do tempo dos sinais 

correspondentes ao deslocamento x(t) e a força f(t). As amostras obtidas em n 

instantes de tempo são designadas respectivamente por x(iL11) ef(iL11), para i = O, 1, 2, 

... , n-1. De maneira análoga, a resposta ao impulso unitário pode ser discretizada 

sendo a i-ésima amostra representada por h[(k-i)JJt]. A partir desta djscretização 

temporal, a Equação (2.2) pode ser rescrita como 

k 

x( kiJt) =L h[( k - i )iJt] f(iiJt) JJ/ 

i=O 

(2.3) 

para k = O, 1, 2, ... , n - 1. A notação mostrada na Equação (2.3) pode ser simplificada 

escrevendo-se 

.\·; = x(iiJt) 

!; = f(iiJt ) 

" k - i = h[(k - i)iJt} 

para i = O, 1, 2, ... , n - I . Então, utilizando a notação definida acima, a Equação (2.3) 

é rescrita como 

com k = O, 1, 2, ... , n - 1. 

k 

Xk = L hk - i f; 
i=O 

(2.4) 
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Para obter as equações relacionando os valores da força excitadora com os 

respectivos valores da resposta para cada instante, a Equação (2.4) pode ser escrita de 

forma expandida, como um conjunto de equações da seguinte maneira 

xo = hofo 

xJ = hJfo + hofJ 

x2 = h2fo + hJfJ + hoh 

respectivamente para k = O, 1, 2, ... , n - 1. 

(2.5a) 

(2.5b) 

(2.5c) 

(2.5d) 

A partir das Equações (2.5) uma estimativa da força excitadora pode ser 

obtida para cada instante escrevendo-se 

com ho :;t: O 

r _ Xo 
.In - h o (2.6a) 

(2.6b) 

(2.6c) 

(2.6d) 

Embora o procedimento mostrado nas Equações (2.6) seja simples e rápido do 

ponto de vista computacional, ele não conduz a resultados satisfatórios (Genaro, 

1 997), uma vez que as operações matemáticas envolvidas no procedimento de cálculo 

representam diferenças entre parcelas oriundas a partir de dados experimentais, que 
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por sua vez, são afetadas por ruído presente nos dados de resposta e na função 

resposta ao impulso unitário. 

Uma alternativa para a reconstrução da dos valores da força excitadora 

consiste em rescrever as Equações (2.6) na forma de um sistema de equações na 

forma matricial, que será resolvido simultaneamente para todos os valores amostrados 

da força excitadora . Tal sistema é dado por 

onde: 

{x} = 

e também 

[11 J = 

{x} = [H]{/} 

o 
h o 

{/} = 

o 
o 

h o 

.fi 

.12 

(2.7) 

Assim, com a solução do sistema de equações simultâneas mostrado na 

Equação 2. 7 pode-se obter estimativas IneUlüres para os valores da força excitadora, 

visto que pode-se empregar técnicas de regularização na solução do sistema de 

equações, como é o caso da decomposição em valores singulares (SVD, Singular 

Value Decomposition), assim como outras técnicas numéricas que tem como objetivo 



•J 

Capítulo 2- Identificação de Esforços no Domínio do Tempo 19 

melliorar o condicionamento numérico do processo inverso. Esta técnica pode ser 

também aplicada a sistemas de múltipla entradas e múltiplas saídas (Genaro, 1997 ). 

2.2- A Técnica SWAT 

A técnica SWAT ( Sum of the Weighted Accelerations Technique) (Gregory 

et ai., 1986) é uma técnica de identificação de esforçoes dinâmicos baseada no 

princípio do movimento do centro de massa, comumente usada na solução de 

problemas de dinâmica de corpos rígidos. Esta técnica emprega sinais de aceleração 

medidos no domínio do tempo no processo de identificação e requer o uso de certos 

fatores de ponderação no processo de obtenção da resultante das forças (e 

possivelmente de sua linha de ação) que atuam na estrutura sob estudo. 

As Figuras 2. J e 2.2 ilustram o procedimento para a aplicação da técnica 

SWAT. A Figura 2. 1 ilustra uma estrutura ins trumentada em N pontos por meio de 

sensores que tem por função medir as acelerações oriundas de um conjuntos 

desconhecido de forças externas aplicadas à estrutura. Uma escoUla adequada da 

posição dos N acelerômetros é de fundamental importância para o sucesso da técnica, 

e esta questão do posicionamento de sensores tem sido bastante discutida no contexlo 

da cmálise modal experimental. A Figura 2. 1 mostra ainda que a técnica assume a 

ex istência de uma força resultante cuja direção passa pelo centro de massa CM da 

estrutura. É justamente uma estimativa desta força que a técnica SWAT busca 

fornecer. 

F(t) 

Linha de açlio 
de F(!} +-----. 

a.,(t) 

a3(t) 

·+--~ 

a l'.'-1 (f) 

Figura 2. 1 - Exemplo de estrutura instrumentada para técnica SWAT 
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A Figura 2.2 mostra um fluxograma onde são ilustrados os principais passos 

na identificação da resultante das forças F(t). Neste caso, as N acelerações medidas na 

estrutura quando sob a ação dos esforços desconhecidos são multiplicadas por fatores 

de ponderação W;, i = 1, ... , N, e então entram em um somatório que culmina com a 

obtenção de uma estimativa da força resultante. 

a1(t) ® 
a2(t) @~ 
a3(t) ® >- (~) > F(t) 

a.1(t) @__/ 

a,v(t) @-------' 
Figura 2.2 - Fluxograma ilustrando a técnica SWAT 

As equações de movimento para um sistema linear possuindo N graus de 

Li berdade podem ser escritas no domínio do tempo e na forma matricial como 

.. . 
[M]{x} + [C]{x} + [K]{x} = {/} (2.8) 

onde [MJ, [C] e [K] são as matrizes quadradas e simétricas de ordem Nele massa, 

amortecimento e rigidez da estrutura, respectivamente. As matrizes de massa e 

rigidez são geralmente obtidas através de uma técnica de cliscrctização, como por 
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exemplo, o método dos elementos fmitos. Os vetores {x} = {x(t)} e {f} = {f(t)}, N x 

1, contém respectivamente os deslocamentos da estrutura e as forças externas que 

atuam na mesma, e ambos são escritos em termos de variáveis geométricas. Neste 

caso, o vetor de forças externas aplicadas à estrutura representa a incógnita na 

Equação (2.8), enquanto que o vetor de deslocan1entos e suas derivadas são obtidos 

experimentalmente, como mostrado na Figura 2.1 . 

A f1111 de se desenvolver a teoria da técnica SWAT, torna-se necessário 

inicialmente obter-se o modelo moda! da estrutura que é de :fimdamental importância 

na obtenção de uma estimativa do vetor {/}. Como dito anteriormente, o modelo 

moda! consiste das il'equências naturais, dos modos de vibrar e dos fatores de 

amortecimento modais da estrutura. Inicialmente será feita a determinação das 

fi·equências naturais c dos modos de vibrar do sistema. Posteriormente, serão feitais 

algumas considerações quanto aos fatores de amortecimento modais. 

Na deternunação de frequências naturais e modos de vibrar, a Equação (2.8) é 

rescrita como 

[M]{x} + [K]{x} = {O} (2.9) 

onde neste caso fez-se [C] = O e {f} = O. A solução da Equação (2. 9) pode ser escrita 

como 

{x} = {çj}e,.u (2.10) 

onde { ~} é um vetor de componentes reais e À um número complexo. Substituindo-se 

a solução dada pela Equação (2. I O) na Equação (2. 9) tem-se 

[[M]Â2 + [K]]{çj} = {O} (2 . ll) 
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A Equação (2.11) representa um autoproblema quadrático (Clough, 1993), 

cuja so lução fornece as fi'equências naturais (relacionadas com os autovalores) e os 

modos de vibrar da estrutura (autovetores). Uma solução diferente da trivial para a 

Equação (2.11) é obtida se e somente se o detenninante da equação característica do 

sistema iguala-se a zero, ou seja, 

I [M]..t2 + [K] I= o (2.12) 

A solução da equação aclllla fornece os autovalores do sistema. Como exemplo, 

considere o caso onde o sistema possua apenas um grau de liberdade. Nesta situação, 

a Equação (2.12) reduz-se a 

(2.13) 

cuja solução fornece o seguinte autovalor 

Â = i mn (2.1 4) 

com i = (-1) 112
• A constante c4, é a frequência natural do sistema de um grau de 

liberdade, c é dada por 

CVn = {J( V N/ (2 .1 5) 

Para o caso do s istema possuindo N graus de Liberdade, existem N autova lores 

c portanto N frequências naturais correspondentes, de acordo com a Equação (2. 14). 

Cada autovalor quando substituído na Equação (2.11 ) fornece um autovetor que 

corresponde ao modo de vibrar relativo à frequência natural considerada. 

Desta forma, calcula-se as N frequências natura is a partir dos autovalores bem 

como os N modos de vibrar da estrutura. Cada modo de vibrar representa um vetor 
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coluna de ordem N x 1, e assim, os modos de vibrar podem ser agrupados na chamada 

matrix moda! do sistema (Clough, 1993), dada por 

(2.16) 

Para o caso de uma estrutura livre no espaço, os primeiros seis vetores modais 

correspondem aos chamados modos de vibrar de corpo rígido da estrutura. Estes 

modos de vibrar possuem fi·equências naturais nulas (Âr = O, r = 1, ... , 6) e seus 

elementos representam deslocamentos normalizados dos graus de liberdade da 

estrutura para os quais não ocorre qualquer forma de deformação da estrutura sob 

estudo. Desta forma, a matriz moda! pode ser rescrita diferenciando-se os modos de 

vibrar de corpo rígido dos demais modos de vibrar da estrutura 

[<P] = [{r/J"}J {r/Jr}2 ···{r/Jr}6{r/J}7 ... {r/J}N] (2.17) 

Desta forma, tendo-se obtido as frequências naturais e os respectivos modos 

de vibrar da estrutura sob estudo, pode-se proceder o desenvolvimento da técnica 

SWAT com o objetivo de identifi:.tcar-se a força e)l.'tcrna aplicada au sistema. 

Segundo Clough et ai. (Ciough, 1993), a resposta do sistema pode ser escrita 

como uma combinação linear dos modos de vibrar 

{x} == [<P]{y} (2. 18) 

onde {y} = {y(t)}é um vetor N x 1 que corresponde à resposta do sistema nas 

chamadas coordenadas normais ou moclais (Clough, 1993, Ewins, 1984). A Equação 

(2.18) estabelece então que, a resposta da estrutura nas coordenadas geométricas {x} 

é obtida mediante uma transformação linear, tendo a matrix dos modos de vibrar do 

sistema não amortecido [ <P] como o operador linear que transforma a resposta em 

coordenadas modais (geométricas) em coordenadas geométricas (modais) . 

Substituindo-se a Equação (2.18) na Equaçao (2.8), tém-sc 
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[M][ll>]{ji} + [C][ll>]{y} + [K][$]{y} = {/} (2.19) 

Pré - multiplicando-se a Equação (2.19) pelo transposto do i -ésimo modo de corpo 

rígido { r/J r} i, tem-se : 

Considera-se neste caso que para os modos de corpo rígido, as forças elásticas 

c de amortecimento sejam nulas ou desprezíveis, ou seja 

{r/J,.} T [K] = {O} 

{r/Jr }f [C] = {O} 

(2 .2 1) 

(2.22) 

Desta forma, utiUzando-se as Equações (2.21) e (2.22), a Equação (2.20) pode ser 

escrita em termos de um balanço entre as to rças de inércin e a força externa, ou seja 

{(/)r}/ [ M][ <P]{ji} = { l[J,.} / {/} (2 .23) 

O lado esquerdo da igualdade mostrada na Equação (2.23) pode a inda ser 

simpUficado se a propriedade de ortogonalidade dos modos normais do sistema não 

amortecido em relação à matriz de massa for utilizada. Esta propriedade estabelece 

que (Clough, 1993) 

[d>f [M][<b] = diag [m] (2.24) 

onde os elementos da matriz diagonal [m] de ordem N resultante são as massas 

modais ou massas generalizadas do sistema. Em particular, quando esta relação de 

ortogonalidade é usada em relação ao i-ésimo modo de vibrar de corpo rígido, obtém

se o seguinte resultado 
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(2.25) 

onde m/ representa a massa moda! associada ao i-ésimo modo de vibrar de corpo 

rígido. O produto escalar mostrado no lado direito da Equação (2.25) representa a 

força moda! associada ao i-ésimo modo de corpo rígido. Deve-se salientar que, que 

este produto escalar resultar nulo (o que indica uma relaçao de ortogonalidade entre o 

í-ésimo modo de corpo rígido e o vetor de forças externas aplicadas à estrutura) a 

Equação (2.25) possui solução nula para a aceleração modal do i-ésimo modo de 

corpo rígido, e não possui solução alguma para a força externa, uma vez que sua 

determinação é o objetivo do presente desenvolvimento. Assim, a solução para a 

força externa através da Equação (2.25) requer o conhecimento da massa moda! 

associada ao i-ésimo modo de corpo rígido, bem como da aceleração moda! e do 

modo de vibrar do i-ésimo corpo rígido. Estes dados são geralmente obtidos através 

de dados experimentais. Entretanto, a Equação (2.25) permite apenas que uma 

estimativa da força resultante e sua linha de ação em relação ao centro de massa da 

e!>lrultu·a seja detem1inada. A razão disto reside no fato de que a Equação (2.25) 

emprega apen::~s os modos de vibrar de corpo rígido da estrutura, enquanto que em 

uma situação real, a estrutura apresenta u~founações elásticas c dissipação de energia, 

o que por sua vez involvem os modos de vibrar elásticos da estrutura sob estudo. 

Uma dificuldade adicional em se usar a Equação (2.25) reside no fato de que 

na prática, os dados efetivamente mensuráveis são as acelerações absolutas da 

estrutura nas coordenadas geométricas x, e de acordo com a Equação (2.25) as 

acelerações nas variáveis modais são requeridas para a estimativa da força resultante. 

A fim de so lucionar este problema, define-se o chamado grau de liberdade 

genemlizado (ou grau de liberdade SWA1) a partir de um conjunto de acelerações 

medidas na estrutura { z(t )} , M x 1, onde M representa o número de acelerômetros 

distribuídos pela estrutura, e que defmcm a base modal truncada experimental. O grau 

de liberdade SW J\T é então definido por, (Bateman, et ai. 1992): 
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M 

ii(t)= L wpzp(t)={w}T{z(t)} (2.26) 

p == l 

onde o vetor {w}, M x 1, contém fatores de ponderação (ou simplesmente pesos) a 

serem determinados. 

Em seguida, o princípio da superposição modal expresso pela Equação (2.18) 

prevê que as acelerações no espaço fisicos podem ser escritas como combinações 

lineares dos L primeiros modos de vibrar da estrutura, de acordo com: 

{z(t JJ = {(jj J( ji(t )J (2.27) 

onde neste caso a rnatrix [ (/Jj é M x L e o vetor { y( I)} é L x / . Substituindo-se a 

Equação (2.27) na Equação (2.26), obtém-se o seguinte resultado 

(2.28) 

Realizando uma substituição modal reversa com base na Equação (2.25) tem-

se 

(2.29) 

A Equação (2.29) é a equação básica para a aplicação do SWAT. A 

determinação do vetor de ponderação é feita pela multiplicação da Equação (2.28) 

pela matriz dos modos de vibrar, daí tem-se : 

(2.30) 
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O lado direito da Equação (2.30) é um vetor coluna com zeros exceto na 

entrada correspondente ao modo de corpo rígido, o qual produz a mnssa modal , m; , 

daí tem-se de uma forma generalizada : 

(2.31) 

Resolvendo está equação Unear obtém-se os pesos necessários para a 

reconstrução da força excitadora. Deve ser observado que o número de pesos deve ser 

no mínimo o mesmo número de modos sob consideração a fim de se proceder a uma 

solução de forma completa e determinada. 

2.2. 1.- S\VAT Modificado (Baseado nas Coordenadas Modais) 

Este método emprega as equações de movimento no espaço moda!, as 

respostas em acelen•ção amostradas no tempo, e as caracleríslil.:as JHutlais da 

estrutura: fi·eqOências naturais, tà tores de amortecimento, massas generalizadas e 

autovetores (modos de vibrar). 

Seja um sistema mecânico Linear de N graus de Liberdade, simétrico, 

possuindo amortecimento do tipo viscoso proporcional, dado pelas seguintes 

equações de movimento sob a forma matricia l : 

" ' 

[m]{x{t)} + [c ]{x(t)} +r k ]{x(t)} = {f(t)} (2.32) 

Realizando um desacoplmento muda1 na Equação (3.32) temos para o i-ésimo 

modo de vibrar 

(2.33) 

ou 
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onde 

{[, (t)} +{/o(/)}+ {fE(I)} =[<!>f'{/(/)} 

{fi (I)} é o vetor das forças de inércia ; 

{/ D (t)} é o vetor das forças de amortecimento mo dais ; 

{f E (t)} é o vetor das forças elásticas modais. 

28 

(2.34) 

Da determinação experimental obtemos os vetores de forças inerciais, 

amortecimento e elásticas, possibilitando a determinação de f(t), através de 

{/(1)} = [<~>rr ({/, (t)} + {fo(t)} + UeCt)}) (2.35) 

Uma vez que trabalhos experimentais raramente obtém-se dados completos 

para os autovalores complexos c componentes dos autovetores (coordenadas 

instrumentadas ) devido às dificuldades e impossibilidades de instrumentação de toda 

a estrutura, e se supormos que as coordenadas onde as forças são aplicauas 

constituem um subconjunto das coordenadas nas quais as componentes dos 

autovetores foram identificados, podemos escrever a eq. (2.29) da scgttinte forma 

(2.36) 

onde 

Assim admitindo que a aceleração tenha sido amostrada em um número " z " 

de instantes, pode-se realizar integrações sucessivas para determinação das 

velocidades e deslocamentos, seguindo da transformação dos mesmos para a base no 
A 

espaço moda!, e obtenção da força {.f(t i)} para cada instante de tempo " i" de "z" 

para os quais foram realizadas coleta de dados da resposta estrutural do sistema em 

análise. 
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Este método explora tanto os modos de corpo rígido quanto os modos 

elásticos da estrutura, o quê permite a sua aplicação a sistemas sob quaisquer 

condições de contorno, ao contrário do método SWAT original que é aplicável à 

estruturas sob condições de contorno livre-livre. Além de permitir a identificação das 

forças excitadoras em diferentes pontos de aplicação. Evita-se também trabaU1ar com 

matrizes mal condicionadas o quê geralmente se torna um problema durante 

processos de inversão , ao invés procura-se traballiar com a matriz moda! que se 

comporta de maneira numericamente meU10r ( GENARO, 1996 ). 
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CAPÍTULO 3 

IDENTIFICAÇÃO DE ESFORÇOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 

O objetivo deste capítulo é o de descrever os prmctpats métodos de 

iuentiftcação de esforços dinân1icos no donúnio da frequência. Será discutido o 

método da pseudo-inversa, que requer como dados de entrada a matriz das Punções 

de Resposta em Frequência (PRF) do sistema, normalmente composta das 

Acelerâncias, e também das acelerações no domínio da frequência. Estes dados 

possibilitam a determinação de um conjunto de pseudo-forças, que em determmadas 

condições aproximam-se das forças reais que atuam no sistema. Será discutida a 

aplicação da técnica da pseudo-inversa para sinais determinísticos e aleatórios. 

Também serão discutidos alguns aspectos quanto a aplicabilidade desta técnica a 

sinais experimentais, que geralmente são contammados por ruídos. A técnica da 

pseudo-inversa é um método que oferece dificuldades numéricas, uma vez que requer 

que uma matriz retangular seja invertida, o que pode causar problemas de 

condicionamento numérico. 
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3.1- Equações de Movimento no Domínio da Frcquência 

No Capítulo 2 foram discutidos alguns dos prmctpats métodos de 

identificação de esforços dinâmicos no domínio do tempo. Em particular, foi 

discutida a técnica SWAT, que considera que a estrutura sujeita à esforços 

desconhecidos possa ser descrita por um conjunto de equações diferenciais de acordo 

com a Equação (2.8), repetida aqui por conveniência: 

.. . 
[M]{x} +[C]{x} +[K]{x} = {.f} (3.1) 

onde as matrizes características desta equação são matrizes quadradas de ordem N. O 

conjunto de equações no donúnio do tempo mostrado na Equação (2.8) pode ser 

transformado para o domínio da frequência aplicando-se a transfomtada de Laplace 

(lnman, 1994, Craig, 1981) à ambos os lados da Equação acima considerando-se 

nulas todas as condições iniciais. O resultado desta operação é dado pela seguinte 

equação 

{X(s)}f[MJs 2 + [C]s+ [K ]] = {F(s)} (3.2) 

onde FM e XM são respectivamente as transformadas de Laplace de f(t) e de x(t), e s 

é a variável de Laplace. A Equação (3.2) pode ser esc1 ita para a so lução X('l} como 

{X(s)} = [[M]s 2 + [C]s + [K]r1 {F(s)} (3.3) 

Para transformar a Equação (3.3) para o domínio da frequênc ia faz-se s = jrv, sendo j 

= (-1) 112 erva fi:equência ele excitação. O resultado é o seguinte 

{X(Jw)} = [[K] - [M]a./ + j(v[c ]r1 {F(Jw)} (3.4) 
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A Equação (3.4) defme as relações de entrada e saída para o sistema linear 

com N graus de liberdade no domínio da fi·equência. Esta equação fornece a resposta 

do sistema a um conjunto de excitações harmônicas, de amplitudes e ângulos de fase 

não necessáriamente iguais, mas de mesma fi·equência de excitação. A Equação (3.4) 

pode ser escrita utilizando-se uma notação compacta como 

{X(m)} = [H(co)]{F(co)} (3 .5) 

onde [H(czy] é a matrix quadrada de ordem N das Funções de Resposta em 

Frequência do sistema. Esta matriz contém as FRFs que normalmente são obtidas 

através de ensaios modais e técnicas de identificação modal no domínio da frequência 

e também no tempo, através das respostas ao impulso unitário e transformadas de 

Fourier (Ewins, 2000). 

Uma n1aneira alternativa e muito interessante de se obter as características da 

resposta do sistema à uma excit ação harmônica é através do conceito de superposição 

modal (Clough, 1993), mostrado no capítulo anterior através da Equação (2.18). Este 

princípio estabelece que a resposta harmônica do sistema no domínio do tempo é 

dada pela seguinte expressão 

N T 
{x(t)} =L {~},.{~L· {F(m}} ej cv t (3.6) 

r = l 
m,. (m,. 2 - oJ2 + j 2ç,.co,.co) 

onde {~}r é o modo normal de vibração, lllr é a massa moda!, l4 a frequência natural 

e Ç o fator de amortecimento moda!, pertencentes ao r -ésimo modo de vibrar do 

sistema. Estes parâmetros são chamados de parâmetros modais do sistema e são 

dependentes das características de massa, rigidez e amortecimento. 

Da Equação (3.5) pode-se obter a expressão da matriz de resposta em 

frequência elo sistema, que é dada por 
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(3.7) 

e da Equação (3.6) nota-se que o produto da matriz [H(m)] pelo vetor de amplitudes 

da força de excitação {F(m)} em-responde à amplitude da resposta do sistema no 

domínio da frequência, Equação (3.5) . 

Um elemento da matriz [H(ro)], Hpq = Hpq(m) é definido como o quociente 

entre a resposta do sistema no ponto de coordenda p pela força de excitação aplicada 

ao ponto de coordenada q, ambos no domínio da fi·equência. Matemáticamente, 

Xp(m) 
H pq (m) =-F...:......(_ ) 

q (l) 

e da Equação (3.7) um elemento da matriz de FRF pode ser escrito como 

(3.8) 

(3.9) 

Se a saída do sistema X,;( ro) é o deslocamento, a FRr Hpq( m) recebe o nome de 

receptância. Duas outras FRF bastante utilizadas são a mobilidade e acelerância, que 

são definidas de acordo com a Equação (3.8), tornando-se como variáveis de resposta 

a velocidade e a aceleração, respectivamente. Estas duas FRF relacionam-se com a 

receptância através das seguintes relações 

(3.1 O) 

2 
A pq (co) = - m H PtJ (co) (3 .11) 
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A matriz das FRFs do sistema [H((u)] é uma matriz quadrada de ordem N, ou 

seja o mesmo número de graus de liberdade do sistema. Esta matriz é também 

dependente da frequência de excitação t4 o que faz com que cada um de seus 

elementos seja uma função da frequência de excitação. Esta matriz pode ser escrita na 

fonna expandida como 

H 11 ((u) H 12 (m) 

[H((o)] = 
H 21(m) H22 ((u) 

(3.12) 

Os elementos da diagonal principal da matriz [H( m)] são as FRF de ponto 

Hpp((o), p=q, para as quais a excitação e a resposta são medidas no mesmo ponto. 

Neste caso, a Equação (3 .9) reduz-se a 

(3. 13) 

A Figura 3. I mostra uma acelerância de ponto para uma estrutura típica de 

uma viga em suspensão " livre-livre". Observa-se a presença de anti-ressonâncias 

(pontos de minimo locais) ent re frequências naturais consecutivas, uma ocorrência 

típica em FRF de ponto. 

Já os elementos fora da diagonal principal da matriz [H(m)] são as FRF de 

transferência da estrutura sob estudo. Neste caso p :;t! q e a expressão da FRP é aquela 

mostrada na Equação (3.9). A Figura 3.2 mostra duas acelerâncias de transferência 

para uma eslrutma típica de uma viga de aço em suspensão "livre-livre". Conforme 

pode-se observar nesta figura, a ocorrência da anti-ressonância não necessariamente 

está condicionada à sucessão das frequências naturais, ou seja, entre duas fi'equências 

naturais consecutivas não necessariamente existe uma anti-ressonância, como é o 

caso típico de FRF de ponto. 
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3.2- A Técnica da Pseudo-Inversa - Sinais Determinísticos 

Esta seção é devotada à descrição da técnica da pseudo-inversa na 

determinação das forças dinâmicas a partir de medidas de resposta da estrutura e do 

conhecimento das características de resposta em frequência da mesma. T nicialmente 

será discutida a aplicação da técnica da pseudo-inversa aos sinais determinísticos, ou 

seja, sinais que, no domínio da frequência apresentam informação de amplitude e 

fase. Posteriormente será discutida a aplicação da técnica para sinais aleatórios. 

No donúnio frequência, a técnica da pseudo-inversa para sinaiS 

determinísticos é de fácil entendimento, já que sua formulação é baseada na Equação 

(3.5) aqui repetida por conveniência 

{X(m)} = [H(m)]{F(m)} (3.14) 

Sendo a matriz de FRF quadrada e simétrica, as forças podem ser identificadas a 

partir da Equação (3.14) calculando-se a inversa da matriz [H(m)] , ou seja 

{F(m)} = [H(m)r' {X(m)} (3.15) 

A Equação (3 .15) estabelece que a matriz [H(m)] é quadrada de ordem N, o 

que indka que os vetores das forças de excitação {F( {V)} e das respostas {X( (V)} 

possuem o mesmo número de e lementos, que é igual ao número de graus de liberdade 

do sistema (N). Na grande maioria das situações práticas é sabido que estes vetores 

não possuem a mesma ordem ou seja, um número reduzido Npde forças de excitação 

provocam as acelerações que são medidas em um número N_1 de pontos na estrutura, e 

geralmente NA > Np. Tome-se como exemplo o caso de um ensaio moda! em uma 

aeronave de médio porte, onde geralmente não mais do que duas fontes de excitação 

atuam simultaneamente (NF = 2) e as respostas são medidas em pelo menos uma 



·' 

Capítulo 3 - Identificação de Esforços no Domínio da Frequência 37 

centena de pontos (NA= 100( Neste e em outros casos similares, a Equação (3.15) 

deve ser reescrita como 

{F(co)} = [H(m)t {X(co)} (3.16) 

onde o símbolo "+" indica a inversa generalizada ou pseudo-inversa da matriz de 

FRPs do sistema em estudo, tendo em vista que a matriz de FRFs passa agora a ser 

uma matriz retangular Mt x NF e sua inversa ordinária não mais existe. Na próxima 

secção serão discutidas duas técnicas bastante utilizadas na determinação da pseudo

inversa da matriz [H(m)] . 

Embora a operação de inversão mostrada na Equação (3.15) ou (3.16) pareça 

trivial do ponto de vista matemático, desde que ela exige apenas que a matriz de PR.f 

do sistema seja invertida (ou pseudo-invert ida, no caso da Equação (3. 16)), a 

determinação do vetor de forças desconhecidas pode apresentar sérias dificuldades 

numéricas, uma vez que a matrix [H(m)] geralmente apresenta problemas durante o 

processo de inversão. Estes problemas estão relacionados principalmente com o fato 

de a matriz [H(m)] ser dependeul~ da íiequência e, para determinadas rrequências seu 

determinante aproximar-se de zero, o que indica Ulllil singt~laridade localizada durante 

o processo de inversão. Uma das maneiras mais apropriadas de se verificar em quais 

frequências estas singularidades podem ocorrer é uma inspeção dos valores 

singulares da matriz [H(m)]. Os valores singulares de uma matriz são obtidos a partir 

da Decomposição em Valores Singulares ("Singular Value Decomposition - SVD"). 

Embora esta técnica esteja bem descrita em vários livros da área de análise numérica, 

Maia (Maia, 1989) apresenta uma descrição bastante didática da técrúca SVD bem 

como suas potenciais aplicações em dinâmica estrutural. 

3.2.1 - A Técnica da Decomposição de Valores Singulares ("SVD") 

Segundo Maia (Maia, 1989), uma matriz complexa de ordem M x N 

(geralmente com M > N) pode ser decomposta de acordo com a seguinte expressão 

1 Comunicação verbal com o Eng. Carlos Reffineti, Gerente de Ensaios de Solo, EMBRAER, 200 I. 
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[H] = [U][L'][V]H (3.17) 

onde "I-f' denota o operador Hermitiano (transposto complexo conjugado). As 

matrizes [ U] e [ VJ são matrizes unitárias, que satisfazem as seguintes relações 

[U]H [U] = [U][U]H = [I] (3.18) 

(3.19) 

onde [I] é a matriz identidade. As Equações (3.18) e (3.19) implicam em 

(3.20) 

rvr' = wl' (3.2 1) 

As colunas da matriz [U] são denominadas de VctOICS Sillgulmes a Esquerda de f//] c 

eles também são autovetores ortonormais de [li][H]H. De fonna análoga, as colunas 

de [VJ são os Vetores Singulares a Direita de [H] e eles representam os autovetores 

ortonormais de [Ht[HJ (Varoto, 1996). A matrix [L] é dada por 

[
[S] [O]] 

f L'] = [O] [O] (3 .22) 

onde a matriz diagonal [SJ de ordem N contém os Valores Singulares a;), p = I, ... , N 

da matriz complexa das FRFs do sistema em ordem decrescente (O) > 0'2 > .. . > o;v) . 

Os valores singulares são as raizes quadradas não negativas dos autovalores da matriz 

[H] 11[H] . Sendo [H]1
.
1[Hj hermitiana, seus autovalores são sempre reais e portanto os 

valores singulares também são números reais. 
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O "rank" ou posto da matriz [H] (número de colunas linearmente 

independentes em [HJ) é o número de valores singulares nao nulos de [HJ (Maia, 

1989). A fim de se obter o "rank" desta matriz torna-se necessário defmir-se um 

critério de aceitação de um determinado valor pequeno de CJN ou sin1plesmente 

desprezá-lo em comparação com os demais valores singulares. Este critério depende 

da acuracidade dos valores esperados. Um critério razoável é o de calcular-se os 

quocientes consecutivos dos valores singulares, a/a2, 0)/aJ, ay'a.,, ... , Oiv-/ON. Por 

exemplo, se o "rank"de [HJ é 3 então o:1 será muito pequeno e o quociente ay'a., será 

muito alto quando comparado com alaJ. 

O quociente de valores singulares pode tan1bém ser empregado no cálculo do 

número de condição espectral p de [HJ, que é dado pelo quociente entre o maior e 

menor valor singular não nulo, ou seja 

O'max p =--
O'm in 

(3.23) 

O número de condição espectral, conforme mostrado na Equação (1 .23) pode ser 

usado como um indicador de potenciais dificu ldades na obtenção da inversa da matrix 

l H] desde que um valor elevado para p geralmente reflete w11a matriz mau 

condicionada. Deve-se salientar que, como a matriz das FR.Fs do sistema em estudo é 

função da frequência de excitação, os valores singulares e consequentemente a matriz 

[S] também serão dependentes da frequência de excitação. 

A Figura 3.3 mostra ilustra os possivt:lli problemas de condicionamento 

numérico que podem ser encontrados durante o processo de inversão da matriz 

[H(m)] na determinação dos esforços segundo a Equação (3. 15). Esta figura mostra 

uma FRF de ponto que foi medida em uma viga de aço na condição livre-livre (curva 

continua) e o último dos valores singulares (curva tracejada) determinado durante o 

processo de inversão da matriz de FRFs da viga. Observa-se claramente no gráfico do 

valor singular a existência de valores muito pequenos na faixa de frequência coberta 

pelo teste. Estes valores ocorrem práticamente em frequências discretas (1 O f-Iz, 50 

Hz, 80 Hz, 185 f-Iz, 251 Hz) e indicam os prováveis locais onde a matriz de FRFs 
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torna-se praticamente singular. É interessante observar que estas frequências onde 

ocorrem os problemas de condicionamento numérico geralmente não coincidem com 

as frequências naturais da viga, conforme mostra a Figura 3.3. 

o 50 JOO ISO 200 250 300 350 400 

Frequcncia [Hz} 

Figura 3.3 - Acelerância de ponto (curva contínua) e valor singular (curva tracejada) 

para viga em suspensão livre-livre 

Já a Figura 3.4 faz uma comparação entre o primeiro e o último valor singular 

para a matriz de FRFs tia viga. Observa-se claramente que enquanto que o último 

valor singular (curva tracejada) apresenta os pontos de mínimo citados anteriormente 

e que oferecem dificuldades na inversão da matriz, o primeiro valor singular da 

sequência (curva contínua) apresenta pontos de rrúnirno que em algumas frequências 

chega a apresentar amplitude tia ordem de 100 vezes menor que o último valor 

singular. 

3.2.2 - Determinação da Pseudo-Inversa de [H(m)] 

A Equação (3. I 6) requer que uma inversa generalizada da matriz de FRFs do 

sistema seja calculada. Isto geralmente pode ser feito de duas formas: (i) Utilizando-
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se uma formulação baseada em mínimos quadrados ou ; (ii) Utilizando-se a Técnica 

de Decomposição em Valores Singulares discutida na secção precedente. 

<1) 

'O 
B ..... 
õ.. 

~ 0.1 
I 

I 
I 

\ I ,, 
~ 
I 

I 
\ I 
\ I 

" ' 

' 
"" / 

0.00 IL...__ __ _.__ __ __._ __ --L. __ ___. _ _ _ ..___ _ _ ....L..... __ ___._ __ __J 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 

Frequencia [Hz) 

Figura 3.4- Valores singulares para matriz de FRF de viga livre-livre. Curva 

contínua indica primeiro valor singular e curva tracejada indica ultimo valor singuJar. 

A determinação da pseudo inversa através de mínimos quadrados é feita 

resolvendo-se a seguinte equação (Varo to, I 996) 

[H(m)t = l[II(cu)]H [H(m)Jr ' [H(cu)]H (3 .24) 

Deve-se observar que, embora a solução mostrada na Equação (3.24) seja única e a de 

menor erro, pois trata-se de uma so lução por mínimos quadrados, uma inversão 

matricial de uma matriz quadrada ainda é requerida, conforme indica a Equação 

(3.24), e neste caso, os problemas de condicionamento numéricos citados 

anteriormente podem novan1ente causar problemas na determinação de 

[lH(m)]HfH(m)]f1
. Uma solução alternativa para a detemúnação de [IJ(m)t é o uso 

da técnica SVD. 

Além das dificuldades quanto ao condicionamento numérico já comentadas 

durante o processo de inversão da matriz [H(m)], uma dificuldade adicional surge na 
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busca da pseudo-inversa dessa matriz, uma vez que podem existir infinitas inversas 

generalizadas para a mesma matriz (Watkins, I 990), ou sejfl, a inversa de uma matriz 

quadrada pode não ser única ! Watkins (Watkins, 1990) estabelece que para que 

exista unicidade no processo de pseudo-inversão, as seguintes condições devem ser 

satisfeitas 

[H(w)][H(cu)t = H(cu) 

[H(w)t[H(m)][H(m)t = [H(co)t 

[H(w)][H(w)t simetrica 

[H(cu)t[H(m)] simetricc1 

(3 .25) 

Caso estas condições sejam simultaneamente safisfeitas, a pseudo-inversa da matriz 

[H(cu)] existe e é única, recebendo o nome de pseudo-inversa de Moore-Penrose 

(Watikins, 1990). A detenninação da pseudo-inversa da matriz [H(w)] é feita a partir 

de 

(3.26) 

e de acordo com a defmjção da matriz [L:(m)], Equação (3.22), sua pseudo-inversa é 

fácilmente calculada a partir de 

1 o o 
a , 

o 1 o 
[S(m)t = (3.27) a2 

o o 1 

aN 

Uma vez obtida a pseudo-inversa da matriz [H(m)] a solução para as forças é 

fácilmente encontrada a partir de 
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{F(m)} = [.E(co)t {X(co)} (3.28) 

A Figura 3.5 ilustra o último valor singular na sequência decrescente que foi 

calculado para uma viga de aço livre·livre em duas situações. A curva contínua é o 

valor singular mostrado anteriormente e que foi determinado para a matriz [H( m)] 

quadrada, enquanto que a curva tracejada corresponde ao valor singular calculado 

para a matriz [H(m)] quando o número de medidas de resposta é superior ao de forças 

de excitação, sendo [H(co)] retangular. Torna-se evidente pela comparação ainda que 

qualitativa destes valores singulares que sempre que possível é preferível resolver-se 

um sistema de equações onde o número de respostas seja maior que o de forças a 

serem determinadas, visto que isto confere uma rnell1oria significativa ao processo de 

inversão matricial. 

{) 
"O 

·ª õ. 

~ 
O. I 

0.01 

o 100 200 

Frequencia lllzl 
300 .ao o 

Figura 3.5 - Comparação do último valor singular para matriz de FRF de viga de aço 

livre-livre: Curva contínua: matriz quadrada; Curva tracejada: matriz retangular. 

3.3 - A Técnica da Pseudo-Inversa - Sinais Aleatórios 

Esta secção é destinada à discussão da técnica da pseudo-inversa na 

identificação de esforços aleatórios. O conhecimento de tais esforços possui 

destacada importância em várias aplicações práticas, como é o caso típico de 
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estruturas aeronáuticas e espaciais sujeitas a carregamentos aerodinâmicos e 

acústicos, bem como estruturas veiculares sujeitas à forças de características 

aleatórias devido à ação do pavimento. 

Considere mn sistema linear possuindo N graus de liberdade, uma matriz 

quadrada N x N de FRFs [H(a>)] e sujeito à ação de múltiplas forças de natureza 

aleatória. As relações de entrada e saída para este sistema podem ser escritos como 

(Bendat, 1986) 

(3.29) 

onde os símbolos "*" e "T" denotam o complexo conjugado e a transposta não 

conjugada da matriz de fRFs, respectivamente. As matrizes [qo(m)] e [Gxx(co)] , 

ambas quadradas de ordem N são as matrizes das densidades espectrais de entrada e 

saída, respetivamcnte. Os elementos na diagonal destas matrizes são funções reais da 

frequência de excitação e correspondcm às Densidades Autos Espectrais de entrada e 

saída. Similarmente, os e lementos fora da diagona l principal destas matrizes sâo 

funções complexas da frcquência de excitação c corrcspodcm às Densidades 

Espectrais Cruzadas de entrada e saída, respectivamente. Estas matrizes são obtidas a 

partir dos espectros em freq uência dos sinais de entrada e saíde~, {F(a>)} e {X(co)} de 

acordo com as seguintes relações (Bendat, 1986) 

[G ff(o;)] = lim l_& ({F(a>)}* {F(a>)}T) 
· r~oo r 

(3.30) 

I. 2 * T [G_0 -(w)] = 1m - & ({X((u)} {X((u)} ) (3.31) 
r~oo r 

onde r é o período de análise, & o "valor esperado" (função esperança estatística). 
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Para sinais aleatórios a Equação (3 .29) é usada para a determinação das forças 

desconhecidas em termos da matrix [G.o(m)] pelo método da pseudo-inversa 

conhecendo-se a matriz de FRFs do sistema e a matriz de respostas [G:rx(m)]. Pré e 

pós multiplicando-se ambos os lados da Equação (3.29) por [[H(w)ft e [[H(cv)]Tt 

respectivamente, obtém-se o seguinte resultado para a matriz das densidades 

espectrais de entrada 

(3.32) 

A Equação (3.32) é a base para a detenninação de esforços aleatórios. A matriz 

resultante do lado esquerdo da Equação (3.32) fornece as densidades auto espectrais 

bem como as densidades espectrais cruzadas das forças de excitação do sistema. A 

utilização desta equação requer além da matriz das FRFs do sistema, a matriz das 

densidades espectrais da resposta do sistema [G.u(w)]. A obtenção desta última matriz 

geralmente requer que um número consideravelmente grande de medidas adicionais 

sejam efetuadas, uma vez, que os e lementos fora da diagonal principal precisam ser 

medidos simultaneamente e não calculados a partir dos sinais temporais individuais 

captados em cada sensor de medida. Então, embora a Equação (3.32) 1cpresente a 

maneira correta de determinar-se os esforços desconhecidos, sua utilização pode, 

dependendo do número pontos de medidas, tomar wn tempo considerável do ensaio. 

Uma hipótese comumente aceita e que é usada para reduzir os tempos de 

ensaio c processamento de sinais aleatórios é asswn.ir que as forças aleatórias que 

atuam no sistema sejam estat isticamente não correlacionadas (Hillary, 1983, HiUary 

1984, Zhang, 1985). Através desta hipótese, as densidades espctraís de entrada são 

nulas, e a matriz [G.o(cv)] torna-se diagonal, contendo apenas as densidades auto 

espectrais de entrada, e que são funções reais, na diagonal principal. Desta forma, a 

Equação (3.29) pode ser escrita de forma simplificada como 

(3 .33) 



Capítulo 3 - Identificação de E~forços no Domínio da Frequência 46 

I\ solução para as forças desconhecidas a partir da Equação (3.33) fica então 

(3.34) 

Uma rápida comparação entre as Equações (3.32) e (3.34) mostra as 

diferenças em se fazer a hipótese de forças não correlacionadas. Enquanto que a 

Equação (3.32) fornece como resposta uma matriz contendo não somente as 

densidades auto espectrais mas também as densidades espectrais cruzadas, a Equação 

(3.34) é uma equação real fornecendo apenas uma estimativa das densidades auto 

espctrais das forças desconhecidas. Então, quando a Equação (3.34) é usada, não se 

obtém qualquer informação sobre ângulos de fase entre as fontes excitadoras do 

sistema e consequentemente perde-se as informações de correlação das variáveis no 

dominio do tempo. Deve-se observar também que, além disso, tanto a Equação (3.32) 

quanto a Equação (3.34) requerem que a pseudo-inversa da matriz de f.Rf seja 

determinada, o que, a exemplo do que foi discutido para si.najs determi.njsticos, pode 

trazer dificuldades numéricas. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTAÇÃO DOS ALGORÍTMOS DE IDENTIFICAÇÃO DE 

ESFORÇOS E RESUL l'ADOS DE SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

47 

Este capítu lo tem como objetivo principal desenvolver algorítmos numéricos 

para a identificação indireta de esforços dinâmicos tanto no domínio do tempo 

quando no da frequência. Para tanto, serão desenvolvidos programas computacionais 

na linguagem Mat lab (Mathworks, J 999) e serão implementadas a técnica S WA T na 

identificação de forças no donúnio do tempo e a técnica da pseudo-inversa no 

domínio da frequência. Durante o desenvolvimento deste capítulo, a implementação 

dos algorítmos será ilustrada através de fluxogramas, mostrando a sucessão das etapas 

implementadas. No final da dissertação serão apresentados os programas que foram 

utilizados na geração dos resultados. Estes algorítmos serão aplicados à dados 

provenientes de simulações numéricas com o objetivo de ilustrar algumas 

características importantes dos métodos estudados. No capítulo seguinte, os mesmos 

algorítmos serão aplicados a dados provenientes de ensaios experimentais em uma 

estrutura típica na identificação de vários tipos de esforços. 
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4.1 - Definição de Parâmetros Físicos 

A Figura 4.1 mostra em linl1as gerais as etapas que devem ser seguidas no 

processo de identificação indireta de forças. Todas as rotinas computacionais foram 

desenvolvidas em ambiente Matlab, podendo funcionar como rotinas independentes 

ou como um único programa, através dos recursos de "functions" que são 

disponibiJi7.ados pelo programa Matlab. 

INICIO 

CARACT 

FORÇA 

FRF 

IDENT 

Figura 4. 1. - Fluxograma do algoritmo de Identificação de Porças, "Main". 

A subrotina CARACT pode ser usada tanto com dados simulados 

numéricamente, quanto com dados experimentais. Se for usada com dados numéricos, 

como é o caso de uma simulação com um sistema de parâmetros concentrados, esta 

rotina é utilizada na geração de mat rizes de massa, rigidez e amortecimento, na 

introdução de condições de contorno e na obtenção de parâmetros modais, como 

modos de vibrar, frequências naturais e fatores de amortecimento modal, segundo um 
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modelo proporcional (amortecimento de Rayleigh) de amortecimento. Se esta rotina 

for utilizada com dados experimentais, ela geralmente canega estes dados de outros 

arquivos, advindos de uma identificação moda! prévia. A Figura 4.2 mostra em 

dctall1es o fluxograma de operações desta rotina. 

A subrotina FORÇA deve ser utilizada quando deseja-se usar os métodos de 

identificação com dados de forças simulados computacionalmente. Aqui são gerados 

vários tipos de forças dinâmicas, incluindo forças senoidais, forças transientes do tipo 

impacto e "chirp" e forças aleatórias. Se os programas forem utilizados com dados 

experimentais, o uso desta rotina é opcional, caso existam dados de forças medidas 

experimentalmente e deseje-se realizar comparações com as forças identificadas a 

partir dos dados de resposta. A Figura 4.3 mostra em detalhes o fluxograma de 

operações da rotina FORÇA. 

A subrotina FRF faz a determinação das FRFs para o sistema simulado ou 

carrega as FRF experin1entais e/ou regeneradas a partir da identificação moda! prévia. 

A geração de FRF simulac..la::; é feila a pcu li.f dos patârnetros modais calculados na 

etapa anterior c utilizando-se as equações desenvolvidas no capítulo anterior para as 

acelerâncias de ponto e de transferên~ ia. Para o caso de dados experimentais, esta 

rot ina pode carregar as FRl' medidas ou cálcula-las a partir dos recursos de funções 

implícitas do Matlab para a transformada de rourier. A Pigura 4.4 mostra em detalhes 

o fluxograma de operações da rotina FRF. 

A subrotina IDENT faz a identificação dos esforços e tem uma versão no 

domínio do tempo para a técrúca SWA T e uma no donúnio da rrequência para a 

técnica da pseudo-inversa. 

4.2 - Implementação da Técnica SWAT 

As principais etapas de implementação numérica da rotina IDENT para a 

técnica SWAT estão mostradas na Figura 4.5. As principais etapas são a geração de 

dados de aceleração para o caso de simulações numéricas bem como a etapa de 
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escolha dos pesos para a técnica SWAT, conforme discutido no Capítulo 2. As 

acelerações foram calculadas a partir das forças excitadoras anteriormente geradas 

pelos outros algorítmos e pelos parâmetros fisicos do sistema em estudo. Estas 

acelerações foram obtidas a partir do Método de Newmark com b = Y4 (Craig, 1980). 

Desta forma pode-se reconstruir a força através da soma ponderada das acelerações 

tomadas em diferentes pontos da estrutura através da sub-rotina PONDE. 

4.3 -Implementação da Técnica Pseudo-Inversa 

A Figura 4.6 mostra as principais etapas do algorítmo numérico desenvolvido 

para a identificação de forças dinâmicas no domínio da frequência pela técnica da 

pseudo-inversa. Os dados de entrada desta subrotina são geralmente funções de 

excitação, de resposta e FRF já no domínio da frequência. Caso existam apenas dados 

no domínio do tempo disponíveis, esta rotina deve ser adaptada a estes dados, 

utilizando-se as técnicas de FFT pertinentes. Existem duas versões para a o algorítmo 

da pseudo-inversa. Aquela mostrada na Pigura 4.6 refere-se a aplicação a sinais 

determinísticos, onde são usados dados de espectros em frequência. A segunda versão 

destina-se à identificação de forças aleatórias, e usa dados de FRF e as densidades 

auto espectrais e cruzadas na geração das matrizes de entrada c saída conforme 

discutido no capítu lo anterior. 
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FFT 

figura 4.3- Fluxograma da Subrotina de Geração da Força de Excitação ,"FORÇA". 
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Figura 4.5 - Fluxugtau1a do algoritmo de Identificação de Forças, "SWAT". 
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4.4- Resultados de Simulações Numéricas 

A fun de se obter uma idéia inicial sobre o desempenho das técnicas de 

identificação indireta de forças, foram reaLizadas algumas simulações numéricas com 

um sistema discreto de 09 graus de Hberdade, conforme mostra a Figura 4.7. 

Figura 4. 7 - Sistema discreto de 09 graus de Hberdade 

Inicialmente foram calculadas as propriedades modais para o sistema, tais 

como 1Tequências naturais e modos normais de vibração. A Figura 4.8 mostra os 

cinco prin1eiros modos de vibrar identificados, sendo que o primeiro deles (Figura 

4.8, parte (a)) refere-se ao modo de corpo rígido, por tratar-se de um sistema livre

livre. A linha pont ilhaua inuica a posição dos nós para cada modo. 

0.6 
(a) Modo 1 

0.5 -

0.4 

0 .3 -

0.2 

0.1 

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Figma 4.8 - Modos de vibrar para sistema 09 GOL 
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Tendo-se deternúnado as propriedades modais do sistema em estudo, foram 

também determinadas as FRFs e a seguir passou-se a utilizar as técnicas de 

identificação indireta de forças discutidas nos Capítulos 2 e 3, com os algorítmos 

numéricos descritos no Capítulo 4. 

A primeira força gerada foi um pulso triangular, e os resultados obtidos para o 

método da pseudo-inversa estão mostrado na Figura 4.9. A Figura 4.9 (a) mostra o 

resultado da identificação deste pulso quando dados de aceleração são usados, ou 

seja, utilizou-se as FRF de acelerância do sistema. A Figura 4.9 (b) mostra a 

identificação do pulso quando as FRF de receptância são usadas. 
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Figura 4.9 - Resu ltados ident ificação pseudo-inversa: (a) usando acelerâncias ;(b) 

usando receptâncias. Curva contínua: identificado; Curva pontiU1ada: sin1ulado. 
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A Figura 4. 1 O mostra os resultados da identificação deste pulso triangular 

quando a técnica SWAT é empregada. Neste caso, optou-se pela escolha de pesos de 

mesmo valor e iguais à unidade durante o processo de identificação. 
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Figura 4.1 O - Força Identificada e Simulada a partir da Técnica SWAT. 

Conforme pode ser observado, os dois métodos possibilitaram uma 

identificação indireta basla11te pt ecisa nesta simulação. As razões principais para estes 

resultados quase perfeitos foram principalmente as seguintes: 

)o> A simulação utilizou todos os modos do sistema em questão, e, isto, em 

aplicações experimentais é impossível de ser realizado, visto que na prática, os 

sistemas possuem infinitos modos de vibrar, por serem sistemas contínuos. 

)o> Ausência total de ruído (com exceção de algum ruído numérico presente na 

solução do problema inverso) durante a identificação das forças. Na prática, sabe

se que os ruídos experimentais sempre causam dificuldades, principnlmente na 

solução destes problemas inversos, onde invariavelmente inversões de matrizes 

são exigidas, como é o caso da pseudo-inversa. 

Levando-se em conta estes aspectos, resolveu-se investigar o efeito da 

imcompleteza do modelo em estudo, deixando-se de fora alguns modos de vibrar na 

identificação de um pulso na forma de meio seno. Para tanto, utilizou-se a técnica da 
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pseudo-inversa, por ser, de acordo com a literatura, a técnica que se mostra mais 

sensível à imcompleteza do modelo modal (Ewins, 1984). 

A Figura 4.11 mostra o pulso na forma de meio seno gerado pelos algorítmos 

e o resultado da sua identificação pelo método da pseudo-inversa, quando todos os 

modos de vibrar são usados. O resultado é praticamente perfeito ! 
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Figura 4.1 1 - Força tipo Meio-Seno Identificada através da Pseudo-Inversa (curva 

contmua: identificado; curva li acejada: simulado) 

Já a figura 4.12 mostra uma sucessão de forças identificadas através da 

técnica da pseudo-inversa onde sucessivamente aumentou-se o número de modos de 

vibrar que participam da resposta do sistema à esta força de excitação. Obseva-se 

claramente que quando existem poucos modos de vibrar participando na resposta do 

sistema, a identificação da força excitadora fica comprometida, tanto na forma quanto 

na distribuição das amplitudes. Mas, a medida em que o número de modos presentes 

na resposta aumenta, o resultado vai melliorando substancialmente até que o resultado 

encontrado na Figura 4. 11 volte a ser reproduzido. Esta simulação é bastante 

importante para chamar a atenção do experimentalista em análise moda! a tomar 

cuidados especiais na escolha dos pontos de captação da resposta do sistema, e 

também nos pontos de aplicação de forças excitadoras, em ensaios modais 

experimentais. 
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Figura 4.12 - Influência do número de modos na identificação da força pela pseudo

inversa: Curva Vermelha : identificada; Curva Azul: simulada 

A última simulação computacional realizada neste capitulo tratou da 

identificação de uma força aleatória no tempo. Neste caso, o objetivo principal desta 

simulação foi o de mostrar a diferença básica entre as Equações (3.32) e (3.34), aqui 

repet idas por conveniência: 

(4. 1) 

(4.2) 

Conforme dito anteriormente, a Equação (4.2) é obtida pela hipótese de forças 

aleatórias estatisticamente não correlatas. A Figura 4. 13 mostra os resultados da 
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identificação de uma força aleatória que foi aplicada ao sistema de 09 graus de 

liberdade. O resultado da Figma 4.13 (a) foi obtido pela Equação ( 4.1 ), e observa-se 

aqui que a densidade espectral da força identificada apresenta uma excelente 

concordância com a força simulada. O mesmo não é observado na Figura 4.13 (b) 

cujo resultado para a força identificada foi obtido mediante o uso da Equação (4.2). A 

razão para esta diferença tão grande reside no fato de que, mesmo as forças aleatórias 

sendo não correlatas (e neste caso existe apenas uma força) as respostas são sempre 

correlatas, o que em princípio exige que a Equação ( 4.1) seja empregada na 

identificação das forças de natureza aleatória (Varoto, 1996). 
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Figura 4. 13- Identificação de Forças Aleatórias (Densidades Espectra is) 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS EXPERJMENTAIS 

Neste capítulo são apresentados alguns resultados experimentais onde foram 

empregadas duas técnicas de identificação indireta de esforços dinâmicos, a técnica 

da pseudo-inversa e a técnica SWAT. Uma estrutura simples, na forma de urna baiTa 

de aço em suspensão " livre-livre" foi escolhida como estrutura de estudo. Diversos 

sinais de excitação foram aplicados à barra, incluindo sinais transientes e aleatórios, 

e as respostas fo ram medidas por sensores piezoelétricos. Então procurou-se 

reconstruir estas forças usando-se para tanto as técnicas previamente mencionadas. 
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5.1 -Descrição do Aparato Experimental para Medidas de FRF 

Os resultados experimentais foram obtidos com uma estrutura na forma de 

uma barra de aço de 1000 mm de comprimento, 25,4 mm de largura e 6, 25 mm de 

espessura. Esta barra foi suspensa por fios flexíveis a fim de simular a condição 

livre-livre em seu contorno. Os sinais de aceleração foram captados por 

acelerômetros piezoelétricos (B&K 4373, Sq = 3, 10 pC/g, g = 9,81 m//). Os dados 

de entrada e saída foram processados por um analizador espectral de quatro canais, 

marca Tektronix, modelo 2630. Os algorítmos de identificação de esforços foram 

escritos com o programa Matlab, conforme dito anteriormente. 

A primeira etapa do procedimento experimental correspondeu a realização de 

um ensaio modal na viga em suspensão livre-livre com o objetivo de medir as FR.Fs 

de acelerância para diversos pontos sobre a viga. A Figura 5.1 abaixo mostra como 

foi feito este ensaio. Utilizou-se um martelo de impacto instrumentado marca PCB 

como fonte de excitação. As FR.Fs medidas cobriram a faixa de frequências de O a 

2000 Hz. O analizador de sinais foi ajustado para adquirir os dados com urna 

frequência de amostragem de ls = 5120 Hz, sendo que a resolução em frequência foi 

de !Jf = I . 25 Hz. As [o'Rfs medidas tem um to ta I de 160 I pontos. 

Figura 5.1 - Esquema do ensaio para medida de FRf 

As f iguras 5.2 e 5.3 mostram duas FR.Fs, a primeira de ponto para uma das 

extremidades da viga e a segunda de transferência. 
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A Figura 5.2 revela a existência de 9 frequências naturais na faixa de 

frequências analisada. Após as medidas destas FRFs, iniciou-se o processo de 

identificação de forças que será descrito a seguir. 

5.2 - Identificação de Forças do Tipo Impacto 

Neste caso, a montagem mostrada na Figura 5.4 foi utilizada na identificaçào 

de forças de impacto. O uso do martelo de impacto utilizado na secção anterior 

mostrou-se ineficiente neste caso, pois como foram medidos 9 sinais de aceleração 

sobre a viga livre-livre, não foi possível efetuar todas as medidas simultaneamente. 

Então, optou-se por um sistema do tipo pêndulo balístico, corno o mostrado na 

Figura 5.4 a fim de se ter alguma repetibilidade aos impactos introduzidos na viga. 

O pêndulo foi construído a partir de um cilindro de nylon com um sensor de 

força montado na extremidade de impacto. Este sensor foi usado a fim de medir-se as 

fo rças introduzidas ua viga, para efeitos de comparações com as forças identificadas . 

Em situações reais dificilmente tem-se acesso as estas forças. 

(a) (b) 

Figura 5.4 - Aparato experimental para identificação de forças de impacto 
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Os mesmos sensores e equipamentos de processamento digital de smms 

foram usados neste ensaio. 

A Figura 5.5 mostra o resultado experimental da aplicação do método SWAT 

para a identificação da força de impacto aplicada ao centro geométrico da viga. Neste 

caso, observa-se que a força identificada seguiu, de forma geral, a fonna da excitação 

aplicada à viga, somente que, a força identificada foi subestimada em amplitude, ou 

seja, o valor máximo desta ficou abaixo da força que foi aplicada à estrutura. 

Possíveis razões para esta discrepância em amplitudes pode ser a falta de uma 

repetibilidade maior dos impactos, o que pode ter causado diferenças significativas 

nos níveis de resposta exibidos pela viga; utilização de fatores de ponderação (pesos) 

não suficientemente adequados no equacionamento da técnica SWAT. 
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Figura 5.5 - Força de impacto identificada pela técnica SWA T. 

A Figura 5.6 mostra os resultados da identificação de forças de impacto 

utilizando-se a técnica da pseudo-inversa. Observa-se neste caso que existe uma 

concordância meU1or entre o impacto medido e aquele calculado pela técnica da 

pseudo-inversa, em comparação com o resultado obtido via técnica SWAT. Também 

neste caso a técnica da pseudo-inversa resultou em uma força cujo pico principal tem 

amplitude menor comparado com o dado experimental. Salienta-se que neste caso, os 

sinais foram processados no domínio da frequência através da Equação (3.16) e 
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transformados para o donúnio do tempo através dos recursos de FFf do programa 

Matlab. 
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Figura 5.6- Força de impacto identificada pela pseudo-inversa. 

5.3 - Identificação de forças do tipo "Chirp,, 

Nesta caso a viga foi conectada a um excitador eletromagnét ico de vibração 

para fins de aplicação de uma força transiente do tipo "chirp", que consiste 

básicamente em excitar-se a estrutura com uma varredura senoidal em um intervalo 

de tempo bastante reduzido de tal forma que a força aplicada tenha ainda 

características de urna excitação transiente, ou seja sua amplitude cai a zero (ou 

praticamente zero) no final da janela do período de análise. A Figura 5.7 mostra um 

sinal típico de "chirp" senoidal. Salienta-se que nesta seção apenas a técnica da 

pseudo-inversa foi aplicada, tendo-se em vista a dificuldade em se escolher pesos 

adequados para outros tipos de sinais de excitação que não sejam impactos. 

Para o caso da viga de aço em questão, dois ensaios utilizando-se excitação 

"chirp" foram realizados. No primeiro ensaio, foi aplicado um único sinal de 

excitação em uma das extremidades da viga. Os sinais de resposta foram medidos 

como antes, e a técnica da pseudo-inversa fo i então ut ilizada com o objetivo de 

reconstruir a força de excitação. Já no segtmdo ensaio, dois "crurps" simultâneos 
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foram aplicados à viga, sendo um em cada extremidade livre, e então novamente, 

aplicou-se novamente a técnica da pseudo-inversa na reconstrução destes sinais de 

excitação. 

o 0.1 0.2 0.3 0 .4 0.5 0.6 0.7 

Tempo [sJ 

Figura 5.7 - Sinal de excila<,:ão do tipo "chirp" aplicado à viga 

O resultado obt ido para a identificação do pnmcrro sinal de excitação está 

mostrado na Figura 5.8. Observa-se neste caso que, até aproximadamente 1000Hz, a 

fo rça identificada mostra uma boa concordância com a força medida. A part ir de 

I 000 Hz e até o final da faixa de ITequências, a força identificada começa a desviar

se da força medida. 

A Figura 5.9 mostra o resultado da identificação das duas fo rças "chirp", cada 

uma delas aplicada à uma extremidade livre da viga. Observa-se, a exemplo do caso 

anterior uma razoável concordância dos resultados identificados e medidos até 

aproximadamente a metade da fa ixa de fi·equências. Neste caso, como foram 

identificadas duas forças simultaneamente, o processo de inversão matricial discutido 

no Capítulo 3 é mais sucetível à problemas de condicionamento numérico. 
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Figura 5.8 - rorça Chirp identificada em uma extremjdade da viga. 
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Figura 5.9 (Cont.) - Forças Chirp identificadas em extremidades da viga 

5.4 - Identificação de forças aleatórias 

Neste caso, a exemplo do caso anterior, a viga fo i excitada com duas forças 

aleatórias simultâneas, onde as forças foram aplicadas às extremjdades livres da viga. 

Devido a indisponibijjdade de duas fontes independentes de sina is aleatórios, o 

mesmo sinal aleatório foi usado para alimentar os dois excitadores conectados à viga 

em ambos os ensaios. 

O objetivo principal aqui é veriticar experimenta lmente as diferenças entre as 

duas equações empregadas na identificação de esforços aleatórios, Equação (3.32) 

que leva em conta as densidades espectrais cm zadas entre os vários acelerômetros 

usados no ensaio, e a Equação (3.34) que assume que as forças são estatisticamente 

não correlatas e portanto apenas as densidades auto espectrais dos sinais de 

aceleração são usados. 

A exemplo do que foi feito no Capítulo 4, estas equações são aqui repetidas 

por questão de conveniência 
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[G ff(m)] = [[H(m)t]*[G.n.(m)]f[H(m)tf 

{G ff(m)} = [I H(m) i
2 t {G.n. (m)} 
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(5.1) 

(5 .2) 

A Figura 5.10 mostra os resultados obtidos para o ensaio, onde duas forças 

são simultaneamente aplicadas às extremidades livres da viga. O resultado mostrado 

na Figura 5.10 (a) refere-se à Equação (5.1) enquanto que o resultado mostrado na 

Figura 5.10 (b) refere-se à mesma força, somente que agora foi usada a Equação 

(5.2). 
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Figura 5. 1 O- Forças aleatórias identificadas em viga 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

Este trabalho propôs-se a estudar um problema dificil em mecânica que 

corresponde à identificação de esforços dinâmicos a pi:lrtir de dados da resposta do 

sistema e de certas características dinâmicas do sistema em estudo. Foram abordados 

técnicas de identificação indireta de e!:>fon;o!:> 110 dou1ítúo do teu1IJO e na frequência. 

No domínio do tempo foi estudado o método SWAT, e no donúnio da frequência o 

método da p!:>euuo-inversa. As simulações numéricas e os ensaios experimentais 

rea lizados permitem que a lgurnas conclusões sejam timdas: 

o método da pseudo-inversa se apresentou de forma satisfatória na identificação de 

forças, apresenti:llldo pequenos problemas de instabilidade numérica durante as 

inversões nas regiões de fi·eqüência próximas ou não às naturais, especialmente 

nas mais baixas. Problema o qual foi tratado de forma satisfatória através da 

técnica de decomposição de valores singulares; 

• Durante a identificação a não inclusão de alguns modos na identificação tornou 

claro o efeito de dificultar e até mesmo conduzir a identificações errôneas . Não 

foi possível no presente trabalho realizar-se uma discussão mais ampla a respeito 

do aumento no número de respostas na identificação, mas fortes indícios indicam 
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para efeitos semelhantes aos exibidos no caso do número de modos 

presentesdurante a identificação; 

• Os efeitos da contaminação com ruídos ainda merecem um estudo mais detalhado, 

visto que não foram abordados neste trabalho, devido principalmente à 

dificuldade de uma modelagem realista de ruídos experimentais que possibilitem 

alcançar aspectos conclusivos quanto aos seus efeitos na identificação de forcas. 

• Quando comparado a pseudo-inversa com o SW A T , a pseudo-inversa no caso de 

uma força do tipo impulso apresentou resultados levemente melhores, devemos 

deixar claro que o SWAT parece ser mais sensível quanto a respeito à 

repitibilidade do in1pacto que a pseudo-inversa. 

o Na técnica SWA T a escolha inadequada dos termos de ponderação mostrou-se um 

fator de grande importância , urna vez que pequenos distúrbios ou desequilíbrios 

na escolha dos pesos de ponderação conduziram a grandes enos na identificação 

final da força. 

'" A grande vantagem da técnica SWAT em relação à pseudo-inversa restringe-se 

basicamente a dois fatos. O primeiro o de evitar de se trabalhar com a inversão de 

matrizes, e o segundo o tempo que se perde com essas inversões. 

• No caso da pseudo-inversa sua grande vantagem em relação ao S WA T , reside no 

fato de ter-se em mãos unm gama maior de informações, e principalmente a 

possibilidade de identificação de múltiplas excitações, o que não é possível com o 

SWAT já que ele trabalha com o conceito de força resultante. Deve se lembrar 

também que o SWAT é restrito a forças do tipo impacto, não sendo encontrado 

nenhuma referência a respeito da sua aplicação a outros tipos de forças. 

• A técnica da pseudo-inversa foi aplicada com razoável sucesso na identificação de 

forças do tipo chirp e aleatórias. foi possível nestes casos observar o efeito das 

instabilidades numéricas bem como a diferença em se usar diferentes formulações 
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no caso de forças aleatórias. Neste caso, recomenda-se que medidas adicionais 

sejam efetuadas, mas que as densidades espectrais cruzadas sejam usadas na 

identificação das forças de natureza aleatória, independentemente se as forças 

apresentarem correlação ou não. 

Como trabalhos futuros é de grande interesse a aplicação destas técnicas na 

identificação de esforços sobre próteses humanas, em estudos da biomecânica, bem 

como na estrutura de veículos e aeronaves. E ainda, como um terceiro passo realizar 

um controle ativo em um sistema de forma que possibilite ao mesmo identificar as 

foças atuantes sobre o mesmo , e gerar uma resposta resultante de forma a manter o 

mesmo em equilíbrio. A identificação de forças distribuídas, tais como carregamentos 

acústicos e aerodinâmicos também merecem muita atenção, e são problemas, que, 

apesar de já terem sido pesquisados por diversos cientistas de renome, ainda estão 

aquém de uma solução ideal. 
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