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que fui aluno da Escola Politécnica.
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Resumo

Neste trabalho, procuramos resolver o problema direto da equação da viga de Euler-

Bernoulli bi-engastada com condições iniciais nulas. Estudamos o problema inverso da

viga, que consiste em identificar a fonte de vibração, modelada como um elemento em L2,

usando como dado a velocidade de um ponto arbitrário da viga, durante um intervalo de

tempo arbitrariamente pequeno. A relevância deste trabalho na Engenharia encontra-se,

por exemplo, na identificação de danos estruturais em vigas.

Palavras-chave: Fonte de vibração. Problema inverso. Viga de Euler-Bernoulli.

Abstract

In this work, we try to solve the direct problem of the clamped-clamped Euler-

Bernoulli beam equation, with zero initial conditions. We study the inverse problem

of the beam, consisting in the identification of the source of vibration, shaped as an ele-

ment in L2, using as data the speed from an arbitrary point of the beam, during a time

interval arbitrarily small. The relevance of this work in Engineering, for example, is in

the identification of structural damage in beams.

Keywords: Source of vibration. Inverse problem. Euler-Bernoulli beam.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Neste trabalho, desejamos recuperar a fonte de vibração da viga de Euler-Bernoulli,

por meio da medição da velocidade de um determinado ponto dela, durante um intervalo

de tempo arbitrariamente pequeno, resolvendo, assim, um problema inverso da viga.

De forma simplificada, podemos afirmar que um problema inverso procura, a partir das

observações de um efeito ou de um fenômeno, determinar suas causas.

Um exemplo ilustrativo de problema inverso da Geof́ısica consiste na identificação de

epicentros śısmicos. Embora o interior da Terra não ser diretamente observável, as ma-

nifestações de ondas na superf́ıcie podem ser medidas. Logo, um t́ıpico problema inverso

consistiria em utilizar as medições das ondas śısmicas para determinar a localização do

epicentro de um terremoto, analisando assim a propagação das ondas para a identificação

de sua causa.

Como exemplo adicional, no problema direto da viga de Euler-Bernoulli procura-se

determinar o deslocamento da viga, para quaisquer instantes de tempo e espaço, sendo

conhecidos os parâmetros envolvidos, e as condições iniciais e de contorno. Por outro

lado, o problema inverso consiste, por exemplo, na dedução da força de carregamento

aplicada, a partir do conhecimento dos deslocamentos, em um dado intervalo de tempo,

ou também algum parâmetro f́ısico, como a rigidez EI, a densidade linear ρ, alguma

condição de contorno, etc.

Os problemas inversos não possuem uma definição formal estrita. De maneira geral,

eles podem ser descritos como tendo a finalidade de recuperar uma parte dos dados de
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um problema direto correspondente, a partir da informação de sua solução.

A análise desses problemas contempla, essencialmente, três passos principais. O pri-

meiro é a verificação da unicidade, seguido pela verificação estabilidade (de que pequenas

perturbações nas medições de dados resultam identicamente em pequenas perturbações

nas fontes) e, finalmente, a reconstrução (encontrar processos apropriados a fim de poder

obter uma boa aproximação das incógnitas).

A relevância deste trabalho na Engenharia estrutural encontra-se, por exemplo, na

identificação de danos estruturais em dos são visuais, ou métodos localizados experimen-

tais, tais como testes acústicos ou ultra-sônicos, análise por ressonância magnética da

estrutura, radiografia, etc. Todas essas técnicas exigem que o local do dano seja conhe-

cido a priori, e que a parte da estrutura a ser inspecionada seja facilmente acesśıvel.

Por outro lado, para realizar essa identificação, apenas necessitaremos, como dado de

medição, a velocidade de um ponto qualquer da viga.

Nesta pesquisa, pela determinação da força de carregamento aplicada em uma viga,

podemos inferir em quais pontos da estrutura existem danos ou falhas estruturais, dado

que uma variação na força aplicada induz uma respectiva variação nos parâmetros da

viga.

Considere o operador linear adimensionalizado abaixo:

E =
∂2

∂t2
+ ∆2.

Seja a equação da viga de Euler-Bernoulli Ew0 = δ, em que δ é a força de carregamento

aplicada. Considerando agora o operador Ẽ,

Ẽ = (1 + ε)
∂2

∂t2
+ ∆2,

que possui uma perturbação no primeiro fator, ε ∈ L2(]0, L[), e que essencialmente modela

a rigidez da viga. Suponha que a solução de Ẽw = δ seja dada por w = w0 + w̃. Então

Ẽ(w0 + w̃) = (1 + ε)
∂2(w0 + w̃)

∂t2
+ ∆2(w0 + w̃) = δ
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Distribuindo os termo entre parênteses, e utilizando Ew0 = δ, após algumas simpli-

ficações, obtemos

∂2w̃

∂t2
+ ∆2w̃ = −ε∂

2w0

∂t2
,

e assim, aproximando ∂2w0/∂t
2 por funções escada

∑k
i=1 fi(ti, x), podemos identificar a

perturbação ε, que é uma função em L2(]0, L[).

Nesse sentido, o trabalho apresentado tem por objetivo principal aplicar uma teoria

matemática que permite a identificação da fonte de vibração de uma viga, a partir da

análise de sua dinâmica.

1.1 Revisão Bibliográfica

Para problemas inversos em geral, Isakov [14] reúne diversos resultados sobre a es-

tabilidade e unicidade da identificação de coeficientes de equações diferenciais parciais,

abrangendo a teoria espectral inversa e apresentando alguns métodos numéricos de re-

construção.

O problema da viga vibrante é um dos problemas clássicos e de grande importância

da Engenharia, e sua dinâmica estrutural foi analisada por diversos autores, por exemplo,

por Timoshenko [41].

O trabalho de Barcilon em [2] e [3] discute que dados são necessários para determinar

certas propriedades f́ısicas das vigas, como o momento de inércia I(x) e a área da seção

transversal A(x). Foi demonstrado, como condição suficiente, que são requeridos três

espectros, referentes a três diferentes condições de contorno da viga. Acerca do método

de reconstrução da viga, Barcilon encontrou uma solução para o caso em que o espectro

consistia de pequenas perturbações na viga uniforme, descrito em [4], e posteriormente

McLaughlin [22] desenvolveu o método de recuperação.

McLaughlin [23] utiliza um método de decomposição em um autossistema cujos auto-

valores e autovetores são utilizados para encontrar heterogeneidades em linhas de trans-

missão, e obter uma solução linearizada para o problema inverso. Em [24], a autora
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estuda o problema inverso de identificação dos autovalores de uma equação auto-adjunta

de quarta ordem.

Morassi [27] trata da identificação de danos em vigas vibrantes com um método base-

ado na alteração das frequências naturais. Verifica-se que a mudança dessas frequências

possui relação com a variação de rigidez da viga, e o autor propõe um método de recons-

trução baseado em um algoritmo iterativo. Em [28], o autor propõe que a sensibilidade

de frequência para qualquer estrutura de viga pode ser explicitamente avaliada induzindo

uma perturbação no sistema.

Liang [20] aborda algumas relações teóricas entre a variação das autofrequências e

os pontos de trincas, e apresenta uma equação caracteŕıstica para o problema. Law [19]

propõe um método no qual os parâmetros de uma fissura em uma estrutura são identifi-

cados a partir das medições de deslocamento e da deformação. A fissura é representada

por um delta de Dirac. Na análise do problema inverso para a identificação da fenda,

utiliza-se a técnica de otimização em conjunto com a regularização da solução. Biondi [5]

também utiliza distribuições para representar as trincas na rigidez flexural E(x)I(x) da

viga.

Nicaise em [30] apresenta um método para determinar pontos de força da forma∑K
k=1 akδ(x− ξk) por meio de medições na fronteira, para a equação da viga, adaptando

alguns resultados de [6,7,43], e usando propriedades espectrais de operadores biharmoni-

cos, e resultados de controle de [16,18] além de operadores integrais descritos em [6,43].

Em [15], os autores apresentam um teorema de unicidade para distribuições quase-

periódicas, que pode ser usado, inclusive para a identificação da força aplicada na viga

de Euler-Bernoulli. Neste trabalho, aplicaremos o método descrito nesse artigo, e procu-

raremos resolver o problema da viga definindo f(x, t) = h(t)g(x), com g(x) representada

por um elemento pertencente ao espaço L2.



Caṕıtulo 2

Preliminares

2.1 Espaços Utilizados no Trabalho

Neste caṕıtulo abordaremos brevemente alguns resultados de análise funcional, com

a finalidade de fixar a notação a ser usada no trabalho.

2.1.1 Definições e Propriedades Básicas

Os espaços de Sobolev de ordem inteira positiva são definidos sobre um aberto Ω ∈ Rn.

Por definição, O espaço de Sobolev Hk(Ω) é formado pelo conjunto de todas as funções

u ∈ L2(Ω), de modo que para todo multi-́ındice a , com |a| ≤ k, a derivada parcial Dαu

pertença a L2(Ω), ou seja,

Hk(Ω) = {u ∈ L2(Ω) : Dαu ∈ L2(Ω), ∀|α| ≤ k},

em que Ω é um aberto de Rn. O número natural k é denominado ordem do espaço de

Sobolev Hk(Ω).

A seguinte norma é definida no espaço Hk(Ω):

‖u‖Hk(Ω) =

∑
|α|≤k

‖Dαu‖2
L2(Ω)

1/2

.

Hk(Ω) é um espaço de Hilbert. Em particular temos H0(Ω) = L2(Ω).

Definição 2.1.1 Denotamos por

Hk
0 (Ω)
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o fecho de C∞c (Ω) em Hk(Ω), em que C∞c (Ω) representa o espaço das funções φ : Ω→ R,

infinitamente diferenciáveis e com suporte compacto em Ω.

Definição 2.1.2 O espaço C([0, τ ], Hp(Ω)) compreende todas as funções cont́ınuas u :

[0, τ ] ⊂ R→ Hp(Ω), com

||u||C([0,τ ],Hp(Ω))
.
= max

0≤t≤τ
||u(t)||Hp(Ω) ≤ ∞.

Dada f : X × Y → C, quando necessário, fazemos a identificação, Y 3 t 7→ f(·, t).

A demonstração do seguinte teorema pode ser vista em Adams [1], assim como uma

apresentação detalhada sobre estes espaços.

Teorema 2.1.3 A inclusão Hm
0 (Ω) ⊂ L2(Ω) é cont́ınua. Ademais, como C∞c (Ω) é denso

em L2(Ω), e C∞c (Ω) ⊂ Hm
0 (Ω), demonstra-se que Hm

0 (Ω) é denso em L2(Ω).

2.2 Teorema Espectral

A Teoria Espectral fornece uma maneira de compreender operadores lineares, decom-

pondo o espaço em que eles atuam em espaços invariantes.

Definição 2.2.1 Um operador T : H → H em um espaço de Hilbert H é autoadjunto se

T = T*, ou equivalentemente, 〈Tx, y〉 = 〈x, Ty〉, x, y ∈ H.

No caṕıtulo seguinte, utilizaremos o teorema seguinte, cuja demonstração pode ser

encontrada em Kreyszig [17].

Teorema 2.2.2 Seja o operador compacto auto-adjunto T : H → H definido em um

espaço de Hilbert H. Então existe uma base de Hilbert H, consistindo nos autovetores de

H.



Caṕıtulo 3

Resolução do Problema Direto

Neste caṕıtulo, utilizaremos a seguinte equação governante da viga:

∂2

∂x2

[
EI(x)

∂2w(x, t)

∂x2

]
+ ρA

∂2w(x, t)

∂t2
= g(x)h(t) (3.1)

com 0 < x < L, 0 < t. obtida com as seguintes hipóteses:

• a viga possui forma prismática;

• as seções planas perpendiculares ao eixo central permanecem planas após as de-

formações;

• o material da viga é elástico, isotrópico e homogêneo;

• as deflexões transversais são pequenas.

Em (3.1) w(x, t) denota o deslocamento transversal, g(x)h(t) a força transversal por

unidade de comprimento, e I(x) o momento de inércia da seção transversal, L é o com-

primento da viga, ρ é a densidade do material, A é a área da seção perpendicular da viga,

E é o módulo de elasticidade, g ∈ L2(]0, L[), h ∈ C1, h(0) 6= 0, e I(x) = I constante.1

A análise e dedução das fórmulas são encontrada em vários textos de Resistência de

Materiais, ou por exemplo, em [25] ou [34], p.402.

1Assumimos neste ponto que as seções transversais permanecem paralelas, e que a expressão perma-
nece válida para a viga analisada neste estudo.
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3.1 Solução da Equação Diferencial do Movimento

A equação (3.1) pode ser reescrita como

EI
∂4w(x, t)

∂x4
+ ρA

∂2w(x, t)

∂t2
= g(x)h(t), 0 < x < L, 0 < t. (3.2)

Consideramos as seguintes condições iniciais:

∂w(x, t)

∂x
= w(x, t) = 0, para x = 0 e x = L. (3.3)

∂w(x, t)

∂t
= w(x, t) = 0, para t = 0. (3.4)

Lema 3.1.1 Os autovetores do problema 42u = λu constituem uma base hilbertiana de

H2
0 (Ω).

Demonstração: Procuramos os elementos de H2
0 (Ω) tais que existe λ ∈ C, dependente

de u, de forma que

42u = λu. (3.5)

Inicialmente mostraremos a existência de um operador linear T : H2
0 (Ω)→ H2

0 (Ω) tal

que 42Tw = w, ∀w ∈ H2
0 (Ω). Observe que ele não é a inversa de 42 : H2

0 (Ω) → H−2.

Entretanto, na literatura T é, às vezes, denotado como 4−2. Usando o produto interno

do L2(Ω), obtemos

〈w, v〉 = 〈42Tw, v〉 = [∇(4Tw), v]∂Ω − [4Tw,∇v]∂Ω + 〈4Tw,4v〉.

Como os termos entre colchetes são nulos, chegamos à forma equivalente

〈Tw, v〉H2
0

= 〈w, v〉L2(Ω), ∀v ∈ H2
0 (Ω).

Para provar a existência de T : H2
0 (Ω) → H2

0 (Ω), considere, para w ∈ H2
0 (Ω) fixo, o
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operador linear limitado

v 7→ 〈v, w〉L2(Ω), ∀v ∈ H2
0 (Ω).

Pelo teorema de Riesz, existe um elemento Tw ∈ H2
0 (Ω) associado a cada w ∈ H2

0 tal

que

〈Tw, v〉H2
0

= 〈w, v〉L2(Ω), ∀v ∈ H2
0 (Ω).

Perceba que, acima, estamos identificando o dual do H2
0 (Ω) com ele mesmo. É claro que

T definido dessa forma é linear. Isto prova a existência de T : H2
0 (Ω)→ H2

0 (Ω) desejado.

Provamos agora que se u ∈ H2
0 (Ω) é autovetor de 42, com autovalor λ ∈ C \ {0},

então u também é autovetor de T , com autovalor λ−1, e reciprocamente.

De fato, se u ∈ H2
0 (Ω) é tal que u = λ−142u, então

〈Tu, v〉H2
0

= 〈u, v〉L2(Ω) = λ−1

∫
Ω

4u4v = λ−1〈u, v〉H2
0
, ∀v ∈ H2

0 ,

isto é, Tu = λ−1u. Se Tu = λ−1u, com u ∈ H2
0 (Ω), então 42u = λu, pois

〈u, v〉L2(Ω) = 〈Tu, v〉H2
0

= λ−1〈u, v〉H2
0

= λ−1(42u)(v),

em que a última expressão é interpretada como: (42u)(v) = 〈4u,4v〉L2(Ω).

Isso significa que para determinar os autovetores do problema (3.5), basta acharmos

os autovetores do operador linear T : H2
0 (Ω) → H2

0 (Ω). A principal vantagem é que

podemos invocar o teorema espectral para operadores lineares compactos auto-adjuntos,

pois T é compacto e auto-adjunto. A justificativa de que T é um operador compacto é

dada a seguir.

Tomamos uma seqüência fracamente convergente (uk)k∈N ⊂ H2
0 (Ω), uk ⇀ u. A

inclusão H2
0 (Ω) ↪→ L2(Ω) é compacta, pois ela é a composição entre uma inclusão cont́ınua

(H2
0 ↪→ H1

0 ) com uma compacta. A inclusão H1
0 (Ω) ↪→ L2(Ω) é compacta pelo teorema

de Rellich (vide [9], p. 272). Isso significa que (uk)k∈N converge fortemente em L2(Ω).

Como 〈Tu, v〉H2
0

= 〈u, v〉L2(Ω), ‖Tu‖H2
0 (Ω) = 〈u, Tu〉L2(Ω), e, além disso, existe C > 0
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tal que ‖v‖L2(Ω) < C‖v‖H2
0 (Ω), e para qualquer v ∈ H2

0 (Ω), temos

‖Tuk − Tu‖2
H2

0 (Ω) =〈uk − u, Tuk − Tu〉L2(Ω) ≤ ‖uk − u‖L2(Ω)‖Tuk − Tu‖L2(Ω)

< C‖uk − u‖L2(Ω)‖Tuk − Tu‖H2
0 (Ω).

Dáı conclúımos que existe C > 0 tal que ‖Tuk − Tu‖H2
0 (Ω) < C‖uk − u‖L2(Ω). Assim,

(uk)k∈N ⊂ H2
0 (Ω) converge fortemente. Isso prova que T : H2

0 (Ω)→ H2
0 (Ω) é um operador

linear compacto.

É imediato que T é auto-adjunto, pois

〈Tu, v〉H2
0 (Ω) = 〈u, v〉L2(Ω) = 〈v, u〉L2(Ω) = 〈Tv, u〉H2

0 (Ω) = 〈u, Tv〉H2
0 (Ω).

Agora, invocamos o teorema 2.2.2, para concluir que existe uma base hilbertiana do

H2
0 (Ω) formada pelos autovetores do problema (3.5).

Considere agora, a equação

d4S(x)

dx4
=
ρAω2

EI
S(x) = β4S(x). (3.6)

cuja solução, observando as condições iniciais

dS(x)

dx
= S(x) = 0, para x = 0 e x = L, (3.7)

é expressa por:

Sn(x) = Cn(sinh βnx− sin βnx+ γn(cosh βnx− cos βnx)) (3.8)

com

γn =
sinh βnL− sin βnL

cos βnL− cosh βnL
(3.9)

e C2
n = (

∫ L
0
| sinh βnx−sin βnx+γn(cosh βnx−cos βnx)| dx)−1, e assim, ||Sn||L2 = 1. Para

cada n ∈ N, βn ∈ R satisfaz a equação cos βnL cosh βnL = 1. Desta condição, verifica-se

que βn = O(n). Além disso, em [30] os autores demonstram que existe uma constante
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K > 0, independente de n, tal que

|Sn(x)| < K, ∀x ∈ [0, L],∀n ∈ N. (3.10)

Verifica-se que o conjunto de funções S = {Sn(x)|n ∈ N} é ornonormal. Como

C∞c (]0, L[) ⊂ H2
0 (]0, L[) ⊂ L2(]0, L[), e C∞c é denso em L2 (vide [1] p. 28), segue que

H2
0 (]0, L[) é denso em L2(]0, L[). Assim, os autovetores do problema (3.5) formam uma

base de L2(]0, L[), logo, pela equação (3.6), S é denso em L2(]0, L[).

Representaremos g ∈ L2(]0, L[) da forma:

g(x) =
∞∑
n=1

AnSn(x) (3.11)

Como ∞ > ||g||2L2 =
∞∑
n=1

||AnS(x)||2 =
∞∑
n=1

|An|2, vemos que (An)n∈N ∈ `2.

Realizando o método de separação de variáveis, podemos supor que a resposta dinâmica

w(x, t) possa ser representada por:

w(x, t) =
∞∑
n=1

Gn(t)Sn(x). (3.12)

E assim, substituindo as equações (3.11) e (3.12) em (3.2), obtemos:

∞∑
n=1

(
β4
nEIGn(t) + ρAGn(t)′′ − Anh(t)

)
Sn(x) = 0 (3.13)

Dessa forma, a expressão entre parênteses deve satisfazer:

ρAGn(t)′′ + β4
nEIGn(t)− Anh(t) = 0. (3.14)

Definindo agora

ωn =

√
EI

ρA
β4
n = β2

n

√
EI

ρA
(3.15)

e resolvendo a equação diferencial (3.14), chegamos à expressão
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Gn(t) =
An
ωnρA

∫ t

0

h(t− τ) sin(ωnτ)dτ. (3.16)

Finalmente, por 3.12, chegamos à solução:

w(x, t) =
∞∑
n=1

An
ωnρA

[∫ t

0

h(t− τ) sin(ωnτ)dτ

]
Sn(x). (3.17)

O seguinte teorema encontra-se demonstrado em [9], p. 288:

Teorema 3.1.2 Seja Ω aberto, limitado e ∂Ω suave. Seja m um inteiro não-negativo.

Suponha que u ∈ L2(]0, T [;Hm+2(Ω)), com u′ ∈ L2(]0, T [;Hm(Ω)). Então temos que

u ∈ C([0, T ];Hm+1(Ω)).

Pela aplicação do teorema anterior, demonstramos o seguinte Lema:

Lema 3.1.3 Seja w definida em (3.17). Assim, para todo τ > 0, w ∈ L2(]0, τ [;H4(Ω)),

w ∈ C([0, τ ];H1(Ω)), w′ ∈ C([0, τ ];H3(Ω)).

Demonstração: Temos que Ω = ]0, L[ é aberto, e ∂Ω = {0, L} é suave. Obtemos, por

diferenciação e realizando integração por partes:

w(x, t) =
∞∑
n=1

An
ω2
nρA

[
− h(0) cos(ωnt) + h(t) +

∫ t

0

h′(t− τ) cos(ωnτ)dτ)
]
Sn(x);

∂w(x, t)

∂t
=

∞∑
n=1

An
ωnρA

[
h(0) sin(ωnt) +

∫ t

0

h′(t− τ) sin(ωnτ)dτ
]
Sn(x);

∂2w(x, t)

∂t2
=

∞∑
n=1

An
ρA

[
h(0) cos(ωnt) +

∫ t

0

h′(t− τ) cos(ωnτ)dτ
]
Sn(x).

Como ωn = O(n2), e que as funções de dentro dos colchetes são limitadas no tempo,

conclúımos que ∂2w/∂t2 ∈ L2(]0, T [;L2(Ω)). Analogamente, verifica-se que ∂w/∂t ∈

L2(]0, T [;H2(Ω)) e w ∈ L2(]0, T [;H4(Ω)). Logo, pelo teorema (3.1.2), com m = 0 e

m = 2, provamos o Lema.

Considerando a equação (3.18), como O(dkSn(x)/dxk) = O(nk), vemos que o traço

das funções w e ∂w
∂x

, em x = 0 e x = L está bem definido, e pelo Lema (3.1.3) as condições

iniciais e de contorno (3.3) e (3.4) são satisfeitas.
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Observação: Vale sublinhar que a decisão da escolha do espaço da função g(x) =
∞∑
n=1

AnSn(x) é determinada pela verificação das condição de contorno. Se as condições

de contorno envolvessem derivadas maiores ordens, e com a hipótese de que estamos

trabalhando em L2(Ω), não teŕıamos regularidade suficiente para definir as condições de

contorno na fronteira do espaço. Nesse caso apenas podeŕıamos definir a função g de

(3.1) em H1(Ω).

No caso em questão, vemos que a função ∂2w/∂t2 ∈ L2, pois (An) ∈ `2. Por outro

lado, se na representação de ∂2w/∂t2 tivéssemos o fator An

ζ
, com ζ = O(nk) no somatório,

com k ≥ 1, então podeŕıamos definir g ao menos no espaço H−1. E assim, ampliaŕıamos

os resultados deste estudo, pois podeŕıamos considerar como pontos de força uma soma

arbitrária de delta de Diracs, por exemplo.

No prosseguimento de nosso estudo, desejamos encontrar uma condição suficiente para

determinarmos, de forma única, (An)n∈N, e por conseguinte, a distribuição g definida em

(3.11). Assim, demonstraremos primeiramente o seguinte Lema:

Lema 3.1.4 A solução (3.17), pode ser escrita como

w(x, t) =

∫ t

0

h(t− τ)

[
∞∑
n=1

An
ωnρA

sin(ωnτ)Sn(x)

]
dτ, (3.18)

para t ∈ [0, T0] e x ∈ [0, L].

Demonstração: Para qualquer x ∈ [0, L] fixo, considere a soma formal

τ 7→
∞∑
n=1

An
ωnρA

sin(ωnτ)Sn(x), (3.19)

para τ ∈ [0, t] e t ≤ T0. Tal soma define uma distribuição de ordem um na variável τ . De

fato, para qualquer φ ∈ C∞([0, t]), a sequência

σ
.
=

(〈
N∑
n=1

An
ωnρA

sin(ωnτ)Sn(x), φ

〉)
n∈N

(3.20)
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converge em C . Além disso, é válida a seguinte estimativa,

∣∣∣∣∣
〈

N∑
n=M

An
ωnρA

sin(ωnτ)Sn(x), φ

〉∣∣∣∣∣ < K(t sup
τ∈[0,t]

|φ′(τ)|+ φ(0)− φ(t))
N∑

n=M

An
ω2
nρA

, (3.21)

em que K é a constante definida em (3.10). A partir desta estimativa, vemos que a

sequência σ é Cauchy em C, e assim, a distribuição de ordem um

Tx
.
= lim

N→∞

N∑
n=1

An
ωnρA

sin(ωnτ)Sn(x), (3.22)

é bem definida, para cada x ∈ [0, L] fixado. Escolhendo, para qualquer 0 ≤ t ≤ T0,

h ∈ C1([0, t]), podemos escrever

∫ t

0

h(t− τ)

[
∞∑
n=1

An
ωnρA

sin(ωnτ)Sn(x)

]
dτ = 〈Tx, h(t− ·)〉

= lim
N→∞

〈
N∑
n=1

An
ωnρA

sin(ωnτ)Sn(x), h(t− τ)

〉

=
∞∑
n=1

An
ωnρA

[∫ t

0

h(t− τ) sin(ωnτ)dτ

]
Sn(x).

Iremos utilizar um resultado (Teorema 3.1.5), que encontra-se em [30], e cuja de-

monstração pode ser vista em [31] (vide também [6]). Para T0 > 0, h ∈ C1([0, t]), em que

h(0) 6= 0, definimos o operador K : L2(0, T0)→ L2(0, T0) como

(Kψ)(t) =

∫ t

0

h(t− s)ψ(s)ds, ∀t ∈]0, T0[. (3.23)

Definimos o espaço Λ⊥ ⊂ L2(0, T0) como sendo

Λ⊥ = {η ∈ L2(0, T0) : (h, η)L2(0,T0) = 0} (3.24)

e o operador projeção P : L2(0, T0)→ Λ⊥.

Teorema 3.1.5 O operador PK : L2(0, T0) → Λ⊥ pode ser estendido a um operador
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limitado de H−1(0, T0) para L2(0, T0), satisfazendo a desigualdade

C−1||PKψ||L2(0,T0) ≤ ||ψ||H−1(0,T0) ≤ C−1||PKψ||L2(0,T0),

para alguma constante C > 0.

Agora, aplicando o Teorema 3.1.5 para a expressão (3.18), utilizando o conjunto de

dados {w(x, t) = 0 : (x, t) ∈ Ω×]0, T0[}, conclúımos que

∞∑
n=1

An
ωn

sin(ωnt)Sn(x) = 0, (x, t) ∈]0, L[×]0, T0[. (3.25)

Invocaremos neste ponto um teorema de unicidade para os coeficientes, em uma dis-

tribuição quase-periódica representada na forma (3.25). Antes apresentaremos a seguinte

definição:

Definição 3.1.6 Dizemos que a seqüência Λ = (λn)n∈N é um conjunto uniforme-

mente discreto se existe δ > 0 tal que i 6= j ⇒ |λi − λj| > δ.

O resultado seguinte encontra-se demonstrado em [15]:

Teorema 3.1.7 Dado um conjunto Λ = (λn)n∈N, uniformemente discreto, tal que exis-

tam n0 ∈ N, C ∈ R+ tais que n > n0 ⇒ |λn| > Cnα, se α > 1 e (αn)n∈N ∈ s′ (isto é, existe

q ∈ Z+, tal que (nqan)n∈N ∈ `1), então se existe τ > 0 de modo que
∑

n∈N ane
iλt = 0,

para todo t ∈ [−τ, τ ], temos que (an)n∈N = {0}.

Seja x0 ∈ Ω e aplique o Teorema 3.1.7 na expressão (3.25). Conclúımos que, se

Sn(x0) 6= 0, então An = 0. Agora, para cada n ∈ N, existe x ∈ Ω tal que Sn(x) 6= 0. De

fato, caso contrário, suponhamos que para n0 ∈ N, tenhamos Sn0(x) = 0, para qualquer

x0 ∈ Ω. Então, a função φ ∈ C∞c (Ω) teria mais de uma única representação utilizando-se

a base de Hilbert {Sn : n ∈ N}, o que é imposśıvel.

Portanto, conclúımos que o conjunto de dados {w(x, t) = 0 : (x, t) ∈ Ω×]0, T0[} é

suficiente para determinarmos, de forma única, (An)n∈N, e por conseguinte, a distribuição

g definida em (3.11).
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Resumimos no teorema seguinte o resultado de unicidade que acabamos de demons-

trar.

Teorema 3.1.8 Seja T0 > 0 e Ω ⊂]0, L[ aberto, arbitrários. No problema (3.2), com

h ∈ C1([0, t]), h(0) 6= 0 temos que o conjunto de dados {w(x, t) = 0 : (x, t) ∈ Ω×]0, T0[}

é suficiente para determinarmos, de forma única, g definida em (3.11).



Caṕıtulo 4

Solução do Problema Inverso e Experimentos

Numéricos

Neste caṕıtulo, apresentaremos o método de identificação e os principais resultados

do artigo [15], e que utilizaremos para a realização dos experimentos práticos. As de-

monstrações podem ser encontradas no referido texto.

Escolhemos representar a função h(t) com uma série de cossenos, dado que essa série

converge uniformemente para qualquer função par, de classe C1, em ]−T0, T0[ (vide [42]),

dado que {cos(πmt/T0)} é denso em C1([0, T0]). Podeŕıamos ter escolhido uma série de

senos, mas como devemos ter por hipótese h(0) 6= 0, essa representação necessitaria ter

um fator constante, não nulo, o que dificultaria a representação de w(x, t) ao truncarmos

a série para obtermos a função hM . Por essa razão, a escolha de uma série de cossenos

resulta natural no caso.

Assim, com o objetivo de resolver a equação diferencial empregando uma série de

Fourier para h, encontraremos, primeiramente, a solução com o termo geral, h(t) =

kmcos(πmt/T0) em (3.17), com T0 > 0 representando o peŕıodo de medição da força de

carregamento. Observe que sempre é posśıvel escolher T0 > 0 tal que

{ω2
n : n ∈ N} ∩ {πm/T0 : 0 < m < M} = ∅ (4.1)
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de forma que o conjunto

Λ = {ω2
n : n ∈ N} ∪ {πm/T0 : 0 < m < M} (4.2)

seja uniformemente discreto (conforme definido em (3.1.6)).

Substituindo h nessas equações, e considerando as mesmas condições iniciais, obtemos

a solução abaixo:

w(x, t) =
∞∑
n=1

Ankm
(ω2

n − (πm/T0)2)ρA

[
cos(πmt/T0)− cos(ωnt)

]
Sn(x). (4.3)

Supondo, então, uma aproximação de h por hM , com hM ∈ C1, como uma série finita

conhecida a priori, da seguinte forma,

hM(t) =
M∑
m=0

km cos(πmt/T0), (4.4)

obtida através do truncamento da série de Fourier de h ∈ C1, no intervalo ] − T0, T0[.

Então verifica-se que hM → h absoluta e uniformemente. Assim, se wM satisfaz (3.2)

com h substitúıdo por hM , então wM → w uniformemente em [0, L] × [0, T0]. Podemos

assim, gerar os dados para o problema inverso, pela solução de (3.2), com hM no lugar

da função original h.

Assim, podemos, por linearidade, substituir hM em (3.17), e pela equação (4.3), ob-

temos a solução final seguinte.

w(x, t) =
∞∑
n=1

An
ρA

M∑
m=0

km
ω2
n − (πm/T0)2

[cos(πmt/T0)− cos(ωnt)]Sn(x). (4.5)

Seja x0 ∈]0, L[ arbitrário. Definindo a função Ux0 ∈ H1(]0,∞)) como a velocidade de

um ponto x0 da viga, temos:
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Ux0(t) :=
∂w(x0, t)

∂t
=
∞∑
n=1

An
ρA

M∑
m=0

km
ω2
n − (πm/T0)2

[cos(πmt/T0)− cos(ωnt)]
′ Sn(x0)

=
∞∑
n=1

An
ρA

M∑
m=0

−km
ω2
n − (πm/T0)2

[(πm/T0) sin(πmt/T0)− ωn sin(ωnt)]Sn(x0)

=
∞∑
n=1

An
ρA

M∑
m=0

km ωn
(πm/T0)2 − ω2

n

[
(πm/T0)

ωn
sin(πmt/T0)− sin(ωnt)

]
Sn(x0).

(4.6)

Definindo agora,

αn,m = An
kmωnSn(x0)

ρA((πm/T0)2 − ω2
n)

(4.7)

e substituindo na expressão (4.6), temos:

Ux0(t) =
∞∑
n=1

M∑
m=0

αn,m

[
(πm/T0)

ωn
sin(πmt/T0)− sin(ωnt)

]
. (4.8)

Reescrevendo cada termo do somatório, da seguinte maneira,

αn,m (πm/T0)

ωn
sin(πmt/T0)− αn,m sin(ωnt) =

− i
2

[
αn,m (πm/T0)

ωn
cos(πmt/T0) +

αn,m (πm/T0)

ωn
i sin(πmt/T0)

]
+

i

2

[
αn,m (πm/T0)

ωn
cos(−πmt/T0) +

αn,m (πm/T0)

ωn
i sin(−πmt/T0)

]
+

i

2
[αn,m cos(ωnt) + αn,mi sin(ωnt)]

− i

2
[αn,m cos(−ωnt) + αn,mi sin(−ωnt)],

resulta

αn,m (πmt/T0)

ωn
sin(πmt/T0)− αn,m sin(ωnt) =

−i αn,m (πmt/T0)

2ωn
eπimt/T0 +

i αn,m (πmt/T0)

2ωn
e−πimt/T0 +

i αn,m
2

eiωnt − i αn,m
2

e−iωnt.
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Dessa forma, podemos representar Ux0 da forma abaixo:

Ux0(t) =
∞∑
n=1

( M∑
m=0

− i αn,m (πmt/T0)

2ωn
eπimt/T0 +

i αn,m (πmt/T0)

2ωn
e−πimt/T0

+
i αn,m

2
eiωnt − i αn,m

2
e−iωnt

)
. (4.9)

Como estamos lidando com séries absolutamente convergentes, podemos reescrever

(4.9) como

Ux0(t) =
M∑
m=0

( ∞∑
n=1

−i αn,m (πmt/T0)

2ωn
eπimt/T0 +

i αn,m (πmt/T0)

2ωn
e−πimt/T0

)

+
∞∑
n=1

( M∑
m=0

i αn,m
2

eiωnt − i αn,m
2

e−iωnt

)
. (4.10)

Seja agora, λ1,n = (−1)nωdn
2
e e λ2,m = (−1)m π

T0
dm

2
e, em que dn

2
e representa o menor

inteiro x tal que n/2 ≤ x. Dessa maneira, (4.10) pode ser reescrito como

Ux0(t) =
M∑
m=0

(−1)mµdm
2
ee
iλ2,mt +

∞∑
n=1

(−1)nνdn
2
ee
iλ1,nt, (4.11)

em que temos

µm = −
∞∑
n=1

i αn,m (πmt/T0)

2ωn
, (4.12)

νn =
M∑
m=0

i αn,m
2

. (4.13)

Agora, definindo Λ1 = (λ1,n)n∈N ∪ (λ2,m)m∈Z+ e reordenando Λ1 em ordem cres-

cente dos módulos de seus elementos, obtemos de Λ1 uma nova sequência ordenada,

Λ = (λn)n∈N.

Evidentemente, a expressão (4.11) pode ser colocada na forma

Ux0(t) =
∞∑
n=1

α̃ne
iλnt. (4.14)

em que a maioria dos coeficientes α̃n pertence ao conjunto (νn), com um número finito
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apenas pertencendo ao conjunto (µm).

Apresentamos a seguir o método que permite recuperar (αn)n∈N ⊂ s′ a partir do

conhecimento de Ux0 em um intervalo limitado I ⊂ R.

4.1 Método de Identificação

Conforme o método de [15], utilizaremos uma famı́lia de funções definida como segue:

φ1,m,τ (ξ) =

[
sin((ξ − λm)τ)

(ξ − λm)τ

]2

, ∀m ∈ N,∀τ > 0. (4.15)

Podemos observar que as suas transformadas de Fourier possuem suporte compacto:

φ̂1,m,τ (t) = (Hτ ∗Hτ )(t)e
−itλm , (4.16)

Hτ (t) =
1

2τ
χ]−τ,τ [t, τ > 0, (4.17)

com m ∈ N, τ > 0.

Agora, definimos

Pτ (m,n) = φ1,m,τ (λn),

e

B(m) = 〈Ux0 , φ̂1,m,τ 〉 =
∑
n∈N

α̃nPτ (m,n). (4.18)

Considere, agora, o operador T : `2 → s′, dado por (α̃n)n∈N → (B(m))m∈N.

Podemos observar que a aplicação de T pode ser interpretada como realizar o produto

com uma matriz de ordem infinita:
B(1)

B(2)

...

 =


Pτ (1, 1) Pτ (1, 2) Pτ (1, 3) . . .

Pτ (2, 1) Pτ (2, 2) Pτ (2, 3) . . .

...
...

... . . .



α̃1

α̃2

...

 . (4.19)

Para resolver o problema numérico, necessitamos realizar um truncamento nas matri-

zes de (4.19), e considerar o sistema obtido a partir dessa aproximação. Ou seja:
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B(1)

B(2)

...

B(N)


=



Pτ (1, 1) Pτ (1, 2) . . . Pτ (1, N)

Pτ (2, 1) Pτ (2, 2) . . . Pτ (2, N)

...
...

...
...

Pτ (N, 1) Pτ (N, 2) . . . Pτ (N,N)





α̃(1)

α̃(2)

...

α̃(N)


= TN



α̃(1)

α̃(2)

...

α̃(N)


. (4.20)

Encontramos, pela resolução do sistema linear (4.20), recuperamos a seqüência trun-

cada α̃, conseguimos identificar os primeiros elementos da sequência (An)n∈N e também

a função g(x). Todas as operações formais descritas acima, incluindo as considerações de

convergência, são demonstradas em [15].

4.2 Estabilidade

Suponhamos que a informação que temos à disposição seja Ux0(t) + e(t), em que e(t)

representa o erro de medição, e que pode ser limitado, a priori, em

||e(t)||L2 ≤ εerro. (4.21)

Então, definindo

Be(m) = 〈e(t), φ̂1,m,τ 〉,

existe um limitante superior para ||T−1
N (Be(m)))m∈{1,...,N}||, que estima o erro dos (αn)

recuperados, e que é dado por

||T−1
N (Be(m)))m∈{1,...,N}||`2 ≤ εerro

√
N + 1

2τ
. (4.22)

Assim, vemos que, dependendo do intervalo de tempo τ considerado para a realização

do experimento, teremos uma limitação na quantidade N de coeficientes da série de

Fourier que modela a solução do problema. Por exemplo, se τ for um instante muito

pequeno de tempo, da ordem de centésimos de segundos, então vemos que o erro dos

coeficientes identificados pode ser ampliado consideravelmente.

Ao contrário, se τ puder ser escolhido, por exemplo, como 20s, então podemos utilizar
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na série até 40 fatores, e garantir que o erro na função recuperada será menor ou igual

do que o erro de medição.

4.3 Experimentos Numéricos

Encerraremos este trabalho com a realização de alguns experimentos numéricos, des-

tinados a ilustrar a identificação da fonte de rúıdo da viga. Foi utilizado o software

Mathematica [44] para a realização do experimento.

Nesta ilustração do problema, consideramos o seguinte conjunto de dados e parâmetros

para a realização do experimento:

• Módulo de elasticidade E = 200GPa,

• Momento de inércia I = 5 · 10−3 kg m2,

• Comprimento da viga L = 5m,

• Ponto de medição da viga x0 = 1m,

• Densidade linear ρ = 19.3 kg/m,

• Área da seção transversal A = 10−3m2,

• h(t) = t2,

• An = cos(n)
(n+8.9)3

.

Estamos considerando no experimento a função hM(t) = π2/3 − 4 cos( π
T0
t), como

aproximação de h(t) = t2, e M = 1.

4.3.1 Estabilidade

Desejamos ilustrar a aplicação da fórmula da seção (4.2). Seja e(t) uma função

aleatória, representando o erro de medição, tendo, por hipótese, ||e(t)||L2 = 0.03.

Assim, resulta que ||T−1
N (Be(m)))m∈{1,...,N}||`2 ≤ 0.03

√
N+1

2τ
.

Supondo que o peŕıdo de medição seja de τ = 0.10s, vemos que se N = 3, já teremos

uma ampliação de 9 vezes no erro da função a ser identificada. Necessitamos então,
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Figura 4.1: Ilustração da função erro e(t)

aumentar o peŕıodo de medição, mas essa possibilidade muitas vezes é limitada pelas

condições f́ısicas do sistema.

4.3.2 Elaboração dos Experimentos e Resultados

Utilizaremos a função Ux0(t) + e(t), descrita em (4.6) como a velocidade de um ponto

x0 da viga e tomaremos uma aproximação de w e Ux0 , respectivamente, como:

w(x, t) =
14∑
n=1

An
ρA

1∑
m=0

km
ω2
n − (πm/T0)2

[cos(πmt/T0)− cos(ωnt)]Sn(x) (4.23)

e

Ux0(t) =
28∑
n=1

α̃ne
iλnt. (4.24)

Neste experimento, através da identificação de α̃n e, por conseguinte, de αn,m, iremos

recuperar os primeiros 10 coeficientes de An e dessa forma, podemos realizar uma esti-

mativa da função g(x). O intervalo de tempo escolhido será de [−T0, T0], para T0 = 5,

10, 20 e 30s.

Através do método descrito na seção (4.1), consideramos os dados definidos ante-

riormente neste caṕıtulo, e realizando a medição no ponto x0, obtemos os resultados

ilustrados nos gráficos das figuras (4.2), (4.3) e (4.4).

Como as funções Sn(x) consideradas em (3.8) possuem fatores hiperbólicos, conforme

x e n aumentam, observa-se que a precisão exigida na identificação dos valores de (βn), e

no cálculo de Sn(x), se torna muito elevada para obter um resultado numérico com uma
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acurácia satisfatória. Uma solução encontrada foi distribuir os fatores de modo que os

termos hiperbólicos estivessem juntos, e trabalhamos com a função S̃n(x), dada por

S̃n(x) = Cn[(sinh βnx+ γn cosh βnx)− (sin βnx+ γn cos βnx)] (4.25)

Vemos na figura (4.5) alguns exemplos ilustrativos de como essa alteração consegue cor-

rigir alguns dos erros de processamento numéricos.

Figura 4.2: Ilustração de w(1, t) nos instantes t = 0s a t = 50s.

10 20 30 40 50

-1.0

-0.5

0.5

1.0

Figura 4.3: Ilustração de Ux0(t) nos instantes t = 0s a t = 50s.



4.3 Experimentos Numéricos 26

(a) T0 = 5s (b) T0 = 10s

(c) T0 = 20s (d) T0 = 30s

Figura 4.4: Ilustração da função g(x) recuperada, em preto, juntamente com a função g(x)
original, em traçado mais grosso.

(a) S20(x) (b) S̃20(x)

(c) S60(x) (d) S̃60(x)

Figura 4.5: Gráficos das funções Sn(x) e S̃n(x), para n = 20 e n = 60, exibindo a limitação
numérica de processamento do Mathematica.



Caṕıtulo 5

Conclusões Finais

Apresentamos a solução do problema direto da viga vibrante, e resolvemos o pro-

blema inverso a fim de encontrar a fonte de vibração por meio da medição da velocidade

de um determinado ponto dela, em um intervalo de tempo arbitrariamente pequeno. A

relevância na Engenharia do trabalho está na identificação de danos estruturais em vigas.

Consideramos, no estudo, a teoria de vigas de Euler-Bernoulli, devido à sua simpli-

cidade e por permitir aproximações bastante razoáveis para muitos problemas. Também

abordamos a solução do problema inverso e os resultados de unicidade que permite a re-

cuperação da fonte de vibração da viga, através da identificação dos coeficientes da série

que representa a força g(x), e realizamos alguns experimentos numéricos ilustrativos.

Com este estudo, esperamos ter exposto uma teoria que pode permitir expandir alguns

resultados dos trabalhos de Nicaise, citados na Revisão Bibliográfica. Como continuidade

do trabalho, podeŕıamos considerar funções em outros espaços além do L2, como o H−1,

e assim, generalizar a pesquisa de outros autores que representam a força aplicada nesses

espaços, mas como soma finita de delta de Diracs, ou inclusive, realizar a identificação

de danos em vigas, com outras condições de contorno e de fronteira.

Outra possibilidade de desenvolvimento do trabalho consiste em realizar a recuperação

também da função hM(t), através da série (Km). Além disso, acreditamos ser oportuno
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fazer uma análise mais aprofundada da modelagem do experimento no Mathematica, de

modo a ampliar o número de coeficientes identificados, e corrigir as distorções, de ordem

computacional, devidas ao cálculo numérico das funções hiperbólicas.

Finalmente, podeŕıamos considerar a realização de alguns experimentos práticos, que

permitiriam verificar e adaptar a teoria de acordo com os resultados a serem obtidos em

laboratório.
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