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RESUMO

Este trabalho apresenta um novo algoritmo para a
estimação

de

frequências

e

amortecimentos

de

vibrações, baseado em aproximantes de Padé, a partir
da análise de sinais temporais oriundos de estruturas de
grande porte. O algoritmo se baseia nas propriedades de
convergência dos aproximantes de Padé, que garantem a
existência de pólos que representam corretamente as
componentes senoidais do sinal, e numa peculiar
distribuição de pólos e zeros espúrios que decorrem da
sobre-determinação do aproximante. O comportamento
estatístico

do

algoritmo

é

estudado

através

de

experimentos numéricos e sua aplicação em um caso real
é feita.
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ABSTRACT

This work introduces a novel estimation technique for
vibration frequency and damping estimation, based on
Padé approximants, and using time series taken from
large structures.
The algorithm is based on convergence properties of
Padé approximants that assures the existence of real
poles representing the sinusoidal components of the
signal, and a remarkable distribution of stray poles and
zeros,

resulting

from

the

approximant

over-

determination. Its statistical behavior is analyzed
through numerical experiments and an application for a
real structure is provided as example.
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1. Introdução

O avanço de técnicas numéricas e computacionais e a utilização de materiais estruturais
em condições de solicitação cada vez mais arrojadas fazem com que a identificação de
parâmetros modais em estruturas de grande porte, que descrevem de forma adequada os
movimentos de vibração observados, torne-se hoje um relevante problema de
engenharia, especialmente quando utilizada para a modelagem de estruturas existentes e
a avaliação de seu desempenho.
As estruturas de grande porte estão normalmente sujeitas à degradação pelo uso e pela
aplicação de cargas elevadas e suas falhas frequentemente se manifestam através da
alteração de algumas características modais [1], que, muitas vezes, podem ser usadas
como indicadores da evolução da integridade estrutural.
Para esta finalidade, um largo acervo de técnicas de identificação e monitoramento é
disponível na literatura [1], seja para aplicação em estruturas mantidas em ambientes e
condições controladas (fábricas, laboratórios), seja para aplicação em estruturas em
operação (em campo). A maioria das técnicas utiliza a caracterização espectral das
vibrações para a obtenção dos parâmetros modais.
A estimação dos parâmetros modais de estruturas em operação apresenta os maiores
desafios, já que, em geral, não há possibilidade de interrupção do uso da estrutura para a
realização de experimentos em condições controladas. Nestas situações práticas é
impossível ou inconveniente aplicar uma excitação controlada à estrutura. O
experimento tem de ser conduzido com excitação aleatória produzida naturalmente por
fenômenos como vento, ondas, tráfego de veículos ou impactos casuais, sempre
presentes no ambiente de operação e com energia suficiente para induzir pequenas
vibrações. Se a excitação natural (e aleatória) puder ser medida, alguns dos métodos de
identificação baseados em observação entrada-saída ainda podem ser aplicados. Quando
a excitação não pode ser medida, algum modelo estocástico da excitação precisa ser
construído, supondo, por exemplo, que ela seja composta por um ruído estacionário,
com densidade espectral uniforme ou, pelo menos, conhecida.
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Poucos métodos de identificação têm se provado capazes de resultados confiáveis nestas
condições [2] [40]. O problema se situa na identificação correta dos parâmetros de uma
soma de oscilações amortecidas (frequências, amplitudes, fases e decaimentos) a partir
do conhecimento de uma resposta temporal obtida a partir de excitação aleatória e
corrompida por ruído de certa potência. Há uma forte equivalência entre este problema e
o problema de identificação e quantificação de metabólitos em espectroscopia de
ressonância nuclear magnética (NMR) [3]. Por sua vez, o problema de análise
quantitativa do espectro de NMR está vinculado ao problema de “inversão harmônica”
da teoria das ressonâncias e oscilações quânticas, relacionado à determinação do
espectro de operadores auto-adjuntos.
Para a identificação modal, além das frequências próprias de oscilação das estruturas
que representam suas ressonâncias intrínsecas, outro parâmetro modal de grande
interesse é o fator responsável pelo amortecimento destas frequências, uma vez que tal
conhecimento permite quantificar como a energia se armazena e se transforma
dinamicamente nestas estruturas. Assim, o método proposto deve também ser capaz de
determinar com razoável precisão os fatores de amortecimento.
Foi neste espírito que em [41] se estudou detalhadamente uma variante do chamado
método ESPRIT [42] de análise espectral, desenvolvido no contexto de problemas de
engenharia elétrica, e generalizado para, além das frequências próprias, capturar
também os coeficientes de amortecimento. Em conformidade com o que acontece com o
método ESPRIT original, a variante retém as chamadas propriedades de “superresolução” em frequência. Sofre, porém, de dificuldades em capturar apropriadamente o
amortecimento. Este problema assume importância especial quando se leva em conta
que ensaios de monitoramento da resposta de estruturas em casos de excitação natural
se dão na região entre 5 e 10 dB de relação sinal-ruído, na qual o ESPRIT modificado
começa a perder sua efetividade. Na realidade, abaixo de 5dB, a degradação do método
inviabiliza completamente seu uso prático, embora o método se mostre “ótimo” no
sentido de Cramer-Rao [43] em faixas superiores de relações sinal-ruído.
O presente trabalho tem por objetivo pesquisar técnicas que, além de acuradas,
pudessem ainda capturar adequadamente o comportamento modal nas faixas de relação
sinal-ruído características de ensaios com excitação natural. Para tanto propomos o uso
de aproximantes de Padé, utilizando-os como estimadores paramétricos de exponenciais
complexas amortecidas frente a ruído. Esta proposta não é, em si, inovadora já que
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Belkic em [25], [26], [27] e [28], O’Sullivan em [29] e Barone em [22] e [23] seguem
programas semelhantes. A inovação deste trabalho se dá no tratamento estatístico
aplicado aos resultados obtidos com os aproximantes de Padé e os critérios de separação
de informações relevantes, dentro de uma grande diversidade de resultados que são um
produto intrínseco e inevitável da técnica de aproximação utilizada, como veremos de
forma mais aprofundada no Capítulo 2. O ponto crucial da inovação desta tese é a
percepção de que algumas propriedades das singularidades da função analítica
aproximada são mantidas pelos aproximantes de Padé, permitindo-nos estabelecer de
forma original um critério estatístico para a detecção e separação destas singularidades.
Para aplicação da técnica de aproximantes de Padé proposta, e com relação à duração
dos eventos de vibração registrados, há essencialmente dois cenários distintos:
(a) Situação em que é disponível uma reduzida quantidade de sinal. No limite,
apenas um único registro do evento, com um número finito e curto de
amostras temporais, pode estar disponível e
(b) Observações de longa duração, com comprimento arbitrariamente grande,
mas cujo número de amostras “em excesso” pode ser transformado em meio
de aprimorar as estimativas.
Na realidade, denominamos o caso (a) de situação de uma única realização e o caso (b)
de situação de múltiplas realizações ou de ensemble. Para ambas as situações esta tese
traz contribuições que consideramos importantes. No caso (a) exploramos de forma
vantajosa a técnica estatística de geração de diversidade por reamostragem, conhecida
na literatura internacional como bootstrap. A aplicação desta técnica neste contexto é
uma contribuição original deste trabalho. Para o caso (b) pudemos explorar a
diversidade intrínseca do sinal, elevando a capacidade de detecção do método proposto
em condições de relação sinal-ruído inferiores a 5 dB. A forma usual do método
ESPRIT generalizado pouco se presta a esta melhoria abaixo do limiar de relação sinalruído de 5dB, ao contrário do método de aproximantes de Padé, enfocado aqui.
Apenas levando em consideração aspectos práticos, o cenário (a) poderia parecer pouco
importante. Contudo, este não exatamente é o caso. A literatura em geral fornece
indicações de desempenho somente perante a disponibilidade de realizações únicas de
comprimento dado [2]. Portanto, acaba sendo importante também caracterizar o
comportamento dos aproximantes de Padé neste caso.
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Na organização geral deste trabalho, o Capítulo 2 apresenta os aspectos teóricos e o
estado do conhecimento atual sobre as principais propriedades dos aproximantes de
Padé relevantes para a aplicação de identificação harmônica.
Como o desempenho do método aqui proposto está fortemente calcado na
disponibilidade de múltiplos trechos de sinal, o Capítulo 3 apresenta os conceitos
envolvidos na geração de “realizações” artificiais a partir do sinal processado, ou seja, o
processo de reamostragem ou bootstrap.
Ainda no Capítulo 3, discorremos brevemente sobre o último ingrediente necessário ao
algoritmo de análise modal aqui proposto: um algoritmo de classificação e agrupamento
(i.e., clustering) [51] necessário à consecução do método. A aplicação deste algoritmo
no contexto de aproximantes de Padé também é uma contribuição desta tese.
O algoritmo completo, foco desta tese, que usa aproximantes de Padé para a obtenção
de estimativas de parâmetros de senóides amortecidas em presença de ruído é descrito
no Capítulo 3, ao lado de algumas ilustrações numéricas preliminares que justificam o
método adotado.
O Capítulo 4 contém considerações a cerca do desempenho numérico do método nos
cenários (a) e (b) acima descritos, bem como um exemplo de aplicação a um caso real,
levando às conclusões contidas no Capítulo 5.
Antes de proceder aos próximos capítulos, repassa-se brevemente aqui a formulação
objetiva do problema para fins de estabelecimento de notação.
Considere um sinal x(t ) , formado por uma soma de W senóides amortecidas da forma:
W

x(t ) = Re ∑ a k e ϕ k + ( d k + jωk ) t 
 k =1


(1.1)

onde ak > 0 são as amplitudes, ω k ∈[− π , π ] são as frequência angulares, d k os fatores
de amortecimento, e as fases iniciais {ϕ k } são variáveis aleatórias com distribuição
uniforme em

[− π , π ] .

Adotamos, como é usual em notação de engenharia elétrica,

j = − 1 . A variável t = n.∆t é discreta e o intervalo de amostragem é ∆t =
f S é a frequência de amostragem.

1
, onde
fS
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Considere ainda que o sinal x(t ) foi corrompido por ruído branco aditivo gaussiano
r (t ) com variância σ 2 , produzindo o sinal observado:
f (t ) = x(t ) + r (t )

(1.2)

O primeiro objetivo deste trabalho é estabelecer um algoritmo que, partindo do
conhecimento de L amostras consecutivas e regularmente espaçadas do sinal f (t ) , e
utilizando aproximantes de Padé, permita a estimação das frequências ωk e fatores de
amortecimento d k .
O segundo objetivo é caracterizar estatisticamente a capacidade de identificação deste
algoritmo frente a níveis diversos de ruído r (t ) .
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2. Aproximantes de Padé
“It is sometimes quite mysterious how well this can work”
Press, Teukolsky, Vetterling e Flannery, Numerical recipes in C

2.1. Introdução
Os aproximantes de Padé são funções racionais [ M / N ] f ( z ) =

PM ( z )
, em que M e N
QN ( z)

são os graus dos polinômios que aproximam a expansão em série de potências (série de
Taylor) da função f (z ) , analítica em z = 0 , até grau M + N . Evidentemente, Q N (z )
deve ser não identicamente nulo.
Consideremos então a série de potências:
∞

f ( z ) = ∑ ci z i
i =0

O aproximante de Padé

[M / N ] f ( z) =

f ( z) −

PM ( z )
QN ( z )

PM ( z )
= O( z M + N +1 )
QN ( z )

deve satisfazer a:

quando

z → 0,

Em que O(.) é o símbolo de Landau, indicando que o lado direito da igualdade é uma
série de potências em z k , iniciando-se com grau k = M + N + 1 e adiante até k = +∞ .
Os aproximantes de Padé foram introduzidos no século XVIII por dois matemáticos
proeminentes, Johan Heinrich Lambert (1728-1777) e Joseph Louis Lagrange (17361813). Lambert introduziu um conceito muito próximo da definição atual em 1758.
Lagrange apresentou um método para solução de equações diferenciais ordinárias
baseado em frações contínuas que tinha a vantagem de convergência mais rápida do que
uma expansão em série da solução. Pela dificuldade de manipulação das sucessivas
expansões em frações, ele as reduziu a frações ordinárias através de relações de
recorrência para o denominador e numerador. Observou então que os resultados obtidos
nessa forma de expansão se igualavam àqueles de uma de uma série de potências até o
termo de ordem igual à soma dos graus do numerador e denominador. De forma
indireta, Lagrange chegava exatamente à mesma definição.
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Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851) apresentou em 1845 uma definição dos
aproximantes desenvolvidos por Lagrange baseada em uma razão entre dois
determinantes.
O estudo sistemático desses aproximantes só veio a ocorrer em 1892, quando Henri
Eugène Padé (1863-1953) apresentou sua tese, orientada por Charles Hermite (18221902). Ele estudou em detalhes a aproximação da função exponencial e contribuiu com
a idéia de organizar os aproximantes de vários graus em uma tabela bi-dimensional,
hoje conhecida como Tabela de Padé, demonstrando haver relações entre elementos
adjacentes da tabela de forma a permitir agrupá-los em blocos de aproximantes
equivalentes. Anteriormente Hermite havia usado formas semelhantes aos aproximantes
em sua demonstração (1873) de que o número e é transcendental. O interesse posterior
de vários outros matemáticos se restringiu aos tópicos correlatos de frações contínuas e
polinômios ortogonais.
Um interesse renovado pelos aproximantes surge em 1960, por meio do trabalho do
físico George Baker Jr., que os usou na investigação de fenômenos magnéticos. Os
físicos teóricos perceberam que poderiam utilizá-los para o cálculo do espectro de
operadores auto-adjuntos, que aparecem com frequência em problemas de mecânica
quântica. Normalmente os aproximantes são bem adaptados ao problema de cálculo da
posição e resíduos dos pólos de funções analíticas. Suas propriedades de aproximação e
convergência além da região de analiticidade das funções aproximadas o tornam
especialmente interessante nos problemas que envolvem singularidades.
O trabalho de Montessus de Balloire [4], datado de 1902, é pioneiro no estudo da
convergência dos aproximantes de Padé. Após a retomada do interesse pelos
aproximantes, um novo estudo sobre as propriedades de convergência é apresentado por
Baker, Gammel e Willis [5] em 1961, trazendo a proposição de uma famosa conjectura
que, na sua forma mais geral, se mostrou falsa. Desde então, um entendimento crescente
sobre as propriedades de convergência dos aproximantes de Padé foi sendo construído
com os trabalhos de Nuttal [6], Pommerenke [7], Gammel e Nuttal [8], Stahl [9, 10] e
Lubinsky [11].
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Do ponto de vista de análise numérica, muito esforço foi dedicado ao desenvolvimento
de algoritmos para o cálculo recursivo dos aproximantes. O celebrado algoritmo ε de
Wynn (1956) é um exemplo correlato [12] [36]. Relacionado a este problema temos o
desenvolvimento do algoritmo QD por Peter Henrici (1956) [13], que inspirou o
desenvolvimento do algoritmo LR por Rutishauser, utilizado no cálculo de autovalores
de matrizes. Uma resenha bastante completa das identidades que relacionam
aproximantes, numeradores, denominadores e determinantes de matrizes de Hankel e
Toeplitz obtidas dos aproximantes foi feita por Gragg [14]. Baker [15] é uma referência
clássica sobre o mesmo assunto.
Um novo renascimento do interesse pelos aproximantes de Padé ocorre mais
recentemente com os trabalhos de Gilewicz [16, 17, 18, 19], Pindor [16, 17, 20], Stahl
[9, 10, 21], Barone [22, 23, 24], Belkic [3, 25, 26, 27, 28] e O´Sullivan [29]. São
trabalhos que buscam investigar os aspectos teóricos mais intrigantes dos aproximantes
e propõem aplicações inovadoras em ressonância nuclear magnética, análise modal e
identificação de sistemas. É neste contexto que se insere nossa contribuição.
Uma resenha histórica bastante completa e atualizada sobre os aproximantes de Padé e
algoritmos de extrapolação pode ser encontrada em Brezinski [30].
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dos

Aproximantes
Para desenvolver os métodos de cálculo dos aproximantes de Padé, retomaremos a
definição dada no item anterior.
Considere a série de potências da função f (z ) , analítica em z = 0 :
∞

f ( z ) = ∑ ci z i

(2.1)

i =0

O aproximante de Padé [ M / N ] f ( z ) =

f ( z) −

PM ( z )
= O( z M + N +1 )
QN ( z )

ou seja,

quando z → 0

M +N

∑c z
i =0

PM ( z )
de f (z ) deve satisfazer a:
QN ( z )

i

i

−

Q N (0) ≠ 0

e

PM ( z )
=0
QN ( z)

(2.2)

(2.3)

Como Q N (0) ≠ 0 e o numerador e denominador de [ M / N ] f ( z ) podem ser
multiplicados por qualquer número sem afetar a razão, seguindo a definição de Baker
[15], vamos impor a condição de normalização Q N (0) = 1 , de forma a garantir a
validade da relação (2.3).
Assim, sendo:

PM ( z ) = p 0 + p1 z + K + p M z M

(2.4)

Q N ( z ) = 1 + q1 z + K + q N z N
e, multiplicando-se (2.3) por Q N (z ) , obtemos:

QN ( z)

M +N

∑c z
i =0

i

i

− PM ( z ) = 0
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Dessa relação podemos construir o seguinte sistema de equações:
c0
c1 + c0 q1
c2 + c1q1 + c0 q2
M
c M + c M −1 q1 + L + c 0 q M

= p0
= p1
= p2
M
= pM

(2.5)

c M +1 + c M q1 + L + c M − N +1 q N = 0
M
M
c M + N + c M + N −1 q1 + L + c M q N = 0
Ou, em forma matricial:
 c0
c
 1
 M

c M

 cM
 c
 M +1
 M

c M + N −1

0
c0
M
c M −1

0
L 0 
M M

L c0 
L

L c M − N +1 
L c M − N + 2 
M
M 

L
cM 

c M −1
cM
M
c M + N −2

Utilizando notação matricial:

1 
 p0 
q 
 
 1  =  p1 
 M 
 M 
 
 
q M 
 pM 

 q1 
 c M +1 
q 


 2  = −  cM +2 
 M 
 M 
 


q N 
c M + N 

C q = −c

(2.6)

(2.7.a)

(2.7.b)

Do segundo sistema, com simetria Toeplitz, obtemos o polinômio Q N (z ) . Retornando o
vetor q = [q1

q 2 L q N ] ao primeiro sistema, obtemos imediatamente o polinômio
T

PM ( z ) . Em muitos casos, para M e N de ordem alta (acima de 100), o sistema (2.7.a)

apresenta mau condicionamento, exigindo solução numérica robusta. O método de
solução recomendado na literatura especializada [31] [37] é baseado na decomposição
em valores singulares (SVD) da matriz de coeficientes. Ele é o método empregado em
nossos testes numéricos. Utilizamos a função pinv do programa MATLAB, que
calcula a matriz pseudo-inversa de Moore-Penrose, utilizando a decomposição em
valores singulares da matriz através da função svd. A função pinv considera nulos
valores singulares (em módulo) menores que max(size(A))*norm(A)*eps. Essa
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expressão leva em conta a maior dimensão da matriz (max(size)), o maior autovalor
da matriz (norm) e a tolerância numérica do computador (eps), que pode ser
ajustada. Outra forma de solução, especializada para matrizes Toeplitz e que poderia ser
utilizada neste problema é o algoritmo de Trench [32].
A solução do sistema (2.7.b) conduz a três casos de interesse:
a) C é não singular, então C −1 existe e os coeficientes q são únicos e
calculados por

q = −C −1 c .

b) C é singular e uma solução para o sistema (2.7.b) existe. Se existe um vetor
q que é solução, então esta solução não é única. De forma mais clara,

quando C é singular, existem soluções não nulas para o sistema homogêneo
~ = q + x é também uma solução de
C x = 0 . Assim qualquer vetor q

~ = −c .
Cq
c) C é singular e nenhuma solução para o sistema (2.7.b) existe. Na definição
do aproximante de Padé assumimos a condição de normalização Q N (0) = 1 .
Então, se C é singular e nenhuma solução pode ser encontrada para

C q = − c , a normalização é incorreta. Se, neste caso, adotarmos como nulo
o termo independente de Q N (z ) , q o = 0 , o sistema de equações resultante
será C q = 0 . Como C é singular, existe solução não nula para este sistema.
As soluções encontradas neste caso não satisfazem a igualdade
QN ( z)

M +N

∑c z
i =0

i

i

− PM ( z ) = 0

para

os

M + N +1

necessariamente uma redução da ordem do aproximante.

termos.

Haverá

L. A. B. Coelho

Uso de Aproximantes de Padé na Estimação de Parâmetros Modais em Estruturas de
Grande Porte

23/85

Pelo menos dois outros métodos de obtenção dos polinômios PM ( z ) e Q N (z ) que não
dependem diretamente da solução do sistema de equações são descritos na literatura:
a) método recursivo de Baker [15], e
b) método do máximo divisor comum entre polinômios, baseado no algoritmo
de Euclides [33].
O método recursivo de Baker requer operações de ordem ( M + N ) 2 . O algoritmo de
Euclides requer

( M + N )(log 2 ( M + N ) )

2

multiplicações e tem complexidade

comparável à da FFT, que requer ( M + N ) log 2 ( M + N ) multiplicações. Pela
velocidade de cálculo e operação recursiva, estes métodos são usados para implementar
o método que, em textos recentes de processamento e análise de sinais [25], se
convencionou chamar Fast Padé Transform (FPT). O nome busca realçar o fato de que
o espectro não paramétrico do sinal analisado f (z ) é obtido por aproximantes de Padé,
através de uma transformação do sinal original, de forma semelhante à FFT. A
estabilidade numérica destes algoritmos não é completamente descrita na literatura,
requerendo ainda investigação teórica e experimental mais profunda.
Podemos organizar os aproximantes de Padé [ M / N ] f ( z ) =

PM ( z )
, de ordens M e N
QN ( z )

sucessivamente crescentes, na forma de uma estrutura tabular infinita que, por razões
históricas, denominamos Tabela de Padé:

[0 / 0] [0 /1] [0 / 2]
[1/ 0] [1/1] [1/ 2]
[2 / 0] [2 /1] [2 / 2]
M

M

M

L
L
L

(2.8)

O

Devemos notar que as somas parciais da série de Taylor de f (z ) ocupam a primeira
coluna da tabela. A diagonal principal ( M = N ) e a subdiagonal superior ( M = N − 1 )
reunem os aproximantes de maior interesse prático. A importância da diagonal principal
e das subdiagonais vem do fato de que existem relações de invariância a transformações
que são válidas apenas para elas. Para ilustrar este ponto vamos apresentar algumas
dessas relações.
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Os aproximantes de Padé de diferentes funções se relacionam da seguinte forma através
de suas diagonais:
Seja

[M / M ] f ( z )

[M − J / M ]g ( z ) ,

um aproximante de

f (z ) na diagonal principal e

J > 0 , um aproximante de g (z ) numa subdiagonal superior.

Se [M / M ] f ( z ) = [M − J / M ]g ( z ) então f ( z ) = z J g ( z ) .
Sobre a diagonal principal, prova-se que os aproximantes de Padé são invariantes à
transformação de Euler:
Se

PM ( z )
QM ( z )

é o aproximante de Padé [ M / M ] f ( z ) para

f (z ) , então

PM (ax (1 + bx))
é o aproximante de Padé [ M / M ] f para f (ax (1 + bx)) .
QM (ax (1 + bx))

Através deste resultado, que é válido apenas para a diagonal principal, podemos mapear
qualquer ponto fora da origem (x ≠ 0 ) em qualquer outro ponto, por exemplo, x = 1 .
Assim, do ponto de vista dos aproximantes da diagonal principal, todos os pontos são
equivalentes, e o domínio de convergência passa a depender da estrutura analítica
intrínseca da função f (z ) sendo aproximada, não mais se restringindo a um círculo
centrado na origem, como no caso da série de Taylor.
Outro resultado importante sobre transformações, não restrito às diagonais, é:
Se

Q ( z)
PM ( z )
é o aproximante de Padé [ M / N ] f ( z ) para f (z ) , então N
éo
QN ( z)
PM ( z )

aproximante de Padé [ N / M ] para 1 f ( z ) , dado que f (0) ≠ 0 .
Em sua tese Padé demonstrou um teorema sobre a existência de blocos na estrutura de
sua tabela e, como resultado colateral, provou também que aproximantes de certas
ordens [ M / N ] podem não existir para uma dada função f (z ) . Por outro lado, Baker
[15] prova um teorema de existência de infinitas sub-sequências de aproximantes
[ M / N i ] , fixado M , ou infinitas sub-sequências [ M i / N ] , fixado N . Frobenius e,
posteriormente, Padé demonstraram também a unicidade do aproximante [ M / N ]
(quando existente) em relação à série f ( z ) .
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Além das relações de invariância a transformações, várias relações algébricas podem ser
estabelecidas entre os elementos da tabela de Padé. A maior parte delas foi descoberta
por Frobenius (1881) em sua ampla investigação sobre as propriedades dos
aproximantes. Entretanto, uma das mais importantes escapou-lhe e, curiosamente, veio a
ser descoberta por Wynn [12] em 1956, num contexto diverso dos aproximantes. Ela
relaciona elementos adjacentes da tabela dispostos segundo o arranjo:

[M − 1 / N ]
[M / N − 1] [M / N ] [M / N + 1]
[M + 1 / N ]
através da expressão:
1

1

+

1

=

1

+

[M + 1/ N] − [M / N] [M −1/ N ] − [M / N] [M / N + 1] − [M / N ] [M / N − 1] − [M / N]

(2.9)

Dessa expressão podemos obter uma relação recursiva que nos permite calcular:

[M / N + 1]



1
1
1

= [M / N ] + 
+
−
[M −1 / N ] − [M / N ] [M / N −1] − [M / N ] 
 [M + 1 / N ] − [M / N ]

(2.10)

Com as condições auxiliares de contorno [M / −1] = ∞ e [− 1 / N ] = 0 , e lembrando que
a primeira coluna da tabela corresponde às somas parciais da série de Taylor f (z ) ,
podemos construir a tabela seguindo a recursão como mostram as setas na figura a
seguir:

∞
∞
∞
∞
∞

0
[0/0]
[1/0]
[2/0]
[3/0]
[4/0]

0
[0/1]
[1/1]
[2/1]
[3/1]

0
[0/2]
[1/2]
[2/2]

0
[0/3]
[1/3]

0
[0/4]

Fixando um valor numérico para z em f (z ) , por exemplo z = 1 , preenchemos a coluna
M

[M / 0] com as somas parciais ∑ ci e calculamos numericamente as demais posições.
i =0

Este é, em resumo, o celebrado algoritmo ε de Wynn. Evidentemente o algoritmo falha
quando algum dos termos de diferença nos denominadores de (2.10) se anula.
Entretanto, sua robustez numérica e insensibilidade a perturbações na série de potências
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de f ( z ) o tornam indicado para aplicações onde se busca obter de forma eficiente o
valor numérico dos aproximantes de Padé.
Como exemplo de aplicação, para obtermos numericamente o valor da função de
resposta em frequência de

f ( z) =

M +N

∑c z
i =0

i

i

PM ( z )
fazemos a substituição z = e jw na série de potências
QN ( z)

. Para cada valor de frequência desejada ω k calculamos as somas
l

parciais [l / 0]( z ) z =e jωk = ∑ ci e jωk i , 0 ≤ l ≤ M + N , para construirmos a primeira coluna
i =0

da tabela de Padé e aplicamos a recursão do algoritmo ε até [M / N ] . Este será o valor
de

PM (e jωk )
.
Q N ( e jω k )

A série f ( z ) =

M +N

∑c z
i =0

i

i

, utilizada até o momento para a definição dos aproximantes, tem

como domínio de convergência a região interna do circulo unitário sobre o plano
complexo. Em termos de transformada z, trata-se na verdade de uma série anti-causal
(com expoentes positivos e crescentes em z).
Consideremos agora uma outra possibilidade:
a série de potências

∞

g ( z ) = ∑ bi z −i

(2.11)

i =0

onde bi = ci , ou seja,
∞

g ( z ) = f ( z −1 ) = ∑ ci z −i

(2.12)

i =0

Esta série se desenvolve agora no sentido causal em termos da transformada z.
Simetricamente, g ( z ) tem o seu domínio de convergência no exterior do círculo
unitário z > 1 .
Partindo novamente da definição do aproximante de Padé de ordem [ M / N ] , e
considerando polinômios PM ( z −1 ) e Q N ( z −1 ) , temos agora para a nova série

g ( z ) = f ( z −1 ) :
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(2.13)

Para efeito de simplificação, nesse desenvolvimento consideraremos o grau dos
polinômios PM ( z −1 ) e Q N ( z −1 ) iguais, isto é, M = N . Assim, de forma análoga ao
desenvolvimento (2.5), igualando os coeficientes que multiplicam os termos em z de
mesmo grau, chegamos a:

c 0
0

0

M
 0

 c1
c
 2
 c3

 M
c N +1

c 2 L c M −1 
c1 L c M − 2 
c 0 L c M −3 

M M
M 
0 L c0 

c1
c0
0
M
0

c2

c3

c3

c4

c4
M

c5
M

c N +2

c N +3

 p1 
 q1 
p 
q 
 2
 2
 q3  =  p3 
 
 
 M 
 M 
 p M 
q M 

cM 
L c M +1 
L cM +2 

M
M 
L c N + M 
L

(2.14)

 c0 
 q1 
c 
q 
 1
 2
 q3  = −  c 2 
 
 
M 
 M 
c N 
q M 

(2.15)

Agora o segundo sistema apresenta uma matriz com simetria de Haenkel, ao contrário
da primeira formulação que resultava numa matriz Toeplitz. Deste sistema obtemos o
polinômio Q N ( z ) . Retornando o vetor

[q1

q 2 L q M ] ao primeiro sistema,

obtemos o polinômio PM ( z ) , exceto o coeficiente p0 , que consideraremos nulo para
garantir que

PM (0)
= g ( 0) = 0.
Q N ( 0)

A menos de ruído numérico, ambas as formulações conduzem a polinômios idênticos,
dada a unicidade dos aproximantes de Padé. Como a estrutura matricial é diferente nas
duas formulações, isto nos fornece um meio eficaz de verificação dos resultados em
presença de ruído ou erro numérico.
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2.3. Convergência dos Aproximantes de Padé

Para ilustrar o comportamento dos aproximantes de Padé com relação à convergência,

[

de Press et al. [31] tomamos como exemplo a função f ( z ) = 7 + (1 + z )
expansão em série de potências f ( z ) ≈ 2 +

]

4 / 3 1/ 3

e sua

1
1
49 3
175 4
z + z2 −
z +
z + K , que é
9
81
8748
78732

convergente no intervalo − 1 < z < 1 . Os autores mostram que a série truncada no termo
de quarta potência diverge para z ≥ 4 , enquanto que o aproximante de Padé [2 / 2] f ( z )
fornece uma excelente aproximação da função f ( z ) até pelo menos z ≅ 10 . Os
aproximantes de Padé possuem a interessante propriedade de manter a convergência
além do domínio de convergência da série original que é aproximada. Esta propriedade
recebe o nome de continuação analítica e pode ser explorada em muitas situações
práticas. Este exemplo é um dos inúmeros casos em que os aproximantes fornecem
excelentes resultados com relação à convergência.
Como primeiro contra exemplo, tomado de Baker [15], consideremos a função

f ( z ) = 1 − e − z . O seu aproximante de Padé [M / M ] f ( z ) , calculado em z → ∞ , oscila
entre os valores 2 e 0 a medida que M cresce e tende a infinito. De forma ainda mais
curiosa, lim [M / M ] f ( z ) = 1, e não 0 ou 2.
M →∞

Ainda

[[

de

Baker

[15]

]

f ( z ) = (1 + z + z 2 )(1 + 2 z )

1/ 3

]

tomamos

o

exemplo

da

função

− 1 / z , calculada em z → ∞ , cujas equações para o

cálculo dos aproximantes de ordem [1 / 1] , [4 / 4] ,..., [3M + 1 / 3M + 1] são inconsistentes.
Os aproximantes de outras ordens existem e rapidamente convergem para 21 3 quando
M → ∞ . Esses contra-exemplos mostram que a sequência completa de aproximantes

pode não convergir, ou nem mesmo existir, mas sub-sequências podem convergir.
Esta diversidade de comportamentos, passando de resultados extremamente favoráveis a
comportamentos patológicos, ilustra a dificuldade de se obter resultados gerais com
relação à convergência dos aproximantes de Padé.
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O problema da convergência dos aproximantes de Padé foi abordado primeiramente por
R. Montessus de Ballore [8], que provou a convergência uniforme de uma sequência de
aproximantes [ M / N ] f ( z ) , N → ∞ , quando f (z ) é uma função meromórfica com M
z < R , removendo-se do domínio pequenos círculos

pólos internos a um circulo

centrados nos pólos. O mesmo resultado se estende para colunas da tabela de Padé
quando consideramos a função 1 f ( z ) .
Como observado em Baker [15], o comportamento de sequências verticais ou
horizontais de aproximantes de Padé é bem caracterizado, e quando não, pelo menos
caracterizável. Vários teoremas rigorosos provam a convergência uniforme das
sequências de aproximantes nessas condições. Nesses casos, cada pólo de f (z ) é, na
medida do possível, aproximado por pólos de [ M / N ] f ( z ) e os zeros do aproximante
ficam dispostos sobre círculos centrados na origem.
O estabelecimento desses resultados levou Baker, Gammel e Willis a propor uma
conjectura [5] sobre a convergência de sub-sequências diagonais [ M / M ] f ( z ) :
CONJECTURA DE BAKER-GAMMEL-WILLIS:

Se P(z ) é uma série de potências

representando uma função f (z ) que é regular para z ≤ 1 , exceto para m pólos
dentro deste circulo e exceto para z = +1 , onde assumimos que a função é
contínua quando apenas os pontos
uma

sub-sequência

do

z ≤ 1 são considerados, então pelo menos

aproximante

de

Padé

[M / M ] f ( z)

converge

uniformemente para a função (quando M tende ao infinito) no domínio formado
pela remoção do interior de pequenos círculos centrados nos pólos de f (z ) .
Embora válida para uma grande gama de funções, a conjectura se mostrou falsa por
contra-exemplos e, infelizmente, a discussão sobre a convergência de aproximantes
[ M / M ] f ( z ) sobre a diagonal principal se tornou estéril. O surgimento de pólos muito
próximos a zeros na região de convergência faz com que resultados gerais de
convergência sejam muito difíceis de se obter. A distribuição destes pares pólos-zeros
não é conhecida de forma exata. Os resultados existentes sobre esta distribuição serão
discutidos nas seções seguintes.
Para as provas de convergência, restam então as abordagens que definem a
convergência em um sentido mais fraco do que a uniforme. Nesta linha foram obtidos

L. A. B. Coelho

Uso de Aproximantes de Padé na Estimação de Parâmetros Modais em Estruturas de
Grande Porte

30/85

resultados robustos definindo-se convergência em medida planar de Lebesgue [6] e em
medida de Hausdorff [5].
Um resultado intermediário desta classe de provas que é de nosso interesse foi obtido
por Gammel e Nuttall [8] para aproximantes em subdiagonais que convergem em
medida:
TEOREMA

DE

GAMMEL-NUTTALL:

Seja

f (z )

uma

função

da

forma

∞

f ( z ) = ∑ An (1 − zα n ) , com os α n situados densamente próximos ou sobre o
n =1

1+ ε

círculo unitário, α n ≤ 1 , e com An satisfazendo a An < Ce − n , ε > 0 . Então a
sequência de aproximantes [ M + J / M ] f ( z ) , converge em medida para
f quando M → ∞ , em qualquer região fechada do plano complexo.
Os resultados mais gerais sobre convergência de aproximantes foram obtidos por
Pommerenke [7] e dizem respeito à convergência em capacidade, quando se exige
apenas que f (z ) tenha um conjunto de singularidades essenciais de capacidade nula.
O conceito de capacidade de um conjunto é definido em teoria de potenciais e tem forte
analogia física com a capacidade eletrostática. Para elucidar o conceito, consideremos
duas hiper-superfícies fechadas S e S * no espaço Euclidiano   , n ≥ 3 , com
S * envolvendo S . O sistema ( S , S * ) é chamado de condensador. Seja agora u (z ) uma
função harmônica (i.e., uma função que satisfaz a equação de Laplace ∇ 2 u = 0 ) no
domínio D entre S e S * , assumindo o valor 1 em S e 0 em S * .
A capacidade do condensador ( S , S * ) é definida como:
cap( S , S * ) = −

1
(n − 2)σ n

∂u ( z )
dσ
∂n
S′

∫

(2.16)

onde σ n é a área da esfera unitária em   , ∂u ( z ) ∂n é a derivada de u (z ) na direção
normal à hiper-superfície arbitrária S ′ , situada entre S e S * , e ∂σ é um elemento de
área de S ′ .
Alternativamente, cap( S , S * ) pode ser definida pelo funcional:
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1
cap( S , S * ) = inf 
 (n − 2)σ n
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2
∇
v
(
z
)
d
ω

∫
D


onde v(z ) pertence à classe de todas as funções continuamente diferenciáveis em D ,
domínio compreendido entre S e S * , e que assumem valor 1 em S e 0 em S * , e dω é
o elemento de volume.
Definimos então a convergência em capacidade [9] como:
CONVERGÊNCIA EM CAPACIDADE:

Um sequência de funções f n , n = 1,2,..., é dita

convergente em capacidade para f em um domínio D ⊆  se, para cada ε > 0 e
cada conjunto compacto V ⊆  ∩ D nós temos:
lim cap {z ∈ V |
n→∞

( f n − f )( z) > ε } = 0

A vantagem imediata deste conceito de convergência é que ele permite que pólos se
agrupem dentro do domínio de convergência D e estes pólos não precisam corresponder
a pólos da função f (z ) . Este era o obstáculo maior imposto às provas de convergência
uniforme. Embora o conceito de convergência em capacidade seja mais fraco, ele nos dá
informação suficiente para entendermos o comportamento dos aproximantes diagonais
[n / n] f ( z ) quando n → ∞ . O resultado mais geral sobre convergência em capacidade é
o teorema de Nuttal-Pommerenke [6,7]:
TEOREMA DE NUTTAL-POMMERENKE:

Considere a função f meromórfica e de

valor único no domínio  \ E, com E compacto e cap(E) = 0. Então para
qualquer conjunto compacto V ⊆  e ε > 0 nós temos:

{

lim cap z ∈ V |
n→∞

( f − [n n] )( z ) > ε } = 0
n

f

Concluímos então que, satisfeitas as condições do teorema, o aproximante
[n / n] f ( z ) converge em capacidade para f (z ) em todo o plano . O conjunto compacto
E contém todas as singularidades de f (z ) e obrigatoriamente precisa ter capacidade
nula. A importância desta restrição é evidenciada num contra-exemplo apresentado por
Lubinsky [39], onde uma particular função meromórfica com singularidades de
capacidade não nula é construída e a convergência dos aproximantes diagonais dessa
função é destruída.
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Um fato importante sobre capacidade é que, dado o conjunto compacto V ⊆  ,
medida(V ) ≤ π (cap(V ))

2

Desta relação inferimos que a convergência em capacidade implica sempre em
convergência em medida planar de Lebesgue.
Do ponto de vista de aplicação, ressaltamos o fato de que as provas de convergência em
capacidade do aproximante [ M / M ] f ( z ) asseguram que, quando M → ∞ , as
singularidades de f (z ) serão representadas adequadamente por aglutinação pólos do
aproximante. Os pólos excedentes do aproximante assumirão posições no plano
complexo que serão discutidas na próxima seção.
Pretendemos concluir este tópico apresentando um corolário do Teorema de GammelNuttall demonstrado por Barone em [22] e que consideramos de importância central
para o desenvolvimento de nossa tese.
COROLÁRIO

R zi =

que

DE

PARA

O

TEOREMA

DE

Seja

NUTTAL-POMMERENKE:

1
f ( z )dz o resíduo de um pólo z i de f (z ) , envolto pelo contorno C
2πj C∫

não

RC =

BARONE

interseciona

1
[ M + J / M ] f ( z ) dz =
2πj C∫

o

círculo
p

∑b z
i =1

* *
i i

unitário.

Seja

ainda

a soma dos resíduos dos p pólos z i* ,

i = 1,K, p , do aproximante [ M + J / M ] f ( z ) , envoltos pelo mesmo contorno C.
Então, dados quaisquer ε , δ > 0 e J ∈ , existe m0 e um contorno Cδ , interno
a

C e com menor diâmetro de circulo circunscrito δ , tais que para todo

M > M 0 vale:
(i)

Se C envolve um pólo z i de f (z ) e nenhum outro pólo, o aproximante de
Padé [ M + J / M ] f ( z ) tem pelo menos um pólo dentro de Cδ

e

RCδ > R zi − ε ;
(ii)

Se nenhum pólo de f (z ) está contido em C, então RCδ < ε .

Este corolário tem validade assintótica e se aplica apenas a funções do tipo estipulado
nas

condições

de

validade

do

Teorema

de

Gammel-Nuttall,

isto

é,
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∞

f ( z ) = ∑ An (1 − zα n ) , com os α n situados densamente próximos ou sobre o círculo
n =1

1+ ε

unitário, α n ≤ 1 , e com An satisfazendo a An < Ce − n , ε > 0 . Felizmente, este tipo
de função ocorre com frequência nas situações práticas que trataremos adiante.
O corolário mostra de forma clara que os pólos do aproximante se aglutinam nas regiões
próximas às singularidades polares de f ( z ) , de forma a reproduzir completamente seu
efeito sobre o comportamento da função neste entorno. Entretanto, os pólos do
aproximante podem não refletir todas as propriedades analíticas da função f ( z ) . Isto
ocorre em regiões delimitadas por contorno C em que f ( z ) é analítica, mas nas quais
[ M + J / M ] f ( z ) apresenta pólos, independentemente do aumento do valor de M. Há
ainda a possibilidade de aglutinação destes pólos, embora o valor de seu resíduo seja
assintoticamente baixo. Como veremos adiante, esta particularidade se mostrará
fundamental para a argumentação que desenvolveremos.
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2.4. Doublets de Froissart

Os aproximantes de Padé de séries de potências perturbadas por ruído apresentam uma
estrutura de pólos e zeros peculiar, em que pares pólos-zeros se agrupam na vizinhança
do círculo unitário no plano complexo. Este fenômeno foi observado inicialmente por
Marcel Froissart em torno de 1970, através de experiências numéricas simples, e
reportado por Gilewicz [19]. Froissart observou que variações muito pequenas nos
coeficientes da série de potências de f ( z ) acarretavam variações abruptas nas posições
das singularidades do aproximante de Padé resultante, embora tais singularidades, em
sua grande maioria, se mantivessem próximas ao círculo unitário. Os pares pólos-zeros
recebem desde então o nome de doublets de Froissart.
Como decorrência das propriedades de convergência vistas na seção anterior, para
aproximantes de ordem elevada, parte dos pólos da função racional [ M / M ] f ( z ) se
agrupam em torno das singularidades de f (z ) , de forma a reproduzir o comportamento
da função aproximada no entorno de sua singularidade original. Os pólos restantes são
desnecessários para a representação de f (z ) , e tendem assintoticamente a se aglutinar
em pares pólos-zeros com cancelamento mútuo, de forma a manter restrito e local o seu
efeito sobre o comportamento global do aproximante. Esses pólos excedentes ou
desnecessários para a aproximação de f (z ) recebem o nome de pólos espúrios, termo
cunhado por Baker [15]. Para a definição formal do conceito, vide Stahl [21]. A peculiar
distribuição desses pares de pólos e zeros espúrios é o objeto da observação de
Froissart.
Estudos teóricos posteriores mostraram que os doublets de Froissart são uma
característica universal dos aproximantes de Padé e os pares pólo-zero dos doublets
correspondem à raízes de um polinômio de Froissart, embora sua natureza não esteja
ainda claramente explicada.
Para exemplificar o fenômeno, Froissart propôs que se considerasse o exemplo de uma
série de potência perturbada por ruído:
∞

F ( z) = f ( z) + N ( z) = ∑ ( 1 + ε vn ) z n
n =0

(2.17)
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∞
∞
1
= ∑ z n é a série original, N ( z ) = ∑ ε v n z n é a série de ruído com a
1 − z n =0
n=0

variável aleatória v n uniformemente distribuída entre − 1 ≤ v n ≤ 1 e ε controla a
potência do ruído.
Conforme relatado por Bessis [38], Froissart observou em seus estudos que, calculando
os aproximantes de ordem [M / M ] de F ( z ) para várias realizações do ruído N ( z ) :
1. Existe um pólo muito estável em z = 1 , que é o pólo verdadeiro de f ( z ) . O erro
na posição deste pólo é de ordem ε para [1 / 1] e decai quando a ordem [M / M ]
do aproximante aumenta.
2. Existe um zero instável (com a ordem M ) a uma distância aproximada de 1 ε .
3. Todos os pólos e zeros devidos a N (z ) se agrupam em pares próximos ao
circulo unitário, mantendo a distância entre pólo e zero da ordem de ε e são
instáveis com a ordem M .
4. Eliminando-se os doublets, o aproximante [M / M ] de F (z ) está muito próximo
do aproximante teórico de f (z ) , distando de ε ou menos, para qualquer valor
de z .
Conclui-se de 1 e 4 que, pelo menos em relação ao fenômeno dos doublets de Froissart,
a sobre-determinação do aproximante de Padé [M / M ] em relação à série f ( z ) é
benéfica. Dito de outra forma, se existir algum critério de separação dos pólos e zeros
verdadeiros, devemos preferir aproximantes com ordem M elevada.
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A figura a seguir mostra a distribuição dos doublets de Froissart para várias relações
sinal-ruído.
Doublets de Froissart N=200 S/N= 50 dB

Doublets de Froissart N=200 S/N= 10 dB
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Figura 1 – Distribuição dos pólos e zeros dos doublets de Froissart para várias relações sinal-ruído,
M=200
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Percebemos então que os doublets de Froissart mostram uma crescente dispersão em
torno do círculo unitário para relações sinal-ruído decrescentes, de acordo com a
observação 3 acima.
Como podemos verificar nas figuras 1-E e 1-F, a distribuição dos pares pólos-zeros
torna-se uniforme e muito próxima do círculo unitário somente em condições excelentes
de relação sinal-ruído. Notar que a relação sinal-ruído de 300dB corresponde a uma
proporção de 1 : 10-15, da ordem da precisão numérica dupla do computador. Decorre
então que, até certo grau, a dispersão dos doublets de Froissart pode também ser
induzida por erro numérico no processamento do sinal, e não apenas por ruído de
observação intrínseco ao sinal analisado.
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2.5. Resultados Analíticos sobre os Doublets de
Froissart
Os fundamentos do estudo analítico da distribuição de pólos espúrios ou doublets de
Froissart foram lançados por Hammersley [35] em seu trabalho sobre os zeros de um
polinômio aleatório. Este trabalho seminal apoiou-se em estudo anterior de Erdös e
Turan [34] sobre estimação para o número de raízes reais de polinômios com
coeficientes aleatórios.
Hammersley mostra que quando os coeficientes do polinômio podem assumir valores
complexos e são variáveis aleatórias independentes entre sí, têm a mesma função
distribuição e a distribuição conjunta das partes real e imaginária de cada coeficiente
tem uma função de frequência contínua com momentos finitos, a distribuição de raízes
sobre o plano complexo é também uma função suave e contínua. Mais ainda, quando
qualquer descontinuidade é introduzida na função distribuição dos coeficientes, a
distribuição correspondente das raízes torna-se também descontínua.
Hammersley prova que para coeficientes reais, em que a função distribuição da parte
imaginária toma a forma da função degrau, a função distribuição das raízes deixa de ser
uma superfície bem comportada sobre o plano complexo para se agregar em uma
distribuição em linha sobre o eixo real.
Utilizando os resultados de Hammersley, Barone [24] constrói um modelo analítico
para a densidade de pólos de aproximantes de Padé para todas as ordens. Propriedades
da distribuição dos doublets de Froissart como simetria circular e concentração
assintótica sobre o círculo unitário são evidenciadas no modelo obtido. Devemos
ressaltar que o modelo de Barone leva em conta apenas o ruído de observação, isto é, a
∞

função a ser aproximada é F ( z ) = N ( z ) , onde N ( z ) = ∑ ε rn z n é a série de ruído com
n =0

a variável aleatória rn uniformemente distribuída entre − 1 ≤ rn ≤ 1 e ε controla a
potência do ruído.
O modelo de densidade de probabilidade de ocorrência de pólos hˆM (r ) para o
aproximante de ordem [ M / M ] F ( z ) , função do valor absoluto r dos pólos é:
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hˆM (r ) = ( r uˆ ′M′ (r ) + uˆ ′M (r ) )
2

γ (j M ) = γ M( M−)j para

uˆ M (r ) =

onde

M

1
log ∑ γ (j M ) r 2 j 
M
 j =0
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e

j = 0,K, M .

Sendo hˆM (r ) uma densidade de probabilidade, evidentemente o modelo é não negativo
∞

e

∫ hˆ

M

(r ) dr = 1 .

0

Após obter este resultado analítico, Barone faz o ajuste empírico de sua distribuição
através da determinação de um modelo para γ (j M ) . O modelo ajustado por de simulações
de Monte Carlo é:

γ (j M ) = (1 + log j ) − (1+ β
j = 1,K, M − 1 e

M

)

e

β M = log(1 + log(1 + 0,01M )) ,

M = 2,3,K

Esse modelo ajustado produz bons resultados para 1 ≤ M ≤ 500. A figura a seguir,
tomada de [24], mostra as distribuições dos pólos para M = 1,2,K,15 .

Figura 2 – Distribuição hˆM ( r ) dos pólos em função do raio r , para ordens M = 1, K ,15 ,
segundo modelo de Barone.

Vale ressaltar também que neste modelo lim hˆM (r ) = δ (r − 1) , como mostram os
M →∞

experimentos numéricos.
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Um resultado curioso demonstrado adicionalmente por Barone é que as distribuições
hˆM (r ) obtidas são independentes da variância do ruído N (z ) .
Observando a figura 1 (onde M = 200 para todos os gráficos) vemos, ao contrário, que
a distribuição depende da relação sinal-ruído. Esta aparente contradição se dissipa
quando lembramos que o modelo de Barone foi obtido levando-se em conta apenas o
ruído, isto é, a função a ser aproximada era F ( z ) = N ( z ) . No caso das distribuições de
pólos e zeros apresentadas na figura 1, F ( z ) = f ( z ) + N ( z ) , onde f (z ) é composta por
três senóides amortecidas de amplitudes e frequências diferentes. Dito de outra forma,
evidências numéricas experimentais mostram que a presença de sinal destrói a
independência da distribuição de pólos que formam os doublets de Froissart em relação
à variância do ruído. Não encontramos qualquer outra menção a este fenômeno na
literatura, portanto esta parece ser uma observação original que requer investigação
aprofundada. Por ora podemos apenas avançar a hipótese especulativa de que há uma
dependência não linear entre a distribuição de pólos de Froissart e o sinal a ser
representado pelo aproximante, e esta relação não linear se manifesta apenas quando
f ( z ) ≠ 0 , destruindo a independência da distribuição hˆM (r ) em relação à potência do
ruído.
Uma abordagem analítica diferente da estocástica é adotada por Gilewicz e Pindor [16,
17, 18, 19 e 20]. Seus trabalhos buscam estabelecer relações algébricas entre os zeros da
série de potências truncada de f (z ) e os pólos e zeros do aproximante [ M / M ] f ( z ) .
Inicialmente é considerado o seguinte problema:
PROBLEMA (A) DE GILEWICSZ:

Encontrar a relação entre os zeros rk de um dado

M

polinômio RM ( z ) = γ ∏ ( z − rk ) e a distribuição de zeros p k e pólos q k do
k =1

M

aproximante de Padé

P ( z)
[ M / M ] RM ( z ) = M
=β
QM ( z )

∏ (z − p )
k

k =1
M

∏ (z − q )

.

k

k =1

Aplicando essa idéia ao exemplo (2.17) originalmente proposto por Froissart, Gilewicsz
busca

o

aproximante

[M / M ]F ( z)

para

a

série

geométrica

L. A. B. Coelho

Uso de Aproximantes de Padé na Estimação de Parâmetros Modais em Estruturas de
Grande Porte

F ( z) = f ( z) + N ( z) =

41/85

M
1
+ ε ∑ v n z n , parcialmente perturbada por ruído e truncada
1− z
n =0

no termo M + 1 .
A hipótese formulada é:
[ M + 1 / M + 1] F ( z ) =

onde

PMF +1 ( z )
α PM ( z )
1
≈
+ε
F
QM ( z )
QM +1 ( z ) 1 − z

α PM ( z )
é o aproximante [ M / M ] N ( z ) para a série truncada de ruído
QM ( z )
M

M

n=0

k =1

N ( z ) = ∑ v n z n = γ ∏ ( z − rk ) .
Seguem-se então observações fundamentadas em experimentos numéricos:
1. As raízes do numerador de [ M / M ] N ( z ) estão proximamente relacionadas às
raízes de N (z ) , isto é, p k ≈ rk , k = 1,K , M .
2. As raízes do denominador q k estão uniformemente distribuídas num círculo de
raio ρ ≈ rM ≈ a
3.

1M

M

onde a = − rM ∏ (−q k ) .
k =1

p k ≈ q k , formando os doublets. Não há qualquer prova analítica completa para
este fato até o momento.

Como observação final sobre este tema, citamos Pindor [20], que afirma em suas
conclusões: “Moreover, the rational approximation of the form I discussed, has the
amazing property of being “practically stable” with respect to perturbation of these
data – noise in data goes mainly into Froissart doublets that almost annihilate
themselves. This is one more reason, I think, why rational functions have much more
potential in applications than generally recognized”.
A existência destas propriedades é uma das razões para o sucesso do algoritmo que
propomos nesta tese.
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3. Método de Estimação Proposto
“Shaken, not stirred”
Ian Flemming, Diamonds are Forever

3.1. Algoritmo de Identificação Modal Baseado em
Aproximantes de Padé

Neste tópico apresentaremos as evidências teóricas e experimentais que nos conduziram
ao estabelecimento do algoritmo de identificação proposto.
Para efeito de identificação dos parâmetros do sinal original x(t ) , livre de ruído e
exemplificado na Figura 3, levamos em consideração o nosso conhecimento prévio
sobre a estrutura do sinal, isto é, o fato de que o sinal é formado por combinação linear
de senóides amortecidas. Nessas condições podemos optar por analisar diretamente as
amostras do sinal resultante de observações f (t ) = x(t ) + r (t ) , corrompido por ruído
r (t ) e exemplificado na Figura 4, ou sua função de autocorrelação F (t ) , que preserva a
estrutura harmônica do sinal original.

Sinal Original (f1=1Hz f2=2Hz f3=3Hz d1=1% d2=2.5% d3=5%)
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Figura 3 – Sinal sintético x(t) com três senóides amortecidas
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Sinal + Ruido S/N= 5 dB
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Figura 4 – Sinal f(t) = x(t) + r(t) com relação sinal-ruído de 5dB

Auto−Correlacao S/N= 5 dB
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Figura 5 – Função de autocorrelação F(t) do sinal f(t) com relação sinal-ruído de 5dB

Em nosso algoritmo optamos pela análise da função de autocorrelação F (t ) , pelo fato
de que, através dela, obtemos de início uma melhoria na relação sinal-ruído pela
eliminação do ruído não correlacionado (vide Figura 5).
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Tomamos então L amostras de f (t ) , calculamos a sua função de autocorrelação F (t ) e
prosseguimos

a

[(L / 2) /( L / 2)]F (t ) =

análise

gerando

PL / 2 ( z )
,
QL / 2 ( z )

L

par,

o

aproximante
de

cada

de

Padé

realização

da

de

ordem

função

de

autocorrelação F (t ) . Para os polinômios PL / 2 ( z ) e QL / 2 ( z ) obtidos, calculamos os
pólos, zeros e resíduos. O gráfico da Figura 6 mostra o resultado obtido em uma
realização de F (t ) . Os pólos e zeros são apresentados no plano complexo, onde
também é indicado o círculo unitário. No eixo vertical são indicados os resíduos
associados a cada pólo.

Mapa de Polos−Zeros N=400 S/N= 5 dB
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Figura 6 – Mapa de pólos, zeros e resíduos (eixo vertical) do aproximante de Padé [200/200] de uma
realização de F(t) com relação sinal-ruído de 5dB
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f3
f2

VISTA EM DETALHE DOS POLOS E ZEROS
PRÓXIMOS AOS POLOS VERDADEIROS

f1

Figura 7 – Detalhe dos pólos e zeros próximos ao pólos verdadeiros (indicados por

em f1, f2, e f3)

Cumpre notar que, além dos pólos verdadeiros, outros pólos espúrios possuem resíduos
elevados, inclusive pólos instáveis, externos ao circulo unitário. Notar também que,
como discutido no Capítulo 2, os pólos espúrios tendem a se condensar em torno do
círculo unitário e são acompanhados por zeros de PL / 2 ( z ) , formando os doublets de
Froissart. A vista em detalhes da Figura 7 mostra que no local dos pólos verdadeiros de

x(t ) (indicados pelo símbolo ) existem pólos (símbolo ×) calculados pelo aproximante
de Padé, conforme a condição (i) do Corolário de Barone para o Teorema de NuttallPommerenke, vide item 2.3.
A presença de pólos calculados no local correto, mesmo com um sinal fortemente
degradado por ruído como visto na Figura 4, é uma indicação relevante do poder
discriminante da técnica analisada. Resta-nos analisar as possibilidades de separação
dos pólos espúrios, criados pelos doublets de Froissart.
Para ilustramos o próximo passo do algoritmo, geramos R = 300 realizações do sinal

F (t ) com L = 200 amostras e relação sinal-ruído de 5dB, e para cada uma delas
calculamos os pólos, zeros e resíduos de seu aproximante de Padé [100/100]F(t). Os
pólos de todas as realizações são apresentados na Figura 8.
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DISTRIBUIÇÃO DE POLOS S/N=5dB R=300 N=200
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Figura 8 – Mapa dos pólos dos aproximantes de Padé para 300 realizações de F(t) (pólos
verdadeiros indicados por )

Apesar da impressão geral de que a distribuição de pólos é praticamente uniforme em
torno do círculo unitário, seguindo a distribuição de Barone (conforme resultado
apresentado no item 2.5), uma vista em detalhes próxima a um dos pólos verdadeiros
nos mostra um fenômeno relevante, vide Figura 9.
Há um adensamento de pólos estimados pelos aproximantes de Padé em torno do pólo
verdadeiro e, em geral, estes pólos possuem valor de resíduo alto (embora isso não seja
mostrado na Figura 9).
Para relações sinal-ruído melhores o adensamento é ainda maior, vide Figura 10 para o
caso de S/N=50dB, confirmando novamente a observação 1 de Froissart (vide item 2.4)
com relação à dispersão do pólo verdadeiro associada à potência ( ε ) do ruído.
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ADENSAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE POLOS EM f3 S/N=5dB R=300 N=200
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Figura 9 – Adensamento da distribuição de pólos em torno de um pólo verdadeiro (S/N = 5dB,
300 realizações, pólo verdadeiro indicado por )

ADENSAMENTO DE POLOS EM f1 S/N=50dB R=300 N=200
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Figura 10 – Adensamento da distribuição de pólos em torno de um pólo verdadeiro (S/N = 50dB,
300 realizações, pólo verdadeiro indicado por )
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O adensamento estocástico dos pólos estimados próximo aos pólos verdadeiros e o alto
valor do seu resíduo (face aos demais pólos) induzem, de imediato, a proposição de um
critério para isolá-los. A Figura 11 mostra o histograma dos resíduos dos pólos para 300
realizações de F (t ) .
Nesta condição fica clara a distinção (pelo valor do resíduo) entre os pólos verdadeiros e
os pólos dos doublets de Froissart. Isto se deve à estabilidade dos pólos reais estimados
pelo aproximante de Padé, isto é, os pólos que aproximam os pólos verdadeiros são
recorrentes e aparecem com resíduo alto em cada realização de F (t ) .
Os resíduos dos pólos associados aos doublets de Froissart podem também ser altos em
uma realização (vide Figura 6), mas não são persistentes, mudando de valor a cada
realização. Neste caso os pólos do doublet mudam também de posição a cada
realização, criando uma dispersão em torno do círculo unitário (vide Figura 9).

HISTOGRAMA DOS RESÍDUOS DOS POLOS S/N=5dB R=300 N=200
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Figura 11 – Histograma dos resíduos de 3 pólos estimados pelo aproximante de Padé para 300
realizações de F(t) com S/N = 5dB
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O fato de que os resíduos dos pólos estimados, que aproximam os pólos verdadeiros, se
destacam de forma evidente, assegurando um critério simples de discriminação, é a
idéia central do algoritmo proposto. A utilização de abordagem estatística decorre da
necessidade de se eliminar flutuações estocásticas que ocorrem nos resíduos dos pólos
espúrios. Fortes evidências experimentais mostram que a média de várias realizações do
processo tende a fazer com que os resíduos dos pólos espúrios convirjam para um nível
que corresponde, em média, à sua contribuição à potência total do ruído presente no
sinal. Embora de importância crucial, não temos, no momento, demonstração formal
para este fato.
Em condições de relação sinal-ruído muito mais favoráveis, os resíduos dos pólos
estimados se destacam a tal ponto que a abordagem estatística se torna desnecessária.
Este fato é, em essência, o fundamento que permite o funcionamento da técnica
proposta por Belkic [3] para a análise de espectros em ressonância nuclear magnética,
onde a relação sinal-ruído é bastante elevada, ou do trabalho de Barone [22], que
menciona o uso dos resíduos como um fator discriminante, sem considerar a
necessidade de abordagem estocástica para tratar a flutuação dos pólos espúrios.
Para exemplificar esta situação, a figura a seguir mostra os resíduos de uma única
realização obtida com relação sinal-ruído de 50dB.
RESÍDUO DOS POLOS S/N=50dB R=300 N=200
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Figura 12 – Resíduos dos 3 pólos de uma realização de F(t) com relação sinal-ruído de 50dB

L. A. B. Coelho

Uso de Aproximantes de Padé na Estimação de Parâmetros Modais em Estruturas de
Grande Porte

50/85

Exceto por Barone [22], toda a literatura examinada até o momento não menciona a
possibilidade de se utilizar os resíduos como discriminantes entre os pólos verdadeiros e
os pólos associados aos doublets de Froissart. A maioria dos autores aborda problemas
em que a relação sinal-ruído é favorável, o que tende a agrupar os doublets em torno do
círculo unitário (vide Figura 1), e os pólos a serem identificados estão suficientemente
distantes do círculo unitário (alto amortecimento) para permitir uma nítida separação.
O problema discutido nesta tese não pode se beneficiar de nenhuma dessas condições:
enfrentamos potência de ruído alta, que causa forte dispersão dos doublets de Froissart e
os pólos de interesse estão extremamente próximos ao círculo unitário, devido ao baixo
amortecimento, portanto imersos na região de dispersão dos doublets.
Para se ter uma idéia da precisão que pode ser alcançada com este estimador, as figuras
a seguir apresentam o histograma do módulo e da fase dos pólos estimados próximos ao
pólo verdadeiro em f1 = 1Hz, para 300 realizações com relação sinal-ruído de 5dB. Os
pólos que participam do histograma foram selecionados pelo critério de valor de seu
resíduo.

HISTOGRAMA DA FASE DO POLO f1=1Hz S/N=5dB R=300 N=200
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Figura 13 – Histograma da fase dos pólos próximos ao pólo verdadeiro em f1=1Hz (300 realizações,
S/N = 5dB)
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HISTOGRAMA DO MÓDULO DO POLO f1=1Hz S/N=5dB R=300 N=200
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Figura 14 – Histograma do módulo dos pólos próximos ao pólo verdadeiro em f1=1Hz (300
realizações, S/N = 5dB)

Uma outra forma de comprovar o efetivo adensamento de pólos estimados próximos aos
pólos verdadeiros é através da construção de uma função de distribuição cumulativa de
resíduos ao longo de um anel estreito que envolva o círculo unitário e, evidentemente,
os pólos de interesse. O anel, como delimitador, exclui pólos espúrios com resíduos
altos que podem aparecer dentro ou fora do círculo unitário.
Tendo sido construída esta função de densidade cumulativa, podemos aplicar a ela o
teste de Kolmogorov-Smirnov, que nos mostrará o quanto esta distribuição se afasta de
uma distribuição uniforme, característica dos doublets de Froissart. Na Figura 15 este
resultado é apresentado.
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TESTE DE KOLMOGOROV−SMIRNOV PARA A DISTRIBUIÇÃO CUMULATIVA DE RESÍDUOS
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Figura 15 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para a distribuição cumulativa de resíduos ao longo de
um anel em torno do círculo unitário (3 polos, 300 realizações, S/N = 5dB)

O adensamento de resíduos (e de pólos) em torno das frequências 1Hz, 2Hz e 3Hz fica
evidente nos saltos da função de distribuição cumulativa, confirmando nossa hipótese.
Algumas possíveis dificuldades com a técnica proposta são:
1.

Aparecimento de bi-partição (split) de pólos quando na verdade só existe

um pólo real, mesmo em elevadas relações sinal-ruído. Maior investigação
teórica e experimental é necessária para se estabelecer as condições de
ocorrência deste fenômeno. A Figura 16 a seguir ilustra uma situação deste tipo.
2.

Dificuldade de obtenção de realizações suficientes de f (t ) para formar

um estimador com baixo viés ou baixa variância.
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ADENSAMENTO DE POLOS EM f3 COM BI−PARTIÇÃO S/N=50dB R=300 N=200
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Figura 16 – Adensamento com bi-partição (split) de pólos (300 realizações, S/N = 50dB)

Este segundo problema, de importância prática, é o que se apresenta no cenário (a) de
nossa Introdução e pode ser abordado de várias formas:
a)

A partir de uma única ou de poucas realizações de f (t ) podemos obter

um ensemble maior utilizando a técnica de bootstrap, que gera realizações subrogadas do processo a partir do sinal original f (t ) . Em certas condições
estatísticas, diversidade suficiente é criada para que se possa aplicar a
identificação por aproximantes de Padé. Não há menção de aplicação desta
técnica na literatura sobre aproximantes de Padé e esta é a técnica que adotamos
nesta situação. Maiores detalhes são apresentados no item 3.2.
b)

Barone [22] utiliza o fato de que os pólos verdadeiros mostram

estabilidade em ordem [M/M] do aproximante de Padé. Assim, para um sinal
f (t ) , aproximantes de ordem [M/M] crescente podem ser calculados. Os pólos
associados aos doublets de Froissart são instáveis em ordem, mudando de
posição a cada nova ordem M, ao contrário dos pólos verdadeiros que se
mantém em posições relativamente fixas sobre o plano complexo. Esta é uma
técnica que cria diversidade e permite a separação de pólos.
c)

O’Sullivan [29] aplica a técnica de Decimação Limitada em Banda para

um sinal original f (t ) fortemente sobre-amostrado (oversampling). Em cada
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decimação de f (t ) preservamos o seu conteúdo harmônico. Por outro lado, para
cada fase inicial da decimação, o ruído aditivo mostra-se não correlacionado
com o ruído de outras fases. Assim, do ponto de vista do ruído, cada decimação
se comporta como uma nova realização de f (t ) . Evidentemente o número de
fases de decimações possíveis é limitado pela taxa de sobre-amostragem
aplicada ao sinal original.
No caso de estruturas de grande porte em uso, em particular aquelas que podem ser
excitadas por tráfego, correntes marítimas ou vento, não há grande dificuldade em se
obter realizações de f (t ) suficientes para a análise. Em geral, o problema maior é a
baixa relação sinal-ruído desses sinais. Neste cenário, vários trechos do sinal são
extraídos para produzir realizações suficientes do processo.
Como já dito, após a obtenção de várias realizações da função de autocorrelação F (t ) de
comprimento L, o algoritmo prossegue gerando os aproximante de Padé de ordem L / 2
PL / 2 ( z )
de cada realização. Para os polinômios PL / 2 ( z ) e QL / 2 ( z ) obtidos, calculamos
QL / 2 ( z )

os pólos, zeros e resíduos. É feita a eliminação de pólos espúrios externos ao círculo
unitário além do limite

z i > 1,1 , isto é, mesmo pólos instáveis mas próximos ao

círculo unitário serão considerados na estatística. Esta estratégia foi adotada por se
mostrar capaz de reduzir o viés do estimador. Segue-se uma etapa de pareamento de
pólos e zeros próximos, calculando suas distâncias, agrupando-os por proximidade e
ordenando-os em ordem crescente de resíduos. Com estes resultados formam-se vetores
que combinam o valor do pólo, o resíduo associado e distância ao zero mais próximo.
Este ensemble de vetores é então submetido a uma etapa crucial do tratamento
estatístico do algoritmo: a classificação por agrupamento (clustering), cujo
embasamento é apresentado no item 3.3. Desta etapa resultam finalmente os pólos
estimados como verdadeiros, que são o produto final do algoritmo proposto.
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3.2. Geração de Diversidade Estatística por
Reamostragem (Boostrap)

Como já mencionado, o cenário (b) referido na Introdução tem muito do seu bom
desempenho estatístico associado à forma como os estimadores espectrais derivados dos
aproximantes de Padé se prestam para combinar os resultados da análise de muitas
realizações do sinal, tomado em vários trechos de comprimento L.
Surge assim o problema de caracterizar o que acontece no cenário (a) da Introdução, em
que apenas uma realização de comprimento L está disponível. Obviamente, neste caso
seria de se esperar uma grande dificuldade em se ter estimativas razoáveis, a menos de
situações em que a relação sinal-ruído é muito favorável. Esta conclusão, contudo, não é
verdadeira, uma vez que, estatisticamente, é possível evoluir deste último cenário para
um contexto semelhante ao do cenário (b), através de técnicas recentes de bootstrap, ou
geração de diversidade por re-amostragem.
Embora a técnica de bootstrap tenha sido inicialmente proposta para o tratamento
estatístico de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, é possível
generalizar a técnica para sinais [47] [48]. O embrião destas generalizações tem sua
origem no estudo de séries temporais caóticas, muito em voga nas duas últimas décadas
[49].
A base do método de geração de pseudo-realizações é a criação de um processo
aleatório que tem suas realizações diferindo apenas pela fase dos seus espectros [50].
Colocado de outra maneira, formas de onda diferentes com mesmo espectro de potência
pertencem a um mesmo processo aleatório. Isto dá lugar ao seguinte algoritmo:
Dado um sinal discreto x(k ) de comprimento L,
(i)

calcule a sua DFT (transformada de Fourier discreta) nas frequências
f = n L , para n = 0, K, floor ( L − 1 / 2) , L par, isto é
X ( f ) = DFT {x(k )}

(ii)

calcule X b ( f ) = X ( f ) e jθ ( f ) , em que θ ( f ) são variáveis aleatórias
independentes uniformemente distribuídas entre [− π , π ]
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Recupere xb (k ) , série dita “substituta” ou “sub-rogada”, pela antitransformação xb (k ) = IDFT {X b ( f )} , em que
X b (( L − 1 − n) L) = X b* (n L) (simetria hermitiana necessária para
garantir que o sinal xb (k ) seja definido no corpo real)

A repetição deste algoritmo gera o equivalente a realizações do processo aleatório de
interesse com formas de onda temporais diferentes, mas com conteúdo espectral ou
modal intacto. Isto permite que se crie uma diversidade estatística suficiente para a
recomposição do cenário no qual o método de Padé aqui exposto pode ser aplicado.
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3.3. Classificação por Agrupamento (Clustering)

Como vimos no tópico 2.4, o método dos aproximantes de Padé produz um grande
número de raízes do denominador, entre as quais estão os pólos verdadeiros associados
aos decaimentos amortecidos existentes no sinal. Portanto, para identificá-los é preciso
separar as raízes verdadeiras das espúrias, que correspondem aos pólos que perfazem os
dublets de Froissart associados ao ruído.
Em certos casos, esta separação é simples. O procedimento proposto por O´Sullivan
[29] tira partido do fato de que os pólos verdadeiros da resposta acústica de salas de
concerto têm decaimento rápido e, portanto, se situam longe da circunferência unitária,
em torno da qual se adensam os pares pólo-zero de Froissart. Assim a separação é
eminentemente geométrica, definindo-se um anel sobre o círculo unitário que isola em
sua região mais interna os pólos de interesse. No problema de caracterização de
metabólitos por ressonância magnética tratado por Belkic [27], a alta relação sinal-ruído
garante que os doublets de Froissart estão adensados em regiões muito próximas do
círculo unitário e são, obviamente, instáveis com relação a um aumento de ordem do
aproximante de Padé utilizado. . Os pólos de interesse, além de estarem distantes da
circunferência unitária, possuem resíduos de valor alto e são facilmente identificáveis
nas condições desta aplicação.
No problema de caracterização de estruturas civis de grande porte, os pólos verdadeiros
situam-se da pior forma, pois estão próximos à circunferência unitária. Logo não podem
ser separados simplesmente por sua posição relativa no plano complexo. Além disso, a
relação sinal-ruído baixa implica que pólos verdadeiros possuem resíduos com diferença
menos marcante em relação aos resíduos ligados ao ruído. É justamente este último fato
que praticamente obriga o uso de múltiplas realizações nos cenários (a) e (b), discutidos
anteriormente.
Diante destas circunstâncias passa a ser necessário aplicar metodologias mais
sistemáticas que permitam separar, ou em outras palavras classificar, os pólos
resultantes do aproximante racional em pólos verdadeiros e espúrios. Neste contexto, o
uso deste tipo de metodologia, ao que nos consta, é contribuição original desta.
Metodologias de separação de elementos de um dado conjunto em subgrupos estão na
base de organizações taxonômicas de várias naturezas. Um exemplo é a classificação
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das espécies proposta por Lineu. Recentemente estas técnicas têm assumido um papel
importante por sua aplicabilidade em disciplinas como genômica e proteômica. Assim,
muito se tem escrito a respeito (ver [52], juntamente com as referências neles contidas),
até porque a explosão de dados disponíveis em diversas áreas induz a necessidade de
técnicas de análise exploratória. Em contextos comerciais, como o de pesquisas de
formas consumo na Internet, este tipo de análise recebe o nome de data mining.
Genericamente,

estas

metodologias

pertencem

ao

domínio

da

Teoria

de

Reconhecimento de Padrões [51]. Neste trabalho usamos apenas uma abordagem
elementar, dentre o enorme conjunto de técnicas disponíveis, pois o intuito aqui é
apenas o de mostrar viabilidade do conceito, abrindo o caminho para investigações
futuras.
Em comum, todas as formas de classificação fazem uso de critérios de distância entre
atributos dos membros de um conjunto que se deseja separar em subgrupos.
No caso do método dos aproximantes de Padé, usamos dois atributos principais
dos pólos a serem classificados:
(i) R zi , o módulo do resíduo do pólo z i do aproximante e
(ii) d zi , a distância deste particular pólo ao zero mais próximo.
Assim um dado pólo z i fornecido pelo aproximante de Padé é caracterizado pelo vetor

[

v zi = R zi

d zi

] , sendo natural definir distâncias entre eles. Adota-se para este espaço
T

vetorial a distância euclidiana usual.
O atributo (i) procura tipificar o fato de que pólos verdadeiros têm concentrados em si a
energia do sinal. Por outro lado, a potência do ruído branco aditivo se manifesta, em
média, de forma distribuída entre os vários pólos espúrios associados ao ruído. O
atributo (ii) deriva da propriedade dos pólos espúrios fazerem parte de dublets de
Froissart que, em tese, possuem zeros próximos associados para perfazerem o par.
Assim, pólos verdadeiros seriam identificados pela posse de valores mais altos destes
atributos, comparativamente aos pólos espúrios.
É bastante óbvia a relativa fraqueza do atributo (ii), sobretudo no problema desta tese,
uma vez que os pólos verdadeiros também estão próximos da circunferência unitária e
existe uma probabilidade não nula de estarem próximos de zeros do aproximante; mais
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próximos ainda do que pólos componentes de um eventual dublet. Esta consideração é
certamente válida para uma realização do processo, mas sua validade perde força
quando consideramos todo o ensemble. Diante de uma relação sinal-ruído adversa é
esperada uma forte flutuação da posição dos doublets em cada realização do processo e,
pelo menos em algumas realizações, espera-se que o atributo (ii) seja adequado a uma
classificação correta.
No caso de se ter mais realizações disponíveis, torna-se também possível o uso de
critérios geométricos no plano complexo. A estabilidade dos pólos verdadeiros, no caso
dos aproximantes de Padé, implica sua aglutinação localizada à medida que são
consideradas diversas realizações.
Do ponto de vista prático, nesta tese usamos como classificador o algoritmo conhecido
como ‘k-means’ [51] (usando a implementação disponível no programa MATLAB). O
algoritmo k-means é o representante mais simples da classe de algoritmos baseados em
erro quadrático. O erro quadrático de um agrupamento X = {x i | i = 1, K, c}, composto
por c grupos, formados a partir de um conjunto de vetores padrões V = {v i | i = 1,K, p}
é dado por:
c

J (V; X) = ∑∑ v
i =i k∈i

2
(i )
k

− xi

onde v (ki ) é o k-ésimo padrão pertencente ao i-ésimo agrupamento e x i é o centróide do
i-ésimo agrupamento.
Este algoritmo, em poucas palavras, toma alguns dos pólos fornecidos pelos
aproximantes como sementes de classes. Às classes se agrupam os outros pólos, usando
a métrica euclidiana sobre v zi , considerando a distância de cada pólo à média dos
elementos já pertencentes a uma dada classe como critério de pertinência, ou seja, o
pólo passa a pertencer à classe de cuja média mais se aproxima. Uma vez incorporado à
classe, a posição do pólo novo atualiza a média que representa a classe. O processo
termina quando todos os pólos tiverem sua pertinência atribuída. Do algoritmo também
fazem parte critérios de consolidação entre classes. É um algoritmo de implementação
simples que tem complexidade O(c) para c classes. Seus maiores problemas são a
sensibilidade à partição inicial e problemas de convergência para mínimos locais
quando a escolha inicial não é adequada.
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No presente caso, diante da necessidade de separar os pólos em verdadeiros e espúrios,
faz-se a separação em apenas duas classes.

(

A Figura 17 mostra um exemplo de

)

classificação em duas classes no espaço R zi , d zi . Notar que a maioria dos pólos
espúrios se aglutina próximo a (0,0) .
Esta metodologia possui algumas limitações: o resultado frequentemente depende da
semeadura inicial das classes. De forma geral, o desempenho pode ser aferido por
simulações de Monte Carlo (Capítulo 4), tendo como parâmetros de aferição as taxas de
falsos positivos e negativos obtidas.
Utiliza-se geralmente um número alto de classes para separar o plano complexo em
setores nos quais se procuram regiões com alto número de pólos. A existência de tais
regiões reflete a estabilidade dos pólos verdadeiros associados aos aproximantes. Os
fundamentos teóricos que embasam esta busca foram apresentados no Capitulo 2.
Obtida a classe de interesse, isto é, aquela que supostamente comporta os pólos
verdadeiros identificados, para cada agrupamento de pólos faz-se o cálculo de seu
baricentro, tomando como fator de ponderação os resíduos dos respectivos pólos. As
estimativas assim obtidas para a posição dos pólos são então oferecidas como saídas do
algoritmo proposto.
Espaço de Identificação [Rz dz]
1

0.9

Distância polo−zero normalizada

0.8
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0.5
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0.1

0.2
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0.4
0.5
0.6
Módulo do resíduo normalizado

0.7

0.8
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1

Figura 17 – Espaço de identificação utilizado para a separação em duas classes entre pólos
verdadeiros (•) e pólos espúrios (×). Baricentros das classes indicados por (¶)
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4. Resultados

4.1. Resultados de Simulações pelo Método de Monte
Carlo e Caracterização de Desempenho

Estes resultados foram obtidos através de experimentos numéricos em MATLAB e se
baseiam essencialmente na localização de pólos no plano complexo, cujas magnitudes e
fases descrevem os amortecimentos e frequências de um sinal sintético de teste, ao qual
se adicionou ruído branco conforme uma relação sinal-ruído especificada. A repetição
deste procedimento para várias realizações do ruído nos permite criar uma estatística do
comportamento do método.
O modelo do sinal observado:
f (t ) = x(t ) + r (t )

(4.1)

é a soma de um sinal sintético x(t ) e ruído branco gaussiano r (t ) .
O sinal sintético x(t ) utilizado nos testes é formado por três senóides amortecidas com
fases aleatórias e distintas. A fase aleatória dá característica estocástica ao sinal,
tornando-o mais próximo dos sinais reais, produzidos por excitação aleatória, e elimina
a possibilidade de obtermos resultados tendenciosos oriundos de alguma eventual
anomalia do método que possa ser favorável a uma particular composição de fases.
O sinal utilizado nos testes tem a forma:
 3

x(t ) = Re ∑ ak eϕk + ( d k + jωk ) t 
 k =1


(4.2)

onde ak > 0 são as amplitudes, ω k ∈[− π , π ] são as frequência angulares, d k os fatores
de amortecimento, e as fases iniciais {ϕ k } são variáveis aleatórias com distribuição
uniforme em [− π , π ] .
A variável t = n.∆t é discreta e o intervalo de amostragem é ∆t =
frequência de amostragem.

1
, onde f S é a
fS
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Para todos os testes adotamos:
f S = 25Hz ,

ω1 = 2π .1 rad / s , ω 2 = 2π .2 rad / s e ω3 = 2π .3 rad / s ,
d1 = 1% ,

d 2 = 2,5%

e d 3 = 5% ,

a1 = 0,8 ,

a 2 = 0,9

e a3 = 1 .

As amplitudes, frequências e amortecimentos foram escolhidos de forma a simular
sinais de aceleração típicos em estruturas de grande porte. Os amortecimentos são
baixos, normalmente na faixa de 1 a 5% e as frequências são mantidas na faixa de 1 a
10Hz. A frequência de amostragem utilizada é de 25Hz, fornecendo uma banda útil até
12,5Hz. A Figura 3 mostra o tipo de sinal sintético x(t ) , cujos parâmetros pretendemos
estimar. A sequência de ruído { e(t ) }, gerada a cada realização do processo, é branca e
gaussiana

com

as

seguintes

características:

{

E{ e(t ) .e(u )} = 0

∀t , u , onde σ 2 = E e(t )

2

{

}

E e(t ) .e* (u ) = σ 2 δ t , u

} é a variância de e(t ) e δ

t ,u

e

é o delta

de Kronecker.
A relação sinal-ruído é sempre expressa em decibéis (dB) e é definida por:
a k2
∑
k =1 2
3

S / N ≡ 10 log10

σ2

(4.3)

A nosso ver esta não é a definição mais adequada, mas a adotamos por ser de uso
corrente na literatura, permitindo comparação de resultados. Nossa objeção se refere ao
fato de que, para uma dada relação sinal-ruído, a potência do ruído será fixada a partir
dos valores iniciais das amplitudes das senóides, não levando em conta a redução
progressiva da energia do sinal provocada pelo amortecimento, reduzindo a relação
sinal-ruído efetiva com o decorrer do tempo. A definição seria adequada para sinais sem
amortecimento. Para o tipo de sinal que tratamos nos parece mais correto definir a
relação sinal-ruído como a relação entre a energia total do sinal e a energia do ruído:
L

S / N ≡ 10 log10

∑ x(t )
t =1

σ2

2

onde L = comprimento total da série temporal.
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Para ilustração, a Figura 4 mostra o efeito do ruído aditivo sobre o sinal x(t ) quando a
relação sinal-ruído é de 5dB..
Fizemos, de forma preliminar, simulações para avaliar diretamente a precisão do
estimador proposto baseado de aproximantes de Padé. A Tabela 1 a seguir traz um
sumário dos resultados estatísticos (média e variância de 300 realizações) para duas
condições bastante distintas de relação sinal-ruído: 5dB e 50dB.
Para efeito de comparação são apresentados também os resultados do estimador baseado
no algoritmo ESPRIT, cujo desempenho foi caracterizado em [41] e mostrou-se
bastante satisfatório quando comparado a outros métodos de uso corrente na prática de
identificação modal.
Neste confronto as principais deficiências do estimador ESPRIT ficam evidentes:
1.

Viés na estimação de fase (frequência) e do módulo (amortecimento) dos

pólos, mesmo quando em boa relação sinal-ruído.
2.

Colapso na estimação de fase (frequência) a partir de valores de relação

sinal-ruído inferiores a 5dB.
Nas mesmas condições o estimador por aproximantes de Padé mostra desempenho
superior, tanto em viés quanto em variância, além de não mostrar sinais de colapso
abrupto em baixa relação sinal-ruído, indicando que seu desempenho pode se estender
abaixo de 0dB.
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L=200

Pólo
Verdadeiro

Módulo
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1Hz

2Hz

3Hz

(0,96819±0,24859j)

(0,87453±0,48078j)

(0,72450±0,68035j)

0.9996

0.9980

0.9939

50dB

0.9992±0.0006

0.9980±0.0004

0.9939±0.0001

5dB

0.9927±0.0027

0.9917±0.0026

0.9903±0.0029

50dB

0.9918±0.00001

0.9917±0.00001

0.9904±0.00001

5dB

0.9900±0.0013

0.9898±0.0011

0.9895±0.0015

Padé

ESPRIT

Pólo
0.2513

0.5027

0.7540

Verdadeiro
Fase

50dB

0.2512±0.0008

0.5027±0.0004

0.7540±0.0001

5dB

0.2507±0.0047

0.5030±0.0046

0.7545±0.0043

50dB

0.2514±0.00001

0.5023±0.00001

0.7527±0.00001

5dB

0.3926±0.2267

0.5420±0.1491

0.5711±0.1860

Padé

(rad)

ESPRIT

Tabela 1 – Comparação (média e variância) entre estimação por aproximantes de Padé e pelo
algoritmo ESPRIT [41] para relações sinal-ruído de 5dB e 50dB
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Aprofundamos a caracterização de desempenho do método proposto através de uma
simulação numérica intensiva, utilizando o sinal sintético com três senóides amortecidas
descrito no início deste tópico, e variando o comprimento L da série temporal (entre
L = 40 e L = 120 , em passos de 2) e a relação sinal-ruído (entre SNR = -5dB e SNR =

30dB, em passos de 5 dB).
O limite inferior de comprimento L = 40 foi escolhido em função da taxa amostragem
utilizada (fs = 25Hz), a frequência mais baixa presente no sinal sintético (1 Hz) e seu
baixo amortecimento (1%). Tomamos um comprimento mínimo que garante a
representação de pouco mais de um ciclo desta componente senoidal no sinal. Por outro
lado, o limite superior L = 120 foi estabelecido por razões de tempo computacional e de
dimensões das matrizes envolvidas nas várias etapas do algoritmo. A faixa de relações
sinal-ruído utilizadas foi estabelecida em função de verificações experimentais: o
método tem degradação severa em relações sinal-ruído inferiores a -5dB e, do ponto de
vista da aplicação prática em questão, sinais com relação sinal-ruído igual ou superior a
30dB são considerados “excelentes”.
Em cada uma das condições especificadas, geraram-se R = 200 realizações do processo
através do algoritmo de reamostragem (bootstrap) descrito no item 3.2. De cada uma
das realizações foi extraído o seu aproximante de Padé de ordem [L / 2 L / 2] . Para cada
aproximante foram calculados os zeros e pólos e estes foram então submetidos à etapa
de classificação por agrupamento (clustering) para identificação dos pólos verdadeiros.
Nos experimentos o número de pólos verdadeiros identificados variou de zero a algo
superior a seis, sendo seis o número correto, já que o sinal original comportava três
pólos complexos conjugados. Inúmeras vezes algum dos pólos não é identificado, e
muitas outras vezes apenas um pólo foi identificado.
Para caracterizar este comportamento apresentamos na Figura 18 um gráfico que mostra
o número total de pólos identificados para as várias condições de relação sinal-ruído e
comprimento L. Em se tratando de R = 200 realizações, o número total correto para a
identificação de 6 pólos é de 1200. É interessante notar que valores próximos a este total
são alcançados em faixas em torno de L = 50, L = 75 e L = 100, para uma faixa ampla
de relações sinal-ruído, isto é, o algoritmo proposto tende a produzir seis estimativas
para os pólos verdadeiros (não necessariamente corretas, em princípio) quando a ordem
dos aproximantes tende a [50/50], [75/75] ou [100/100]. Esses valores sugerem alguma
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relação com a taxa de amostragem utilizada fs = 25Hz e com a frequência de maior
amplitude presente no sinal, 1Hz.

Numero de Deteçoes de Polos

1500
1000
500
0
30
20
120

10
100
80

0
SNR (dB)

60
−10

40

L

Figura 18 – Número de pólos detectados em 200 realizações do processo em função de comprimento
da amostra (L) e relação sinal-ruído (SNR). Sinal com 3 pares conjugados de pólos.

Para melhor entender esse comportamento, utilizamos o fato de que, neste experimento,
os pólos a serem identificados são conhecidos a priori e criamos gráficos para mostrar o
percentual de detecção de cada pólo.
A Figura 19 mostra esses resultados. Notar que a estrutura de faixas de sucesso na
detecção é bastante visível no caso do pólo em 1Hz (0,96819±0,24859j), que é o pólo de
menor amortecimento. Para o pólo em 2Hz (0,87453±0,48078j), pouco se nota a
estrutura de faixas. A estrutura volta a se manifestar no pólo de 3Hz
(0,72450±0,68035j), embora de forma menos proeminente.e não claramente centrada
em L = 50, 75 ou 100. Ressaltamos ainda o fato de que mesmo em relações sinal-ruído
baixas, em torno de 0 ou -5dB, o algoritmo apresenta capacidade de detecção aceitável.
A degradação do desempenho se dá de forma suave, ao contrário do colapso observado
na técnica ESPRIT [41], que se dava em torno de 5dB.
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Percentual de Deteçoes 0.96819+0.24859i
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Figura 19 – Percentual de detecções para cada pólo do sinal sintético (1 = 100%) em função de
comprimento da amostra (L) e relação sinal-ruído (SNR).
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Nossa atenção se volta agora para o erro quadrático médio e o viés produzido pelo
estimador baseado em aproximantes de Padé.
A Figura 20 mostra o erro quadrático médio obtido para os três pólos identificados.
Nestes resultados cabe ressaltar o baixo valor de erro quadrático médio encontrado,
indicando excelente capacidade de localização da posição dos pólos no plano complexo
e, consequentemente, boa determinação de frequência e amortecimento. Mesmo para
relações sinal-ruído muito baixas o erro quadrático médio se mantém quase sempre
inferior a 0,05, o que é, a nosso ver, um resultado plenamente adequado para as
aplicações em vista.
A estrutura de faixas ou “vales” de baixo erro quadrático médio em função de L também
aqui se faz notar. A Figura 21 foi posicionada de forma a evidenciar este fenômeno.
Nesta mesma figura podemos ver que, em relações sinal ruído superiores a 15dB e nas
faixas “favoráveis”de L, o erro quadrático médio se mantém abaixo de 0,005.
Por outro lado, a Figura 22 foi posicionada para que ficasse claramente perceptível a
degradação suave do erro quadrático médio que se dá em baixas relações sinal-ruído, a
partir de 10dB. Estes experimentos numéricos mostraram que ausência de colapso do
estimador é uma propriedade intrínseca deste algoritmo.
Para avaliar o viés do estimador proposto, apresentamos os resultados da Figura 23. O
viés se mostra consistentemente baixo, nunca superando o valor de 0,1 e apresentando
valores muito menores nos “vales” já discutidos.
Os saltos perceptíveis em valores de relação sinal-ruído inferiores a 0dB se devem ao
fato de que o referido pólo não foi identificado e, neste caso, o viés foi então calculado
entre a posição correta do pólo e o valor (0 + 0j), que era produzido como saída do
algoritmo em caso de não detecção. Consequentemente, os saltos têm valor aproximado
de 1.
Consideramos que, com a apresentação destes resultados experimentais, tenhamos
completado a caracterização das propriedades estatísticas fundamentais do método de
estimação proposto. Não temos, no momento, uma explicação clara para o desempenho
melhorado em certas faixas de comprimento da série temporal. Algumas hipóteses serão
apresentadas no Capítulo 5.
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Erro Quadratico Medio 0.96819+0.24859i
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Figura 20 – Erro quadrático médio dos estimadores dos pólos em função de comprimento da
amostra (L) e relação sinal-ruído (SNR).
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Erro Quadratico Medio 0.96819+0.24859i
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Figura 21 – Erro quadrático médio do pólo em 1Hz, evidenciando a estrutura de “vales” de melhor
desempenho para os comprimentos de amostra L = 50, 75 e 100.

Erro Quadratico Medio 0.87453+0.48078i
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Figura 22 – Erro quadrático médio do pólo em 2Hz, evidenciando a suave degradação de
desempenho do estimador a partir relações sinal-ruído inferiores a 10dB.
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Figura 23 – Viés dos estimadores dos pólos em função de comprimento da amostra (L) e relação
sinal-ruído (SNR).
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4.2. Testes do Algoritmo Proposto na Identificação de
uma Estrutura de Grande Porte
Na referência [40] utilizamos os dados parciais relativos a uma série de experimentos de
identificação modal conduzidos entre 1996 e 1998 no viaduto Z24 sobre a auto-estrada
A1 que liga Berna a Zurique, Suíça. Consideramos adequado utilizar os mesmos dados
para verificar a capacidade de identificação do método aqui proposto, baseado em
aproximantes de Padé, confrontando-o com os resultados de outras referências
internacionais [44] [45].
Tais dados podem ser obtidos no site www.kuleuven.ac.be/bwm/IMAC/, sob o título
Z24-Bridge Vibration Data, Civil Engineering Benchmark - IMAC XIX (2001).
Segue uma descrição da configuração do experimento realizado no viaduto Z24,
baseada em grande parte na referência [40]. Vide referência [46] para maiores detalhes
sobre o experimento.
O estudo foi realizado dentro do programa europeu de pesquisa Brite EuRam BE963157 SIMCES – System Identification to Monitor Civil Engineering Structures, por um
consórcio de universidades, institutos de pesquisa e empresas, liderados pelo instituto
EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research e pela
Universidade Católica de Leuven, Bélgica.
Os dados oferecidos correspondem a nove arranjos (setups) de acelerômetros
posicionados ao longo do tabuleiro do viaduto e em seus pilares. O número de
acelerômetros e sua orientação diferem em cada arranjo. A posição dos acelerômetros
na estrutura é indicada na Figura 26.

Todos os dados foram obtidos com uma

frequência de amostragem fS = 100Hz.
Três séries de experimentos foram realizadas para cada arranjo:
(I)

excitação forçada por dois shakers introduzindo força com espectro
plano de 3 a 30Hz na estrutura;

(II)

queda de uma massa de aproximadamente 100 kg de uma altura de 1
metro;

(III)

excitação natural por tráfego abaixo do viaduto, vento e microssismos.
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Utilizamos os dados disponíveis dos experimentos do tipo (III) para testar o
desempenho do algoritmo proposto, já que pretendemos demonstrar a capacidade de
identificação do método proposto sem conhecer a fonte de excitação. Os resultados
podem ser comparados com as referências [44] e [45], ressalvando-se que ambas as
referências publicam resultados de identificação modal relativos a experimentos que
danificaram a estrutura progressivamente e de forma irreversível. Infelizmente, no site
mencionado acima não há indicação sobre o estado de danificação da ponte quando os
dados foram colhidos. Aparentemente referem-se a um estágio intermediário da série de
experimentos em que a ponte já foi submetida a danos ditos “reversíveis”, isto é, danos
que não chegaram a fazer com que a armadura trabalhasse além da região elástica, mas
foram severos o suficiente para fissurar o concreto. Na referência [44] este estágio
corresponde ao chamado cenário de dano PDT08 – Reference measurements for further
damage cases. Na referência [45] encontramos equivalência no cenário de dano no 8 –
3rd reference measurement, realizado em 20/agosto/1998.
Os resultados de [44] foram obtidos pela aplicação do método FDD – Frequency
Domain Decomposition, que pertence à classe dos métodos de identificação no domínio
da frequência. São apresentados resultados para as frequências e fatores de
amortecimento de seis modos de vibração, sem qualquer indicação de viés ou variância.
Não há menção ao tipo de excitação utilizada para fazer a identificação.
Em [45] foram utilizadas técnicas no domínio do tempo, especificamente a técnica de
identificação SSI - Stochastic Subspace Identification. Apenas os resultados para as
frequências de cinco modos de vibração são apresentados, mas trazem indicação da
variância. Não há menção ao tipo de excitação utilizada para obter estes resultados. A
diferença de técnicas empregadas torna interessante a comparação entre ambos.
Para cada modo a ser identificado, elegemos o sensor posicionado de forma mais
favorável. Buscamos então o arranjo (setup) de acelerômetros que continha dados deste
sensor. Na Tabela 2, para cada valor de frequência estimada é indicado o sensor
utilizado na estimação e as amostras utilizadas.
Após visualizarmos a série temporal de dados de cada acelerômetro, elegemos os
trechos com melhor relação sinal-ruído aparente e fizemos algumas tentativas para obter
a identificação de frequências próximas às mencionadas em [44] e [45]. O processo de
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escolha de trechos para análise não é mencionado explicitamente nas referências, mas
supomos que um método semelhante tenha sido adotado na seleção de trechos.
A tabela a seguir fornece os valores de frequência estimados para cada modo em [40],
[44] e [45], comparando-os com os valores por nós obtidos através da aplicação do
algoritmo baseado em aproximantes de Padé nos arranjos e sensores listados.

Referência

Técnica

Modo 1
(Hz)

Modo 2
(Hz)

Modo 3
(Hz)

Modo 4
(Hz)

Modo 5
(Hz)

[40]

ESPRIT

3,846

4,995

9,762

10,822

-----

[44]

FDD

3,856

4,886

9,783

10,31

12,50

[45]

SSI

3,84

4,67

9,69

10,14

12,11

Tese

PADÉ

3,864

4,798

9,690

10,317

12,500

Setup

1

3

4

6

2

Sensor

512

111

114

128

105

Amostra inicial

1930

12520

10360

10370

13670

Número de amostras

110

120

120

80

80

Tabela 2 – Lista comparativa de frequências estimadas para os primeiros cinco modos de vibração
do viaduto Z24 nas referências [40], [44], [45] e nesta tese.

Na identificação utilizamos um fator de decimação igual a 4, reduzindo a frequência de
amostragem para 25Hz, de forma a utilizarmos um trecho de sinal de maior duração,
evitando o aumento do número de amostras fornecidas ao algoritmo.
Ajustamos o algoritmo para utilizar o número ótimo de amostras em função dos
resultados de sensibilidade ao comprimento da série temporal já discutidos.
Confrontamos na Tabela 3 os valores de amortecimento apresentados na referência [44]
para os cinco primeiros modos de vibração e os estimados pelo método proposto. Os
trechos de sinais selecionados para a aplicação do método eram aqueles em que o
decaimento se mostrava mais evidente. Notar que as estimativas de [44] variam
conforme o cenário de dano em que os dados foram colhidos. O decaimento do modo 5
não pode ser estimado pois a frequência deste modo se situa muito próximo da metade
da frequência de amostragem decimada utilizada e foi, portanto, afetada pelo filtro de
decimação polifásico empregado.
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Referência

Técnica

Modo 1
(%)

Modo 2
(%)

Modo 3
(%)

Modo 4
(%)

Modo 5
(%)

[44]

FDD

0,65 a 0,99

1,30 a 2,31

1,11 a 1,34

0,93 a 1,23

1,17 a 2,34

Tese

PADÉ

0,87

1,81

1,32

1,45

-----

Setup

1

1

4

6

2

Sensor

512

512

114

128

105

Amostra inicial

7870

8700

340

10370

13670

Número de amostras

256

110

120

80

80

Tabela 3 – Lista comparativa de amortecimentos estimados para os primeiros cinco modos de
vibração do viaduto Z24 na referência [44] e nesta tese.

A título de ilustração, apresentamos na Figura 24 o trecho de série temporal produzida
por excitação ambiente, medida no arranjo 3, sensor 111, amostras 12550 a 12749,
utilizado para a identificação da frequência de 4,798 Hz (modo de vibração 2) na Tabela
2. Apresentamos também na Figura 25 um espectro deste trecho de série temporal
obtido através de FFT (periodograma).
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160

180
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Figura 24 – Trecho de série temporal do arranjo 3, sensor 111, amostras 12550 a 12749, excitação
ambiente, utilizado para a identificação da frequência de 4,798 Hz do modo de vibração 2.
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FFT do Sinal a Identificar (fs= 25Hz L= 200)
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Figura 25 – Espectro do sinal presente na série temporal do arranjo 3, sensor 111, amostras 12550 a
12749, excitação ambiente, viaduto Z24.

Figura 26 – Posição dos nós no tabuleiro do viaduto Z24 onde foram instalados acelerômetros.
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Figura 27– Posição dos nós nos pilares do viaduto Z24 onde foram instalados acelerômetros.
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros
É fato conhecido há pelo menos três décadas que os aproximantes de Padé possuem
propriedades de convergência favoráveis quando representam funções meromórficas
[6]. O uso deste tipo de aproximante para a representação de sistemas lineares e de suas
respostas, que são uma composição linear de senóides amortecidas e exponenciais,
surge como uma decorrência natural.
O aproximante de Padé é obtido pela solução de um sistema de equações lineares a
partir dos coeficientes da série de potências truncada da função a ser aproximada. Este
fato traz, ao mesmo tempo, o benefício da simplicidade e a inviabilidade em aplicações
em que se requer a obtenção de soluções como pólos estáveis ou quando se exige a
existência de solução para qualquer ordem do aproximante [53].
Felizmente, a natureza de nosso problema de identificação espectral nos colocou em
posição de independência em relação a essas limitações. Podemos identificar pólos
corretamente mesmo levando em consideração pólos instáveis e temos relativa liberdade
quanto à ordem do modelo a ser utilizada. Esta posição vantajosa, livre de restrições
tradicionais, nos permitiu explorar outras características peculiares dos aproximantes de
Padé, em particular sua notável convergência em capacidade que, em última instância,
garante em condições muito gerais a existência do adensamento de pólos do
aproximante em torno dos pólos da função aproximada. Certamente pode não haver
convergência uniforme, mas ela não se impõe como necessária em nossa técnica.
Outro fator crucial é a existência dos doublets de Froissart e sua peculiar distribuição
sobre o círculo unitário. A percepção de que os pólos espúrios representam o ruído
associado ao sinal e, de forma mais fundamental e original, que o valor médio do
resíduo desses pólos está associado à potência do ruído, é o fulcro de nossa tese.
Estabelecidas estas propriedades, desenvolvemos um algoritmo com base estatística,
utilizando técnicas de reamostragem (bootstrap) e classificação por agrupamento
(clustering), para a identificação dos pólos verdadeiros. A técnica proposta foi
caracterizada por experimentos numéricos e testada em dados reais de uma estrutura de
grande porte. Na faixa usual de relações sinal-ruído encontradas nos experimentos de
identificação modal de estruturas de grande porte, a capacidade de determinação de
frequências e amortecimentos do algoritmo proposto iguala ou supera outras abordagens
que têm o mesmo propósito.
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Para concluir nossa análise, acreditamos haver reunido resultados que são evidências
estocásticas da veracidade dos comentários de Pindor [20], citados ao final do item 2.5,
nos quais afirma que os pólos verdadeiros representados através dos aproximantes de
Padé são “praticamente estáveis” com respeito à perturbação nos dados. Esta
propriedade fascinante, que parece se generalizar para os aproximantes racionais, é a
razão do sucesso do algoritmo proposto nesta tese.
Certos pontos teóricos e alguns novos comportamentos observados nos experimentos
numéricos exigirão análise e estudo aprofundado no futuro.
Um novo ponto a ser esclarecido é o mecanismo que cria a estrutura de “faixas” de
melhor desempenho do algoritmo dependentes do comprimento da amostra.
Aparentemente as faixas se situam em comprimentos relacionados com a frequência do
sinal e com a taxa de amostragem. Como parecem independer da relação sinal-ruído
(vide Figura 19), sua ocorrência pode estar relacionada à condições de mau
condicionamento do sistema de equações que determinam o cálculo dos coeficientes dos
polinômios do aproximante.
Outro fato experimental que requer entendimento aprofundado são as condições que
levam à ocorrência de split de raias e, quando ocorrem, qual o tratamento mais
adequado a ser dado ao resultado do estimador. Este não é um problema exclusivo desta
técnica.
Do ponto de vista teórico, consideramos ser necessário obter uma prova formal de que a
distribuição de resíduos dos doublets está associada à potência do ruído. Este ponto
fundamental, que garante o funcionamento do algorítmo proposto, é hoje apenas uma
conjectura. Ainda do ponto de vista teórico, gostaríamos de provar que a presença de
sinal torna a distribuição de pólos de Froissart dependente da variância do ruído, vide
Figura 1, ao contrário da demonstração de Barone [24], que é válida quando somente
ruído está presente.
Como aprimoramentos da técnica proposta, gostaríamos de examinar melhorias
possíveis na técnica de clustering, utilizando outras estratégias para a seleção do
agrupamento de partida e o uso de outros critérios de distância, como por exemplo o
critério de árvore de cobertura mínima, baseada em grafos.
Gostaríamos também de fazer uma avaliação da técnica proposta por Gilewikcz [19]
para separação dos doublets, baseada na adição de uma função conhecida g à função
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original f, perturbada por ruído, obtendo-se então o aproximante de (f + g). Ao final,
subtrai-se g do aproximante

([M M ]

( f +g)

[M

M ]( f + g ) , resultando numa função racional

)

− g que não pode receber o nome de aproximante de Padé, mas que

apresenta uma estrutura de pólos espúrios em anel afastada do círculo unitário, e que
facilitaria, em princípio, a separação dos pólos verdadeiros que permaneceriam em sua
posição original, próximos do círculo unitário. Esta estratégia precisaria ter sua eficácia
verificada e, se seus resultados fossem confirmados, conduziria a uma possível melhoria
e aplicação conjunta no contexto de nosso algoritmo.
Finalmente, de forma mais geral, pretendemos investigar a possibilidade de uso de
outros aproximantes racionais e suas propriedades.
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