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RESUMO 

 

Melo, F.X. (2013). Análise de caminhos de transferência de energia no projeto 

de sistemas de controle. 94f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

A análise de caminhos de transferência de energia (TPA na sigla em inglês para 

Transfer Path Analysis) corresponde a um grupo de métodos numérico/experimental 

para análise e solução de problemas vibro - acústicos de sistemas lineares 

invariantes no tempo, sendo seu principal campo de aplicação a indústria 

automotiva. A TPA é uma técnica que identifica as principais fontes de vibração e 

ruído, e os caminhos estruturais e acústicos pelos quais são transmitidas para 

determinados locais de interesse. Conhecendo as fontes de ruído e vibração e os 

caminhos de propagação é possível propor modificações eficientes em minimizar o 

ruído/vibração nas regiões de interesse, ou atribuir características desejáveis para 

tais componentes, envolvendo técnicas de controle passivo e ativo. Este trabalho 

apresenta um estudo numérico e experimental das técnicas de TPA, utilizando 

métodos diretos e inversos de determinação de forças operacionais. Estes estudos 

foram realizados em um mockup de um veículo, com o objetivo de determinar o 

caminho de maior contribuição para o ruído no interior do protótipo, e a partir deste 

resultado, propor um sistema de controle ativo para minimixar este ruído interno.  

 

Palavras-chave: vibro-acústica, TPA, NVH, Controle Ativo, Sistemas MIMO. 
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ABSTRACT 

 

MELO, F.X. (2013). Transfer path analysis in the design of active control 

system. Master Thesis – São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, 

São Carlos, 2013. 

 

The Transfer Path Analysis (TPA) is a group of numerical/experimental tools for the 

analysis and troubleshooting of noise and vibration problems in linear time invariant 

vibroacoustic systems, being the automotive sector its major user. TPA consists of a 

numerical/experimental analysis that allows the identification of the main noise and 

vibration sources and the structural/acoustic transfer paths to the Target points. 

Based on the sources and paths, it is possible to propose modifications that 

efficiently minimize noise and vibration at the target positions. By means of active 

control it is possible to modify noise and vibration in order to change, rather than 

minimize noise and vibration, achieving certain design targets. This work presents a 

numerical and experimental study of TPA techniques, using direct and inverse 

operational loads determination methods. These studies were performed on a vehicle 

mockup, in order to determine the path of greatest contribution to the noise inside the 

prototype, and from this result, propose an active control system to minimize this 

internal noise. 

Keywords: vibro-acoustics, transfer path analysis, source path contribution analysis, 

MIMO systems, active structural acoustic control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A análise de caminhos de transferência de energia (TPA na sigla em inglês para 

Transfer Path Analysis) corresponde a um grupo de métodos 

numérico/experimentais para análise e solução de problemas vibro-acústicos de 

sistemas lineares invariantes no tempo, sendo seu principal campo de atuação a 

indústria automotiva. 

A TPA é uma técnica que identifica as principais fontes de vibração e ruído, e os 

caminhos estruturais e acústicos pelos quais são transmitidas para determinados 

locais de interesse. Apesar de na sua maioria os sistemas serem não-lineares, a 

TPA aceita o uso de subsistemas não lineares ou com características dinâmicas que 

variam com a frequência.  

Conhecendo as fontes de ruído e vibração e os caminhos de propagação é 

possível propor modificações eficientes para minimizar o ruído/vibração nas regiões 

de interesse, ou atribuir características desejáveis para tais componentes, 

envolvendo técnicas de controle passivo e ativo. Modelos em elementos finitos bem 

como dados experimentais formam um conjunto de ferramentas poderoso que se 

complementam na identificação, solução e reengenharia destes problemas, no que 

se denomina TPA híbrida. 

Fontes, caminhos de transferência e receptores são elementos fundamentais na 

construção de um modelo de TPA, portanto, é fundamental conhecer as 

características de cada um destes elementos antes de construir um modelo de TPA 

para o sistema em estudo.  

  

 

1.1 Fontes, Caminhos de Transferência e Receptores de Ruído e 

Vibração em Automóveis 

 

Durante seu funcionamento, um automóvel é submetido a diversas excitações 

dinâmicas que geram ruído e vibração que são transmitidos para o interior e parte 

externa do veículo. Altos níveis de ruído e vibração reduzem consideravelmente o 

conforto veicular causando danos à saúde dos ocupantes. Além disso, diminuem a 
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vida útil e a confiabilidade de certos componentes do veículo devido à fadiga 

reduzindo a segurança veicular. Mesmo que abaixo de níveis danosos a saúde as 

características de ruído e vibração de um veículo, ou produto de consumo em geral, 

são fatores determinantes na sua aceitação e posicionamento de mercado 

(PORTELA, 2008). 

Um veículo experimenta vibrações distribuídas em um amplo intervalo de 

frequências, variando de menos de 1 Hz até cerca de 10 kHz (MORELLO et al., 

2011). Os efeitos das vibrações dependem não apenas da natureza e da intensidade 

da excitação, mas também do comportamento dinâmico da estrutura e das 

cavidades acústicas dos veículos que podem amplificar os efeitos devido a 

ressonâncias estruturais e acústicas. 

Os fenômenos vibro-acústicos são usualmente classificados em intervalos de 

frequência conforme ilustrado na Figura 1.1, que também apresenta as principais 

fontes de vibração e ruído de um automóvel. 

 

 

 

Figura 1.1: Principais fontes de ruído e vibração em um carro, e a classificação em 
intervalos de frequência dos fenômenos vibro-acústicos.  
Fonte: adaptado de Morelo (2011). 
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Morello (2011) apresenta uma classificação das bandas de frequências da 

seguinte forma:  

Ride (0 � 5 Hz): Corresponde às acelerações de baixa frequência, devido às 

manobras do veículo e oscilações da carroceria do carro sob as suspensões, está 

geralmente relacionado ao conforto vibracional. 

Shake (5 � 25 Hz): Nesta banda estão presentes as primeiras frequências 

de ressonância dos principais subsistemas conectados ao chassi do veículo, tais 

como o motor e a suspensão. 

Harshness (25 � 100 Hz): Nesta banda estão presentes as frequências de 

ressonâncias da carroceria. Esta faixa de frequência representa uma sobreposição 

parcial das frequências que são percebidas como vibrações e como ruído. Vibrações 

acústicas de alta intensidade incluídos nesta faixa são por vezes percebidas pelo 

ouvido como as variações de pressão, fenômeno conhecido como "boom". 

Noise (>100 Hz): Para frequências superiores a 100 Hz o ouvido humano 

reconhece vibrações de painéis e outros subsistemas como sendo ruído. Nesta 

situação a sensação de vibração é significativamente atenuada sendo puco 

perceptível pelo tato, por isso,  a banda acima de 100 Hz é normalmente referida 

meramente como ruído acústico. 

 Um automóvel apresenta diversas fontes de ruído que agrupadas em 

conjuntos de acordo com sua origem são classificadas como fontes de ruído de 

propulsão, suspensão, aerodinâmica e de acessórios (GUIMARÃES, 2008). A seguir 

é apresentada uma breve descrição destas fontes e alguns exemplos de 

componentes veiculares presentes nestas categorias. 

Propulsão:  As principais fontes de ruído agrupadas nesta categoria são o  

motor, o câmbio, o sistema de aspiração e descarga, presentes na condição 

dinâmica do veículo em aceleração, desaceleração, velocidade constante e marcha 

lenta. Nas condições operacionais a energia vibro-acústica destas fontes é 

transmitida por via estrutural e aérea. Com o veículo trafegando em baixas 

velocidades as fontes de propulsão são as principais fontes de ruído interno. 

Suspensão: Neste grupo estão presentes os pneus, além de outros 

elementos como travessas, amortecedores e molas. A vibração proveniente dos 

pavimentos é transmitida para o veículo podendo ser amplificada ou atenuada de 
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acordo com as características dos elementos da suspensão, chassis e carroceria. 

Na maioria das vezes, o sistema de suspensão se comporta como um filtro passa-

baixa atenuando os níveis de vibração (acima de 30 ou 40 Hz) gerados pela 

interação dos pneus com o pavimento. A interação pneus/pavimento excita os 

modos de vibração da estrutura pneu/roda e gera ruído de rodagem. Para 

velocidades acima dos 60 km/h o ruído de rodagem contribui significativamente para 

o ruído externo do veículo (SILVA, 2011). 

Aerodinâmica: O ruído aerodinâmico é causado pelo movimento do ar 

presente ao redor da estrutura externa do veículo. O retrovisor externo, o limpador 

de pára-brisa, a barra de teto, os acabamentos externos, frestas e cavidades 

causam esse tipo de ruído. O ruído aerodinâmico é mais acentuado acima de 100 

km/h, uma vez que, com o automóvel operando em baixas velocidades outras fontes 

de ruído são mais significativas. 

Acessórios: Podem ser englobados nesta categoria pequenos motores 

elétricos que acionam elementos de apoio aos principais sistemas do veículo ou ao 

condutor como, por exemplo, o mecanismo do vidro da porta, o sistema de 

arrefecimento, o alternador, limpador de pára-brisa e a bomba de partida a frio. 

Esses elementos, além de irradiarem ruído, estão ligados à estrutura e constituem 

mais uma porta de entrada de vibração e, consequentemente, potencial fonte de 

ruído. 

O ruído pode penetrar no interior do veículo através de aberturas. 

Alternativamente o ruído exterior pode causar vibrações dos painéis que formam o 

corpo do veículo produzindo variações de pressão no seu interior e, portanto, ruído. 

Dependendo do mecanismo de propagação é comum classificar os caminhos de 

transferencia de enegia vibroacústica em estrutural (structure borne) e aéreo (air 

borne). 

Caminho estrutural: Os subsistemas presentes no veículo transmitem forças 

dinâmicas para a carroceria através dos pontos de interconexão. Estas forças 

induzem vibrações nas estruturas do veículo  como, por exemplo, em paineis 

presentes na estrutura veicular. A vibração destes paineis é transmitida para o ar 

presente no interior do veículo causando então a percepção de ruído pelos 

ocupantes do veículo. 
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Caminho aéreo: Ondas de pressão que se propagam fora do veículo 

induzem vibrações na carroceria, que por sua vez, induz ondas de pressão no 

interior do veículo. 

O receptor é o elemento final na modelagem da TPA, é ele quem experimenta 

os fenômenos de ruído e vibração. Por exemplo, em um automóvel, os caminhos de 

transferência de energia representam os caminhos pelos quais a energia vibro-

acústica é transmitida desde as fontes geradoras (como o motor) até chegar ao 

receptor (os ocupantes do veículo), seja pela percepção da vibração, através do tato 

(mãos e pés), seja pela percepção sonora, através dos ouvidos. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a utilidade de uma análise de TPA no 

projeto de sistemas de controle ativo acústico/estrutural. Desta forma, pode-se 

definir como objetivos específicos: 

• Estudar as técnicas clássicas de TPA, a fim de identificar a técnica mais 

adequada para a finalidade de projetar um sistema de controle acústico 

estrutural. 

 

• Estudar e aplicar as técnicas de obtenção das forças operacionais, 

necessárias à construção de um modelo de TPA. 

 

• Comparar os resultados obtidos pelos métodos de obtenção das forças 

operacionais e apresentar as vantagens e desvantagens de cada um 

dos métodos estudados. 

 

• Preparar e instrumentar a bancada de testes para realização dos 

ensaios experimentais de TPA, projetando os montantes e demais 

componentes do mock-up. 

 

• Realizar simulações acústicas, estruturais e vibro-acústicas modificando 

as propriedades dos componentes da bancada de testes a fim de obter 
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uma configuração ideal da bancada de teste para as análises deste 

trabalho e de trabalhos futuros. 

 

• Realizar ensaios numéricos e simulações híbridas de TPA. 

 

• Aplicar os resultados obtidos nos ensaios de TPA no projeto de um 

sistema de controle ativo para o mock-up. 

 

1.3 Contribuições 

 

Atuando na interface entre TPA e Controle Ativo pretende-se com o uso e 

extensão das técnicas de análise de TPA para o projeto de sistemas de controle. O 

estudo de caminhos de transferência de energia traz benefícios imediatos 

apontando, por exemplo, elementos e/ou regiões candidatas ao posicionamento de 

sensores e atuadores.  

Com isso, pretende-se avaliar as diversas possibilidades de configurações e 

estratégias de controle nesta plataforma virtual, seguida de validações 

experimentais. Espera-se ainda, contribuir para o campo específico da análise de 

TPA, avaliando técnicas clássicas e o estado da arte, buscando entender suas 

limitações e estender o seu uso para as aplicações propostas. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

O capítulo 1 apresenta uma breve introdução sobre fontes, caminhos de 

transferência e receptores de ruído e vibração. Também uma revisão da bibliografia 

que serviu como base para o desenvolvimento deste trabalho. 

 No capítulo 2 é descrita a teoria da TPA, o modelo da TPA de entrada-

resposta, os principais métodos de determinação das forças operacionais e de 

obtenção das funções de resposta em frequência. 

  O capítulo 3 trata dos ensaios numéricos dos componentes do sistema 

vibro-acústico (bancada de testes) necessários para as simulações de TPA. 
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Apresenta os resultados das análises modais dos domínios estrutural, acústico de 

do sistema vibro-acústico acoplado. 

O capítulo 4 trata dos ensaios experimentais de TPA, apresentando um 

detalhamento da bancada de testes, os materiais e equipamentos utilizados, os 

procedimentos experimentais empregados nos ensaios e os resultados obtidos 

nesta etapa. 

 O capitulo 5 apresenta os modelos de simulação híbrida de TPA e os 

resultados obtidos nas simulações com as modificações estruturais adotadas. Neste 

capítulo também se discute a aplicação da análise de caminhos de transferência de 

energia no projeto de sistemas de controle. Apresentando as dificuldades, soluções 

e os resultados obtidos. 

Finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões,  e o capítulo 7 as sugestões 

para trabalhos futuros. 

 

1.5 Revisão Bibliográfica 

 

A técnica de TPA começou a ser desenvolvida e aplicada em meados dos 

anos oitenta, ganhando destaque nos setores automotivo e aeroespacial a partir da 

última década do século XX (PADILHA, 2005). Um dos primeiros trabalhos nessa 

área foi escrito por Verheij (1986) que estudou caminhos de transferência de ruído 

em máquinas navais.  

Através da abordagem de caminhos de transferência de energia é possível 

tratar o processo de geração e transmissão de ruído e vibração de forma sistêmica. 

Uma vez que os caminhos de transferência de energia forem identificados e 

quantificados, medidas de controle de ruído podem ser aplicadas eficientemente 

para minimizar o nível de resposta total em um dado ponto receptor e se obter um 

projeto satisfatório do ponto de vista de ruídos e vibrações (TCHERNIAK; 

SCHUHMACHER, 2009). 

A TPA foi inicialmente aplicada em uma modelagem considerando a presença 

de uma única fonte, coerente, transmitindo vibração por um número discreto de 

pontos de conexão para uma cavidade na qual a resposta acústica era analisada: 
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tipicamente o ruído interno de um veículo durante seu uso normal, causado pelo 

trem de força transferindo energia vibratória pelos coxins do motor, da transmissão e 

do sistema de exaustão, pelo semi-eixo e pela suspensão para o compartimento de 

passageiros. 

No entanto, a TPA também é aplicada a sistemas contendo múltiplas fontes. 

Um exemplo típico deste tipo de abordagem é o ruído de rodagem de um veículo, 

transmitido à carroceria através da suspensão. Nesse caso, procedimentos de 

decomposição podem ser usados nesses problemas de múltiplas referências 

parcialmente coerentes para transformá-los em vários problemas de uma única 

referência independente (SILVA, 2011).  

A decomposição em valores singulares é uma das técnicas de decomposição 

usadas para resolver esses problemas de múltiplas entradas parcialmente 

correlacionadas. Uma abordagem teórica desse problema foi realizada por Bouvet et 

al. (2004), que trataram do problema de matrizes mal condicionadas. 

Técnicas analíticas podem ser aplicadas em modelos de simulação para 

calcular TPA sem a necessidade de realizar ensaios experimentais em estruturas 

físicas. Métodos numéricos como o método de elementos finitos, por exemplo, 

podem ser utilizados para predizer o nível de ruído de um veículo durante seu 

desenvolvimento virtual.  

As Funções de Resposta em Frequência (FRF) podem ser estimadas 

analiticamente e usadas para desenvolver um modelo de TPA de um veículo. A 

subestruturação baseada em FRF, como apresentada por Cuppens et al. (2000) e 

Lim (2000), é uma técnica que pode ser empregada para desenvolver tais modelos. 

Padilha (2006) realizou um estudo comparativo das duas técnicas clássicas 

de determinação das forças operacionais usadas na TPA. O Método da Inversão 

Matricial se mostrou adequado quando existe uma redundância no número de 

pontos observados e nas situações em que o subsistema ativo não é removido para 

realização das medições experimentais. Por outro lado, o Método da Rigidez 

Complexa demonstrou maior eficiência quando o subsistema ativo é removido ou se 

o descasamento de impedâncias entre fonte e estrutura é consideravelmente alto. 

Guimarães (2008) realizou estudos com o objetivo de desenvolver métodos 

experimentais que permitissem identificar a contribuição de trajetórias vibro-
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acústicas em veículos, e fez uma comparação entre a TPA e o método de análise 

espectral em sistemas de Múltiplas Entradas e Única Saída (MISO). Ele conclui que 

a TPA permite a construção de um modelo físico mais detalhado, pelo fato dos 

parâmetros mecânicos (força e velocidade de volume operacionais, inertância, 

rigidez dinâmica, entre outros) serem acessíveis. Em contrapartida é um método 

mais demorado, pois são necessárias as FRFs mútuas entre os pontos de entrada 

em condição não operacional, tanto para grandezas acústicas quanto para 

mecânicas ou estruturais.  

Ao longo dos anos, foram desenvolvidos diferentes métodos de TPA, no 

entanto, estes métodos podem ser classificados em dois grupos de acordo com o 

tipo de modelo utilizado para descrever o sistema. No primeiro grupo encontram-se 

os métodos de TPA de entrada-resposta, que descrevem o comportamento do 

sistema em função das cargas aplicadas na entrada e das respostas obtidas na 

saída. O segundo grupo é constituído pelos métodos de TPA de resposta-resposta 

que descreva o sistema em função de respostas, tanto na entrada como na saída. 

Existem ainda os métodos mistos, que requerem que algumas FRFs de 

saída/entrada sejam medidas, mas lançam mão de modelos simplificados de juntas 

flexíveis para agilizar o processo (JANSSENS et al., 2008). 

Em paralelo, pesquisas recentes em materiais inteligentes e controle ativo 

têm mostrado, com maior frequência, o potencial de se tornarem aplicações de 

mercado nas indústrias de bens de consumo (HURBELAUS et al., 2006; JANOCHA, 

2009; VAN DER AUWERAER et al., 2007).  

Contudo, para se tornarem soluções competitivas, sistemas de controle ativo 

precisam ser considerados nos estágios iniciais do projeto, garantindo assim maior 

liberdade para configurações mais favoráveis do sistema de controle e 

economizando recursos no projeto e aplicação das soluções passivas (VAN DER 

AUWERAER et al., 2009; FELICE, 2008).  

Para tanto, o estado da arte em métodos de prototipagem virtual, usados 

atualmente de forma extensiva no projeto de bens de produção em massa (de 

telefones celulares a aeronaves), precisam incorporar modelos de sensores, 

atuadores e lógicas de controle, permitindo uma abordagem mecatrônica do 

desenvolvimento de produto (OLIVEIRA et al. , 2008; SILVA  et al., 2008). 
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Um dos principais gargalos que impedem a utilização generalizada da TPA no 

processo de desenvolvimento de veículos é a grande quantidade de tempo 

necessária para construir um modelo completo, uma vez que, é necessário não 

apenas testes de funcionamento, mas também medidas de função de resposta em 

frequência. Nos últimos anos tem havido um interesse renovado no desenvolvimento 

de técnicas mais rápidas e mais simples de análise de caminhos de transferência de 

energia, visando contornar as limitações operacionais da TPA clássica (JANSSENS 

et al., 2008).  

A técnica dominante entre estas novas abordagens é a Análise de Caminho 

Operacional, cujas siglas variam de autor para autor, incluindo OPA, OTPA, OPAX, 

etc.. Em comum, estas técnicas utilizam dados operacionais, em contraste com 

análise modal clássica dos subcomponentes, em conjunto com a aplicação do 

conceito transmissibilidade. Apesar da redução do tempo de medição e da 

complexidade do ensaio esta técnica apresenta uma série de limitações, tais como 

problemas relacionados com a estimativa de transmissibilidade, ou a falta de 

confiabilidade dos resultados devido ao acoplamento entre os caminhos de entrada, 

já que neste caso as fontes são correlatas (JANSSENS, 2011). 

Gadjatsy et al. (2010) identificaram e descreveram essas limitações e 

apontaram os perigos potenciais da aplicação de tais métodos, concluindo que as 

técnicas de OPA são um primeiro passo na busca de um método rápido e preciso de 

TPA, mas as limitações inerentes restringem severamente a gama de aplicações. 

Neste aspecto, novos métodos baseados em modelos paramétricos de carga são 

vistos ainda como promessas.  

Estudando a OPA, de Klerk e Ossipov (2010) encontraram claras 

semelhanças com a técnica de análise modal experimental para Sistemas MIMO. 

Com base no conhecimento de técnicas MIMO, verifica-se que os sinais de entrada 

podem ser até certo ponto, coerentes. Porém, na prática, em aplicações veiculares, 

o nível de coerência pode ser elevado. Sendo assim, o método é estendido com o 

uso de decomposição em valores singulares (SVD- Singular Value Decomposition). 

Neste trabalho, o método proposto é aplicado ao problema de Ruído de Rodagem, 

cuja fonte é o contato pneu-pavimento. Os resultados obtidos mostram que o 

método OPA pode determinar com facilidade os caminhos de transferência de 

energia seja para fontes aéreas ou estruturais. 
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Guasch (2009) abordou algumas questões relativas à capacidade de previsão 

do método transferência global/ transferência direta (GTDT- Global Transfer Direct 

Tranfer) quando os caminhos de transmissão em um sistema mecânico são 

bloqueados. O formalismo da abordagem GTDT, que não requer determinação de 

forças, foi aplicado a um sistema mecânico discreto (de parâmetros concentrados). 

Em seguida, uma análise de caminho bloqueado foi realizada com o objetivo de 

definir o deslocamento de qualquer massa para zero e de remoção de alguns 

elementos do sistema, inferindo sobre a remoção de graus de liberdade.  

O deslocamento das massas do sistema pode ser obtido utilizando-se quantidades 

facilmente mensuráveis, tais como as funções de transferência de deslocamento 

entre as massas e o vetor deslocamento operacional. A abordagem GTDT fornece 

uma alternativa não invasiva para a substituição de outras técnicas experimentais 

mais complexas. 

O método OPAX (do inglês Operational Analysis with eXogeneous Inputs) é 

um novo método de TPA baseado nas abordagens de inversão de matriz e na 

modelagem da rigidez de montantes (JANSSENS et al., 2011). A principal melhoria 

deste método é a utilização de modelos paramétricos para identificar as cargas 

operacionais. Isso torna o método OPAX viável, permitindo a utilização de um 

modelo simples, baseado numa menor quantidade de dados experimentais para 

obtenção de uma solução rápida, ou aumentar a precisão dos resultados por meio 

de um modelo mais complexo e com a utilização de medidas adicionais (KLERK; 

OSSIPOV, 2010). 
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2. ANÁLISE DE CAMINHOS DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA 

 

A análise de caminhos de transferência de energia é uma técnica que avalia a 

contribuição de diferentes caminhos de propagação de energia vibro-acústica entre 

uma fonte e um receptor, ligados entre si através de várias conexões. A Figura 2.1 

apresenta a ideia básica desta técnica. Através da TPA é possível quantificar e 

identificar a importância relativa dos caminhos de transferência de energia entre uma 

fonte e um receptor, em uma dada banda de frequência, verificando-se quais os 

caminhos (acústicos ou estruturais) contribuem mais significativamente neste 

processo (GAJDÁTSY, 2011). Além disso, conhecendo-se as fontes e os caminhos 

de transferência é possível propor modificações capazes de minimizar o 

ruído/vibração nas regiões de interesse, ou atribuir características desejáveis para 

tais componentes, envolvendo técnicas de controle passivo e ativo de ruído e 

vibrações. 

 

Figura 2.1: Conceito básico de TPA 

  

Os métodos clássicos de TPA consistem, em geral, de dois passos: (i) a 

determinação das forças operacionais em cada caminho de transferência; (ii) a 

determinação das funções de resposta em frequência (FRF) de cada um destes 

caminhos. As forças operacionais podem ser obtidas diretamente através de 

medições utilizando-se transdutores de força, ou indiretamente por meio de 

medições auxiliares. As FRF podem ser medidas experimentalmente ou 

analiticamente por meio de modelos de elementos finitos. 
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Medições diretas das forças operacionais quase sempre são inviáveis na 

maioria das situações práticas, uma vez que, na maior parte das vezes não existe 

espaço suficiente para correta inserção de transdutores nas regiões de interesse, 

além disso, a instalação de tais dispositivos pode acarretar modificações nas 

condições naturais do sistema, modificando-se assim os resultados obtidos 

(PADILHA, 2006). 

Um dos principais gargalos para a utilização generalizada da TPA no 

processo de desenvolvimento de veículos é a grande quantidade de tempo gasta 

para construir um modelo completo, uma vez que, são necessários não apenas 

testes de funcionamento, mas também medidas de FRF. Nos últimos anos tem 

havido um interesse renovado no desenvolvimento de técnicas mais rápidas e mais 

simples de análise de caminhos de transferência de energia, visando contornar essa 

limitação (JANSSENS et al., 2008).  

Ao longo dos anos, foram desenvolvidos diferentes métodos de TPA, no 

entanto, estes métodos podem ser classificados em dois grupos de acordo com o 

tipo de modelo utilizado para descrever o sistema. No primeiro grupo encontram-se 

os métodos de TPA de entrada-resposta, que descrevem o comportamento do 

sistema em função das cargas aplicadas na entrada e das respostas obtidas na 

saída (GAJDÁTSY, 2011).  

O segundo grupo é constituído pelos métodos de TPA de resposta-resposta 

que descreve o sistema em função de Respostas (como por exemplo, 

aceleração/aceleração ou pressão/aceleração), tanto na entrada como na saída. 

Existem ainda os métodos mistos, que requerem que algumas FRF de saída/entrada 

sejam medidas, mas lançam mão de modelos simplificados de juntas flexíveis para 

agilizar o processo. Neste trabalho trataremos apenas da TPA de entrada-resposta, 

conhecida também como TPA clássica. 

 

2.1 O Modelo da TPA de Entrada-Resposta 

 

Matematicamente o modelo de TPA do tipo entrada-resposta é construído a 

partir do conceito: fonte � caminho de transferência � receptor. Na construção 
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deste modelo assume-se que os componentes ativos do sistema podem ser 

separados fisicamente do restante do sistema. Em outras palavras, o sistema é 

divido em duas partes: 1) O subsistema ativo, e 2) O subsistema passivo (Fig.2.2). 

O subsistema ativo contém as fontes vibro-acústicas do sistema, estas fontes 

são classificadas como estruturais e acústicas. As fontes estruturais são 

componentes ativos (como, por exemplo, um motor de combustão ou um motor 

elétrico) que excitam o subsistema passivo através de pontos de conexão estrutural. 

Estas excitações são representadas pelas forças F1 e F2 que atuam na estrutura por 

meio dos elementos de interconexão (por exemplo: coxins).  

As fontes acústicas produzem o ruído que é transmitido por via aérea até o 

receptor, são mensuradas através de medidas de velocidade de volume (“força 

acústica”) na fonte, representadas por Q1 e Q2. Conforme ilustrado na Figura 2.2 

(MELO; OLIVEIRA, 2012). 

 

 

Figura 2.2: Representação do modelo de TPA de entrada-resposta 

 

O subsistema passivo é formado pelo restante da estrutura, ou seja, é 

composto pelos caminhos de transferência de energia e pelo receptor. Por exemplo, 

em um automóvel fazem parte do subsistema passivo o chassi, o compartimento de 

passageiros que são os caminhos de transferência de energia, além dos ocupantes 

do automóvel que fazem o papel de receptores. 

Os caminhos de transferência são definidos entre as fontes e os receptores. 

Caminhos que tem origem em fontes estruturais são denominados caminhos 
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estruturais, e os caminhos com origem em fontes acústicas são denominados 

caminhos acústicos ou aéreos.  

Os pontos de entrada dos caminhos são localizados na interface entre os 

subsistemas ativo e passivo, cada ponto de conexão estrutural entre os subsistemas 

constitui uma entrada de um caminho estrutural. O centro acústico de cada fonte 

acústica do subsistema ativo é uma entrada de um caminho aéreo.  

Na TPA os caminhos de transferência de energia são caracterizados de forma 

não-paramétrica através de funções de resposta em frequência do subsistema 

passivo. As FRF obtidas na TPA são denominadas funções de transferência de 

ruído (NTF na sigla em inglês para Noise Transfer Functions) para diferenciá-las das 

obtidas através de outras técnicas. 

A TPA de entrada-resposta é modelada matematicamente através da 

equação a seguir (GAJDÁTSY, 2011): 

 

����� = ��		���,�	����
	�� + � �� 	����,������

�����                                           (2.1) 

 

 

na qual, �� corresponde à resposta no ponto de interesse devido às entradas, �	 e �� 
são, respectivamente, uma força mecânica e uma força acústica aplicadas na 

entrada, ��� e ���� são funções de transferência de ruído dos caminhos de 
transferência de energia proveniente das fontes estruturais e acústicas presentes no 

subsistema ativo. Cada força operacional (aplicada na entrada) contribui com uma 

parcela para a resposta �� correspondendo a cada um dos termos dos somatórios, 
por exemplo, para � = 1 a contribuição de �� para resposta �� é dada por ��������,����� e a soma de todas as parcelas de contribuição corresponde à 
resposta total. A equação 2.1 nada mais é do que a aplicação do princípio da 

superposição, uma vez que na modelagem assume-se a linearidade do sistema.  

Uma vez implementado este modelo, é possível identificar as contribuições 

individuais de cada caminho de transferência de energia e determinar quais 

caminhos são mais significativos no processo de transmissão de ruído e vibração e, 
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a partir de tal conhecimento, propor medidas de controle para solucionar eventuais 

problemas de conforto acústico. 

Na construção de um modelo de TPA de entrada-resposta dois pontos são 

críticos, o primeiro é a determinação das forças operacionais e o segundo é a 

medição das NTFs do subsistema passivo. Dependendo do método de identificação 

das forças operacionais empregado, é necessário medir não somente as funções de 

transferência de ruído, mas um grande número de FRF. Além disso, durante estas 

medições, o subsistema ativo deve ser removido para a obtenção de resultados 

mais precisos. Sendo assim, os métodos clássicos de TPA do tipo entrada-resposta 

são realizados por procedimentos de medições demorados e complexos (PLUNT, 

2005). 

 

2.2 Determinação das Forças Operacionais Estruturais 

 

Para construir um modelo de TPA do tipo entrada-resposta é necessário 

determinar as forças operacionais atuantes no subsistema passivo e as FRF dos 

caminhos de transferência de energia. 

As forças operacionais podem ser determinadas por meio de medições 

diretas, realizadas por transdutores de força, ou através de técnicas indiretas de 

medição (método da rigidez complexa e da inversão da matriz).  

Medir diretamente as forças operacionais não é uma tarefa viável na maioria 

das situações práticas devido a limitações de espaço e as características 

geométricas das estruturas que dificultam a inserção de transdutores de força, além 

disso, a presença dos transdutores de força pode alterar significativamente a rigidez 

nos pontos de inserção, conduzindo a medições equivocadas (PADILHA, 2006). 

 

2.2.1 Método da rigidez complexa  

Este método é utilizado quando a rigidez dos coxins ou isoladores (elementos 

que conectam as fontes de vibração a estrutura) é inferior a rigidez da estrutura.  
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A Figura 2.3 apresenta um modelo para determinação das forças 

operacionais pelo método da rigidez complexa.  

 

 

aai = Aceleração no ponto de conexão do montante no subsistema ativo 

api = Aceleração no ponto de conexão do montante no subsistema passivo 

Figura 2.3: Método da Rigidez Complexa 

 

 

Nesta modelagem assume-se que o acoplamento cruzado entre os diferentes 

graus de liberdade do montante é desprezível e que cada montante se comporta 

como uma mola ideal (PADILHA, 2006; GAJDÁTSY, 2011). Cada mola equivale a 

um grau de liberdade do sistema e a força, �	, de cada grau de liberdade pode ser 
calculada a partir do deslocamento diferencial ∆� de cada mola de rigidez ��, 
conforme a seguinte equação: 

 

�	 = �	Δ� (2.2) 

                                                                      

Após as medições das ���  as contribuições de cada força para resposta 
total pode ser computada por meio da Equação 2.1. 

Embora seja um método de medição relativamente simples, o método de 

rigidez complexa apresenta alguns inconvenientes. Primeiro, ele só pode ser 
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utilizado para montantes flexíveis, uma vez que o deslocamento diferencial deve ser 

representativo. Em segundo lugar, dados de rigidez dos montantes são raramente 

disponíveis e o processo de medição da rigidez dinâmica é caro e demandando 

muito tempo.  

Além disso, devido ao comportamento não-linear dos montantes os dados 

referentes a rigidez dinâmica disponíveis só são válidos para uma dada condição de 

carga e amplitude de excitação. Por último, o subsistema ativo deve ser removido 

para realizar as medições das ��� . 
 

2.2.2 Método da inversão de matrizes 

O método da inversão de matrizes diferentemente do método da rigidez 

complexa não se limita a conexões flexíveis entre as fontes e a estrutura, ou seja, 

pode ser empregado quando se tem conexões rígidas, como um parafuso ou uma 

bucha de borracha dura. Nesta abordagem, o processo de identificação inversa das 

forças operacionais é combinado com o conceito de caminho de transferência.  

No método da inversão das matrizes, a identificação das forças operacionais, 

denotadas por F1... FN  se dá em dois passos. Primeiro, o subsistema ativo é 

removido e são feitas medidas de FRFs de acelerância (!�� ... !"#)  entre os pontos 
de entrada das forças e um grande número de pontos indicadores no subsistema 

passivo, juntamente com as medições das FRFs nos pontos de interesse 

denominados de alvos (JANSSENS et al., 2011).  

Geralmente são necessárias medições operacionais das acelerações e/ou 

pressões, ($� ... $"), nos pontos de conexão entre os subsistemas passivo e ativo e 
em  pontos indicadores adicionais. Agrupando os dados obtidos têm-se a seguinte 

equação : 

 

%���&⋮�#( = %!�� !&� … !�#!&� !&& … !&#⋮ ⋮ ⋮ ⋮!"� !"& … !"#
(
*�

%$�$&⋮$"(                                                                (2.2) 
 



29 
 

2.2.3 Método da simples inversão 

O método da simples inversão (do inglês Single Path Inversion) é uma técnica 

muito simples para determinação das forças operacionais. Consiste em multiplicar a 

FRF de ponto medida, !		, pela resposta operacional, +	, (no subsistema passivo) 
medida neste ponto de interesse, resultando na seguinte equação:  

 

�	 = !		+	                                                                                                                 (2.3) 
 

Por ser uma forma simples de obtenção das forças operacionais está técnica é 

bastante atrativa, no entanto, os erros provenientes deste processo de estimação 

geralmente são muito grandes, principalmente em baixas frequências (PLUNT, 

2005). 

 

2.3 Obtenção das Funções de Resposta em Frequência  

 

As FRF caracterizam os caminhos de transferência de energia vibro-acústica 

através de relações entre grandezas físicas estabelecidas em pontos específicos, 

claramente definidos. A entrada do caminho pode ser interpretada como um 

estímulo ao sistema. A saída pode ser considerada como a resposta do sistema ao 

estímulo aplicado. 

Nas medições das FRF é comum negligenciar as contribuições dos graus de 

liberdade rotativos devido a dificuldades de ordem instrumental em realizar tais 

medições (TCHERNIAK, 2010). Muitos autores acreditam que procedendo desta 

forma os erros cometidos são pequenos e não comprometem os resultados 

(VERHEIJ, 1982; DESANGHERE, 1983). No entanto, outra parcela acredita que 

esta simplificação leva a resultados errôneos, porém, não apontam uma técnica para 

computar de maneira eficiente tais contribuições (INOUE; SINGH, 2007). 

As FRF são de fundamental importância para realização da TPA. Elas podem 

ser obtidas analiticamente por meio de modelos de elementos finitos, ou por via 

experimental. As técnicas experimentais para obtenção das FRF são bastante 
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similares a análise modal de estruturas, martelos de impacto e excitadores 

eletrodinâmicos juntamente com transdutores de força são empregados para excitar 

a estrutura e medir as forças operacionais. As repostas no subsistema passivo são 

obtidas por meio de acelerômetros, microfones, ou vibrômetros a laser. As FRF são 

obtidas por meio de duas configurações: condição operacional e não operacional. 

Na condição operacional as medições são efetuadas com o sistema 

funcionando com todos os componentes presentes. Na condição não operacional o 

subsistema ativo é removido, ou seja, as fontes são isoladas do subsistema passivo 

(estrutura e receptor). 

Para realizar as medições das FRF o subsistema ativo deve estar 

desacoplado do subsistema. Isso é feito para evitar o acoplamento cruzado das 

entradas com a estrutura, conforme ilustrado na Figura 2.4, levando a resultados 

errôneos. 

 

Figura 2.4: Resultado da medição de FRF com subsistema ativo acoplado 

 

Nos casos em que as conexões entre os subsistemas são macias 

(descasamento de impedâncias mecânicas entre os subsistemas), as medições 

podem ser feitas sem a remoção das fontes (GAJDÁTSY, 2011). 
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3. RESULTADOS NUMÉRICOS 

 

O presente capítulo apresenta a análise do sistema vibro-acústico (firewall + 

cavidade) através de simulações baseadas no método dos elementos finitos, 

realizada por meio da utilização integrada dos softwares MSC Patran, MSC Nastran 

e LMS Virtual.Lab.  

Primeiramente os domínios estrutural e acústico foram analisados 

separadamente e em seguida realizou-se um estudo do sistema vibro-acústico 

acoplado, foram calculados os modos de vibração estrutural, acústico e vibro-

acústico. A partir destes resultados, foi possível obter as FRFs e a resposta forçada 

do sistema e construir um modelo de simulação híbrida de TPA. 

 

 

3.1 Modelagem de Sistemas Vibro-acústicos 

Nos últimos anos, demandas de mercado, bem como leis e normas técnicas 

mais restritas em relação aos níveis de emissão e exposição de seres humanos ao 

ruído, tornaram as características quanto a ruído e vibração um importante critério 

de projeto no desenvolvimento de novos produtos. Neste contexto, procedimentos 

experimentais adequados e métodos confiáveis de simulação numérica são 

obrigatórios nas fases preliminares de projeto e desenvolvimento de novos produtos. 

Contudo, prever o ruído interno de um veículo ainda é um dos maiores desafios 

presentes nas etapas de desenvolvimento (HEPBERGER et al., 2002; DESMET; 

SAS, 2000; RÉVEILLÉ, 2002).  

Nestes casos, a acuidade dos resultados previstos depende diretamente da 

complexidade do modelo, e apesar do crescente poder computacional, os métodos 

atuais apresentam limitações de aplicação quanto à faixa de frequência. Métodos 

determinísticos, como o dos elementos finitos (EF) ou dos elementos de contorno 

(EC), são ferramentas consagradas para análise em baixas frequências (até 300 Hz 

para veículos de passeio), enquanto que em altas frequências (a partir de 1000 Hz 

para veículos de passeio) métodos estatísticos como SEA (sigla em inglês para 

statistic energy analysis) têm encontrado suas aplicações, contudo deixando um 
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desafio para as médias frequências (DESMET, 2002a). Em sistemas com dimensões 

típicas de um automóvel, na análise de frequências entre 200 e 1000 Hz, modelos 

de elementos finitos requerem um grande número de elementos, para bem 

representar os comprimentos de onda, enquanto isso, não há densidade modal 

suficiente para aplicação de técnicas estatísticas.  

Contudo, métodos baseados na teoria de ondas vêm sendo propostos e têm 

se mostrado mais eficientes que os EF ou os EC em médias frequências 

(HEPBERGER et.al., 2002; DESMET, 1998 e 2002a). Através das simulações 

pretende-se obter os campos acústicos no interior do veículo e a interação do 

sistema acústico com o estrutural (sistema vibro-acústico), como pode ser visto na 

Figura 3.1, que ilustra um mapa de cores de uma cavidade acústica devido à 

entrada estrutural de vibração da parte frontal da cabine. 

 

 

(a)                                                 (b) 

Figura 3.1: Modelo vibro-acústico de um veículo (a) Campo acústico no interior da 
cabine (b) fonte de ruído estrutural (assoalho e painel) 

 

Existem duas formas de se abordar um problema vibro-acústico do ponto de 

vista da interação fluido/estrutura: modelos acoplados ou desacoplados. No caso de 

modelos desacoplados, considera-se apenas um caminho de interação, seja na 

distribuição de velocidade da estrutura excitando o meio fluídico (acoplamento 

estrutura → fluido), ou seja, a pressão do fluido carregando a estrutura (acoplamento 

fluido → estrutura) sem que um interaja no comportamento dinâmico do outro. No 

caso acoplado, ambos os sistemas interferem no comportamento dinâmico do outro, 

o que requer a solução simultânea do problema acústico e estrutural (DESMET, 

2002b). 
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A Figura 3.2 ilustra as possíveis configurações de um problema vibro-

acústico, com a estrutura discretizada em nós e elementos, o vetor normal n e uma 

fonte acústica q. A Figura 3.2(a) ilustra aquele com fronteira fechada onde o domínio 

de interesse é o volume confinado por esta superfície (problema interno), como 

exemplo pode-se citar o interior de um veículo ou uma sala fechada, que é o caso 

dos modelos considerados neste trabalho. Na Figura 3.2(b) o domínio de interesse é 

o externo sem fronteiras (problema externo), este é o caso de um motor radiando 

som para o exterior ou um avião sobrevoando um aeroporto. O caso ilustrado na Fig. 

3.2(c) ilustra um problema acústico combinado, onde ambos os domínios são 

considerados, mas a superfície ainda é fechada, no caso de transmissão de ruído de 

uma estrada para o interior de uma casa por exemplo. Finalmente, a Fig. 3.2(d) 

ilustra o caso onde a superfície define uma cavidade aberta, como em um 

instrumento de cordas, uma caixa acústica ou um carro com as janelas abertas, por 

exemplo. Cada um desses problemas requer um equacionamento específico, sendo 

que nenhuma das técnicas existentes pode resolver todos de forma eficiente. 

  
(a)     (b) 

  
(c)     (d) 

Figura 3.2 – Possíveis configurações de um sistema vibro-acústico quanto ao domínio 

e condições de contorno: (a) interno, (b) externo, (c) interno/externo e (d) interno com 

superfície aberta 

 

 

n

q

n
q

n
q

n
q
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3.1.1 Método dos elementos Finitos 

Esse método tem sido amplamente aplicado para resolver problemas de 

engenharia governados por um conjunto apropriado de equações diferenciais e 

condições de contorno. O método consiste de dois conceitos: (i) a transformação do 

problema original em uma formulação integral equivalente e (ii) a aproximação da 

distribuição das variáveis de campo e da geometria do domínio contínuo por um 

conjunto de funções de forma. Através da aplicação desses conceitos, a 

determinação da distribuição das variáveis de campo no domínio contínuo é 

aproximada pela determinação dessa distribuição em algumas posições discretas 

(malha de nós). 

A implementação mais utilizada para problemas acústicos harmônicos e no 

domínio do tempo é baseada na aproximação do campo de pressão, sendo uma 

alternativa popular o uso do potencial de velocidade. O domínio do fluido V é 

discretizado por um número finito de elementos e nós. Para um domínio V 

discretizado por n nós, e considerando-se a formulação de pressão, o campo da 

pressão acústica p pode ser aproximado por: 

 

 
( ) ( ) [ ] { }iii

n

i

i pNprNrp ⋅=⋅= ∑
=

rr

1

 (3.1) 

 

Cada função Ni na matriz [Ni ] é a função de forma nodal associada com cada 

nó i. Esta função de forma nodal é nula em todos os nós, exceto no nó i, onde ela 

assume valor unitário. De acordo com essa função de forma, o vetor {pi} contém as 

variáveis da pressão acústica para cada nó na malha. 

O modelo de elementos finitos para as variáveis de pressão pode ser obtido 

através da formulação variacional da equação de Helmholtz. 

 

 [ ] [ ] [ ]( ) { } { }aiaaa FpMCjK =⋅−+ 2ωω       (3.2) 
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As matrizes [ ]aK  e [ ]aM  são respectivamente as matrizes de rigidez acústica 

e massa acústica. A matriz de amortecimento [ ]aC  resulta da impedância das 

condições de contorno, i.e., a relação entre pressão e velocidade normal na 

superfície molhada (superfície em contato com o fluido). O vetor de excitação { }aF  é 

resultado da distribuição da fonte externa de excitação acústica e da velocidade 

normal das condições de contorno. 

As matrizes do modelo de EF de um problema acústico são esparsas e, 

dependendo da numeração dos nós, também são matrizes banda. Para problemas 

desacoplados, as matrizes são simétricas. As funções de forma são independentes 

da frequência, portanto as matrizes de massa e rigidez também são independentes 

da frequência. Dessa forma, as frequências naturais não amortecidas e os modos 

acústicos podem ser calculados através da solução do autoproblema:  

 

 [ ] [ ]( ) { } 02 =⋅− iaa pMK ω  (3.3) 

 

Em princípio, o método EF é restrito a problemas acústicos onde o domínio do 

fluido é delimitado por fronteiras, uma vez que o método se baseia na discretização 

de um volume finito, ao qual, condições de contorno devem ser especificadas na 

fronteira (Fig 3.2a). No entanto, existem maneiras de estender os conceitos desse 

tipo de modelagem para problemas acústicos sem fronteira definida, seja em 

cavidades com aberturas (Fig 3.2d), ou radiação em campo aberto (Fig 3.2b). A 

descrição desses métodos está fora do escopo deste trabalho, mas pode ser 

encontrada em (BETTESS, 1992), que fazem uso dos assim denominados 

Elementos Infinitos, por representarem uma condição de contorno de um domínio 

sem fronteira respeitando a condição de radiação de Sommerfeld. 

 

3.1.2 Modelos vibro-acústicos Acoplados 

Em se tratando da simulação de problemas vibro-acústicos acoplados, i.e., 

onde as equações acústicas e estruturais são resolvidas simultaneamente, 

considerando-se os dois caminhos de interação (fluido → estrutura e estrutura → 
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fluido), o método acoplado FEM/FEM é o mais utilizado. Neste tipo de modelagem, 

uma malha de FEM do modelo acústico, baseada na aproximação nodal da pressão, 

é acoplada com uma malha de FEM da estrutura, baseada na aproximação nodal 

dos deslocamentos, como descrito pela Equação 3.4, conhecida como modelo 

Euleriano para campo deslocamento, wi, e pressão pi. 
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As matrizes [ sK ], [ sM ] e [ sC ] são, respectivamente, as matrizes de rigidez, 

massa e amortecimento estruturais. O carregamento de força do fluido na estrutura 

é proporcional à pressão e aparece através do termo de acoplamento [ cK ]. O 

carregamento de força da estrutura no fluido é proporcional à aceleração e aparece 

no termo de acoplamento T

cK0ρ− , sendo 0ρ  a densidade média do fluido. 

Através da Eq. 3.4, pode-se constatar que no modelo acoplado, as equações 

dinâmicas resultam em matrizes não-simétricas, o que resulta em maior esforço 

computacional para a inversão destas matrizes. Ainda, a solução do autoproblema 

envolvendo matrizes não-simétricas resulta em grupos distintos de autovetores à 

direita e à esquerda.Outra alternativa, na formulação em potencial de velocidade, 

resultam matrizes simétricas, contudo o acoplamento vibro-acústico se dá na matriz 

de amortecimento, o que requer a solução de um problema amortecido (complexo) 

também de maior complexidade. Uma prática comum para evitar o uso de tais 

algoritmos (menos eficientes que aqueles dedicados à solução de problemas 

simétricos) é o uso de técnicas de síntese de componentes modais (CMS do inglês 

Component Mode Synthesis). Desta forma, os GDL estruturais são expressos em 

termos dos Ns modos estruturais φs desacoplados (estrutura em vácuo) oriundos de 

um autoproblema simétrico, bem como os GDL acústicos são expressos em termos 

dos Na modos acústicos φa do sistema com fronteira rígida (Eq. 3.3). 

 { } { } [ ]{ }sr

Ns

r
rs

qqw
ss

φφ == ∑
=1

 (3.5)  
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 { } { } [ ]{ }aara

Na

r
ra

qqp φφ ==∑
=1

  (3.6)  

 

onde qs e qa são, respectivamente, as amplitudes modais estruturais e acústicas. 

Substituindo os componentes modais das Eqs. 3.5 e 3.6 na Eq. 3.4, e pré-

multiplicando as equações estrutural e acústica pelos respectivos componentes 

modais transpostos, permite reescrever a Eq. 3.4 em termos dos modos 

desacoplados resulta em: 
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onde o símbolo ~ denota matrizes modais. 

Desta forma, o sistema acoplado vibro-acústico pode ser expresso em termos 

dos modos desacoplados dos componentes acústicos e estruturais. Contudo, as 

vantagens em termos de esforço computacional com o uso de CMS não são tão 

promissoras. Como os modos acústicos desacoplados são calculados considerando-

se as fronteiras rígidas, uma representação acurada do campo de pressão em 

regiões próximas a superfície vibrante (no caso acoplado) requerem que um grande 

número de modos acústicos (Na) seja retido no CMS, o que limita a aparente 

vantagem deste método sobre a solução direta da formulação Euleriana (DESMET, 

1998).  

No contexto deste trabalho, a Eq. 3.7 é utilizada para obtenção dos modelos 

vibro-acústicos acoplados. Os modos estruturais são obtidos com auxilio do software 

NASTRAN, tradicional na área estrutural, e utilizados no ambiente do LMS 

Virtual.Lab em conjunto com os modos acústicos (estes calculados pelo solver do 

Sysnoise, igualmente tradicional na área de acústica) para os cálculos vibro-

acústicos, que serão apresentados a seguir. 
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3.2 Domínios Estrutural e Acústico 

 

O domínio estrutural do sistema vibro-acústico é formado pelo firewall do Mock-

up que consiste de uma chapa de alumínio com 2 mm de espessura que é montada 

na cavidade de acrílico através do quadro de fixação, passando a  apresentar duas 

partições conforme pode ser visto na Figura 3.3. Na construção do modelo de placa 

do firewall assume que os 6 graus de liberdade dos nós presentes nas arestas das 

duas partições são nulos. 

 

 

 

Figura 3.3: Detalhamento do firewall. 

 

 

 

A Figura 3.4 apresenta um print screen da área de trabalho do software LMS 

Virtual.Lab Rev. 11, no qual foi realizada a simulação do domínio estrutural. 
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Figura 3.4:Simulação do domínio estrutural no LMS Virtual.Lab Rev. 11 

 

 

O modelo estrutural foi construído considerando-se que a chapa de alumínio 

(firewall) possui as seguintes propriedades: 

• Densidade: 2.700 kg/m3 

• Coeficiente de Poisson: 0,33 

• Módulo de Young: 6,89x109 N/m 

• Espessura: 2 mm 

 

O modelo do firewall consiste de 2485 elementos, 2346 nós totalizando 2346 GDL. A 

Figura 3.5 apresenta os seis primeiros modos de vibração do firewall obtidos através 

das simulações, realizadas no intervalo de frequências de 0 a 1000 Hz. Os valores 

das frequências de ocorrência dos mesmos estão contidos na Tabela 3.1.  
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Figura 3.5: Modos de vibração do firewall 

 

O domínio acústico do sistema em estudo é formado pela cavidade 

apresentada na Figura 3.6. A malha consiste de 55620 elementos sólidos do tipo 

hexaédrico totalizando 60273 GDL acústicos. 

 

 

Figura 3.6:Simulação do domínio acústico no LMS Virtual.Lab Rev.11 

 

O modelo da cavidade foi construído considerando-se as seguintes propriedades: 

• Densidade do ar: 1,225 kg/m3 

• Velocidade do som no ar: 340 m/s 

 

A Figura 3.7 apresenta os seis primeiros modos de vibração da cavidade, e os 

valores da frequência de ocorrência de cada um dos modos estão contidos na 

1° 3°2°

4° 5° 6°
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Tabela 3.1. As simulações foram efetuadas no intervalo de frequências de    0 a 

1000 Hz. 

 

Figura 3.7:Modos de vibração da cavidade 

 

Após estudar os domínios estrutural e acústico separadamente, os resultados 

obtidos em cada uma destas etapas foram combinados para obter os valores de 

pressão no interior da cavidade, devido às forças estruturais aplicadas no firewall, e 

também as FRFs. Uma vez que, são estes os dados necessários para realização de 

um TPA. 

 

 

Tabela 3.1: Frequência naturais dos modos de vibração estruturais e acústicos 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
L
 

 

Modo 

 

Frequência 

[Hz] 

 

A
C
Ú
S
T
IC
O
 

 

Modo 

 

Frequência 

[Hz] 

1° 37,0 1° 134,4 

2° 59,2 2° 215,2 

3° 89,1 3° 252,90 

4° 89,2 4° 253,3 

5° 96,2 5° 307,1 

6° 109,5 6° 332,2 

1° 2° 3°

4° 6°5°
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3.3 Modelagem Vibro-acústica 

 

Nas seções anteriores foram apresentados os resultados obtidos nas 

simulações dos domínios estrutural e acústico de maneira independente. Nesta 

seção serão apresentados os resultados obtidos nas simulações do sistema vibro-

acústico completo. 

A Figura 3.8 apresenta um print screen da área de trabalho do LMS VL, no qual 

podemos verificar o sistema vibro-acústico completo. O domínio estrutural está 

representado pela cor verde e o domínio acústico pela cor azul. 

  

 

Figura 3.8: Modelagem do sistema vibro-acústico completo 

 

As simulações foram realizadas utilizando-se as seguintes propriedades para os 

domínios estrutural e acústico. 

 

Estrutural: 

• Densidade: 2.700 kg/m3 

• Coeficiente de Poisson: 0,33 

• Módulo de Young: 6,89x109 N/m 

• Espessura: 2 mm, 4 mm, 6 mm 

 

. 

Acústico: 

• Densidade do ar: 1,225 kg/m3 

• Velocidade do som no ar: 340 m/s
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A Figura 3.9 apresenta os seis primeiros modos de vibração vibro-acústicos 

obtidos na simulação, considerando-se a espessura do firewall como sendo de     

2 mm. 

 

 

Figura 3.9:Modos de vibração vibro-acústicos – firewall 2 mm 

 

 

A Figura 3.10 apresenta os seis primeiros modos de vibração vibro-acústicos 

obtidos na simulação, considerando-se o firewall com uma espessura de 4 mm. 

 

Figura 3.10: Modos de vibração vibro-acústicos – firewall 4 mm 
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A Figura 3.11 apresenta os seis primeiros modos de vibração vibro-acústicos 

obtidos na simulação, considerando-se o firewall com uma espessura de 6 mm.  

 

 

 

 

Figura 3.11: Modos de vibração vibro-acústicos – firewall 6 mm 

 

 

Ao analisar a Figura 3.9, é possível verificar que para o firewall de 2 mm, 

justamente o utilizado na bancada de testes, o acoplamento vibro-acústico é muito 

pobre, ou seja, os modos de vibração do firewall são pouco perceptíveis pela 

cavidade . Com o aumento da espessura do firewall é possível verificar uma melhora 

significativa no acoplamento vibro-acústico, conforme mostram as Figuras 3.10 e 

3.11. 

O baixo acoplamento vibro-acústico, verificado para o firewall com espessura 

de 2 mm, interfere significativamente na performance do sistema de controle 

proposto para a bancada de testes, uma vez que, ações de controle aplicadas no 

firewall pouco afetam o comportamento da cavidade. Uma melhor discussão a 

respeito deste fato será feita no capítulo 5. 

1°
3°2°

5°4°
6°
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A Tabela 3.2 apresenta as frequências naturais dos modos de vibração vibro-

acústicos para as três espessuras do firewall simuladas. 

 

 

Tabela 3.2: Frequências naturais dos modos de vibração vibro-acústicos. 

Modo 
Firewall – 2 mm 

Frequência [Hz] 

Firewall – 4 mm 

Frequência [Hz] 

Firewall – 6 mm 

Frequência [Hz] 

1° 37,3 73,5 109,6 

2° 58,2 117,1 134,2 

3° 87,4 133,6 175,2 

4° 88,2 176,1 215,3 

5° 94,8 177,3 251,6 

6° 106,5 190,3 253,3 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS DE TPA 

 

4.1 Detalhamento da Bancada de Testes 

 

Os ensaios experimentais foram realizados na versão atualizada da bancada, 

que inclui dois montantes flexíveis conectados cada um a uma partição da parede 

corta-fogo (firewall), ambos conectados a uma barra (motor) excitada por um shaker 

(Figura 4.1). 

 

 

 

Figura 4.1: Bancada de testes 

 

Para a execução dos experimentos de TPA a bancada de testes utilizada nos 

ensaios experimentais foi divida em dois subsistemas: um passivo e outro ativo. O 

subsistema passivo é formado pela cavidade construída em acrílico (pela sua 

rigidez) que simula o habitáculo de um veículo e pela parede-corta-fogo (modular e 

intercambiável) feita de alumínio (devido a sua flexibilidade) parafusado na parte 

frontal da cavidade. O subsistema ativo é formado pelo motor (shaker), berço do 

motor e pelos montantes, estes últimos, responsáveis pela conexão entre os dois 

subsistemas.  
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O subsistema passivo consiste, então, de um sistema vibro-acústico MIMO 

com duas entradas estruturais e múltiplas saídas estruturais e acústicas. A Figura 

4.2 apresenta a localização das entradas, denominadas Input 1 e 2,  e das saídas 

denominadas Target 1 (microfone na posição da cabeça do motorista),  Target 2 

(microfone na posição da cabeça do passageiro traseiro). 

 

 

Figura 4.2: Vistas lateral e superior do setup 

 

Foram realizados ensaios com diferentes tipos de parede-corta-fogo, 

montantes e berços do motor, com o intuito de variar as propriedades mecânicas do 

sistema vibro- acústico em estudo. Dificuldades encontradas com as simulações em 

FEM (o software não estava apto a realizar análises vibro-acústicas), em parte 

prejudicou esta etapa, tendo em vista que muito do que foi feito, não teve uma 

previsão numérica anterior suportando as modificações.  

Contudo, o objetivo de ter uma configuração da bancada de testes que 

permitisse uma diferença significativa na contribuição de cada um dos caminhos na 

resposta total do sistema, e com isso, facilitar a implementação do sistema de 

controle e a visualização do seu efeito na redução do ruído medido foi atingido.  

Além disso, foi possível criar diferentes configurações em que o caminho que 

mais contribui para a resposta pode ser modificado. Isto é bastante interessante do 
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ponto de vista acadêmico, uma vez que possibilita estudos de diferentes situações e 

diferentes formas de controle. 

 

4.2 Materiais e Equipamentos Utilizados 

 

Os experimentos foram realizados com a utilização de sensores, tais como, 

acelerômetros, transdutores de força, cabeças de impedâncias e microfones. 

Também foram utilizados dois shakers e, a aquisição de dados, foi realizada a partir 

do analisador espectral de 24 canais modelo LMS SCADAS Mobile.   

Os detalhes referentes a marcas modelos dos sensores estão apresentados no 

Anexo A. Todos os sensores foram devidamente calibrados e os resultados obtidos 

na calibração encontram-se disponíveis no Anexo B. 

 

4.3 Procedimento Experimental 

 

A Figura 4.3(a) apresenta o procedimento utilizado nos ensaios 

experimentais. Utilizou-se uma análise clássica de TPA na qual as FRFs foram 

medidas removendo-se o subsistema ativo (condição não-operacional) e 

empregando-se um shaker como fonte de excitação conhecida. As forças 

operacionais foram medidas diretamente utilizando-se transdutores de força e 

obtidas indiretamente, para efeito de comparação, por meio de métodos indiretos. 

Para aplicar o método da inversão matricial utilizou-se onze pontos adicionais de 

medição (dois acústicos e nove estruturais) distribuídos convenientemente no 

subsistema passivo, conforme a Figura 4.3(b).  

As respostas nos Targets e nos pontos adicionais, necessárias à construção 

do modelo, foram obtidas com o sistema completo (subsistema passivo + 

subsistema ativo) na sua condição operacional. Os ensaios foram realizados com 

um sinal de excitação Chirp com uma largura de banda de 1024 Hz, 4096 linhas 

espectrais, resolução de 0,25 Hz e efetuando-se 30 médias por medida. 
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Foram construídos três modelos diferentes de TPA, cada um empregando-se 

um método diferente para determinar as forças operacionais. Os três métodos 

utilizados foram: medição direta da força, método da Inversão Matricial e o da 

inversão única de caminho (do inglês Single Path Inversion). Os resultados obtidos 

em cada um dos métodos, e a comparação entre cada um deles estão apresentados 

nas próximas seções. 

 

 

 
 

Figura 4.3: (a) Procedimento Experimental, (b) Localização dos pontos indicadores 
adicionais 

(a) 

(b) 
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4.4 Resultados Experimentais 

 

Devido à dinâmica dos sensores utilizados, que não apresentavam uma boa 

resposta  nas frequências abaixo de 50 Hz, as análises foram feitas no intervalo de 

frequências entre 50 e 600 Hz.  

A Figura 4.4 apresenta as FRFs vibro-acústicas obtidas através da aplicação 

de uma força no Input 1, localizado na menor partição do firewall, e das pressões 

medidas nos microfones localizados na posição do motorista (Target 1), posição do 

passageiro no banco traseiro (Target 2) e dos pontos indicadores adicionais 

(indicador 10  e 11).  Observando-se as quatro funções, constata-se a primeira 

ressonância vibro-acústica em torno de 100 Hz, contudo ganhando mais importância 

a partir dos 230 Hz, com diferença de cerca de 40 dB.  

Na Figura 4.5 encontram-se as FRFs estruturais, obtidas a partir de uma força 

de excitação aplicada no Input 1 e das acelerações medidas nos indicadores 

adicionais estruturais dispostos nas duas partições do firewall. É importante observar 

que, a pesar de serem suficientemente independentes do ponto de vista estrutural, a 

cavidade promove um acoplamento vibro-acústico entre eles resultando em um nível 

dinâmico similar nas FRFs obtidas tanto na partição excitada quando na outra. Ainda 

assim, é possível observar que 1º modo, em torno de 100Hz é predominantemente 

visualizado nos indicadores presentes na partição maior onde, ainda, a densidade 

modal se mostra mais acentuada na banda de frequência observada. 

 

 

Figura 4.4: Funções de Resposta em Frequência vibro-acústicas – Input 1 
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Figura 4.5: Funções de Resposta em Frequência estruturais – Input 1 

 

Na Figura 4.6 encontram-se as FRFs vibro-acústicas obtidas a partir da 

aplicação de uma força no Input 2, localizado na maior partição do firewall, e das 

medições  das pressões nos microfones localizados na posição do motorista, 

posição do passageiro no banco traseiro  e dos pontos indicadores adicionais. Como 

observado anteriormente, esta partição é responsável pelas primeiras ressonâncias 

do sistema e, tendo sido excitada de forma direta, promoveu um nível dinâmico mais 

elevado se comparado aos resultados anteriores.  

Na Figura 4.7 encontram-se as FRFs estruturais, obtidas a partir de uma força 

de excitação aplicada no Input 2 e das acelerações medidas nos indicadores 

adicionais estruturais, dispostos nas duas partições do firewall. Destaca-se, aqui a 

qualidade da resposta do primeiro modo quando comparada aos dados 

apresentados na Figura 4.5. Mesmo os acelerômetros colocados na partição menor 

indicam claramente a presença de uma ressonância. 
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Figura 4.6: Funções de Resposta em Frequência vibro-acústicas – Input 2 

 

 

 

Figura 4.7: Funções de Resposta em Frequência estruturais – Input 2 

 

As respostas (pressões e acelerações) obtidas na condição operacional, ou 

seja, sem a remoção do subsistema ativo estão apresentadas nas figuras a seguir. 

Sendo que, a Figura 4.8 apresenta as pressões medidas e a Figura 4.9 apresenta as 

acelerações medidas. Neste caso a excitação utilizada consiste de uma entrada de 

força no motor do mockup. Por se tratar de uma medição onde se procura reproduzir 

uma condição operacional, apenas sinais de saída foram medidos. Neste caso, 

ainda, o sinal de excitação do shaker se trata de um Chirp linear de 0 a 1024 Hz. 
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Figura 4.8: Pressões medidas nos Targets e nos pontos adicionais acústicos 

 

 

 

Figura 4.9: Acelerações medidas nos pontos adicionais estruturais 
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Este fato permite a comparação e validação dos métodos indiretos de obtenção das 
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veículo que vão desde a falta de espaço às especificações técnicas dos sensores 

para serem capazes de suportar as cargas operacionais (SILVA, 2011). 

 

 

Figura 4.10: Forças operacionais 

 

4.4.1 Modelo de TPA 1: Medição Direta das Forças Operacionais 

Nesta seção estão apresentados os resultados obtidos empregando-se a 

medição direta das forças operacionais para a construção do modelo de TPA. 

A Figura 4.11 mostra uma comparação entre a resposta medida no Target 1 

(microfone colocado na posição do motorista) e o resultado obtido utilizando a TPA, 

através da qual verifica-se uma boa concordância entre o resultado medido e o 

calculado via TPA. 

Analisando a Figura 4.12, observa-se que para o Target 2 (microfone 

colocado na parte traseira do mock-up) os resultados obtidos através da medição 

experimental e pelo modelo de TPA também apresentam uma boa concordância. 

Esta concordância entre os resultados medidos e os calculados através da TPA 

pode ser utilizada como uma validação do modelo de TPA utilizado. 
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Figura 4.11: Comparação entre a resposta medida e a calculada via TPA para o Target 1 

 

 

 

Figura 4.12: Comparação entre a resposta medida e a calculada via TPA para o Target 2 
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A Figura 4.13 mostra a contribuição de cada um dos caminhos (Inputs 1 e 2) 

para a resposta total no Target 1. Pode-se verificar neste caso que entre 50 e 

150 Hz a contribuição dos caminhos é praticamente a mesma. No entanto, para 

frequências maiores que 150 Hz o Input 1 contribui de maneira mais significativa 

para a resposta total.  

A Figura 4.14 apresenta o mesmo resultado da TPA mostrado na Figura 4.13 

em um mapa de cores, forma bastante usual de representar resultados de TPA e 

que é especialmente elucidativa na presença de vários caminhos, onde uma coleção 

de curvas sobrepostas pode tornar imprecisa a avaliação dos resultados. A análise 

do mapa de cores é bastante útil, pois, através dela é possível verificar de maneira 

rápida e fácil em quais frequências ocorre as maiores contribuições dos caminhos. 

Neste caso, verifica-se que a maior contribuição do Input 1 se dá entre 200 e 250 

Hz, e entre 350 e 450 Hz. Destaca-se, ainda, que o eixo das ordenadas pode 

também ser convertido para RPMs no caso de fontes de excitação rotativas, o que 

auxilia na detecção das condições criticas de operação. 

 

 

Figura 4.13: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total no Target 1 
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Figura 4.14: Resultado das contribuições dos Inputs 1 e 2 para a resposta no Target 1 

 

A Figura 4.15 mostra as contribuições devidas aos Inputs 1 e 2 para a 

resposta total no Target 2. Pode-se verificar também neste caso que entre  50 

e   150 Hz a contribuição dos caminhos é praticamente a mesma. No entanto, para 

frequências maiores que 150 Hz, o Input 1 contribui de maneira mais significativa 

para a resposta total, da mesma forma que ocorreu para o Target 1. Na Figura 3.16 

verifica-se que a maior contribuição do Input 1 se dá entre 200 e 250 Hz, e entre 350 

e 450 Hz, semelhante ao observado para o Target 1. 

Ambos os resultados mostram, novamente, uma das dificuldades encontradas 

no desenvolvimento deste projeto. Inicialmente desejava-se ter uma alternância na 

contribuição dos caminhos mais contundente, que foi perseguida alterando-se a 

rigidez dos coxins, mas sem sucesso. A falta de um modelo numérico funcional no 

inicio do projeto foi fator preponderante neste insucesso. Contudo, do ponto de vista 

acadêmico e de formação, observa-se o valor e as limitações do uso desta 

ferramenta, quando se dispõe apenas de dados experimentais, que é o caso de 

muitas aplicações práticas, e.g. em situações de troubleshooting ou quando o 

sistema em questão dispõe de subsistemas fornecidos por terceiros como é o caso 

da indústria automotiva. 
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Figura 4.15: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total no Target 2 

 

 

Figura 4.16: Resultado das contribuições dos Inputs 1 e 2 para a resposta no Target 2 

 

4.4.2 Modelo de TPA 2: Método da Inversão Matricial 

As Figuras 4.17 e 4.18 apresentam, respectivamente, uma comparação entre 

a respostas medidas nos Targets 1 e 2 e a as respostas calculadas via TPA, 

utilizando-se o método da Inversão de matrizes para a obtenção das forças 

operacionais. Através desta comparação verifica-se uma boa concordância entre os 

resultados medidos e calculados por este método. 
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Figura 4.17: Comparação entre a resposta medida e a estimada via TPA para o Target 1 

 

 

Figura 4.18: Comparação entre a resposta medida e a estimada via TPA para o Target 2 

 

As Figuras 4.19 e 4.21 e as Figuras 4.20 e 4.22 mostram as contribuição de 

cada um dos caminhos com origem nos Inputs 1 e 2 para a resposta total nos 

Targets 1 e 2, respectivamente. Verifica-se aqui o mesmo comportamento 

observado na seção anterior no que se diz respeito às contribuições de cada um dos 

caminhos de transferência de energia.  
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Figura 4.19: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total no Target 1 

 

 

Figura 4.20: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total no Target 2 
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Figura 4.21: Resultado das contribuições dos Inputs 1 e 2 para a resposta no Target 1 

 

 

 

Figura 4.22: Resultado das contribuições dos Inputs 1 e 2 para a resposta no Target 2 

 

 

4.4.3 Modelo de TPA 3: Método da Inversão Simples 

As Figuras 4.23 e 4.24 apresentam, respectivamente, uma comparação entre 

a respostas medidas nos Targets 1 e 2 e a as respostas calculadas via TPA, 

utilizando-se o método da Inversão simples para a obtenção das forças 

operacionais.  
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Figura 4.23: Comparação entre a resposta medida e a estimada via TPA para o Target 1 

 

 

Figura 4.24: Comparação entre a resposta medida e a estimada via TPA para o Target 2 
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um acréscimo na contribuição do caminho com origem no Input 2.  Isso ocorre 

porque este método desconsidera as FRFs de transferência entre os diferentes 

graus de liberdade do sistema. 

A simplicidade de aplicação deste método o torna atrativo, no entanto, o erro 

nas estimativas das forças pode ser grande, principalmente em baixas frequências, 

onde a contribuição para a resposta, devido às forças atuantes nos diferentes graus 

de liberdades, é muito grande (PLUNT, 2005). 

 

 

 

Figura 4.25: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total no Target 1 
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Figura 4.26: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total no Target 2. 

 

 

 

 

Figura 4.27: Resultado das contribuições dos Inputs 1 e 2 para a resposta no Target 1 
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Figura 4.28: Resultado das contribuições dos Inputs 1 e 2 para a resposta no Target 2 

 

4.4.4 Comparação Entre Forças Operacionais Obtidas Pelos Três Métodos 

Observando-se a Figura 4.29 verifica-se que para a força operacional no 

 Input 1 os métodos indiretos apresentam resultados próximos ao obtido por 

medição direta. No entanto, para a força no Input 2, Figura 4.30, observa-se que o 

método da inversão simples superestimou o valor da força no Input 2,  o que levou a 

uma maior contribuição, do caminho com origem nesta posição, para a resposta 

total. 

 

Figura 4.29: Comparação dos resultados obtidos para força operacional no Input 1 

50 600100 200 300 400 500150 250 350 450 550

Hz

Measured

Total

U1_f:X

U2_f:X

0.00

70.00

dB P
a

50 600100 200 300 400 500150 250 350 450 550

Hz

-80

-10

-70

-60

-50

-40

-30

-20

dBN

Direct                  Input 1
 Matrix Inversion
Single Path Inversion



66 
 

 

Figura 4.30: Comparação dos resultados obtidos para força operacional no Input 2 

 

Através dos resultados obtidos por meio das técnicas de determinação de 

forças operacionais, utilizadas nos modelos de TPA apresentados neste capítulo, é 

possível verificar a robustez e a confiabilidade da bancada de testes. Uma vez que, 

os resultados obtidos pelas diferentes técnicas apresentam uma boa concordância, 

demonstrando a qualidade da instrumentação e dos dados obtidos. Estes dados 

podem ser usados com confiança na análise, controle e modificação deste setup e 

em análises futuras visando treinamento de pessoal em TPA. 
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5. SIMULAÇÕES HÍBRIDAS DE TPA 

 

As simulações híbridas são aquelas nas quais os modelos são alimentados 

com dados numérico-experimentais, ou seja, uma parte dos dados empregados são 

resultados de simulações virtuais e a outra parte resultados obtidos 

experimentalmente. 

No caso específico das TPAs híbridas presentes neste trabalho, as forças 

operacionais utilizadas no modelo foram obtidas experimentalmente. Já as respostas 

forçadas e as FRFs foram obtidas através de simulações numéricas. 

As simulações híbridas possuem a vantagem de simular o sistema em estudo 

em condições mais próximas da realidade, uma vez que, utiliza dados reais obtidos 

em ensaios experimentais. No caso do desenvolvimento de novos produtos, uma 

versão atualizada pode usar dados de carregamentos de suas versões anteriores, 

por exemplo, como no caso de veículos. 

A Figura 5.1 apresenta o modelo de TPA híbrido utilizado nas simulações, no 

qual verificamos as duas entradas do sistema localizadas nas partições do firewall, e 

a saída do sistema localizada no interior da cavidade, simulando a posição do 

ouvido do motorista. Foram realizadas simulações para diferentes espessuras do 

firewall e os resultados obtidos estão apresentados nas seções seguintes. Além da 

análise do diversos sistemas e dos efeitos da mudança deste parâmetro estrutural, 

este estudo visa o refinamento da bancada de testes para estudos futuros. 

 

 

Figura 5.1: Simulação híbrida de TPA 
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5.1 Resultados para Firewall de 2 mm 

 

A Figura 5.2 (a) apresenta as forças operacionais aplicadas nas entradas do 

sistema, medidas experimentalmente. A Figura 5.2 (b) apresenta as FRFs numéricas 

calculadas através da pressão na posição do motorista e das forças aplicadas nos 

Inputs 1 e 2. Na Figura 5.2 (c) estão apresentadas a pressão na posição do 

motorista e as contribuições do Input 1 e do Input 2,  obtidos através da simulação 

híbrida de TPA considerando-se a espessura do firewall como sendo de 2 mm. 

 

 

         

Figura 5.2: Resultados para Input 1 e Input 2 para firewall de 2 mm: (a) forças de 
entrada (b) FRFs e (c) contribuições para a resposta total 
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(a) Força no Input 1, (b) FRF: PM/FI1, (c) Contribuição do Input 1

(a) Força no Input 2, (b) FRF: PM/FI2, (c) Contribuição do Input 2

(c) Pressão na posição do motorista

PM = Pressão na Posição do Motorista
FI1 = Força aplicada no Input 1
FI2 = Força aplicada no Input 2
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A Figura 5.3 apresenta a contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total na posição 

do motorista. É possível observar que o Input 1 possui a maior parcela de 

contribuição para resposta na posição do motorista, sendo esta contribuição mais 

acentuada no intervalo de frequências entre 200 e 550 Hz. 

  

 

 

Figura 5.3: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta Total na posição do Motorista 

 

 

5.2 Resultados para  Firewall de 4 mm 

 

A Figura 5.4 (a) apresenta as forças operacionais aplicadas nas entradas do 

sistema, medidas experimentalmente. A Figura 5.4 (b) apresenta as FRFs numéricas 

calculadas através da pressão na posição do motorista e das forças aplicadas nos 

Inputs 1 e 2. Na Figura 5.4 (c) estão apresentadas a pressão na posição do 

motorista e as contribuições do Input 1 e do Input 2,  obtidos através da simulação 

híbrida de TPA considerando-se a espessura do firewall como sendo de 4 mm. 
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Figura 5.4: Resultados para Input 1 e Input 2 para firewall de 4 mm: (a) forças de 
entrada (b) FRFs e (c) contribuições para a resposta total 

 

 

A Figura 5.5 apresenta a contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total na 

posição do motorista. É possível observar que o Input 1 possui a maior parcela de 

contribuição para resposta na posição do motorista. No entanto, em comparação ao 

resultado obtido com o firewall de 2 mm, é possível observar que houve um 

acréscimo da contribuição do Input 2 entre 300 e 600 Hz, e uma redução nas baixas 

frequências. No entanto, o Input 1 ainda é predominante. 
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FI1 = Força aplicada no Input 1
FI2 = Força aplicada no Input 2
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Figura 5.5: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta Total na posição do Motorista 

 

 

5.3 Resultados para Firewall de 6 mm 

 

A Figura 5.6 (a) apresenta as forças operacionais aplicadas nas entradas do 

sistema, medidas experimentalmente. A Figura 5.6 (b) apresenta as FRFs numéricas 

calculadas através da pressão na posição do motorista e das forças aplicadas nos 

Inputs 1 e 2. Na Figura 5.4 (c) estão apresentadas a pressão na posição do 

motorista e as contribuições do Input 1 e do Input 2,  obtidos através da simulação 

híbrida de TPA considerando-se a espessura do firewall como sendo de 6 mm. 
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Figura 5.6: Resultados para Input 1 e Input 2 para firewall de 6 mm: (a) forças de 
entrada (b) FRFs e (c) contribuições para a resposta total 

 

 

A Figura 5.7 apresenta a contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total na 

posição do motorista. É possível observar que o Input 1 possui a maior parcela de 

contribuição para resposta na posição do motorista, principalmente entre  250 e 275 

Hz, e também entre 375 e 450 Hz. 
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FI2 = Força aplicada no Input 2
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Figura 5.7: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta Total na posição do Motorista 

 

 

5.4 Resultados para Firewall Misto  

 

Nesta seção as simulações foram realizadas empregando-se valores de 

espessura diferentes para cada uma das partições do firewall. As partições foram 

classificadas em Partição Menor e Partição Maior, conforme ilustrado na Figura 5.8. 

 

 

 

Figura 5.8: Caracterização das partições do Firewall 
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5.4.1 Resultados para o firewall misto [2 mm – 4 mm] 

A Figura 5.9 (a) apresenta as forças operacionais aplicadas nas entradas do 

sistema, medidas experimentalmente. A Figura 5.9 (b) apresenta as FRFs numéricas 

calculadas através da pressão na posição do motorista e das forças aplicadas nos 

Inputs 1 e 2. Na Figura 5.9 (c) estão apresentadas a pressão na posição do 

motorista e as contribuições do Input 1 e do Input 2,  obtidos através da simulação 

híbrida de TPA considerando-se o firewall misto, sendo a espessura da partição 

menor de 2 mm,  e a espessura da partição maior de 4 mm.   

 
 

           

Figura 5.9: Resultados para (  ) Input 1 e ( ) Input 2 para firewall misto [2 mm - 
4mm] : (a) forças de entrada (b) FRFs e (c) contribuições para a resposta total 

 

 

 

(a) Força no Input 1, (b) FRF: PM/FI1, (c) Contribuição do Input 1

(a) Força no Input 2, (b) FRF: PM/FI2, (c) Contribuição do Input 2

(c) Pressão na posição do motorista

PM = Pressão na Posição do Motorista
FI1 = Força aplicada no Input 1
FI2 = Força aplicada no Input 2
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A Figura 5.10 apresenta a contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total na 

posição do motorista. É possível observar que o Input 1 possui a maior parcela de 

contribuição para resposta na posição do motorista, principalmente entre  200 e 

550Hz.  

 

 

 

 
Figura 5.10: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta Total na posição do Motorista 

 

 

5.4.2 Resultados para o firewall misto [2 mm – 6 mm] 

A Figura 5.11 (a) apresenta as forças operacionais aplicadas nas entradas do 

sistema, medidas experimentalmente. A Figura 5.11 (b) apresenta as FRFs 

numéricas calculadas através da pressão na posição do motorista e das forças 

aplicadas nos Inputs 1 e 2. Na Figura 5.11 (c) estão apresentadas a pressão na 

posição do motorista e as contribuições do Input 1 e do Input 2,  obtidos através da 

simulação híbrida de TPA considerando-se o firewall misto, sendo a espessura da 

partição menor de 2 mm,  e a espessura da partição maior de 6 mm.   
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Figura 5.11: Resultados para (  ) Input 1 e ( ) Input 2, firewall misto [2 mm-6mm] : 
(a) forças de entrada (b) FRFs e (c) contribuições para a resposta total 

 

A Figura 5.12 apresenta a contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total na 

posição do motorista. É possível observar que o Input 1 possui a maior parcela de 

contribuição para resposta na posição do motorista, principalmente entre  200 e 

550Hz. Comparado ao resultado obtido com a configuração anterior (Partição menor 

de 2 mm, partição maior de 4 mm), é possível observar que uma contribuição 

significativa do Input 2, presente no intervalo de frequências entre 300 e 400 Hz, não 

aparece nesta atual configuração. 

 

 

 

 

 

(a) Força no Input 1, (b) FRF: PM/FI1, (c) Contribuição do Input 1

(a) Força no Input 2, (b) FRF: PM/FI2, (c) Contribuição do Input 2

(c) Pressão na posição do motorista

PM = Pressão na Posição do Motorista
FI1 = Força aplicada no Input 1
FI2 = Força aplicada no Input 2
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Figura 5.12: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta Total na posição do Motorista 

 

 

5.4.3 Resultados para o Firewall Misto [6 mm – 2 mm] 

A Figura 5.13 (a) apresenta as forças operacionais aplicadas nas entradas do 

sistema, medidas experimentalmente. A Figura 5.13 (b) apresenta as FRFs 

numéricas calculadas através da pressão na posição do motorista e das forças 

aplicadas nos Inputs 1 e 2. Na Figura 5.13 (c) estão apresentadas a pressão na 

posição do motorista e as contribuições do Input 1 e do Input 2,  obtidos através da 

simulação híbrida de TPA considerando-se o firewall misto, sendo a espessura da 

partição menor de 6 mm,  e a espessura da partição maior de 2 mm.   
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Figura 5.13: Resultados para Input 1 e Input 2 para firewall misto [6mm-2mm] : (a) 
forças de entrada (b) FRFs e (c) contribuições para a resposta total 

 

A Figura 5.14 apresenta a contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta total na 

posição do motorista. É possível observar que o Input 1 possui a maior parcela de 

contribuição para resposta na posição do motorista, principalmente entre  250 e 

275Hz.  

Esta se mostra uma situação muito mais interessante do ponto de vista 

acadêmico por propiciar comportamentos predominantes em faixas de frequência 

distintas para cada uma das partições. Desta forma, o sistema representa esta 

característica presente nas aplicações reais e coloca este desafio para o projeto de 

sistemas de controle. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(a) Força no Input 1, (b) FRF: PM/FI1, (c) Contribuição do Input 1

(a) Força no Input 2, (b) FRF: PM/FI2, (c) Contribuição do Input 2

(c) Pressão na posição do motorista

PM = Pressão na Posição do Motorista
FI1 = Força aplicada no Input 1
FI2 = Força aplicada no Input 2
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Figura 5.14: Contribuição dos Inputs 1 e 2 para resposta Total na posição do Motorista 

 

 

5.5 TPA no Projeto de Sistemas de Controle Ativo 

 

Para se tornarem soluções competitivas, sistemas de controle ativo precisam 

ser considerados nos estágios iniciais do projeto, garantindo assim maior liberdade 

para configurações mais favoráveis do sistema de controle e economizando 

recursos no projeto e aplicação das soluções passivas. Para tanto, o estado da arte 

em métodos de prototipagem virtual (VAN DER AUWERAER et al.,2009; FELICE, 

2008), usados atualmente de forma extensiva no projeto de bens de produção em 

massa (de telefones celulares a aeronaves), precisam incorporar modelos de 

sensores, atuadores e lógicas de controle, permitindo uma abordagem mecatrônica 

do desenvolvimento de produto (OLIVEIRA et al., 2008;  SILVA et al., 2008). 

Como dito anteriormente, este trabalho tem como um de seus objetivos 

avaliar o uso da TPA no projeto de sistemas de controle ativo (CA), combinando de 

forma inovadora estas duas disciplinas (Figura 5.15), já que as relações de entrada 

e saída destes sistemas MIMO são efetivamente ranqueadas no processo de TPA. 
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5.15: Áreas com potencial para inovação tecnológica e científica, resultado da 
interface entre TPA e Controle Ativo 

 

Atuando na interface entre TPA e CA pretende-se contribuir com o uso e 

extensão das técnicas de análise de TPA para o projeto de sistemas de controle. O 

estudo de caminhos de transferência de energia traz benefícios imediatos 

apontando, por exemplo, elementos e/ou regiões candidatas ao posicionamento de 

sensores e atuadores. Com isso, é possível avaliar as diversas possibilidades de 

configurações e estratégias de controle através de simulações, seguidas de 

validações experimentais.  

A Figura 5.16 apresenta um típico diagrama de bloco resultante da 

abordagem integrada entre TPA e sistemas de controle ativo (MELO; OLIVEIRA, 

2012, 2013). 

 

5.16: Diagrama de bloco do modelo de TPA no contexto de projeto de sistemas de 
controle 

 

Neste contexto, o modelo de TPA consiste de um modelo de múltiplas entradas e 

múltiplas saídas (MIMO) do subsistema passivo. O sistema de controle ativo pode 

ser conectado no subsistema passivo, sendo possível, testar várias configurações. 
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Adicionalmente, caso as simulações estejam sendo realizadas no domínio do tempo 

e o modelo seja compacto, é possível realizar ajustes em tempo real no controlador 

e os resultados podem ser auralizados com auxílio do dispositivo de áudio do 

computador (MELO; OLIVEIRA, 2013). 

 

5.5.1  Simulações de controle para o sistema vibro-acústico 

Nesta etapa os resultados obtidos nos ensaios experimentais de TPA foram 

utilizados para identificar o sistema e construir o modelo híbrido de simulação no 

Simulink. A Figura 5.17 mostra o modelo em Simulink utilizado para as simulações 

do sistema de controle para o mock-up. Nota-se a presença de quatro caminhos, 

incluindo as funções transferência entre a fonte de distúrbio e o microfone (Target) e 

o sensor de controle (acelerômetro) e as funções transferência entre o atuador de 

controle e ambos os sensores. 

 

Figura 5.17: Simulação do sistema de controle para o mock-up 

 

Os caminhos de transferência de energia são representadas como filtros de 

reposta impulsiva finita (FIR – Finite Impulse Response na sigla em inglês). Uma das 

vantagens do uso destes filtros é sua estabilidade inerente, já que são compostos 

apenas por zeros, em contraste com as implementações IIR (Infinite Response 

Filter) que possuem polos e zeros.  
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A técnica de controle adotada nestas simulações foi a de realimentação de 

velocidade, uma vez que esta pode ser implementada experimentalmente em um 

etapa posterior em tempo real sem grande custo computacional.  

Contudo, os resultados obtidos nas simulações de controle não foram 

satisfatórios, uma vez que os atrasos presentes no caminho secundário (função 

transferência de malha aberta) impediram controlar o sistema na faixa de frequência 

desejada. Sendo assim, o mesmo tornava-se instável ao inserir ganhos no 

controlador.  

Como tentativa de solucionar estes problemas efetuou-se uma redução de 

ordem do sistema no intuito de simplificar a implementação do controle, conforme 

ilustrado na Figura 5.18. 

 

 

Figura 5.18: Comparação entre o sistema original e após redução de ordem 
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No entanto, esta tentativa não obteve êxito. Na Figura 5.19 vemos o que 

ocorre com esta resposta ao tentar controlar o sistema, o mesmo torna-se instável.  

 

 

     Figura 5.19:Pressão no Target 1 com controle em funcionamento (controle instável) 

 

Mozquera-Sánchez (2012) utilizou uma técnica de controle feedforward, no 

mesmo mock-up, e conseguiu controlar a amplitude da ordem 4.0 em 5300rpm, ou 

seja, a componente tonal de 353Hz. O resultado de reduzir a citada componente é 

apresentado na Figura 5.20 onde a redução da ordem predominante é clara. 
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Figura 5.20:Aplicação satisfatória de controle 

 

Nota-se que apenas a componente de interesse foi controlada, como 

requerido pelas análises psicoacústicas para alterar a percepção do Loudness 

quando do citado regime de giro do motor. Este resultado pode ser utilizado como 

estimulo para tentar projetar um novo sistema de controle para o mock-up utilizando 

uma técnica diferente de controle. Ressalta-se ainda, que o problema encontrado na 

implementação em feedback persiste, o que fora circundado pelo uso de um controle 

em feedforward devotado à solução de distúrbios periódicos por Mozquera-Sánchez 

(2012). 

Esta etapa do projeto foi desenvolvida anteriormente as simulações do 

comportamento vibro-acústico da bancada de testes e, a princípio, não foi possível 

apontar prováveis causas de insucesso no projeto do sistema de controle. No 

entanto, após realizar estas simulações foi possível verificar que o insucesso do 
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sistema de controle proposto foi devido a dois fatores: (i) o baixo acoplamento vibro-

acústico do sistema que torna ações na estrutura pouco perceptíveis no meio 

acústico e (ii) ao já mencionados atrasos entre o sensor de controle e o sinal 

enviado ao shaker que resulta em perda da margem de fase do sistema. 

Observando-se a Figura 5.22 que apresenta uma comparação entre as FRFs e a 

ângulo de fase dos sinais de distúrbio e de controle, é possível observar que o 

sistema de controle possui um atraso de fase em relação ao sinal do dísturbio. Este 

atraso de fase pode ser atribuído à dinâmica dos sensores, atuadores e 

amplificadores utilizados na instrumentação do aparato experimental (TRINDADE et 

al., 2011). 

 

 

5.21: Diagrama de Bode do sinal de distúrbio e do sinal de controle 
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6. CONCLUSÕES 

 

A bancada de testes desenvolvida para os estudos de TPA mostrou-se 

bastante eficiente e possibilitou a aplicação de diferentes métodos de obtenção de 

forças operacionais. Além disso, a implementação das modificações estruturais 

necessárias foram facilmente executadas, o que mostra a versatilidade e maturidade 

do aparato experimental. 

As forças operacionais podem ser determinadas por meio de medições 

diretas, realizadas por transdutores de força, ou através de técnicas indiretas de 

medição, tais como, o método da rigidez complexa, o método da simples inversão e 

da inversão de matriz.  Medir diretamente as forças operacionais não é uma tarefa 

viável na grande maioria das situações práticas devido a limitações de espaço e as 

características geométricas das estruturas que dificultam a inserção de transdutores 

de força, além disso, a presença dos transdutores de força pode alterar 

significativamente a rigidez nos pontos de inserção, conduzindo a medições 

equivocadas. No entanto, nas situações em que é possível utilizar esta técnica, a 

mesma deve ser empregada. 

O método da inversão de matrizes é, provavelmente, o mais versátil dos 

métodos de identificação não-paramétrica de forças operacionais. Sua grande 

vantagem é o fato de poder ser aplicada a qualquer tipo de conexão estrutural, rígida 

ou flexível. Porém, sua desvantagem é a quantidade de tempo gasto no processo, 

uma vez que, são necessárias medições adicionais de FRF e de acelerações nos 

pontos adicionados ao sistema. Além disso, é necessário remover o subsistema 

ativo para obter as FRFs. 

O método da simples inversão pode ser utilizado como um primeiro passo no 

estudo do sistema, simplesmente para se ter uma ideia do comportamento do 

mesmo. No entanto, seu uso extensivo na determinação de forças operacionais 

deve ser evitado, uma vez que, os resultados obtidos apresentam maior erro de 

determinação, principalmente em baixas frequências. 

Os resultados obtidos utilizando-se os métodos indiretos de obtenção das 

forças operacionais apresentam resultados próximos ao obtido por medição direta. 

No entanto, observa-se que o método da inversão simples superestimou o valor da 
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força no Input 2,  o que levou a uma maior contribuição, dos caminhos com origem 

nesta posição, para a resposta total. 

Os estudos numéricos realizados mostraram algumas deficiências no 

acoplamento vibro-acústico da bancada de testes. Este fraco acoplamento explica o 

insucesso das tentativas de realizar um controle ativo de ruído. No entanto, os 

resultados obtidos nestas simulações apontaram algumas soluções para melhorar o 

acoplamento vibro-acústico do sistema e, certamente, serão úteis para a realização 

de trabalhos futuros. 

Através das simulações híbridas de TPA foi possível efetuar modificações 

estruturais do firewall e estudar o comportamento vibro-acústico da bancada de 

testes. Os resultados obtidos apontaram como caminho principal o Input 1, resultado 

semelhante ao obtido experimentalmente, o que valida todo o procedimento. Com 

base nesta constatação, estudaram-se variações da espessura do firewall buscando 

encontrar o comportamento desejado, sugerindo-se a modificação da partição maior 

para atingir os objetivos.  
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7. TRABALHOS FUTUROS 

 

• Implementar modificações estruturais na bancada de testes, simular e 

implementar sistemas de controle ativo. 

• Construir montantes com propriedades mecânicas que possibilitem a 

aplicação do método da rigidez complexa e do OPAX para obtenção das 

forças operacionais. 

• Validar os resultados obtidos através dos ensaios numéricos e experimentais 

• Utilizar técnicas recíprocas para obter as FRFs, eliminando a necessidade de 

remoção das fontes de vibração. Comparar estes resultados com os obtidos 

nas medições diretas com remoção das fontes. 
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ANEXO A - SENSORES UTILIZADOS NOS EXPERIMENTOS 

 

 

i. Acelerômetros 

PCB PIEZOTRONICSINC 

• Modelo 352A24. 

• Modelo 333B. 

 

ii. Cabeça de Impedância 

PCB PIEZOTRONICSINC 

• Modelo 288D01. 

 

 

iii. Microfones 

Brüel & Kjᴂr 

• 1/4” Mycrophone Type 

4961. 

G.R.A.S – Sound & Vibration 

• ICP Preamplifier Type 

26CA. 

 

• 288D01. 

 

 

iv. Transdutor de Força 

PCB PIEZOTRONICSINC 

• Modelo Y208 C01. 

 

 

 

 

v. Shakers 

MB Dynamics 

• Modelo MODAL 50. 

THE MODAL SHOP inc. 

• Modelo K2007E01. 

 

vi. Softwares 

• LMS Test.Lab Rev 

11B.  

• Simulink 

• MATLAB 

• LMS Virtual.Lab 

Rev.11 
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ANEXO B – CALIBRAÇÂO DOS SENSORES 

Tabela B.1: Calibração dos sensores 

Sensor Modelo SN* Sensibilidade 

[mV/N] 

Sensibilidade 

[mV/Pa] 

Sensibilidade 

[mV/g] 

M
ic
ro
fo
n
e
 

1/4” 
Mycrophone 
Type 4961 

27002419 - 51,91 - 

1/4” 
Mycrophone 
Type 4961 

27002420 - 54,44 - 

ICP 
Preamplifier 
Type 26CA 

26652 - 53,10 - 

ICP 
Preamplifier 
Type 26CA 

26651 - 46,16 - 

Cabeça de 
Impedância 

 

288D01 2830 22,72 - 9,89 

288D01 2892 22,18 - 10,02 

Transdutor 
de Força 

Y208C01 29466 110,13 -  

A
ce
le
rô
m
e
tr
o
 

 

PCB352A24 76160 - - 95,00 

PCB352A24 LW13522
0 

- - 93,56 

PCB352A24 LW13521
8 

- - 95,01 

PCB352A24 76161 - - 101,79 

333B 45051 - - 100,00 

333B 45175 - - 90,99 

333B 45052 - - 92,82 

 


