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RESUMO 

LIBARDI, A L. (2000). Técnicas de Cancelamento de Massa em Análise Moda/ 

Experimental. São Carlos. 132p. Dissertação (Mestrado)- Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Esta dissertação tem como objetivo principal o estudo das técnicas de 

cancelamento de massa, bem como suas aplicações em análise modal experimental. 

Estas técnicas são utilizadas na redução de determinados erros nos dados de resposta em 

frequência da estrutura sob estudo. Estes erros são por sua vez causados por fontes 

adicionais de inércia, tais como acelerômetros e transdutores de força, que são 

frequentemente utilizados nos ensaios para o levantamento das características dinâmicas 

da estrutura. As técnicas de cancelamento de massa estudadas neste trabalho são 

desenvolvidas a partir de uma modelagem das relações de entrada e saída no domínio da 

frequência , utilizando-se para tanto as Funções de Resposta em Frequência (FRF), bem 

como conceitos de subestruturação. Os modelos analíticos utilizados no problema de 

cancelamento de massa são também aplicados na geração de FRFs desconhecidas para a 

estrutura sob estudo, a partir de um subconjunto de FRFs medidas com massas 

adicionais acopladas à estrutura. Os métodos estudados são aplicados a dados obtidos 

através de simulações numéricas em sistemas discretos, bem como a dados 

experimentais provenientes de ensaios em estruturas simples. Resultados satisfatórios 

foram obtidos tanto a partir das simulações numéricas quanto na análise experimental 

para o problema de cancelamento de massa. Na obtenção de FRFs desconhecidas, 

verificou-se que os modelos teóricos conduzem a resultados satisfatórios em 

determinadas situações, e que o ruído encontrado em dados experimentais representa 

um fator detrimental na utilização das técnicas de cancelamento de massa para 0 

propósito de gerar-se FRF desconhecidas a partir de FRF efetivamente medidas na 

estrutura sob estudo. 

Palavras-chave: análise modal; vibrações mecânicas; cancelamento de massa; função de 

resposta em frequência; subestruturação. 
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ABSTRACT 

LIBARDI, A L. (2000). Mass Cancellation Techniques in Experimental Moda/ Analysis. 

São Carlos. 132p. Dissertation - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo. 

The goal of this dissertation is to develop a study on mass cancellation 

teclmiques and their applications in experimental moda! analysis. These techniques are 

commonly employed in the reduction o f experimental errors on the structure's measured 

frequency response data. Such errors are in turn caused by extra masses such as 

accelerometer and force transducers, that are utilized on the measurement of the 

system's Frequency Response Functions (FRF). The mass cancellation techniques 

studied here are developed through frequency domain input and output relationships as 

well as substructuring concepts. The analytical models employed in the mass 

cancellation problem are also applied in obtaining unknown FRF from a subset of 

measured FRF that are measured with extra masses attached to the structure. The 

methods studied are applied to numerically simulated data from discrete systems, as 

well as to experimental data coming from modal tests performed on simple structures. 

Reasonably good results are obtained in either the numerical and experimental analysis 

for the mass cancellation problem. In obtaining unknown FRF data, it was verified that 

the models generated reasonable results in some circumstances, and that experimental 

noise is a major source of error in using these mass cancellation techniques for the 

purpose of obtaining unmeasured data from a subset o f measured FRF. 

Keywords: modal analysis; mechanical vibrations; mass cancellation; frequency 

response function; substructuring. 
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I - lnh·odução 

1 Introdução 

1.1 - Considerações Preliminares 

A determinação das características dinâmicas de uma dada 

estrutura pode ser realizada através de dois procedimentos. O primeiro 

é denominado de Análise Modal Teórica e consiste na formulação de 

um modelo matemático da estrutura em estudo usando, por exemplo, 

uma técnica de discretização. Um dos 
. . . 

pnnc1pa1s objetivos na 

formulação de um modelo matemático para o s istema é o de limitar o 

número de graus de liberdade na determinação do comportamento 

dinâmico do sistema. O segundo procedimento corresponde a um 

processo, onde através de dados experimentais procura-se determinar 

as características modais da estrutura. Este processo de identificação e 

os aspectos relacionados aos procedimentos experimentais costuma-se 

denominar de Análise Modal Experimental, EWINS (1984). 

Dentre as ap licações da análise modal experimental, a mais 

comum é a valid ação exper imenta l de um mode lo teórico para uma 

dada estrutura. Através de ensaios experimenta is, são obtidas as 

características da resposta do sistema, que são geralmente dadas 

através de Funções de Respostas em Frequência (FRFs). Sabe-se que 

quando o número de graus de liberdade de um sistema é grande, medir 

a matriz completa de FRFs é uma tarefa imprat icável. Para solucionar 

este problema, estud io sos da análise modal desenvolveram técnicas 

para obtenção das FRFs at ravés de técnicas de subestruturação, 

medindo-se apenas um subconjunto de FRFs que fazem parte da matriz 

g loba l de FRFs do s istema . 
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I - Introdução 2 

As técnicas de subestruturação consistem em analisar o 

comportamento dinâmico de uma dada estrutura através do 

conhecimento das características dinâmicas das subestruturas que 

compõe o sistema. Tais técnicas podem em princípio possibilitar um 

melhor conhecimento do comportamento dinâmico do sistema, uma vez 

que, os componentes foram estudados separadamente . Uma outra 

aplicação das técnicas de subestruturação está no seu uso para corrigir 

os efeitos do carregamento de massas de transdutores em testes 

modais, MAIA (1997). 

A seguir será feita uma revisão bibliográfica sobre o tema 

esc o Ih ido para esta dissertação. 

1.2 - Revisão Bibliográfica 

O estudo experimental da vibração estrutural tem proporcionado 

uma grande contribuição para a solução e entendimento de problemas 

de engenharia. Neste contexto, a Análise Modal Experimental de 

estruturas tornou-se uma poderosa ferramenta de análise para 

determinação das características dinâmicas das estruturas. Desta forma , 

os trabalhos de pesqtusa na área denominada Análise Moda] 

Experimental estão relacionados com um conjunto de técnicas que 

possibilitam a obtenção de modelos matemáticos precisos para uma 

determinada estrutura através de dados experimentais, EWINS (1984) . 

De acordo com CLOUGH (1993), o movimento resultante de um 

sistema linear sujeito à ação de um conjunto de forças externas 

consiste de uma soma de movimentos independentes entre si, sendo que 

cada movimento possui uma forma particular de vibrar, que são os 

modos normais de vibrar da estrutura. Cada modo é caracterizado por 
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uma frequência natural, e a resposta do sistema a um tipo particular de 

carregamento é obtida pela técnica de superposição moda!. 

Segundo MAIA et ai. (1997), a análise moda! foi aplicada pela 

primeira vez como uma ferramenta de engenharia em 1940, em um 

estudo que proporcionou o entendimento do comportamento dinâmico 

de uma estrutura de um avião. Atualmente, a aplicação da análise 

moda! cobre uma vasta área, como por exemplo, a identificação e 

avaliação dos fenômenos de vibração; validação e correção de modelos 

dinâmicos analíticos, modificação estrutural e detecção de falhas e 

também se integra com outras áreas da dinâmica como acústica e 

fadiga. Resumidamente , nota-se que, entender a análise modal implica 

em conhecer leis da Física aliadas à conceitos matemáticos, MAIA et 

ai. (1997) . 

ASHORY & EWINS (1998) ressaltaram que é costumeiro em 

análise modal medir-se uma coluna ou uma linha da matriz das FRFs 

com o objetivo de se desenvolver um modelo matemático que 

represente o comportamento dinâmico da estrutura. As FRFs não 

medidas podem em princípio, ser obtidas através das FRFs medidas, 

usando-se para tanto as propriedades modais , que são os modos de 

vibrar, as frequências naturais e os fatores de amortecimento modais. 

Os autores propuseram ainda, um método que descreve como se obter 

uma matriz de FRFs co mpleta usando apenas um acelerômetro e uma 

massa extra nos ensaios experimentais. O método é teoricamente 

baseado na técnica de subestruturação direta, ou seja, na modificação 

estrutural usando FRFs experimentais. Tal método é exato, mas na 

prática está sujeito a erros, principalmente devido à ruído presente nos 

dados. 

SILVA et ai. ( 1996) , considera muito importante o estudo das 

técnicas de acoplamento ou subestruturação, porque através delas 

pode-se prever o comportamento dinâmico de uma estrutura, a partir de 

subestruturas já conhecidas . Tem-se como exemplo, o caso onde os 
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autores estudaram as juntas dos braços articulados de um robô. 

Primeiramente estudou-se a estrutura completa e posteriormente 

subtraiu-se desta, as características dinâmicas das estruturas já 

conhecidas, obtendo assim as características dinâmicas em questão . 

Para tal estudo foi usado técnicas de acoplamento no domínio da 

frequência, baseadas em dados de FRFs obtidas experimentalmente 

OTTE et ai. ( 1991 ), trataram também de técnicas de acoplamento 

usando FRFs, que foram medidas à partir de substruturas que 

finalmente formariam o sistema total. Primeiramente, eles trataram da 

aplicação dos métodos dos mínimos quadrados usando uma redução no 

domínio espacial dos graus de liberdade usados no acoplamento. Em 

seguida, eles teceram considerações do método baseado na pseudo

inversa com a aproximação do método dos mínimos quadrados total. A 

segunda parte deste trabalho tratou de um assunto de interesse, que usa 

o acoplamento de matri zes de FRFs de subestruturas com o objetivo de 

se obter as características dinâmicas da estrutura completa. Um outro 

método proposto por OTTE et ai. ( 1990) foi o da redução baseado na 

Decomposição em Valor Singular (DVS), que tem como objetivo 

reduzir a dimensão das matrizes de FRFs das subestruturas no domínio 

espacial, ou seja, diminuir o número de graus de liberdade usados nos 

pontos de acoplamento. 

URGUEIRA ( 1991 ), propôs uma estratégia usando DVS para 

reduzir as dificuldades numéricas oriundas das técnicas de 

acoplamento, uma vez que a matriz acoplamento de um sistema é 

obtida a partir de três inversões de matrizes, o que acaba causando 

problemas numéricos de mau condicionamento da matriz de FRFs . 

Já LI M et ai. (1991 ), propuseram uma técnica numérica com o 

intuito de melhorar a simulação dinâmica de sistemas que contém 

componentes com altas e baixas densidades modais. O método permite 

que se use modelos híbridos (experimental e numérico) com o objetivo 

de se efetuar estudos no projeto de sistemas dinâmicos. 
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SAL VINI et ai. (1993 ), propuseram um método direto para se 

obter elementos de uma matriz de FRF a partir de um modelo truncado. 

Foi mostrada a importância de se modelar as restrições impostas a uma 

estrutura, como por exemplo, uma junta, cujas condições de contorno 

não podem ser facilmente obtidas. Obtendo-se assim a matriz das FRFs 

através do acoplamento de estruturas diferentes. 

A obtenção de FRFs relacionando graus de liberdade rotacionais 

usando a técnica MUM (Mass Uncoupling Method) foi proposta por 

MAIA et ai ( 1997b), descrevendo FRFs que envolvem relações do tipo 

deslocamento/momento, ângulo/força e ângulo/momento. Estes graus 

de liberdade de rotação representam 7 5% da matriz de FRF global e 

não podem ser ignorados. Sendo mostrada a eficácia do método através 

de simulações numéricas. 

O trabalho desenvolvido por GIALAMAS et ai. ( 1996), também 

mostrou a importância das FRFs relacionadas aos graus de liberdade 

rotacionais, na estimativa das FRFs, melhorando de certa forma a 

correspondência entre os resultados simulados e aqueles diretamente 

sintetizados, a partir de dados experimentais. 

Já MAIA et ai. ( 1997a), propuseram uma técnica para se calcular 

a matriz de FRF inteira a partir de uma única coluna, mas 

diferentemente da técnica de ASHORY & EWINS (1998) , são 

necessários N acelerômetros ou N massas extras, para o caso de uma 

matriz de FRF de ordem NxN. Tal técnica mostra uma forma de se 

obter a matriz de FRF inteira através de uma única coluna, que consiste 

em cancelar o efeito da massa do transdutor usado no ensaio. Uma vez 

conhecida a matriz de FRF, é possível obter-se características 

importantes da estrutura. Este processo de obtenção da matriz de FRF, 

através de medidas de uma única co !una, representa uma generalização 

do problema de cancelamento de massa. 



,, 

' ) 

\) 

(J 

, ) 

I - Introdução 6 

Segundo EWINS ( 1984 ), o cancelamento de massa consiste em se 

cancelar as massas oriundas do transdutor de força e acelerômetros, 

uma vez que a força aplicada a estrutura é diferente da força medida 

pelo transdutor de força. Isto porque, uma parcela da força aplicada a 

estrutura pelo excitador está sendo empregada para mover a massa 

adicional do transdutor e do acelerômetro, de tal forma, que a força 

aplicada de fato à estrutura é a força medida menos a força de inércia 

das massas extras acopladas à estrutura . 

O cancelamento de massa é importante quando a massa a ser 

cancelada é da mesma ordem da massa modal dos modos de vibrar da 

estrutura sob teste. Um aspecto importante do cancelamento de massa é 

que ele pode ser aplicado a pontos de medida, onde a excitação e 

resposta ocorrem no mesmo ponto. Isso aparece porque o procedimento 

descrito ac ima corrige a fo rça medida por influência da massa 

adiciona l de ponto, se o acelerômetro for colocado em outro ponto, 

então a força de inércia não pode ser subtraída de o utras forças 

medidas desde que não atue no mesmo ponto, (EWINS, 1984 ). 

Já SILVA et al. ( 1997) , ponderam que o problema de 

cancelamento de massa em dinâmica estrutural é um problema antigo e 

nunca foi completamente resolvido, este s propõem uma solução 

genera lizada e a obtenção de uma FRF sem medidas prévias. 

Segundo ASHORY ( 1998) , medir o comportamento dinâmico de 

uma estrutura em termos das funções de respostas e m frequência 

(FRFs) está sempre suje ito a erros. O efeito de carregamento de massa 

dos transdutores é uma das fontes de erro em análise modal. Quando se 

co loca um acelerômetro em uma viga, este muda as características 

dinâmicas da mesma e introduz erros na medida das FRFs. A técnica de 

cancelamento de massa para transdutores em FRFs de ponto foi 

introduzida por EWINS ( 1984). Contudo, existem poucas publicações 

sobre a quantificação dos efeitos das massas extras, causadas por 
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transdutores, em FRFs de transferência, MAIA (1997b) e McCONNEL 

( 1995). 

Segundo EWINS (1984), existem muitos exemplos nos qua1s é 

conveniente considerar uma estrutura comp lexa, como uma montagem 

de componentes ou subestruturas. Por exemplo, a análise teórica de um 

grande número de estruturas pode quase sempre ser feita de forma mais 

eficiente se separadas e m componentes, sendo estes analisados 

separadamente e toda montagem reconstituída em termos de modelos 

dinâmicos de cada componente individual. Uma aplicação particular de 

subestruturação é a extensão dos problemas onde requer combinações 

de subsistemas ou modelos derivados de componentes de diferentes 

fontes. Desta forma pode-se combinar modelos de componentes de 

análises teóricas com outras de testes modais. 

WYCKAERT & MAS (1997), demonstraram que quando se 

obtêm uma FRF por subestruturação, o modelo no domínio da 

frequência torna-se apropriado para acop lar-se os dado s experimentais 

e analíticos em uma faixa de frequências. Entretanto , erros de 

truncamento de vem ser significantes àquelas FRFs obtidas dos modos 

mais baixos e é por essa razão que compen~ações dinâmicas e estáticas 

foram adotadas para reduz ir tal efeito. 

Dentre as muitas técnicas de subestruturação, três se sobressaem 

pelo uso mais freqUente , se ndo e las, método de subestruturação do 

modelo espacial, método de subestruturação do modelo moda) e método 

de subestrut uração por função de resposta em frequência, MAIA et al. 

( 1997). 
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1.3 - Objetivos do Trabalho 

O presente trabalho possui como objetivo principal o de usar 

técnicas de acoplamento estrutural através de FRFs medidas em sub

componentes para estudar os seguintes problemas em Análise Moda! 

Experimenta l: 

• Reduzir o efeito de massas adicionais de sensores usados nas 

medidas experimentais , e que, afetam os dados medidos. 

• Gerar a matriz de FRFs de uma estrutura a partir de um 

subconjunto de FRFs medidas. Este problema é 

particularmente interessante em casos onde as estruturas são 

de médio/grande porte, e torna-se impraticável medir-se a 

matriz de FRFs global do mesmo. 

• Obter validações das técnicas a partir de ensa1os 

experimentais visto que a maioria dos trabalhos publ icados 

demonstram a eficácia dos métodos de cance lamento de massa 

e geração da matriz global de FRFs com dados oriundos de 

simulações numéricas . 

Estes problemas serão estudados através de simu !ações 

computacionais no ambiente Matlab® bem como em testes 

experimentais. 

1.4 - Descrição da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em sete capítulos. 

O capítulo I traz a introdução do assunto abordado, a revisão de 

literatura e os objetivos do trabalho de mestrado. 



I - introdução 9 

O capítulo 2 aborda os fundamentos básicos da análise modal. 

O capítulo 3 trata das técnicas de subestruturação no domínio da 

frequência, utilizando o método de cancelamento de massa. 

O capítulo 4 apresenta as técnicas para gerar a matriz de FRFs de 

um estrutura a partir de um subconjunto de FRFs medidas. 

O capítulo 5 tem por objetivo a validação dos métodos 

aplicando-os à modelos simulados. 

Ao capítulo 6 destina-se à verificação experimental do método 

de subestruturação. 

O capítulo 7 destina-se a conclusão final do trabalho proposto. 

Ao fim desta dissertação é apresentada a bibliografia consultada 

para o estudo e desenvolvimento do presente trabalho. 
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2 Princípios da Análise Modal 

Este capítulo apresenta conceitos fundamentais da análise 

modal, sendo estes de extrema importância para o desenvolvimento 

teórico e experimental do presente trabalho. 

2.1 -Introdução 

A equação de movimento de uma estrutura de N graus de 

liberdade, mediante a ação de um conjunto de forças externas, pode 

ser escrita na seguinte forma matricial: 

[ M ]{ x }+ [C]{ x }+ [ K ]{ x} = {/} (2.1) 

onde [M] é matriz de massa NxN, [C] é a matriz de amortecimento 

NxN e [K] é matriz rigidez NxN. Já os Nx 1 vetores são, {x} = {x(l)} que 

é o vetor deslocamento nas coordenadas geométricas, {f}={f(t)} que é 

o vetor das forças externas aplicadas a estrutura. Os vetores Nx 1 { x} 

e { x} contêm respectivamente as velocidades e as acelerações nas 

coordenadas geométricas. 

2.2 Resposta Livre do Sistema não Amortecido 

As frequências naturais do sistema e os seus modos normais de 

vibrar são obtidos resolvendo-se o problema para a vibração livre não 

amortecida, ou seja, fazendo-se {f(t)} =O e [C] =O na Equação (2.1). 

Obtém-se então a seguinte equação 
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(M]{x}+(K]{x}=O (2 .2) 

A solução da Equação (2 .2) pode ser escrita como uma 

combinação linear de soluções do tipo: 

(2 .3) 

onde {~} é um vetor Nxl real ou complexo e Â. é um número 

imaginário puro. Substituindo a Equação (2.3) na Equação (2.2) tem-

se: 

( Â.
2 

[ M) + [ K ) ] {~}=O (2.4) 

a qual resultará em uma solução não nula se e somente se 

det ( Â.
2 

( M ] + [ K ] ] = O (2 .5) 

Segundo WATKINS (1990), a Equação (2 .4) representa um 

problema de autovalores e autovetores quadrático e assumindo que não 

haja repetição de autovalores, a sua solução fornecerá N pares 

conjugados de autovalores imaginários puros, deste autovalores Â., 

obtém-se as frequências naturais úJ, do sistema a partir da seguinte 

relação: 

Â = ~- OJ2 = ± j.OJ 
r r r (2.6) 

onde j=.J=T 

Substituindo Â., (ou - úJ;) na Equação (2.4) , resulta em um vetor 

de elementos reais, que representa o r-ésimo modo de vibrar do 

sistema não amortecido, e a cada frequência natural (1); associa-se um 

modo de vibrar {~ },, (CLOUGH & PENZIEN, 1993). Os conjuntos de 

frequências naturais e modos de vibrar constituem o modelo moda/ da 

estrutura não amortecida, EWINS ( 1984 ). 
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O modelo moda! é dado pela matriz diagonal das frequências 

naturais, conforme a Equação (2. 7) 

o/ I o o o 
o 

[Qr] = o oi r o (2.7) 

o 
o o o oi N 

A matriz dos modos normais de vibrar é uma matriz NxN onde 

suas co I unas são os modos normais de vibrar do sistema 

(2.8) 

As condições de ortogonalidade, segundo EWINS (1984) 

representam propriedades importantes e úteis no estudo da resposta 

dinâmica de estruturas em vibração. Considere dois vetores modais 

{~}r e {~L, correspondendo a duas frequências naturais distintas 

mr :t:. ms. As condições de ortogonalidade para estes modos em relação 

as matrizes de massa e rigidez são dadas por, EWINS (1984) : 

{ ~ }~ ( M ]{ ~ls =O (2.9) 

{ ~ }~ [ K ]{ ~ }.. = O (2 .10) 

Para o caso onde cor = ms, as Equações (2. 9) e (2.1 O) resultam 

em: 

(2 . 1 1) 

(2 .1 2) 

onde as constantes mr e kr são conhecidas por massa moda! e rigidez 

moda! do r-és imo modo de vibrar da estrutura. As Equações (2.1 1) e 

(2.12) podem ser escritas para os N modos na forma matricial como: 
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( <D r ( M ]( <D] = ( mr ] díag (2.13) 

( <D r ( K ]( <D ] = ( kr ] diag (2.14) 

onde [ mr ]d iag e [ kr ]diag são matrizes diagonais NxN, cujas diagonais 

contêm os coeficientes de massa modal e rigidez modal 

respectivamente . Dessa forma, a r-ésima frequ ênc ia natural do sistema 

pode ser escrita como: 

(2.15) 

Segundo EWINS (1984 ), o r -és imo vetor modal {ç6}r pode ser 

normalizado por valores de massa modal usando-se a seguinte relação : 

(2.16) 

onde {'!f t represent a o r-ésimo modo de vibrar normalizado, pela r

és ima massa modal. 

As condições de o rtogonalidade da Equação (2.13) e Equação 

(2.14) assumem uma forma dife rente quando definidas em termos da 

matriz moda l normalizada pela massa modal e são dadas por : 

( lf/ r ( M ]( lf/] = (I] (2.17) 

['!f f[K ]['!f] = [m; ],uag (2.18) 

onde [I] é a matriz identidade NxN, [ lf/] é ma triz dos modo s 

norma lizados pela massa e [co: ]diag é a matriz diagonal que contém as 

frequências natura is quadráticas em sua diago na l principal. 
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2.3 - Resposta Harmônica Forçada: O conceito de FRF 

Assume-se neste caso que um sistema amortecido possuindo N 

graus de liberdade está sob ação de uma distribuição de forças 

externas de acordo com a Equação (2.1 ), onde o vetor {f} é 

representado por: 

(2 . 19) 

sendo 

(2.20) 

onde .f.
1 

é a amplitude da força senoidal aplicada na q -ésima 

coordenada e w é a frequência de excitação em radl s. 

A solução no domínio do tempo para a Equação (2.1), mediante 

a ação da força dada pela Equação (2.19) é obtida pelo 

desacoplamento das equações de movimentos do sistema, através da 

seguinte transformação de coordenadas, (CLOUGH & PENZIEN, 

1993): 

{x}=[<D]{y} (2.21) 

a Equação (2.21) representa uma transformação linear que relaciona os 

deslocamentos da estrutura no domínio físico {x} à deslocamentos 

estruturais no chamado espaço modal {y}. A matri z modal [ <D] 

representa uma transformação linear das coordenadas modais {y} para 

as coordenadas geométricas do sistema {x}. Com esta transformação , 

cada equação pode ser resolvida de forma independente nas 

coordenadas modais, como se cada uma representasse um sistema de 

01 GDL. Uma vez obtida a solução para cada equação, estas podem ser 

usadas na obtenção da resposta do sistema completo pelo Método da 

Superposição Modal, (CLOUGH & PENZIEN, 1993), que é dada por: 
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N 

{X } = { t/J, } y, + { t/>2 } y2 + ..... + { t/>,v } Y,v = L { t/J /)} yll (2.22) 
11=1 

Substituindo-se as Equações (2.19) e (2.21) na Equação (2.1) e 

pré multiplicando-se ambos os lados da equação resultante por [ <D r 
resulta em: 

[ <1> Y [M ][ <D ]{ji }+ [ <D Y [c][ <I> ]{y }+ [ <D Y[K ][ <D ]{y} = [<I> Y{.fo }ejc.t 

(2 .23) 

Como visto anteriormente, as relações de ortogonalidade, 

Equações (2.13) e (2 . 14) em relação às matrizes de massa e rigidez 

podem ser usadas na Equação (2 .23). Com isso obtém-se as matrizes 

de massa e rigidez modais . Contudo, a Equação (2 .23) mostra que se 

esta propriedade de ortogonalidade também for válida para a matriz 

[C], então as matrizes [M], [C] e [K] são diagonali zadas pela mesma 

transformação , ou seja, pela matriz modal do sistema não amortecido. 

Entretanto, este desacoplamento só é possíve l, se e somente se a 

matriz de amortecimento obedecer as condições de orto go nalidade com 

relação à matriz [<D], ou seja, 

(2.24) 

onde a matriz diagonal [c, ] contém os coeficientes de amortecimento 

moda is. Esta condição de ortogona lidade mostrada na Equação (2.24) 

pode ser obtida se uma distr ibuição espacial proporcional de 

amortecimento é assumida. Neste caso, a matriz de amortecimento é 

expressa como uma combinação das matrizes de massa e rig idez de 

acordo com CLOUGH & PENZIEN (1993) : 

(2 .25) 



fl 

2- Princípios da Análise Moda I 16 

onde ab é uma constante arbitrária e b é um inteiro. Fazendo-se b=O e 

b=l na Equação (2.25) obtém-se o chamado Amortecimento de 

Rayleigh, dado por (CLOUGH & PENZIEN , 1993) 

[C]= a0 [ M ]+ a1 [ K] (2.26) 

onde a0 e a 1 são constantes arbitrárias de proporcionalidade que 

satisfazem as relações de ortogonalidade acima descritas . 

Pré multiplicando a Equação (2.26) por (<I> Y e pós 

multiplicando-se por [<I>], tem-se o seguinte resultado para [cr] 

[c, ] = [<I>] r [C] [<I>]= a0 [ m, ] + 0 1 [ k, ] (2.27) 

onde as relações de ortogonalidade expressas nas Equações (2.13) e 

(2.14) foram usadas no lado direito da Equação (2 .27). 

Assumindo-se uma distribuição proporcional de amortecimento a 

Equação (2.23) reduz-se à 

(2.28) 

A Equação (2.28) corresponde à um sistema de equações 

diferenciais de segunda ordem independentes entre si 

A equação para o r-ésimo grau de liberdade no espaço moda! é: 

(2.29) 

Dividindo-se ambos os lados da Equação (2.29) pela massa 

moda! lllr tem-se: 

(2.30) 

onde Sr é a razão do amortecimento modal do r-ésimo modo e é 

definida por: 
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(2.31) 

e o fator de participação moda! da força de excitação f.lr é dado por 

1 { } 7' 
f.lr =- t/J r {lo} (2.32) 

mr 

Este número representa a interação do modo r com a distribuição 

espacial da excitação externa {lo} aplicad.a à estrutura. Assim, quando 

f.1 r= O, o modo r não é excitado pela distribuição da excitação externa 

{lo}, e a equação diferencial para este modo possui solução nula. 

Para cada valor de f.1 r* O, a solução da equação acima no 

domínio do tempo para condições iniciais nulas será representada pelo 

vetor: 

Y = y e jfá 
r r (2.33) 

Substituindo a Equação (2.33) na Equação (2.29) tem-se a 

seguinte relação para a amplitude moda! Yr 

(2.34) 

E a so lução no domínio do tempo será dada substituindo-se a 

Equação (2.34) na Equação (2.33) 

(2.35) 

Para a obtenção da solução para o deslocamento da estrutura nas 

coordenadas geométricas {x}, faz-se necessário o uso de superposição 

moda! (CLOUGH & PENZIEN, 1993). Inserindo a Equação (2.35) em 

(2.22) e utilizando a definição de f.lr, obtém-se 
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(2.36) 

Da Equação (2.36) pode-se obter a Matriz das FRFs de 

Receptância, 

(2.37) 

onde um elemento R pq (m) da matriz [R(m)] é dado por 

(2.38) 

representando a FRF de Receptância de Transferência com rf>r, e r/Jn
1 

sendo o p-ésimo e q-ésimo elementos do modo r respectivamente. 

Quando a excitação ocorre no mesmo ponto que a resposta, ou seja, 

p =q , tem-se a FRF de Receptância de Ponto que é dada por: 

(2.39) 

A Equação (2.39) é a FRF de Receptância que é dada pela razão 

entre a amplitude do deslocamento da resposta e a amplitude da força 

de excitação. 

No domínio da frequên cia tem-se então 

(2.40) 

Da Equação (2.40), a resposta da estrutura no ponto de 

coordenada p pode ser escrita como 

(2.41) 
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Esta última equação fornece o deslocamento da estrutura no 

domínio da frequência para o ponto de coordenada p a partir da força 

aplicada no ponto de coordenada q e da FRF de Receptância Rpq(w). 

Duas outras relações de FRFs envolvidas em testes de vibração 

que são a Mobilidade e a Acelerância ou Inertância. A FRF de 

mobilidade M pq= M P'l(w) é definida como a razão entre a velocidade 

da estrutura na coordenada p pela força aplicada na coordenada q. Já a 

FRF de acelerância A Plf =A pq (m) é definida como a razão da 

aceleração na coordenada p pela força aplicada na coordenada q, 

(McCONNELL, 1995) , no domínio da frequência. 

A relação entre as FRFs de Mobilidade e Acelerância com a FRF 

de Receptância é dada por, (McCONNELL, 1995), (EWINS, 1984): 

(2.42) 

(2.43) 

Nos capítulos posteriores a técnica de acoplamento de 

subestruturas será vista de forma mais detalhada deixando de ser 

enfocada de forma geral, para ser aplicada ao problema de 

cancelamento de massa, com o objetivo de corrigir o efeito das massas 

de transdutores de força e acelerômetros comumente utilizados e m 

ensaios experimentais. 
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3 Conceitos de Subestruturação Aplicados ao problema de 

Cancelamento de Massa 

Destina-se este capítulo a um estudo mais detalhado das técnicas de 

subestruturação, com o objetivo maior de sua aplicação ao problema de 

cancelamento de massa . 

3.1- Introdução 

De acordo com MAl A et al. (1997), sabe-se que uma estrutura 

complexa é geralmente constituída de diferentes componentes que, para 

efeitos de simplificação podem ser estudados separadamente, e 

posteriormente serem acoplados com o objetivo de caracterizar o sistema 

completo . A este procedimento dá-se o nome de subestrutração ou 

acoplamento . Originalmente, a idéia de subestruturação foi restrita, sendo 

usada somente para modelos puramente teóricos. Mas diante da 

complexidade de certas estruturas, o método também se extendeu para 

modelos provenientes de dados experimentais . 

Para a aplicação das técnicas de subestruturação MAIA et al. 

( 1997) sugere que as seguintes etapas sejam seguidas: 

Etapa 1 Dividir o sistema físico em subestruturas, escolhendo 

cuidadosamente as coordenadas de conexão, que são pontos de interface 
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onde ocorrerão o acoplamento e as coordenadas exteriores, que são as 

demais coordenadas do sistema. 

Etapa 2 Estudar o modelo dos subsistemas, selecionando as 

coordenadas destes, dando uma atenção especial àquelas envolvidas na 

conexão com outros componentes. 

Etapa 3 : Formular as equações de movimento dos subsistemas que 

podem ser no domínio do Tempo ou no da Frequência. 

Etapa 4 : Acoplar as subestruturas e obter as equações de movimento 

para a estrutura global. 

No capítulo 2 foram vistos os diferentes modelos de subsistemas, 

sendo eles, o espacial, descrito pelas matrizes (NxN) de massa, rigidez e 

amortecimento; o modal, que descreve as propriedades dinâmicas do 

sistema em termos das frequências naturais, modos de vibrar e os fatores 

de amortecimento modais e o por último destaca-se o modelo de resposta 

que constitui as FRFs do sistema. 

O modelo de resposta é de grande interesse para o desenvolvimento 

do presente trabalho, uma vez que ele utiliza FRFs na obtenção das 

características dinâmicas do sistema. Nas próximas seções serão vistos 

métodos de acoplamento que utilizam FRFs, que são descritas pelo 

modelo de resposta. 
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3.2- Subestruturação no Domínio da Frequência 

Sabe-se do capítulo anterior que a FRF relaciona a saída medida no 

ponto de coordenada i, com a entrada aplicada no ponto de coordenada j, 

de acordo com 

X;= HiJFj (3 .1) 

onde F1 = F1(m) é a entrada aplicada ao ponto j, X;= X;(m) é a saída no 

ponto i e HiJ = HiJ(m) é a FRF (que pode ser de receptância, mobilidade 

ou acelerância) que relaciona os pontos i e j. 

A Equação (3 .1) também pode ser rescrita co mo: 

X 
H .=-' 

" F 1 

A Equação (3 .2) também pode ser representada por: 

onde Zij = Zij(m) é a FRF de impedância, sendo ZiJ =(H iJ )-
1

• 

(3.2) 

(3.3) 

As Equações (3.2) e (3.3) descrevem a relação entrada-saída para 

um único par de pontos da estrutura. 

A Figura 3.1 representa esquematicamente um sistema MIMO 

(Multiple Input Multiple Output) com várias entradas e saídas. 
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FI ~ ----. XI 
F2 ~ ----. x2 

[H] 
Flll ~ ----. XN 

FIGURA 3.1 - Sistema com múltiplas entradas e saídas (MIMO) 

Para um sistema com múltiplas entradas e saídas a Equação (3.1) 

passa a ser a seguinte: 

x. H•• HJ2 . .. Hlj Hw F; 

x2 H2• H2A1 F; 

= (3 .4) 
X; H li Hij H;,\/ F. 

) 

XN HNl HN2 H ". 
·~ 

H,vu ~f 

ou ainda pode ser escrita na forma matricial abreviada: 

{X} = [H]{F} (3.5) 

Neste caso, {X} = {X(cu)} é um vetor Nxl, que contém as saídas, 

{F}= {F(m)} é um vetor Mx 1 que contém a força aplicada aos M pontos 

estruturais e [H]= [H(m)] é uma matriz NxM que contém as FRFs da 

estrutura. 

Suponha que a estrutura em estudo seJa suficientemente complexa , 

sendo necessário o desacoplamento da mesma em duas para um estudo 
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mats detalhado. Após este estudo acopla-se as duas subestruturas, 

obtendo-se a seguinte relação para a Equação (3 .5): 

(3 .6) 

onde o subscrito c refere-se aos pontos de interface, pontos nos quais as 

subestruturas se acoplam, sendo que {Fc} e {Xc} representam as forças e 

movimentos na interface e e refere-se aos pontos externos, onde {F;,} e 

{Xe} representam as forças e movimentos que ocorrem nos pontos 

externos, que são os demais pontos da estrutura . É importante ressaltar 

que a diferenciação entre pontos de interface e pontos externos, requer 

que a matriz [ H] seja particionada em quatro sub-matrizes, conforme a 

Equação (3 .6), onde [ Hccl define as FRFs para os pontos de conexão, 

[ H~J define as FRFs para os pontos externos e [ HcJ= [ H,,c]r define as 

FRFs entre os pontos de conexão e externos. 

Considerando duas subestruturas A e B tem-se as seguintes matrizes 

de FRFs para A e B: 

(3.7) 

(3 .8) 

A matriz de FRF da estrutura completa C será: 

(3.9) 



•l 

,, 

·' 

3 - Conceitos de Subestruturação Aplicados ao problema de Cancelamento de Massa 25 

onde o sinal ffi é usado para denotar o acoplamento das duas 

subestruturas, no caso A e B, para no final constituírem o que 

convencionalmente se chamou de estrutura completa C. 

Como foi visto anteriormente, [Z(ro)]= [H(w)r1
, levando a seguinte 

configuração da matriz de FRF do sistema completo: 

(3. 1 O) 

A matriz FRF do sistema completo é obtida a partir de três 

inversões de matrizes, o que não é nada trivial do ponto de vista 

algébrico conforme mostra a Equação (3.9). Estes conceitos de 

subestruturação serão usados adiante nas técnicas de cancelamento de 

massa. 

3.3 - Cancelamento de Massa 

Nesta seção serão discutidos dois métodos utilizados para corrigir 

os efeitos de massas dos transdutores em testes modais. 

O primeiro destes foi proposto por SILVA et ai. ( 1997) e trata do 

problema de cancelamento de massa utilizando a técnica MUM (Mass 

Uncoupling Method). Esta técnica consiste em acoplar massas extras à 

estrutura que se deseja caracterizar sendo que, o número de massas a 

serem acopladas depende da complexidade da estrutura em estudo, ou 

seja, para um sistema de n GOL serão necessárias n massas extras. O 

segundo foi proposto por ASHORY & EWINS (1998), e trata do mesmo 

problema, só que usa para efeitos corretivos a técnica SMURF 

(Structural Modification Using experimental frequency Response 

Functions), proposto inicialmente por KLOSTERMAN ( 1971 ). 
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Como motivação, considere, por exemplo , uma vtga suportada por 

fios flexíveis, com excitador de vibração acoplado a um determinado 

ponto da viga, como mostra a Figura 3 .2 . Sinais da força excitadora e da 

aceleração de resposta são medidas por um transdutor de força e um 

acelerômetro, respectivamente. 

acele•·ômctro 

s h akc•· 

FIGURA 3.2 - Aparato experimental de medida da FRF de ponto 

Deseja-se medir a FRF de acelerância de ponto Aii com i=j que 

como visto no início deste capítulo é dada pe lo quociente entre a 

aceleração de resposta e força excitadora quando resposta e excitação são 

medidas no mesmo ponto, de acordo com: 

A . = .( 
11 /; 

(3. l 1) 

Na Equação 3.11, a força /; de excitação não é a força real 

necessária para o cálculo de Au. Isso ocorre porque parte da força vinda 

do excitador é gasta para mover parte da massa do transdutor de força e 

também a massa do acelerômetro, como mostra a Figura 3.3. A região 

sombreada na Figura 3.3 representa o total de massa m movimentada. 
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aceler·ômetro 

viga livre-livre 

transdutor de força 

FIGURA 3.3 - Viga e os transdutores , a área sombreada representa 

o total de massa extra m que contribui para o sinal medido . 

O objetivo principal é obter /; a força efetiva que passa pela viga, 

que é igual a força medida /;med, menos a força de inércia da massa extra 

m : 

I' rnll'd .. 
11 = 11 -mx1 (3 . 12) 

divide-se a Equação (3.12) por x1 obtendo-se: 

/; /;med 
-.. =-.. --m 
X; X; 

(3. 13) 

1 
-=--- 111 
A.. An

1
te<l 

11 I 

(3 . 14) 

Onde a acelerância de ponto é dada então por: 

A.~trd 
A .. = ---'--" ---:-

11 1 Amed -m;; 
(3.15) 

A Equação (3 .15) mostra que o efeito de massa adicional 

acrescentada à viga é devido ao acelerômetro e parte do transdutor de 
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força. Esse processo é conhecido como Cancelamento de Massa, EWINS 

(1984) . 

Em termos gerais, é importante proceder desta maneira sempre que 

as massas extras são relevantes se comparadas às massas modais da 

estrutura. Se a massa do transdutor é significante se comparada com uma 

massa moda! particular, então a frequência natural medida será menor do 

que a de fato. Por outro lado, se a massa extra está próxima de um nó, 

nenhum efeito importante é esperado, para movimentos medidos em uma 

dada direção. 

3. 3.1 - Acoplamento das subestruturas a partir das FRFs 

Seguindo o procedimento proposto por SILVA et ai. ( 1997), 

considere duas subestruturas A e B que estão conectadas rigidamente 

através de pontos de interface, como mostra a Figura 3 .4, formando assim 

uma estrutura combinada C. 

c 

FIGURA 3.4: Estrutura C, composta por duas subestruturas A e B 

conectadas através de um número finito de pontos 
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As matrizes de FRF para cada su bestrutura estão mostradas logo 

abaixo, onde e representa as coordenadas ao longo da subestrutura A, k 

representa as coordenadas ao longo da subestrutura B e c são as 

coordenadas de conexão entre A e B. 

(3 .16) 

(3.17) 

De acordo com a Equação (3.9) , a matriz de FRFs da estrutura 

completa é obtida substituindo-se as Equações (3.16) e (3.17) na Equação 

(3. 9). Assim, têm-se três inversões de matrizes, e por se tratar de 

matrizes singulares, a Equação (3 . 9) resultante tem que ser rescrita como 

SKINGLE (1989) : 

[[H,~ ] IH :C ] [o]~ - · l[I] 
[Hcr = [H,: ] H~ ] [o] + [o] 

~] ~] ~] ~] 

[o] 

[H!l 
[H! 

[H! - [o] [o] [o] 
[o]~ - ~ l[I] [o] [o~ 

[H! [o] [o] [1 
(3 . 18) 

Matrizes identidade são acrescentadas às matrizes e depois são 

subtraídas. Dessa forma as matrizes [HA] e [HH] tornaram-se matrizes 

particionadas e diagonais. Adotando a seguinte notação: 

l[I] [o] [o] ~ 
[H~1 ] = [o] IH.~~ J IH! (3.19) 

[o) H! H! 

A Equação (3 .18) pode ser rescrita como: 
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ou então: 

ainda 

Manipulando-se algebricamente as equações acima, chega-se ao 

seguinte equacionamento, descrito em maiores detalhes no Apêndice A 

dessa dissertação, onde [Hc] é igual a: 

l
[H,~ ) [H~ ) [o] ] 
[H~)[H~ ) [0] -
[o] [o] [H!] 
[H;!)·[H~ )+[H,~ ]-1 ·[H~ ] [nj.[H~]+[H! n-1 ·[H~ ) - [n;:).[H;! )+[H:~ n-1 ·[H! 
[H!]·[H~)+[H!]-1 ·[H~ ] [H~ ]·[H~)+[H!]-

1 

·[H~ ) [H~ ] · [H:]+[Hc~n-1 ·[H! ) 
-[H~).[H~,)+(H!]-1 ·(H~ ]-(H~]·[H~)+[H!]-

1

·(H~ ] (H~]·[H~ ]+(H~]-
1 

·[H:~ ] 
(3 .23) 

Rescrevendo-se a Equação (3.23) chega-se ao seguinte resultado 

para a matriz de FRFs do sistema acoplado. 

(3.24) 

Onde [Hc] pode ser rescrita da seguinte forma: 



IJ 

,, 

3 - Conceitos de Subestruturação Aplicados ao problema de Cancelamento de Massa 31 
------------------~~------~-------------------------------

(3 .25) 

Através das expressões (3 .24) e (3 .25), calcula-se a FRF dos 

sistema completo C a partir de dados de FRF das subestruturas A e B. 

Estes conceitos de subestruturação serão usados a seguir para solucionar o 

problema do cancelamento de massa. 

3.3.2 - Aplicação do acoplamento via FRF para solucionar o 

problema de cancelamento de massa 

De acordo com SILVA et ai. ( 1997), considere uma estrutura X 

qualquer, na qual se mede as FRFs de ponto e de transferência 

correspondentes aos pontos de coordenadas 1 e 2, respect \vamente, 

conforme a Figura 3.5 . O objetivo é o de caracterizar o comportamento 

dinâmico da estrutura para estes pontos de medida. 

FIGURA 3.5 - Esquema da estrutura da qual se deseja obter as 

FRFs que a caracterizarão entre os pontos de coordenadas 1 e 2 

Já a Figura 3.6 mostra esta mesma estrutura X, só que com uma 

massa m, acoplada a esta, através da coordenada 1 . 
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111} 

FIGURA 3.6 - Estrutura com a massa acoplada no ponto de 

coordenada l 

A massa 1111 da estrutura da Figura 3. 6 é a massa do acelerô metro e 

parte da massa do transdutor de força, quando um excitador 

eletromagnético é utilizado como mecanismo de excitação. Para 

simplificações na notação, a estrutura X passará a ser chamada de A , 

enquanto que a massa acoplada a ela passará a ser definida para tal 

configuração como sendo B e a estrutura resultante após o acoplamento 

de 111 1 será designada por C. Tem-se então que: 

A=X 

B = m I 

C=AffiB 

(3 .26) 

A estrutura A apresentará duas coordenadas, a do ponto 1 e do 

ponto 2 e será representada pela matriz acelerância [AA] de ordem 2 e a 

estrutura B apresentará uma coordenada, a do ponto 1 sendo representada 

por uma matriz acelerância [A 8
] de ordem 1. A coordenada do ponto 2 

corresponderá a e, ou seja, a coordenada externa e a coordenada do ponto 

1 corresponderá a c, sendo assim, a coordenada de conexão. Portanto a 

matriz acelerância da estrutura C completa será dada pela Equação 

(3.24), ou seja: 
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(3 .27) 

onde a matriz acelerância [A! ]= -1
- . Substituindo-se o subscrito e por 2 e 

mt 

c por 1, a Equação (3.27) passa a ser a seguinte: 

A~ ] =[A~ 
Att O 

(3 .28) 

Para efeito de simplificação , substitui-se [AA] por [A] e [Ac] por 

[A(tl), onde o sobrescrito 1 refere-se ao fato de existir uma massa m 1 

acoplada à estrutura no ponto 1. Fazendo as substituições acima 

sugeridas, a Equação (3.28) passa a ser rescrita como: 

(3.29) 

a partir da Equação (3.29) tem-se a seguinte relação para A
11

(
1
) e A 11: 

(3.30) 

onde A11 (
1
) é a FRF medida, com efeito da massa m, e A 11 é a FRF exata , 

sem o efeito da massa m 1 • Portanto: 

(3.31) 

Pode-se verificar então que as Equações (3.31) e (3.15) são 

idênticas. 
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Pela própria essência do método e por se tratar de um sistema com 

2 GDL, para se obter todas as demais FRFs, sejam as de ponto como as 

de transferências, faz-se necessário o acoplamento de uma segunda massa 

111 2, no caso um ace lerômetro no ponto 2. Neste estágio , mede-se A11<
1
•
2
> e 

A12<
1
'
2>, onde os sobrescritos 1 e 2 referem-se à existência de massas extras 

nos pontos de coordenadas 1 e 2 , respectivamente . 

Define-se então a e s trutura completa C e as subestruturas A e B, de 

acordo com: 

(3 .32) 

Tendo acoplado à e strutura duas massas extras nos pontos de 

coordenadas 1 e 2 faz-se necessária a utili zação da técnica de 

cancelamento de ma ssa , primeiramente cancela- se o e feito da massa extra 

m 2• tendo que a coordenada do ponto 1 corresponde agora a e e a 

coordenada do ponto 2 corresponde a c e diante disso pode-se re scre v er a 

Equação (3 .29) como: 

[

A (1 ,2 ) 
11 

A (1.2) 
21 

A (1 ,2)] [A (I ) 
12 - 11 

A (1,2) - O 
22 

(I)] { (I)} 
Al2 + - Al2 (A ( I} +11m )-1 {A ( I ) 

O 1/ 22 2 21 
11/2 

(1)2 
A (1,2) = A (I) - m 2Al2 

11 11 1 A (I) 
+m2 22 

A (I) } 
22 

(3.33) 

(3 .34) 

(3 .3 5) 
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onde All<
1
'
2

> e A 1/''
2

> são as FRFs medidas e A 12<
1
> e A22<

1
> são as FRFs que se 

obtém aplicando a técnica MUM que corrige o efeito do carregamento da 

massa 111 2 . Portanto 

A (I) A ( 1,2) 
A (I) = li - li 

12 A (1 ,2> 
1112 12 

A <I> A <1.2> 
A ( I ) = 12 - 12 

n A (1,2) 
1112 12 

(3 .3 6) 

(3.37) 

O próximo passo é calcular as FRFs sem o efe ito da massa m 1 , a 

partir da Equação (3.29) pode-se obter as seguintes eq uações: 

(3.38) 

(3.39) 

Finalmente ca lcula-se as FRFs A12 e A22 : 

( I ) A A (I) 
A l2 = Al2 + 1111 11 12 (3 .40) 

(3 .4 1) 

onde Ali já é conhecido da Equação (3 .3 1). 

Utilizando as equações acima obtém-se Ali , A12 e A22 , ou seja 

A ( I) 
A _ 11 

11 - (I ) 
1- m1All 

(3 .42) 

A ( I ) - A (1,2) 
A 11 li 

12 - . . (I) (1,2) m2 (1 - m1A 11 )A12 

(3.43) 
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( J
2 

A (I) -A (1 ,2) A (I ) -A (1 ,2) 
12 12 1111 11 11 

~2 = (1,2) + {I) (1,2) 
m2A12 (l-m1A11 ) m2A12 

(3 .44) 

Sumarizando o procedimento, percebe-se que para se obter as três 

FRFs acima mostradas são necessárias três medidas: 

1 -Medir a FRF de ponto na coordenada 1 (A
11

<'>), com a massa m 1 

acoplada à estrutura . 

2 - Adicionar um acelerômetro na coordenada 2 e medir a FRF de 

transferência relacionando 1 e 2 (A,/'2>). 

3 - Na mesmas condições do item 2, medir novamente a FRF de 

ponto na coordenada 1 (A11 (1'
2>). 

Deve-se ainda observar que a técnica requer o acoplamento de um 

acelerômetro à cada ponto de medida . 

3. 3. 3 - Correção dos efeitos do carregamento de massas dos 

transdutores utilizando a técnica SMURF 

O segundo método de correção dos efeitos de carregamento de 

massa foi proposto por ASHORY & EWINS (1998), e é baseado no 

método SMURF (Structural Modification Using experimental frequency 

Response Functions) proposto primeiramente por KLOSTERMAN ( 1971). 

Aqui, a mudança na FRF de um sistema devido ao acoplamento de uma 

massa pode ser estimado usando técnicas diretas de subestruturação 

SMURF. 

A Figura 3. 7 indica uma estrutura flexível que está rigidamente 

conectada a uma segunda estrutura rígida de massa m. A conexão é feita 
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em um ponto que convenciOnou-se chamar de j. A força é aplicada à 

estrutura no ponto i na direção x e a resposta é medida no ponto I, 

também na direção x. 

111 

FIGURA 3. 7 - Modificação estrutural devido o acoplamento de 

uma massa extra 111 no ponto j de uma estrutura, sendo a mesma 

excitada no ponto i e a resposta à excitação medida em I 

Já a Figura 3. 8 mostra o diagrama de corpo livre do sistema, para o 

ponto de conexão. 

m 

FIGURA 3.8 - Diagrama de corpo -livre do sistema para o ponto de 

conexão 

Neste caso, Pm e P1 são reações de forças desconhecidas no ponto 

de conexão e Xm e X1 são deslocamentos desconhecidos também no ponto 

de conexão. 

O deslocamento no ponto de coordenada I, x, é devido as forças F; 

e P1 e é dado por: 
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(3 .45) 

onde Rli e R1j são as FRFs de receptância que relacionam os pontos / , i e 

j, respectivamente . 

Já o deslocamento no ponto de coordenada}, Xj é devido também as 

forças aplicadas nos pontos i e}, e é dado por 

(3 .46) 

Para a massa rígida m, esta está sujeita à ação da força P 111 e seu 

deslocamento é dado por 

onde: 

1 
Rmm = ---2 

/11{1) 

é a receptância para a massa rígida m. 

(3 .4 7) 

(3 .48) 

A compatibilidade de deslocamentos e o equilíbrio de forças entre 

a estrutura e a massa m são dadas pelas Equações (3.49) e (3.50), 

respectivamente 

(3 .49) 
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(3.50) 

Eliminando-se as forças de reação e deslocamentos dos pontos de 

conexão através das equações (3.49) e (3.50), tem-se : 

(3. 51) 

na qual R,/1
> é a função receptância modificada entre os pontos I e i 

quando uma segunda massa 111 é conectada rigidamente no ponto j do 

sistema original. Da Equação (3 .51), obtém-se R,/1>: 

( -> R .. R, . 
R ' - R - '' ' li - li 

Rmm+Rjj 
(3 .52) 

onde Ru,R1;.R11 ,R11 são as receptâncias exatas, obtidas sem o efeito da 

massa extra 111 . Multiplicando ambos os lados da Equação (3 .52) por -oi , 
rescreve-se a Equação (3.52) em termos da FRF de acelerância: 

(3 .53) 

As Equações (3 .52) e (3 .53) são as equações principais obtidas por 

modificação do sistema por conexão de uma massa m. 

Pode-se destacar três casos especiais nos quats são aplicados a 

técnica de cancelamento de massa: 
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(a) Quando o ponto de conexão do acelerômetro é o mesmo ponto 

onde se mede a resposta U = l, I :t= i) . 

A Equação (3.53) passa a ser rescrita como : 

onde Amm é : 

1 
Amm =-

111 

(3.54) 

(3.55) 

Inserindo a Equação (3 .55) na Equação (3.54) obtém-se a seguinte 

Equação: 

(3. 56) 

A Equação (3. 56) mostra que a FRF medida A,/1) está relacionada 

com as FRFs corretas Au e A11 • 

(b) Para a acelerância de ponto (j = l = i), a Equação (3.56) pode ser 

escrita como: 

A (I) _ Au 
11 -

1 + mA11 

(3 .57) 
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(c) Caso onde dois acelerômetros são acoplados nos pontos i (i =/) e 

j respectivamente, considerando-se que um dos acelerômetros de massa 

mi é acoplado na coordenada do ponto j da estrutura combinada (B ffi m;) 

Figura 3.9. 

FIGURA 3. 9 - Estrutura com duas massas acopladas 

Na Figura 3.1 O vê-se o desacoplamento da massa mi acoplada no 

ponto j da estrutura composta por B e m;. 

D lllj 

FIGURA 3 .lO - Desacoplamento de uma das massas do sistema 

composto pela estrutura B e pela massa m; 

Como foi visto anteriormente, a Equação (3.53) referiu-se à uma 

estrutura modificada por uma única massa e esta mesma equação passa 

agora a ser escrita da seguinte forma para uma estrutura modificada por 

duas massas : 

(A (il) 2 
A .(iJ) = A .(i) - }I 

11 11 -~---

- +A .. (i) 

111 . 1J 
J 

(3.58) 
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onde os sobrescritos i e j referem-se aos pontos da estrutura onde as 

massas m; e lllj foram acopladas. 

No próximo capítulo aplica-se o cancelamento de massa, para 

obtenção da matriz de FRF de uma estrutura medindo -se uma única 

coluna dessa matriz, utilizando para isto os dois métodos vistos neste 

capítulo . 
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4 Obtenção da Matriz FRF utilizando Técnica de 

Subestruturação e Cancelamento de Massa 

43 

Este capítulo utiliza conceitos dos capítulos anteriores com o 

objetivo de se utilizar o cancelamento de massa, para a obtenção da 

matriz completa das FRFs do sistema a partir de FRFs medidas em 

uma coluna. 

4.1 - Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo a obtenção da matriz 

completa das FRFs utilizando técnicas de subestruturação no domínio 

da frequência. A formulação para se alcançar este será uma 

formulação expandida daquela apresentada no capítulo anterior desta 

dissertação. 

Os dados derivados de uma análise experimental são arranjados 

com o intuito deve-se montar uma matriz de FRFs (NxN), onde N 

representa os graus de liberdade do sistema que está sendo analisado. 

Essas FRFs podem ser obtidas experimentalmente ou através de 

simulações numéricas . Em ambas as técnicas utiliza-se conceitos de 

subestruturação e cancelamento de massa na obtenção das FRFs 

desconhecidas . 
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4.2 -Desenvolvimento Teórico do Método de Desacoplamento 

de Massa 

Neste capítulo serão mostrados os desenvolvimentos teóricos 

proposto por ASHORY & EWINS (1998) e MAIA et al. (1997a). Estes 

métodos visam obter a matriz de FRF de um sistema completo 

utilizando-se técnicas de subestruturação . O primeiro deles utiliza o 

método proposto por KLOSTERMAN ( 1971 ). Este é baseado em 

aproximações das equações do sistema acoplado, através de derivações 

diretas. O segundo utiliza a técnica de acoplamento e desacoplamento 

de massa, conhecida como MUM. 

O método de desacoplamento de massa proposto por MAIA et al. 

( 1997a) segue o mesmo raciocínio do método proposto por SILVA et 

ai. ( 1997) para o efeito de cancelamento de massa, tratado no capítulo 

precedente deste trabalho. Através deste método, os autores obtiveram 

a matriz das FRFs de uma sistema de 04 GDL 'medindo-se' apenas 

uma coluna desta, mas lembrando-se também que essa pode ser 

determinada através de ensatos experimentais ou simulações 

numéricas. A seguir, serão vistos os principais passos envolvidos na 

técnica de acoplamento e d~sacoplamento de massa. 

Seguindo a técnica proposta por MAIA et al.(l997a), acopla-se 

uma subestrutura A a uma subestrutura B de massa m, sendo que o 

comportamento da estrutura total C (acoplamento das subestruturas A 

e B) em termos das FRFs de acelerância, passa a ser o seguinte, de 

acordo com a Equação (3.23) do capítulo precedente: 

(4.1) 

onde o subscrito e representa todas as coordenadas externas e c a 

coordenada onde a massa m foi acoplada. Nota-se que, neste caso, as 



v 

4- Obtenção da Matriz FRF utilizando Técnica de Subestruturação 45 

matrizes com subscritos ec e cc tornam-se um vetor e um escalar, 

respectivamente. 

4. 2. 1 - Estratégia de Medida para a obtenção de FRFs com 

efeitos de massas extras 

Suponha a estrutura A, citada anteriormente com 04 pontos de 

medidas conforme mostra a Figura 4. 1. A es trutura será excitada na 

coordenada 1 sendo a força e resposta medidas por um transdutor de 

força e um acelerômetro, respectivamente. 

FIGURA 4.1 - Representação esquemática da estrutura em 

estudo 

As medidas a serem tomadas para posteriormente montarem a 

matriz FRF global serão: 

1 - Acoplar um transdutor e um ace lerômet ro (representados pe la 

massa m 1) na coordenada 1, da Figura 4 .1 e medir a FRF de ponto A~: > . 

2 - Adicionar um acelerômetro de massa 111 2 na coordenada 2, da 

Figura 4.1 e medir as FRFs de ponto A,<: ·2> e de transferência Ag·2>. 

3 - Adicionar novamente um outro ace lerômetro de massa 111 3 na 

coordenada 3 e medir as FRFs A<'·2•
3
> A<' ·2•

3
> e A<1

•
2
•
3
> relacionadas às 

11 ' 12 l3 

coordenadas 1, 2 e 3. 
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4 - Adicionar um quarto acelerômetro de massa m 4 na coordenada 4 e 

obter A(l,2,3,4) A(l,2,3,4) A(l,2,3,4> e A<I.2,J.4> 
11 ' 12 ' 13 14 • 

Observando-se que todas as 1 O medidas devem ser feitas 

simultaneamente e com a excitação sempre na mesma coordenada, ou 

seja, no ponto 1 da Figura 4.1. 

Após o acoplamento dessas 4 massas à estrutura A e depois de 

feitas as medidas das FRFs, aplica-se um método para desacoplamento 

das massas, que segue o mesmo raciocínio mostrado na seção 3 .3.2. 

4. 2. 2- Aplicando MUM para desacop/amento das massas 

Na seção anterior foram descritos os passos envolvidos para as 

medições das matrizes FRFs do sistema A acrescido das massas extras 

e usando a técnica MUM, proposta por MAIA et ai. (1997a). Será 

descrito no decorrer desta seção o procedimento para se calcular as 

matrizes do sistema, subtraindo-se o efeito de massas adicionais. 

O primeiro procedimento é desacoplar a massa m,, utili zando o 

mesmo raciocínio da seção 3 .3.2 do capítulo anterior para o 

d esacoplame nto da massa extra do sistema de 02 GDL. 

Considere que a coordenada e refere- se aos pontos 2, 3 e 4 e c 

ao ponto 1 da Figura 4 . 1, lembrando que A<
1
> J'á foi obtida li 

a nteriormente no capítulo anterior , Equação (3 .30). Dessa maneira , 

considerando-se essas mudanças, a Equação ( 4.1) passará a ser: 
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{
=A2•} 

AJI 

-A4. 

11111 1 

m. + --=----
l+m.A •• 

47 

(4.2) 

Sabemo s que A1<:l é a única FRF conhecida Equação (3.30), 

portanto obtém-se a seguinte relação: 

A<ll 
A = 11 

11 1-m A<1l 
I 11 

(4.3) 

Agora será realizado o desacoplamento da massa m2 e m 1 e deve

se começar com o desacoplamento da massa m2. Neste caso, a 

coordenada e refere-se aos pontos 1, 3 e 4 e a coordenada c ao ponto 

2, conforme a Equação abaixo: 

[A''·'' 
A<I.2J 

A''·'' Jr ·''} [A''' 
A <IJ 

A'"Jr'} 
li 13 14 12 li 13 14 12 

A(I,2J A<I.2J A(1,2J A<I.2J A <•> A<IJ A<IJ A<IJ 
1112 31 33 34 32 31 33 34 32 

A<I.2J A (I,2J A<I,2J A(I,2J A<IJ A<IJ A<IJ A<IJ + 
I+ m A<1l 41 43 44 42 41 43 44 42 2 22 

{A(I,2) 
21 

A<I.2J 
23 

A<I .2J} A(I,2J 
24 22 {o o o} o 

r A~;'} - A(I) 

{{A~\l A<IJ A<IJ }A<IJ} 32 
- A<IJ 23 24 22 

42 

11m2 

( 4 .4) 
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Já são conhecidas A1<:·2>, A1<~ ·2> e A1<:> das medidas inicia lmente 

feitas com o acop lamento das massas, para as quais pode-se escrever 

as seguintes relações: 

de onde se segue: 

Desacoplando m, 

[A''' 
A<•> 

A"']t''} 
22 23 24 21 

A<•> A<•> A<•> A<•> 
32 33 34 31 

A<•> A<•> A<•> A<•> 
42 43 44 41 

{A<•> 
12 

A<•> 
13 

A<•>} A<•> 
14 11 

(A(l))2 
A<•.2> = A<•> _ lll2 12 

•• •• 1 A<•> +m2 22 

A<•> A<•.2> _ 12 

12 - 1 + m A<•> 
2 22 

A<•> _ A<• .2> 
A<•> _ •• •• 

12 - 111 A<•.2> 
2 12 

A<•> _ A<•.2> 
A

(l) - 12 12 
22 -

111 A<•.2> 
2 12 

[A" 
A23 

A,.Jr"J A 32 A33 A34 A31 = 
A.n A43 A.14 A4• 

{o o o} o 

r"J 
A31 

{{A•2 An A.4 }A •• } 
-A4• 

1/m1 

Através da Equação (4 . 1 O) obtém-se: 

A<•> _ A•2 
12 -

1+m1A11 

( 4.5) 

(4.6) 

(4.8) 

(4 .9) 

+ 
m. 

l+1111A 11 

(4.10) 

(4.11) 
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( 4 . 12) 

portanto: 

(4.13) 

A - A<1> A A <1> 
21 - 21 - ml 12 12 (4.14) 

Seguindo a mesma técnica dos dois desacoplamentos anteriores, 

desacopla-se agora 1111, m2 e 1113, lembrando que deve-se começar por 

1113 depois 111 2 e finalmente m 1. Desacoplando 1113 a coordenada e será os 

pontos 1, 2 e 4 e a c será 3 da Figura 4 . 1. A representação matricial 

para este caso seguirá o mesmo raciocínio dos desacoplamentos 

anteriores: 

[A''·'·" A (1,2,3) 

A"·')) Jr·'·'· J [A"·'' 
A<l.2) 

A''·'· Jr·'· J 
li 12 14 13 li 12 14 13 

A (1,2,3l A (1,2,3) A <l.2.3> A (I,2,J> A <l.2l A <l.2l A <1,2) A<l.2) 
21 21 24 23 21 22 24 23 

A ( l,2,3) A <l.2,3) A <l.2,3l A (l,2,3l = A<1 .2l A <l,2l A <l.2l A<l.2l 
41 42 44 43 41 42 44 43 

{A <I.2,3l 
31 

A <l.2,3l 
31 

A(l,2,3> } 
3-1 

A <l .2,3> 
33 {o o o} o r Ai!·'' } 

m J 
_ A <l.2l 

{{A~ : ·2> A <l.2l A ( l,2) }A(I,2)} + 23 

1 + 111 A <
1
•
2

> - A (I,2) 32 J.l 33 
3 33 43 

(4 .15) 

Pelo desacoplamento de 111 3 , obtém-se: 

( A(I ,2) ) 2 
A <l.2,3l = A <l.2> _ 1113 13 

11 11 I+ m A<1 ,2) 
3 33 

( 4 .16) 

A
<l 2>A (1,2) 

A<l ,2,3l _ A <1.2l _ 1113 13' 23 
12 - 12 (I 2) 1+111 A · 3 33 

( 4 . 1 7) 
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A (1,2l 
A<l.2,3l = 13 

13 1 + 111 A<l .2l 
3 33 

(4.18) 

dessa maneira: 

A<1 .2l _ A <l,2,3> 
A <l .2l = 11 11 

13 111 A<l.2,3l 
3 13 

(4.19) 

A <1.2l _ A<l ,2,3l 
A<1 .2l = 12 12 

23 111 A<l .2 ,3> 
3 13 

( 4.20) 

A(1,2l _ A<l ,2,3l 

A
( l,2) - 13 13 
33 -

111 A(l ,2,3) 
3 13 

(4.21) 

Agora desacopla-se 1112 devendo -se usar a mesma Equação (4.4) e 

chegando-se aos seguintes resultados: 

e então : 

A <ll A <I> 
A <l .2l = A <l> _ m2 12 23 

13 13 1 + A<ll 
/Jl2 22 

A<ll 

A( l,2) - 23 
23 - 1 + 111 A<

1
> 2 22 

(A (I) ) 2 
A<1.2l = A <ll _ 

111
2 23 

33 33 I A <l> 
+l112 22 

A <l> _ A<l. 2l + m A<ll A(l,2l 
13 - 13 2 12 23 

A(l) = (1 + 111 A ( I))A'1•2> 
23 2 22 23 

A <IJ = A <1.2 l + 111 A <ll A <1.2l 
33 33 2 23 23 

( 4.22) 

( 4.23) 

( 4.24) 

(4 .25) 

(4. 26) 

(4. 27) 
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Finalmente desacopla-se 111 1, a partir da Eq uação (4.2). As 

eq uações referentes ao desacoplamento de 1111 encontram-se lo go 

abaixo: 

portanto: 

A -A<'> A A<'> 23 - 2J + m, 12 13 

A A<'> A A<'> 33 = 33 + m, 13 13 

(4.28) 

( 4.29) 

( 4.30) 

(4.3 1) 

(4.32) 

(4.33) 

Obtém-se agora as FRFs de ace lerânc ia A14 , A24 , A~ e A44 , com 

o objet ivo de se constru ir a matriz FRF inteira. Desacoplando as 

massas 1114, m 3, 111 2 e 1111 , nesta sequência obtém-se: 

lA''·'·''' A''·'·'·'' A'' '·'·'']{A''·''·''} lA" '·'' 
A< 1,2,3) 

A"·' " Jr '·'' J 11 12 13 14 11 12 13 14 
A ( 1,2,3,4 ) A <•.2.3,4) A <• .2.3,4) A <•.2.3,4) A<t.2,3) A<• .2 .3) A (1 ,2 ,3) A ( 1,2,3 ) 

21 22 23 24 21 22 23 24 

A<•.2,3,4) A<• .2.3,4) A<• .2.3,4) A<l.2,3 ,4> A<•.2.3) A (1 .2,3) A(1,2,3) A<•. 2.3) 
3 I 32 33 34 31 32 33 34 

{A <•.2,3.4) 
41 

A <•.2 .3,4) Ac• .2.3,4)} 
42 43 

A <•.2.3,4) 
44 {o o o} o 

+ ___ m---'-4 - -

1 + m A <•.2,3) 
{

- A1~ .2,3) } 
_ Ac• .2,3 ) 

24 

_ A <•.2,3) 
34 

{{
A< 1.2,3) A ( 1,2.3) A <•.2 .3) }A <t .2,3)} 

41 42 43 44 
4 44 

(4.34) 
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Verificando as FRFs já obtidas utiliza-se as seguintes relações: 

e posteriormente tem-se: 

(A
(I ,2,3))2 

A(1,2,3,4l = A<l.2,3l _ 1114 14 
11 11 I+

111
A (1,2,3l 

4 44 

111 A<l.2 ,3l A<l .2,3l 

A
(l,2,3,4l _ A<l .2,3l _ 4 14 24 
12 - 12 I+ m A(l ,2,3l 

4 44 

1,1 A
(I,2,3)A(1,2,3) 

A(1,2,3,4l = A(l,2,3l _ 4 14 34 

13 13 l + 111 A<l.2,3l 
4 44 

A<l.2,3) 
A(l ,2,3,4l = _ ___,_14.:.__ _ _ 

14 I+ m A<l .2,3> 
4 44 

A<l.2,3l _ A(1 ,2,3,4) 
A<I.2,J> = 11 11 

14 
111 

A(l,2,3,4) 
4 14 

A<I .2,J> _ A<I .2,3,4J 

A <.1.2,3) - 12 12 
24 -

m4AI~ ,2 ,3 ,4) 

A<l .2,3) _ A<I.2 ,3,4J 
J1<1 .2,3J = 13 13 

34 111 A<l .2,3,4l 
4 14 

A(l ,2.3l _ A<1 .2,3,4> 
A(1,2 ,3l _ 14 14 

44 -
111 

A(1,2,3,4J 
4 14 

(4 .35) 

(4.36) 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 

( 4.40) 

(4.4I) 

( 4.42) 

Para o desacoplamento de 1113 pode-se usar a mesma Equação 

( 4 . I5), mas vale lembrar novamente que novas FRFs já foram obtidas 

até este estágio. 

Tem-se as seguintes equações: 

A
(1 ,2)A(I ,2) 

A(I,2,3J = A(1,2) _ 1113 13 34 
14 14 I+ 111 A<l.2> 

3 33 

(4.43) 
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das quais obtém-se: 

Ac1.2> A<J.2> 
A<I.2,3J = A<J.2> _ 111

3 23 34 

24 24 l + m A<J.2> 
3 33 

A<J ,2> 
A(I,2 ,3J = 34 

34 1 + m A<J.2> 
3 33 

(
A(I ,2))2 

A
<I.2,3J _ A<I .2J _ 1113 34 
44 - 44 

1 + m A<
1
•
2

> 3 33 

A<J .2> _ A<I.2,3J + m A<I .2J A<I.2,3J 
14 - 14 3 13 34 

A<J.2> _ A<I .2,3J + m Ac1 .2> A<I.2.3J 
24 - 24 3 23 34 

A(I,2J _ (l + m A(I,2) )A(I ,2,3) 
34 - 3 33 34 

A<I .2J = A<I.2 ,3J + 111 A<I.2J A<I.2,3J 
44 44 33~ 34 

Desacopla-se agora m2 Equação (4.4) : 

A(I)A(I) 
A<J.2> =Ao> _ lll2 12 24 

14 14 l A<1> + /Jl2 22 

A<l> 
A<I .2J _ 24 

24 -1 +m A<1> 
2 22 

A
(I)A(I) 

A<I.2J = A<J> _ 1112 23 24 
34 34 (I) l+m A 2 22 

(A (I) )2 
A<I .2J = A<J> _ lll2 24 

44 44 1+m A<J> 
2 22 

rearranjando as equações acima tem-se: 

A<l> = A<I.2J + m A<J> A<I .2J 
14 14 2 12 24 

53 

(4.44) 

( 4.45) 

( 4.46) 

( 4.4 7) 

( 4.48) 

( 4.49) 

(4 .50) 

(4.51) 

(4.52) 

(4.53) 

(4.54) 

(4.55) 
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A<1> - (1 + m A<1>)A<1•2> 24 - 2 2l 24 (4.56) 

A<l> - A<l.2) + m A<l> A<l.2> 34 - 34 2 23 24 (4.57) 

A<l> _ A(1,2> + 111 A<l> A<l.2) 
44 - 44 2 24 24 (4.58) 

Utilizando a Equação (4.2) desacop la-se 1111. 

Abaixo vê-se as relações obtidas a partir das FRFs obtidas 

nessas sequências citadas anteriormente: 

e portanto: 

A<l> A 44 - 44 
ml (AI4)2 

l+m1A11 

A A<l> A A<l> 2~ = 24 + 1111 12 t4 

A A<•> A A<l> 34 = 34 + 1111 13 14 

A A<l> A A<l> 
44 = 44 + 1111 14 14 

(4.59) 

(4.60) 

(4.61) 

( 4.62) 

(4.63) 

(4.64) 

(4.65) 

(4.66) 

Com isso finaliza-se a obtenção de todos os elementos de uma 

matriz FRF (4x4) , como pôde-se perceber a medida que se aumenta os 

GDL do sistema tem-se um acréscimo do número de massas que 

acoplaríamos a este . 
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4.3 - Obtenção da Matriz FRF utilizando a técnica SMURF 

Segundo ASHORY & EWINS (1998) existem duas maneiras que 

podem ser usadas para o obtenção das equações que governam o 

sistema acoplado, que são: 

• Substituição Sucessiva 

• Derivação Direta 

A prunetra aproximação não será vista neste trabalho, toda a 

formulação desenvolvida neste trabalho derivou-se da segunda 

aproximação, para quem interessar, a formulação da aproximação por 

substituição sucessiva encontra-se em ASHORY (1998) . 

4. 3.1 -Derivação Direta 

Essa técnica é bastante usada quando um sistema é modificado 

por duas ou mais massas e consiste na análise dinâmica da estrutura. 

x, 

Pm 

X, /I ·G 
X,, 

·c:J P; p/1 

FIGURA 4.2 - Diagrama de corpo livre do sistema 

As equações que governam o sistema acoplado são: 

(4.67) 

(4.68) 
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tem-se que: 

XII = R,II,P,I 

1 
R,, = ---2 

m;w 

56 

(4 .69) 

(4.70) 

(4.71) 

( 4. 72) 

(4.73) 

e a compatibilidades de deslocamento e o equilíbrio de forças são: 

X 1 =X, (4.74) 

X;=X, (4.75) 

P1 +P111 =0 (4.76) 

P, + P,, =o ( 4. 77) 

rearranjando as Equações (4.70), (4.74) e (4.76), obtém-se: 

(4.78) 

e através das Equações (4.71), (4.75) e (4.77), deriva-se: 

X; =-R,,P, (4 .79) 

Substituindo as Equações (4.78) e (4.79) nas Equações (4.68) e 

(4.69) , podendo rescrevê-las na seguinte forma matricial: 
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R, j 

Rj j + Rm m 

R;j 

Relacionando-se X, e Fk tem-se: 

Ru ]{F"} Rj; Pj =[A){X} (4.80) 

R;; + R,, P; 

(4 .81) 

Calculando a inversa da matriz acima e multiplicando os termos 

por -oi obtém-se a relação em termos da acelerância. 

onde 

1 
A~~~, =

m; 

Inserindo as Equações (4.83) e (4.84) em (4 .82) , tem- se : 

(4.82) 

(4.83) 

(4 .84) 

(4.85) 

No entanto, pode-se fa zer a lgumas considerações em relação a 

Equação (4.85). 

• Quando /=i, a Equação (4. 85) neste caso será reduz ida a: 
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(4 .86) 

• Quando j =k e /=i, tem-se: 

(4.87) 

• Quando l=k =i, tem-se a seguinte relação: 

(4.88) 

Essas equações serão utilizadas a seguu para se obter as FRFs 

não ' medidas'. 

4.4 -Gerando a Matriz FRF a partir da técnica SMURF 

Da Equação (3.56), tira-se a seguinte relação: 

A< I> 
A - 11 

11 -
1-m A< 1> a 11 

(4.89) 

onde A1<(> é a FRF calculada ou medida e A11 é o que se deseja obter 

sem o efeito da massa. 

Através da Equação (3 .55), tem-se: 

(4.90) 

onde A;~> é aFRF calculada ou medida e A21 e A22 é o que se deseja 

obter. 

Utilizando a Equação (4.87) obtém-se: 
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(4.91) 

Substituindo a FRF A22 representada pela Equação (4 .90) na 

Equação ( 4. 91 ), tem-se : 

A A(i) 

A - 21- 21 
n-

111 A<2> 
a 21 

( 4. 92) 

(4.93) 

Generaliza-se as equações acima para valores deu= 2,3,4. 

( 4. 94) 

A A(ii) 
A = 111- ui 

1111 A<"> 111a ui 

(4.95) 

A partir da Equação ( 4. 86), tem-se: 

A<2.3> = A31 +mAAn A31 -A32A21) 
31 

(I+ mdA2J(I + maA33) - mamAA23)
2 ( 4. 96) 

A<25> = A31 +m,(A22 A31 -A32A21) 
31 (1 + mc~An )(1 + maA33)-mam,(A23 )2 

(4.97) 

Quando ma=md o denominador das Equações (4.96) e (4 .97) 

serão iguais, auxiliando dessa forma a obtenção de A23 : 

( 4. 98) 
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(4.99) 

onde f:~:- s e f:~:- 1, s :~:- 1. 

Conforme foi visto neste capítulo as técnica MUM e SMURF 

apresentam algumas peculiaridades, viu- se que na técnica MUM foi 

necessário o acoplamento simultâneo de n acelerômetros à estrutura 

para se gerar a matriz global das FRFs, enquanto que na técnica 

SMURF utilizou-se somente um acelerômetro e uma massa extra para 

a geração da matriz das FRFs independente da complexidade da 

estrutura. 

Todos os estudos teóricos desenvolvidos nesses dois últimos 

capítulos serão utilizados no próximo capítulo, que destina-se 

essencialmente às simulações numéricas . 
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5 Simulações Numéricas 

Nos capítulos anteriores obteve-se um embasamento teórico 

sobre técnicas de acoplamento e desacoplamento de massas, bem 

como, a obtenção da matriz das FRFs de um sistema qualquer , 

utilizando para tal, a subestruturação no domínio da frequência . No 

presente capítulo verifica-se a eficiência dos métodos, através de 

algumas simulações, realizadas no ambiente Matlab®. 

5.1 - Simulação de um sistema de 04 GOL 

Esta seção destina-se a verificação numérica da técnica proposta 

por ASHORY & EWINS (1998) baseada na subestruturação direta para 

a obtenção da matriz das FRFs a partir de uma coluna, para a 

aplicação de tal técnica, utiliza-se apenas um acelerômetro de massa 

ma e uma massa extra de massa me~, independente da complexidade da 

estrutura em estudo . 

Para uma verificação inicial de tal técnica, considere o seguinte 

sistema de 04 GOL da Figura 5.1 , cujas constantes físicas encontram

se na Tabela 5.1 . 

FIGURA 5.1 - Sistema discreto de 04 GDL 
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TABELA 5 . 1 - Parâmetros físicos do sistema de 04 GDL 

GDL Massa (kg) Rigidez (N/m) A morlecimento(Ns/ m) 

0,5 3 ,0x1 O 3,0 

2 1 ,o 2,0x I 05 2,0 

3 1 '5 1 Ox l05 

' 
1, 0 

4 2,0 1,5x 105 1 ,5 

Ainda considerando a Figura 5.1, aplica-se uma excitação 

harmônica à estrutura na massa M, e transdutores de força e 

ace lerômetro medirão a força e resposta referentes a essa excitação . 

Pa ra a geração da matriz das FRFs os seguintes passos deverão 

ser seguidos. 

1 o passo: Acopla-se um acelerômetro de massa ma à massa M 1 e 

calcula-se a FRF de ponto A,<~>, com o efeito da ma ssa extra do 

acelerômetro, conforme Figura 5.2. 

u, u1 u3 l4 
K1 ~K2 __.KJ --.Kt ___. 

~M,mM, ~M, ~M, 
1 c, 0 c1 cJ c4 

ma 

FIGURA 5 .2- Ace lerô metro acoplado à estrutura 

2° passo : Acopla-se o ace lerô metro, massa ma à massa M 2 e 

calcula-se Ai~>, depois acopla- se a massa extra llld às massas M 1 , M3 e 

M4 , sucessivamente e e m seguida mede-se A~:·2>, A~~.2l, A~:.2> para cada 

ocasião, conforme a Figura 5. 3 . 
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U1 Uz U3 U~ 

K 1 ____. K2 ____. KJ ____. K~ ____. 

fti~~ 
FIGURA 5.3 - Acelerômetro acoplado à M2 e massa extra me~ 

acoplada às massas M,, M3 e M-1, sucessivamente 

3° passo: Coloca-se um acelerômetro acoplado à massa M3 e 

calcula-se A~~> e depois acopla-se a massa extra lll d às massas M,, M2 e 

M4 sucessivamente e em seguida mede-se A;:5> ,A;i5> ,A~: 5> . 

FIGURA 5.4 - Acelerômetro acoplado à M3 e massa extra md 

acoplada às massas M,, M 2 e M4, sucessivamente 

4° passo: Segue-se o mesmo procedimento do 3 o passo . 

FIGURA 5.5 - Acelerômetro acoplado à M 4 e massa extra me~ 

acoplada às massas M, , M2 e M3, sucessivame nte 

Dependendo dos graus de liberdade do sistema a ser estudado , o 

número de cálculos obedecerá a seguinte fórmula: n(n-l)+ 1 = n2-n+ l. 

Para o sistema da Figura 5. l, serão necessá rias 13 medidas 

(cálculos). 
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Notar que uma medida direta da matriz das FRFs global exigiria 

16 medidas (4x4). Entretanto as 13 medidas requeridas para a 

aplicação do método consideram a excitação aplicada a um único 

ponto, o que simplifica consideravelmente os ensaio s em uma estrutura 

real. 

5.1.1 - Simulação com d~ferentes massas ma e md 

A verificação do método foi feita acoplando às massas M 1 , M 2 , 

M3 e M-t, diferentes valores de massas ma e 111d, seguindo a mesma 

estratégia descrita acima e cujos resultados encontram-se a seguir . 

Abaixo encontra-se a FRF de ponto A,<:>com efeito da massa do 

acelerômetro ma= 1 Og. 

-· -

FRF exata 
Frd c "lm ckito da massa c.'\ Ira 

10~L---~--~--~--~--~--~--~--~--~---J 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frcquência (Hz) 

FIGURA 5.6 - FRF de ponto Au exata e FRF A1\
1
> com efeito da 

massa ma de 1 Og 

Tanto para a obtenção da FRF de ponto A 11 corrigida co mo para 

a das demais FRFs, serão necessárias equações mostradas nos 

capítulos precedentes. Com a obtenção da FRF com efeito da massa 
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A1<~> na Figura 5.8, aplica-se a Equação (4.89) para efeito de 

cancelamento de massa. Esta equação é dada como: 

A(l> 
A = 11 

11 1- m A< 1> a 11 

(5. 1) 

onde Ag> é a FRF calculada ou medida e A11 é o que se deseja obter 

sem o efeito da massa. O resultado está mostrado na Figura 5. 7. 

Observe que o efeito da massa foi cancelado especialmente para a 

última frequência natural na faixa de 0-200 Hz. 

102 

z 
"' Vl a 10° 
'-' 

"' 'õ 
.~ ... 
0 

10-2 õ 
() 

< 

FRF exata -
_ f (d lO II Ígldd 

10~~--~--~--~--~--~--~--J---~--~--~ 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.7 - FRF de ponto Au exata e FRF A11 com 

cancelamento da massa ma de 1 Og 

Obtém-se agora a FRF de transferência A~:5> com efeito das 

massas extras ma= I Og e md= 1 Og. O resultado encontra-se na Figura 

5.8. 
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FRF exata 
r RI com ckilo das massa.; c.xt1ns 

10~~--~--~--~--~--~----~--~--~--~--~ 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.8 - FRF de transferência A31 exata e FRF A~:5> com 

efeito da massa ma de 1 Og e llld de 1 Og 

Através da Equação (4 .94) obtém-se a FRF A31 corrigida, que é 

mostrada na Figura 5.9: 

(5.2) 

10° z 
('I 

V'l 

8 
'-" 

.~ 
u 

·§ 
~ 

0 
~ 

10 ... 

FRF exata 
I p r W lll 11 ida 

10·5 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.9 - FRF de transferência A31 exata e FRF A31 com 

cancelamento das massas ma de 1 Og e llld também de 1 Og 
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Utilizando-se agora um acelerômetro de 20g o procedimento é 

repetido. Abaixo vê-se o gráfico da FRF de ponto A,<:>com efeito da 

massa extra ma de 20g . 

10
2 

z 
~· VI 

ã 10° 
.._, 
~ ·o 

·~ v v 
~ 

10-4· 
rRF exata 
I RI com cll i to da m:"sa cxt1a 

10.6 L-- -'----'-- --L--.Io..-- -'---'-- ---L--.__ _ _.__ _ __, 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.1 O - FRF de ponto A 11 exata e FRF A.<:> com efeito 

da massa ma de 20g 

Utilizando a Equação (5.1) obtém-se a FRF de ponto A 11 

corrigida, que é mostrada na Figura 5 . 11 . 

10
2 

z 
N 

~ 10 ° .._, 
~ ..... 
o 

·§ 
v 10·2 

8 
< 

10'4 
FRF exata 
I TU• C'JII igid:t 

1 o '6 .____...._ _ _._ _ _._ _ _._ _ __._ _ __,_ _ ___,_ _ ___J.____....____, 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.11 - FRF de ponto A 11 exata e FRF A
11 

com 

cancelamento da massa ma de 20g 
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Na Figura 5.12 vê-se a FRF de transferência A~:·3> com efeito de 

massas extras de 20g cada. 

10° 

z 
r • 

V> 

8 
'--' 
co ·o 
·ê 

C!) 

8 
<X: 1o·• 

FRF exnta 
1 Rr cou ~: r ·i to d. r ,,.~ s 

10~L---~--~--~--~--~--~--~----L---~~ 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequêncin (Hz) 

FIGURA 5.12 - FRF de transferência A31 exata e FRF A~: .3> com 

efeito da massa llla de 20g e 111d de 20g 

Aplicando a Equação (5 .2), obtém-se a FRF A31 sem o efe ito das 

massas extras. O resultado está mostrado na Figura 5.13. 

FRF cxnta 
1'1 1· Lllll l !' lda 

1 o·• L_ __ .__ __ ..__ __ ..__ __ ..__ __ _.__ __ _.__ __ ...__ __ _,__ __ _._ __ ...J 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.13 - FRF de transferência A31 exata e FRF A31 com 

cancelamento das massas m3 de 20g e md também de 20g 
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Foram mostrados os efeitos das massas de 1 Og e 20g para 

algumas FRFs, mas também foram feitas simulações com massas 

extras de 1 g, 50g e alguns valores de massas intermediários a esses, 

como 1 ,5g, 15g, 25g, 35g, 45g, podendo-se verificar a eficácia do 

método. 

O que pôde ser verificado de acordo com os gráficos das FRFs 

mostrados acima, é que a medida que se aumenta o valor da massa, 

ocorre um deslocamento da frequência natural referente ao último 

modo para uma banda de frequência menor, tornando-se mais evidente 

este efeito quando se aumenta os valores das massas extras. Baseado 

em uma proposta de DOSSING ( 1990) foram realizados estudos do 

efeito do carregamento de massa sobre as frequências naturais do 

sistema em estudo, fazendo-se um levantamento percentual do quanto 

se modifica as frequências naturais de um sistema quando se acopla a 

este, por exemplo, um acelerômetro e massas extras. Tais efeitos 

apresentam-se mostrados na Tabela 5 .2 que se encontra a seguir. 

Tabela 5.2 - Tabelas demonstrativas dos efeitos de massa 

Modo de 

Vibrar 

llla e llld (kg) 

ma=0,001 

f~xata = FRF sem efeito de massa 

fexata(Hz} f(Hz) 

18 ,2 196 18,2190 

61 ,52 50 61,5082 

83,9636 83 ,9422 

166,9842 166,8270 

/= FRF com efeito das massas extras 

% em f 

0,003 

0 ,027 

0,026 

0 ,090 

% em f = percentagem de quanto a frequência varia com o acréscimo de massas 

extras 
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Tabela 5.2- Continuação 

Modo de llla e llld (kg) fexata(Hz) f(Hz) % emf 

Vibrar 

lo 18,2196 18,2142 0,03 

20 ma=O,O 1 61,5250 61,3569 0,27 

30 md=O,Ol 83,9636 83,7 527 0,26 

40 166,9842 165 ,4328 0,93 

Tabela 5.2- Continuação 

Modo de ma e llld (kg) fexata(Hz) f(Hz) % em f 

Vibrar 

'J 
1 o 18,2 196 18,2089 0,06 

20 111 0 =0,02 61,5250 61,1885 0,55 

30 mtt=0,02 83,9636 83,5484 0,46 

40 166,9842 163,9259 1,83 

Tabela 5 .2- Continuação 

Modo de llla e llld (kg) fexata(Hz) f(Hz) % emf 

Vibrar 

1 o 18,2196 18, 1929 o, 14 

.. 20 ma=O,OS 61,5250 60,6817 1,37 

30 mc~=O,OS 83,9636 82,9724 I , 1 8 
o 

40 166,9842 159,6515 4,39 
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A Figura 5.14 mostra o efeito a relação entre as frequências com 

efeitos de massas que variam e as frequências naturais exatas, todas 

obtidas a partir da simulação do sistema de 04 GDL da Figura 5.1, 

percebe-se ainda que a relação entre ! exata e f' é linear. 
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FIGURA 5. 14 - Gráficos demonstrativo s das frequências com 

efeitos de massa extras (a) de lg, (b) de lOg, (c) de 20 e (d) 50g 

em relação às frequências exatas 
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A tabela 5.3 mostra o efeito de diferentes massas ma sobre as 

frequências naturais do sistema da Figura 5.1. 

Tabela 5.3 - Efeito da massa ma sobre as frequências naturais de 

um sistema de 4 GDL 

111n (kg) f /0 modo(Hz) f 2°modo(Hz) f JOmodo(Hz) f 4°modo(Hz) 

0,001 18,2195 61,5220 83,9585 166,8364 

0,05 18 ,2158 61,3704 83 '7083 160,7728 

0,08 18,2135 6 t ,2752 83 ,5518 t 56,4920 

0,1 18 ,2120 61,2107 83,4461 154,2319 

0,3 18,1968 60,5178 82,3328 137,0394 

0,5 18,1814 59,7364 81,1403 126,1070 

0,6 18,1736 59,3124 80,5278 122,0712 

A segu1r, na Figura 5.15 pode-se notar o efeito de diferentes 

massas de acelerômetros ma sobre as frequências naturais do sistema, 

mostra ainda que a medida que se aumenta a massa do acelerômetro a 

frequência natural referente ao último modo decai de forma mais 

pronunciada que as demais. 
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FIGURA 5. 15 - Gráfico da frequência co m efeito da massa extra 

ma 

Na tentativa de simular um ambiente próximo do experimenta l a 

todas as FRFs o btidas computacionalmente foi adic ionado uma 

porcentagem de ruído aleatório da forma : 

Ruído = P · rand · ( 
1 J 

exp(s 2
) 

(5.3) 

onde P é a porcentagem de ruído, rand é um sinal a lea tório de média 

zero e s varia de O a 3 na faixa de frequência de análise. 

Foram acresc idos diferentes níve is de ruídos, sendo e les de, I % , 

5%, 20% e de 50%. Para um est udo ma is detalhado do efeito do ruído 

nas FRFs fixo u-se um nível de ruído, no caso 5% e verificou-se o 

efeito do mesmo para diferentes massas ext ras ma e llld, de acordo com 

a tabela abaixo . 
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Tabela 5.4 - Nível de Ruído e massas extras 

Nível ele Ruído 111a e 111d (kg) 

0,01 

5% 0,02 

0,05 

o, lo 

Logo abaixo encontram-se as FRFs com o efeito do 

cancelamento de massa, obtidos através das Equações (5 .1) e (5.2), 

com os dados da Tabela 5.4 . 

Na Figura 5.16 vê-se a FRF de ponto Au exata , ou seja, sem 

efeito de massa e ruído e a FRF com a aplicação da técnica SMURF de 

cancelamento de massa e com a aplicação prévia de uma porcentagem 

de nível de ruído de 5%. 

FRF c:\ala 
I ll r co r í! · cl:r cnm nh cl de rui do (lc, 'i"'u 

10~~~~~~~--~--~--~--~--~--~--~ 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5. 16 - FRF de ponto A u j á cancelada a massa extra ma 

de 1 Og e co m efeito de ruído de 5% e FRF exata 
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Na Figura 5.17 observa-se a FRF de transferência A31 exata e a 

FRF A31 obtida pela aplicação da técnica de cancelamento das massas 

de 1 Og e com uma porcentagem de nível de ruído de 5%. 

FRF exata 
I RI c , , · ~ r<l · r c 11 ui I d~.- níd ) d · ' "{ 

10· 10 L___ ....__...___...___ ...__ _ _._ _ _._ _ _.__......_ _ _._ _ _J 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5. 17 - FRF de transferência A31 já cancelada a massa 

extra ma de I Og e llld de 1 Og com efeito de ruído de 5% e FRF 

exata 

Na Figura 5 . 18 observa-se a FRF de ponto A 11 exata e a FRF A 11 

obtida pela técnica de cancelamento de massa e com nível de ruído de 

5%. 
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FIGURA 5.18 - FRF de ponto A 11 já cancelada a massa extra ma 

de 50g e com efeito de ruído de 5% e FRF exata 

A Figura 5.19 mostra a FRF de transferência AJJ sob o efeito do 

mesmo nível de ruído e massas extras de 50g. 
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FIGURA 5.19 - FRF de transferência A31 já cancelada a massa 

extra ma de 50g e 111d de 50g com efeito de ruído de 5% e FRF 

exata 
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Nota-se na Figura 5.20 a FRF de ponto Au com efeito de ruído 

de 5%, já tendo aplicado o efeito de cancelamento da ma ssa de 1 OOg. 

10
4 

102 

~-z 
N 

VI 

8 10° '--' 
(13 

·u 
,§ .... v 
'0 u 
<t: 

10-4 

FRF exata 
fiU COIIIgtda (;0 111 IIÍ\ cl <k IttÍ<fO de 5'){, 

10~~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~ 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.20- FRF de ponto Au já cancelada a massa extra ma 

de l OOg e com efeito de ruído de 5% e FRF exata 

Na Figura 5.21 a FRF de transferência A31 foi obtida a partir da 

técnica de cancelamento de massa e pode-se notar também que o efeito 

do ruído é minimizado quando as massas ma e md são aumentadas. 

Nos gráficos, ainda nota-se, que nas regiões de ressonância o 

nível de ruído apresentou-se bem menor do que em regiõ es de anti

ressonância, isto ocorre porque na região de ressonância a relação 

sinal-ruído é bem mais expressiva do que nas regiões de anti

ressonância. 
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- FRF de transferência A31 já cancelada a massa 

extra ma de 1 OOg e llld de 1 OOg com efeito de ruído e FRF exata 

Pôde-se verificar a ineficácia do método quando um ruído de 5% 

foi acrescentado às FRFs obtidas computacionalmente, o que nota-se 

também, é a presença de ruído somente em baixas frequências quando 

analisada a FRF de ponto Au e a FRF de transferência AJJ, isto se deve 

ao fato de que nesta região não se tem um efeito expressivo da massa 

como nas demais regiões. 

Já nas FRFs de transferência, o ruído mostrou-se mais 

expressivo podendo-se perceber, que a medida que se aumentavam as 

massas extras, o nível de ruído decrescia, mas o quanto se pode 

aumentar as massas ma e llld, sabe-se através de um estudo teórico, que 

a razão entre essas massas e a massa da estrutura em estudo deve ser 

menor que 1110. 
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5.2 - Método de obtenção da matriz das FRFs proposto por 

Maia 

Depois de feita a verificação do método proposto por ASHORY 

& EWINS (1998), será visto agora a aplicação do método baseados em 

estudos desenvolvidos por MAIA et al. (1997a), este por sua vez trata 

da obtenção da matriz das FRFs a partir de uma coluna, só que usando 

uma técnica diferente a da seção anterior, o procedimento explicativo 

de tal método vem a seguir. 

Considere o sistema da Figura 5 .I, mantendo uma excitação fixa 

à massa M1 e acopla-se a este sistema uma massa extra, que 

convencionou-se chamar de 1111 à massa M 1 e obtém-se A,<:>. Em 

seguida acopla-se à massa M2 uma massa extra 1112, mantendo a massa 

1111 ainda acoplada à estrutura e mede-se A1<:·2> e A1<~·2>. Mantendo as 

massas extras 1111, 1112 acopladas às massas M 1 e M 2 , respectivamente, 

acopla-se agora uma terceira massa extra 1113 à massa M3, obtendo 

dessa forma A<1
•
2
•
3> A<1

•
2
•
3> e A<1

•
2

•
3> E finalmente, acopla-se uma massa 

' 11 ' 12 13 • 

Para a obtenção de resultados ma1s significativos no tocante ao 

problema de carregamento de massas, foram utilizadas diferentes 

massas extras para mostrar o efeito das mesmas sobre as frequências 

naturais da estrutura em estudo, para posteriormente se aplicar o 

método proposto pelo autor acima referenciado , método este que 

possibilita o cancelamento de massa, bem como, a geração de FRFs 

não medidas. 

Baseando-se na sub-seção 4.2.2 do capítulo 4, desta dissertação . 

Considere uma massa extra de 20g acoplada à estrutura, cuja FRF de 

ponto A 11 com o efeito da massa extra e a FRF exata, encontram-se na 

Figura 5 .22. 
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Agora, a partir da Equação (4.14) obtém-se a FRF de ponto A 22 • 

A A<l> A A<l> 
22 = 22 -IJII 12 12 

IIH-~o;'\;lo~ 

FRF obtida 
10~~--~--~~~~~~~~--~--~--~--~ 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

(5.4) 

FIGURA 5.24 - FRF de ponto A22 obtida pelo método e a FRF 

An exata 

Considerando agora massas extras de I OOg têm-se a FRF de 

ponto A 11 com efeito das massas extras de IOOg, percebendo-se o 

efe ito da massa principalmente no último modo . 
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FIGURA 5.25- FRF de ponto A1<:> com efeito da massa extra de 

1 OOg e a FRF A 11 exata 

Aplicando a Equação (4.3) obtém-se Au corrigida sem o efeito 

da massa extra. 

10-4 

! RI ' ~ clli 
_ FRF corrigida 

10~L-~~~--~--~--~--~---L--~--~~ 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.26- FRF de ponto A11 sem o efe ito da massa extra de 

1 OOg e a FRF A u exata 

Estuda-se agora o efeito das massas extras sobre a FRF de 

transferência A 31. 
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Através da Equação (4.31) obtém-se a FRF de transferência A31 

sem o efeito das massas extras de 1 OOg cada . 

I IH l-:-. nt.t 
FRF com efeito das mnssas extras 

10-6 L---'----'---'--~--'------'---'-----'-----'---' 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.27 - FRF de transferência A<'·2.3> com o efeito das 31 

massas extras de IOOg e a FRF A31 exata 

Na Figura 5 .28 vê-se a FRF de transferência A31 sem o efeito das 

massas extras. 

l·Pr '11·• 
_ FRF corrigida 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.28 - FRF de transferência A31 sem o efeito das 

massas extras de 1 OOg e a FRF A3 1 exata 
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Conforme pôde-se verificar o método MUM mostrou-se bastante 

eficaz na obtenção das FRFs previamente não medidas e na correção 

do carregamento de massa . 

Da mesma forma da seção anterior, fez-se uma análise do efeito 

das massas extras, no caso três, cujos valores unitários encontram-se 

na tabela, sobre as frequências naturais do sistema da Figura 5 .I, de 

acordo com a Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 - Efeitos de três massas extras sobre as frequências 

naturais 

111a (kg) F / 0 modo(Hz) F 2°modo(Hz) F JOmodo(Hz) F .JOmodo(Hz) 

0,001 18,2171 61,5038 83,9291 166,8269 

0,01 18,1949 61,3144 83,6221 165,43 23 

0,02 18,1702 61,1060 83,2864 163,9248 

0,05 18,0968 60,493 8 82,3127 159,6486 

A Figura 5.29 mo stra o efeito de três massas extras sobre a 

frequência natural do sistema da Figura 5.1, percebe-se que quanto 

maior a frequência maior será o efeito da massa extra 
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FIGURA 5.29 - Gráfico que representa o efeito das massas 

extras sobre as frequências naturais do sistema 

O método proposto por Maia et ai. ( 1997a) baseado na técnica 

MUM de acoplamento e desacoplamento de massas apresenta uma 

desvantagem se comparado ao primeiro método proposto por ASHOR Y 

& EWINS (1998). O primeiro independe da complexidade da estrutura, 

sendo necessárias para sua aplicação , somente duas massas extras. Em 

contrapartida , o método MUM necessita de um número de massas 

extras igual ao número de graus de liberdade do s istema em estudo , o 

que já se verifica de antemão uma limitação do método, quando a 

intenção for a de estudar uma estrutura real. 

5.3 - Simulação de um sistema de 10 GDL 

Utilizando conceitos pré-estabelecidos no decorrer dos capítulos 

3 e 4 desta dissertação, faz-se nesta seção uma verificação do método 

proposto por ASHORY & EWINS ( 1998) em um sistema de 1 O graus 
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de liberdade, composto por duas subestruturas interligadas por dois 

conectores rígidos conforme a Figura 5 .30. 

O objetivo desta simulação é o de testar o método para um sistema 

que apresente uma densidade modal alta, ou seja, muitas frequências 

naturais em uma única faixa de estudo. 

FIGURA 5.30 - Exemplo numérico de um sistema de 10 GDL 
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A tabela abaixo mostra a s constantes físicas do sistema da Figura 

5.30. 

Tabela 5.6- Parâmetros físicos do sistema de 10 GDL 

Massa Massa (kg) Rigidez e Rigidez (N/m) Amorlecimento(Nslm) 

A mortecimenlo 

M1 2,0 k1 e c1 5,0x10 

M2 2,0 k2 e c2 8,0x106 

M3 2,0 k3 e c3 7,0xl06 

M4 3,0 ~e c4 5,5xl06 

Ms 3,0 ks e cs 9,0x106 

M6 2,0 k6 e c6 6,0x106 

M'1 3,0 k'I ec'J 5,0x106 

M.2 2,0 k.2 e c'2 8,0x106 

M.3 2,0 k'J e c'3 6,0xl 05 

M·., 3,0 k'4 e c',, 7,5xl05 

M's 2,0 k 's e c's 5,0x105 

M'6 3,0 

Para a geração da matriz das FRFs os mesmos passos citados na 

seção 5.1 deste capítulo devem ser seguidos. 

0,50 

8,00 

7,00 

5,50 

9,00 

6,00 
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0,60 

0,75 

0,50 
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5. 3.1 -Simulação com diferentes massas ma e 111d 

De acordo com a convenção criada na seção 5.1 deste capítulo as 

massas ma e md referem-se à massa do acelerômetro e à massa extra, 

respectivamente. Foram feitas simulações utilizando diferentes massas 

ma e IJld repetindo o mesmo procedimento da seção 5.1. 

Na Figura 5.31 tem-se uma FRF de ponto Au sem efeito da massa 

extra e a FRF A~:> com efeito de uma massa ma de 80g. Verifica-se que o 

efeito do carregamento da massa ma fez com que as frequências naturais 

do sistema sofressem um pequeno deslocamento para uma faixa de 

frequência menor, principalmente a frequ ência natural referente ao 5° 

modo. 

104 r------r------.------.------~----~----~ 

10
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z 
10° ('I 

Vl 

8 
'-' 
~ 
'õ 
,§ ... v 
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10"' -
FRF Exata 
I P I c 1 1 d i to de 111asSét c 'tra 

10~~----~------~----~------~----~----~ 
o 100 200 300 400 500 600 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5 .3 1 - FRF de ponto Au exata e FRF A1<:> com efeito da 

massa ma de 80g 

Utili zando a Equação (5.1) obtém-se a FRF de ponto A11 corrig ida 

se m o efeito da massa ma de 80g, cujo gráfico represe ntativo da Figura 

5.32 encontra-se a seguir. 
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FIGURA 5.32 - FRF de ponto A11 exata e FRF A 11 com o 

cancelamento da massa ma de 80 g 

De acordo com a Equação (5.3) consegue-se obter a FRF de ponto 

A88 Figura 5.33 sem tê-la medido anter iormente e a através de FRFs de 

transferência . 

104 

10
2 

z r o 
Vl 

s 10° l 
'--' 

J 

(<) ...... 
u 

·ª 10.2 .... v 
13 
u 

<t: 
10·4 

10.6 

o 100 

A A<8> 
A - 81 - 81 

88-
m A<8> 

a 81 

200 300 400 

Frequência (Hz) 

FRF Exata 
r 111 oltida 

500 

(5.5) 

600 

FIGURA 5.33 - FRF de ponto A88 obtida pela aplicação do método 
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Na Figura 5.34 vê-se a FRF de transferência A71 com efeito das 

massas ma e 111d de 80 gramas cada. 

104 ~----~-----,------~-----r------r---~ 

FRF Exnta 
I I com ctciio dr nta<;<.. l 'i ~:. ·tras 

10~~----~----~----~~----~----~~--~ 
o 1 00 200 300 400 500 600 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.34 FRF de transferência A exata e FRF A<1
•
7> com 71 71 

efeito da massa ma de 80g e llld de 80g 

Aplicando a Equação (5.2) com os devidos ajustes obtém-se a FRF 

de transferência A71 livre dos efeitos das massas extras, Figura 5.35. 
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FIGURA 5.35 - FRF de transferência A71 exata e FRF A71 sem os 

efeitos das massas ma de 80g e llld de 80g 
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Como pôde-se perceber o método para cancelamento de massa e 

obtenção de FRFs não medidas funcionou bem para o sistema em estudo. 

Para um estudo mais detalhado e abrangente foram levantadas FRFs com 

efeito de diferentes valores de massas extras ma e llld e fez-se uma 

verificação do efeito das mesmas sobre as frequências naturais do 

sistema, os valores demonstrativos desse estudo encontra-se na tabela 

que se segue. 

Tabela 5.7 - Tabela demonstrativa do efeito das massas 

Modo de llla e 11ld (kg) [exata (Hz) /(Hz) % 

Vibrar 

I o 19,43 19,39 0,21 

2 0 77 ,89 77,85 0 ,05 

30 107,1 o l 06,98 O, 11 

40 133,75 133,58 O, 13 

50 ma= 0,05 201 ,95 200,25 0,84 

60 m11 = 0,05 248,29 24 7,48 0,33 

70 285,29 284,96 O, 12 

8o 429 ,27 428,77 O, 12 

90 466,96 466,36 O, 13 

10° 540,33 539,32 O, 19 
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Tabela 5. 7 -Continuação 

Modo de 111a e 111d (kg) !exata (Hz) /(Hz) % 

Vibrar 

l o 19,43 19,38 0,26 

20 77,89 77,82 0,10 

30 1 07'] o 106,91 o, 18 

40 133 ,75 133,48 0,20 

s o IDa= 0,08 20] ,95 199,25 I ,34 

60 ID11 = 0,08 248,29 24 7' 14 0,46 
.. 

70 285,29 284,77 o, 18 

,.., 8o 429,27 428 ,47 O, 19 

90 466,96 466,01 0,20 

I 0° 540,33 53 8, 75 0,29 

.. 
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Tabela 5. 7 - Continuação 

A1odo de 111a e lnd (kg) fexnta {Hz) /(Hz) % 

Vibrar 

1 o 19,43 19,37 0,31 

20 77,89 77,81 O, 1 O 

30 1 07' 1 o 106,86 0,22 

40 133,75 133,41 0,25 

50 IDa= 0,1 201,95 198,59 1,66 

60 Dld = 0,1 248,29 246,91 0,56 

.. 
70 285 ,29 284,64 0,23 

' > 8o 429 ,27 428 ,25 0,24 

90 466 ,96 465 ,78 0,25 

JOo 540 ,33 538,38 0,36 

.. 
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Tabela 5. 7 - Continuação 

Modo de 111a e llld (kg) .fexata (Hz) /(Hz) % 

Vibrar 

lo 19,43 19, I5 1,45 

20 77,89 77,48 0,53 

30 I 07 , I O 105,94 l ,08 

40 133,75 I32,20 l ,60 

50 Ula = 0,5 201,95 186,60 7,60 

60 Dlu = 0,5 248,29 242,56 2,31 

70 285,29 282,65 0,93 

8o 429,27 424,49 I, 11 

90 466,96 462,2 0 1,02 

100 540,33 532 ,73 1,40 

Como pôde-se observar as frequência s naturais diminuem a medida 

que os valores das massas extras são aumentados, como era de esperar, já 

tendo visto este mesmo efeito na seção 5.1 deste capítulo. 

A seguir será feito um estudo do efeito de um ruído aleatório 

Equação (5.3) quando este é acrescido a dados obtidos por simulação. 

Abaixo encontram-se alguns gráficos representativos deste efeito. 

Fixando-se uma porcentagem de ruído de 5%, variando-se as 

massas extras, sendo essas de 50 g, 80 g, 100 g e 500 g . 
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Na Figura 5.36 tem-se a FRF de transferência A 21 com efeito do 

ruído e com a correção de massa . 

108 r-----~-----r-----.------~----,-----~ 

FRF exata 
F H. r com nhd d~.: 1uido de )"{, 

10~L-----~-----L-----J------~----~----~ 
o 100 200 300 400 500 600 

Frequência (Hz) 

FIGURA 5.36 FRF de transferência A21 sem efeito de massas 

extras de 50g e ruído de 5% 

Na Figura 5.37 tem-se a FRF de ponto An obtida utilizando a 

Equação (5.5) com os devidos ajustes . 
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FIGURA 5.37 - FRF de ponto A22 sem efeito de massas extras de 

50g e porcentagem de ruído de 5% 
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A Figura 5.38 mostra a FRF de transferência A21 com correção das 

massas extras de 80g e nível de ruído de 5% 
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FIGURA 5.38 - FRF de transferência A21 sem o efeito de massas 

extras de 80g e ruído de 5% 

Abaixo na Figura 5.39 tem-se a FRF de transferência A21 obtida 

com um nível de ruído de 5% e cancelado o efeito da massa extra de 
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FIGURA 5.39 - FRF de transferência A21 sem o efeito de massas 

extras de l OOg e ruído de 5% 
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Na Figura 5.40 vê-se a mesma FRF de transferência A21 só que 

essa foi carregada com massas extras de 500g, para depois se aplicar o 

cancelamento das massas. 
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FIGURA 5.40 - FRF de transferência A21 sem efeito de massas 

extras de 500g e ruído de 5% 

Analisando os gráficos acima pôde-se verificar uma estreita 

relação inversa entre o ruído e massa , ou seja, a medida que se aumentam 

as massas o sinal de ruído diminui, nota-se também um sinal de ruído 

bem mais brando nas regiões de ressonância, essa ocorrê ncia deve-se ao 

fato da existência de um sina 1 de vibração muito grande nessas regiões e 

por conseguinte, a relação sinal - ruído torna-se significativa, ao 

contrário das regiões de anti - ressonância . Nas regiões de baixa 

frequência observa-se a permanência do ruído independente das massas 

que foram acopladas à estrutura, isso se deve ao fato de que nessa região 

o efeito da massa é mínimo , uma vez que a sensibilidade ao ruído é dada 

pelo inverso da massa. 
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Resultados Experimentais 

Para um prune1ro estudo experimental foi utilizada uma v1ga de 

aço suspensa por fios flexíveis para simular a condição livre-livre, cujas 

dimensões e massa da barra são 1150 mm de comprimento, 25 mm de 

largura e 9 mm de espessura e 2,14 kg de massa. A Figura 6 .1 mostra 

uma ilustração da barra de aço e do sistema de sustentação. 

FIGURA 6.1 - Barra de aço ut ilizada para a experimentação 

As características dinâmicas da estrutura a uma dada excitação 

foram obtidas através de uma sequência de ensaios experimentais, cujos 

sinais foram adquiridos por um analisador espectral TEKTRONIX 2630 

de quatro canais na faixa de frequência 0-1 KHz com 801 linhas 

espectrais . A Figura 6.2 mostra o sistema de aquis ição . 

Unidade de Tensão 

FIGURA 6.2 - Aparato Experimental 
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O modelo experimental da viga foi discretizado em três pontos 1, 2 

e 3, com a excitação aplicada no ponto 1 e acelerômetro em 1 mediu-se a 

FRF A 11 , variando a posição do acelerômetro e mantendo a excitação em 

1 mediu-se A21 e A11· Para as medidas de A22 e A33 a excitação foi 

aplicada em 2 e 3 respectivamente, juntamente com o acelerômetro 

nessas posições. Já para a medida da FRF A23 deslocou-se o acelerômetro 

para o ponto 2 e a excitação foi aplicada em 3. Seguindo o mesmo 

procedimento descrito na seção 5.1 do capítulo anterior mediram-se as 

FRFs com um acelerômetro de massa 0,017 kg, para posteriormente ser 

aplicado o método de cancelamento de massa. 

Para as medidas das FRFs de acelerância excitou-se a barra com 

um martelo de impacto modelo PCB, Figura 6.3 e utilizou -se um 

acelerômetro piezoelétrico miniatura modelo 43 7 4 da B&K de massa 

0,00065 kg representando um percentual de 0,03% da massa da barra, ou 

seJa, a influência desse carregamento é insignificante se comparada a 

massa total da barra. Devido a influência mínima da massa do 

acelerômetro para o cá lcu los dessas FRFs convencionou-se chamá-las de 

FRF de referência, ou seja, as FRFs verdadeiras (exatas), sem influência 

de massas extras. Logo após foram feitas as mesmas medidas, só que 

agora, utilizou-se um acelerômetro piezoelétrico de massa 0,017 kg 

modelo 4383 da B&K, Figura 6.3 , que representa um percentual de 0,8% 

da massa total da barra de aço. Desta maneira, pôde-se verificar o efeito 

da massa extra (acelerômetro) sobre as FRFs de referência. 

4374 4383 

FIGURA 6 .3 - Martelo PCB e acele rômetros piezoelétricos 

utilizados para a obtenção dos resultados experimentais 
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Foi feito ainda um modelo da viga livre-livre no Ansys® e através 

do método dos elementos finitos levantou-se as frequências naturais do 

s istema, os valores comparativos das frequências naturais via elementos 

finitos, com os valores das frequências naturais das FRFs ajustadas a 

partir de dados experimentais encontram-se na Tabela 6.1. 

TABELA 6.1 - Valores comparativos das frequências naturais de 

uma viga livre-livre 

Modos de Vibrar /et.jinitos(Hz} /ajus. aprox. (H z) % em f 

1 o modo 35,92 37,50 4,4 

2° modo 194,17 198 ,75 2,4 

3 o modo 321 ,06 330,13 2,8 

4° modo 479,79 490,3 8 2, 1 

5° modo 670,45 689, 10 2,1 

6° modo 893,11 910,26 I ,9 

6.1 - Obtenção das FRFs modificadas por uma massa extra de 

0.017 Kg 

Por se tratar de FRFs experimentais, e ssas apresentam ruído que se 

mostram mais visíve is nas baixas frequências. Na tentativa de retirar o 

ruído, utilizou-se um Método de Identificação Modal, gerando dessa 

forma FRFs livres dos ruídos . 
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A Equação (6.1) mostra uma forma de se obter a FRF de ponto A22 

Figura 6.4 sem o efeito da massa extra do acelerômetro de 0,017 Kg . 

A(i> 
A - 22 

22
- l-mA<2> 

22 

10·2 L---'---"---.L--~_....__ _ _,__ _ _,__ _ _,__ _ _,__--J 

o 1 00 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 

Frequência (Hz) 

(6.1) 

FIGURA 6.4 - Mostra as FRFs de ponto A 22 de referência (linha- ), A~~> com 

o efeito da massa ma de 0,017 kg (linha __ _ ) e A22 com a correção de massa 

(linha - ), todas obtidas a partir de ajustes de curvas 

Na Figura 6.5 tem-se uma FRF de transferência obtida a partir da 

Equação (6.2) onde a FRF A~i> foi medida e a FRF A22 foi obtida atravé s 

da Equação ( 6. 1). 

(6.2) 
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FIGURA 6.5 - Mostra as FRFs de transferência A 23 de referência (linha- ), 

A~:> com o efeito da massa ma de 0,017 kg(linha ) e A23 com a correção de 

massa (linha- ), todas obtidas a partir de ajustes de curvas 

Quanto ao méto do proposto por ASHOR Y & E WINS ( 1998) para a 

obtenção da matriz completa das FRFs medindo-se apenas uma coluna 

desta matriz, pode-se dizer que não se teve o me smo êxito obtido nas 

simulações numéricas. A obtenção das FRFs de ponto a partir de duas 

FRFs de transferê ncia Equação ( 4. 95) é impossível e m se trabalhando 

com dados experimentais, uma maneira de se contornar esse proble ma é 

fazer um modelo analítico da barra e levantar as FRFs da me sma via 

e lementos finitos, para então se obter as demais FRFs do s istema sem o 

efeito das massas extras dos transdutores. 

Atentando-se à formulação matemática da técnica SMURF 

percebeu-se desde o início , que estas funções de resposta e m frequência 

apresentariam um problema de efeito cumulativo, pois em se tratando de 

dados experimentais, estes apresentariam problemas de ruídos, que 

afetariam de forma drástica os resultados, por essa razão utilizo u-se um 

método de identificação modal para a obtenção das mesmas FRFs. 
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As FRFs que serão mostradas a segutr são puramente 

experimentais, não passaram por uma ajustagem de curvas e mesmo com 

a ajustagem os resultados foram também insatisfatórios. 

Na Figura 6.6 tem-se a FRF de transferência A21 obtida através da 

técnica SMURF, onde ma é igual a 0,017 Kg e llld é igua l a 0,011 Kg, 

cuja fórmula encontra-se a seguir 

A = (l+m"Arr) l 
21 mam,, A2<2• > m m A<•.2> 

a d 21 

(6 .3) 

Percebe-se pela Equação (6.3) que a FRF A21 depende da FRF Au 

gerada pelo método para ser obtida, mostrando nitidamente o efeito 

cumulativo dos e rro s quando se aplica este método. 
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FIGURA 6.6 - Mostra as FRFs de transferência A 21 de referência (linha ), 

A~~> com o efeito da massa md de 0,011 kg(linha - ) e A21 com a correção de 

massa (linha- ) 

Pelo método SMURF a única FRF de ponto medida é a FRF Au, as 

demais são obt idas pelo método at ravés da Equação (6.6) que gera FR Fs 
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de ponto a partir de FRFs de transferência, sendo uma delas a FRF A21 

gerada pelo método através da Equação (6.3). 

6.2 - Aplicação da técnica de cancelamento de massa em uma 

viga engastada 

Utilizando os mesmos equipamentos da experimentação anterior, 

fez-se agora o ensaio experimental de uma viga de aço engastada cujas 

dimensões são de 4 71 mm de comprimento, 45 mm de largura, 6,5 mm de 

espessura e 1,08 kg de massa, Figura 6. 7. 

2 

FIGURA 6.7 - Viga engastada 

A faixa de frequência utilizada para essa experimentação foi de 0-

500 Hz, procurou-se excitar os primeiros modo s da banda de frequência, 

de forma similar ao primeiro experimento utilizando para tal um martelo 

de impacto. Foram obtidas as FRFs de referência, e depois levantou-se as 

demais FRFs, utilizando um acelerômetro piezoelétrico de massa 0,011 

kg modelo 4371 da B&K, juntamente com uma base eletromagnética de 

massa 0,018 kg que auxiliou na fixação do ace lerômetro nos três pontos 

escolhidos ao longo da barra. 

Depois de obtidas as FRFs, tanto as de referência como as demais 

com efeito de uma massa extra de 0 ,029 kg, foram feitos os ajustes das 

curvas experimentais utilizando-se um método de identificação modal, 

para então se fazer um estudo do cancelamento de massa. Foram feitas 

algumas rotinas no Matlab® para se levant ar as FRFs de referência, as 
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FRFs com efeito da massa extra de 0,029 kg e as FRFs corrigidas depois 

da aplicação do cancelamento de massa . 

TABELA 6 .2 - Valores comparativos das frequências naturais de 

uma viga engastada 

Modos de Vibrar • fetem.fiuitos (Hz} /exp.(Hz) % em f 

1 o modo 23,55 22,89 2,8 

14 7,58 142,16 3,7 

3° modo 413,59 395,42 4,4 

Pôde-se notar que os valores experimentais para as frequências 

naturais deram bem próximos dos valores teóricos, apresentando uma 

diferença percentual menor que 5%. 

6.2 .1 - A técnica aplicada às FRFs ajustadas 

Utilizando a seguinte formulação obtém-se a FRF de ponto sem 

efeito de massa, Figura 6. 8: 

(6.4) 

onde m = 0,029 kg 

'Taneguti, L. Y. ( 1997). Análise de Desempenho do Método de Identificação ITD. Tese (Doutorado). 
Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. 
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10-2 L_ _ _.__ _ _._ _ __.__ _ ___.__ _ _..'----'---..L---L----L--.J 

o 50 1 00 150 200 250 300 350 400 450 500 

Frequência (Hz) 

FIGURA 6.8- Mostra as FRFs de ponto A 11 de referência (linha - ), Ar':> com 

o efeito da massa ma de 0,029 kg (linha ) e A11 com a correção de massa 

(linha , todas obtidas a partir de ajustes de curvas 

Na Figura 6.9 tem-se a FRF de transferência A21 , obtida a partir d a 

seguinte formulação: 

(6.5) 

onde m=0,029 kg, a FRF de transferência A~~> é a FRF obtida com 

acelerômetro fixo no ponto 2 e o martelo excitando a estrutura no ponto 

1 e a FRF de ponto An é a FRF de referência. 

Abaixo encontra-se a Equação(6.6) utili zada para a obtenção da 

FRF de ponto An, Figura 6.10: 

A A(2) 

A - 21- 21 
22- mA <2> 

21 

(6.6) 
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FIGURA 6.9 - Mostra as FRFs de transferência A 21 de referência (linha- ), 

Aj;> com o efeito da massa ma de 0,029 kg(linha - ) e A21 com a correção de 

massa (linha-), todas obtidas a partir de ajustes de curvas 
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FIGURA 6.1 O - Mostra as FRFs de ponto A 22 de referência (linha - ), A
22 

obtida pela formulação da correção de massa (linha- ) 
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6. 2. 2- A técnica aplicada às FRFs experimentais 

Nesta sub-seção serão mostrados os resultados obtidos pela 

aplicação da técnica de cancelamento de massa às FRFs puramente 

experimentais. Utilizando as mesmas equações da seção precedente. 

(6.4) . 

Na Figura 6.11 tem-se a FRF A 11 corrigida através da Equação 

10·2 ..___.....__ _ _.__....._ _ _._ _ _._ _ __._ _ __.._ _ _..._ _ __._ _ __. 

o 50 1 00 150 200 250 300 350 400 450 500 

Frequência (Hz) 

FIGURA 6.11 - Mostra as FRFs de ponto A 11 de referência (linha-- ), A{:> 

com o efeito da massa ma de 0,029 kg(linha ) e A11 com a correção de massa 

(linha , todas obtidas a partir de dados experimentais 

A Figura 6.12 mostra a FRF de transferência A 21 , obtidas a partir 

de dados experimentais, utilizando a Equação (6.5) . 
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FIGURA 6.12 - Mostra as FRFs de transferência A 21 de referência (linha - ), 

A~~> com o efeito da massa ma de 0,029 kg(linha ) e A21 com a correção de 

massa (linha- ), todas obtidas a partir de dados experimentais 

Utilizando a Equação (6.6) obtém-se a FRF de ponto An, Figura 

1o"2 ..__.....__ .....___..__....__.....__......_ _ _._ _ _.__ _ _._ _ _. 
o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Frequência (Hz) 
FIGURA 6.13 - Mostra as FRFs de ponto A 22 de referência (linha - ), A22 

obtida pela formulação da correção de massa (linha ) 
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De acordo com a Equação (6.2) obtém-se a FRF de transferência 

An, mostrada na Figura 6.14 . 
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FIGURA 6.14- Mostra as FRFs de transferência A 23 de referência (linha- ), 

A23 obtida pela formulação da correção de massa (linha ) 

Verificando os resultados obtidos, conclui-se que uma 

experimentação bem feita pode gerar resultados tão bons ou até me lhores 

do que aqueles onde são utilizadas as FRFs ajustadas. 

A técnica de geração da matriz das FRFs, medindo -se apenas uma 

coluna dessa matriz não deu para ser aplicada a dado s experimentais, 

percebendo -se ainda que é uma necessidade a obtenção das FRFs de 

ponto do sistema em estudo, por via experimental ou por via analítica. 
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1 Conclusões 

Este trabalho foi dirigido ao estudo das técnicas de 

cancelamento de massa e suas aplicações em análise moda! 

experimental. O objetivo principal de tais técnicas é a redução de 

erros causados nos dados de resposta em frequência da estrutura sob 

estudo, e que são devidos à massas extras que são acopladas à 

estrutura durante o processo de levantamento de experimental de 

suas características dinâmicas. Também foi estudada a aplicação das 

técnicas de cancelamento de massa na obtenção de FRF 

desconhecidas a partir de um subconjunto de FRF efetivamente 

medidas na estrutura sob estudo. 

O desenvolvimento teórico das técnicas de cancelamento de 

massa foi feito a partir de relações de entrada e saída no domínio da 

frequência e de técnicas de subestruturação. Foram estudados dois 

métodos de cancelamento de massa, o método MUM, proposto por 

MAIA et al. (l997a) e o método SMURF, proposto por ASHORY & 

EWINS (1998). 

Primeiramente foi realizada uma simulação com um sistema 

de 04 GDL. Seguindo todas as estratégias de medidas dos métodos 

MUM e SMURF, foram levantadas FRFs com efeito da massa do 

acelerômetro e massas extras . Aplicando-se as técnicas de 

cancelamento de massa , os efeitos das massas do acelerômetro e 

massas extras foram corrigidos para todos os modos da faixa de 

frequência em estudo. Para a geração da matriz das FRFs ambos os 

métodos mostraram-se bastante eficientes, chegando-se a resultados 

bastante satisfatório s . Incluindo-se uma porcentagem de ruído a 

esses dados obtidos analiticamente, não se pôd e chegar a bons 
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resultados, po1s o ruído fez com as FRFs se deteriorassem, 

percebendo-se ainda que quanto maior a massa do acelerômetro e a 

massa extra menor o efeito do ruído, nas baixas frequências o efeito 

do ruído mostrou-se mais intenso, isso se deve ao fato de que nas 

baixas frequências têm-se um efeito menor das massas extras. 

As mesmas técnicas de carregamento e cancelamento de massa 

foram aplicadas a um sistema de 1 O GDL. Esse sistema pôde ser 

visto como a composição de duas subestruturas conectadas 

rigidamente. Foram obtidas as FRFs analiticamente e tanto na 

correção do efeito de massa, quanto na geração da matriz das FRFs 

os resultados foram bastante satisfatórios . A técnica MUM não foi 

aplicada a este modelo, pois por se tratar de um sistema de 1 O GDL. 

Neste caso seria necessário o acoplamento de lO massas extras a 

estrutura, para então se aplicar o desacoplamento das massas e 

ass1m gerar a matriz das FRFs sem o efeito de massas extras. 

Quanto ao efeito do ruído, pôde-se perceber que os resultados foram 

similares aos obtidos para o sistema de 04 GDL. 

Foram realizados dois ensaios experimentais, o primeiro deles 

utilizou uma barra de aço na cond ição livre-livre e o segundo 

utilizou uma viga engastada de aço . O que se pôde concluir, foi que 

para ambos os experimentos a compensação dos efeitos de massas 

adicionais funcionou, mas não da mesma maneira que funcionou 

para os modelos analíticos. 

Vale ressaltar que as FRFs experimentais deram resultados 

bons para o cancelamento de massa, contanto que os níveis de ruído 

sejam baixos, uma prova disso é que os resultados para a viga 

engastada foram bons se comparados aos resultados gerados pelas 

FRFs ajustadas a partir de um método de identificação moda!. 
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Para o cancelamento de massa das FRFs de transferência fez

se necessário uma estimativa das FRFs de ponto, que podem ser 

obtidas ou por método analítico ou experimental. 

Trabalhos futuros na área 

Pretende-se fazer um estudo mais apurado da influência dos 

graus de liberdade rotacionais nos modelos analíticos, pois limitou

se até agora a um estudo das FRFs referentes aos graus de liberdade 

de translação. Uma outra possibilidade é o de se estudar de forma 

mais aprofundada as técnicas de cancelamento de massa em FRF de 

transferência, para então se aplicar tais técnicas em estruturas mais 

complexas. 
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Apêndice A -Manipulações Algébricas para Reformulação do 

Método de Acoplamento do capítulo 3 

A matriz da estrutura completa C é escrita da seguinte forma: 

( l. 1) 

onde: 

[
[H,: ] [u:C] [o~ [[1] [o] [o]~ [ ] [['J [o] [o]1 

[H: ]= [n.~ ] [n:C] [o] [H:]= [o] [n!liH.~ Ia= [o] [o] [o] (1.2) 
[o] [o] [1] [o] [Hffc H! [o] [o] [1..] 

Substituindo [H: ], [H: J e [Ial na Equação ( 1. I) obtém- se, onde: 

( 1.3) 

e 

(1.4) 

Agora faz-se a seguinte inversão de matriz 
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(I. 5) 

Substituindo a Equação (1.5) na Equação (1 .1) obtém-se 

r
[!) [o) [o)~ l[I) - [H,: )·[H,~. )+[H~ ]-• [H,~ ) · [H~ ]+ [H~ ]-• ·[H,~ j 

[Hc]= [o)[H,~. l[H,~ · (0) [H~. ) + [H! ]-• -[H,~. ) + [H~. ]-• · [H~ ] . 
[o] [H! [H! [o] [o] [1] ( 1.6) 

r!
H:.,l [H:Cl [O~ 
H~ [H,~. [o) 
[o] [o] [1] 

Contudo 

lHe J= 

[H:~ ·ffH,~ ]+[H:; -• -[H:. ] [H!].[H,~ ]+ (H:~ ~~ · H:C ] -(H,~ ].[H,~ ]+ H!~1 ·[H.! ]+ H,~ ] 

r
[ H:. ]- [H; ]. ffH:C]+[H! ]-•. [H;. ] [H:. ]- [H,~ ]. ffH,~ ] + [H!~·. [H,~ ] [H.~ ]. UH:. ]+ [H! ]-•. [H:~ ] ~ 

[H!l.ffH.~ ]+ [H:.~' [H,~ ] [H! ] ffH~]+[H! Jt' fH~] -[fi:, ] ffH~]+~H!Jt' [H! ]J:.J 

Essa equação pode ser decomposta em duas: 

Tem-se que: 

[H~ ]- [Hc~ ]. [1-(: ]+[H! n-• ·[H;! ]= [I] - [H c~ ]. [H :C ]+ [H,~ ]t). [H~ ] = 
([I-I;! ]+ [H,~ ]- [H,~ D· [H c: ]+ [H! Itl '[H~ ] = [H :C ]. [H :C ]+ [H! Itl • [H~ ] 

( 1. 7) 

( t. 9) 
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Similarmente 

[H,~ ]-[H:C ].[H:C ]+[H!~1 · [H;! ]=[H:C].[H:C ]+ [H!~1 ·[H:C ] (1.10) 

[H,~ ). [H:!]+ [H.~ n-1 ·[H!]- [H! ]= -[H :C ). [H :C ]+ [H! n-1 ·[H! ] ( 1.11) 

Substituindo as Equações (1.9), (1.10) e (1.11) na Equação (1.8) 

obtém-se: 

(1.12) 

e 

(1.13) 

Através do método algébrico proposto por SKINGLE ( 1989) pôde

se obter a matriz de acoplamento [Hc] a partir de manipulações 

algébricas, que ao invés de se aplicar três inversões de matrizes, se 

utilizo u so mente de uma inversão para se chegar ao intento . 
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Apêndice B - Programas Matlab 

1.1- Programas utilizando a técnica SMURF 

• Subrotina Sorte: organiza os autovetores e autovalot·es 

function [Vs, wis] =sorte(Fi, W) 
Nm=length(W) ; 
[wis,Is]=sort (W) ; 

for ii=1:Nm, 
vec=Fi( :,Is(ii)) ; 
Vs( : , ii)=vec ; 

end 

• Subrotina FRF: gera as FRFs 

function [AFRF] =frf(Ndof, Vsha,omn,mmass,mdamp, ff) 
Nff=length (ff) ; 
wwv=ff * 2 * pi ; 

for i i= 1 :Ndof, 
for jj= l:Nff, 
facl=O.O ; 
fac2=0. 0 ; 
fac3 =0.0 ; 

Cálculo das FRFs de ponto 

for k= 1 :Ndof, 
fac2=(Vsha(ii,k)"'2)/mmass(k) ; 

121 

fac3 =o mn(k) /\2- wwv(jj)A2 + j * 2* mdamp(k)*omn(k)*wwv(jj) ; 
AFRF(jj , i i) =fac 1 + fac2/fac3 
fac 1 = AFRF(jj, i i) ; 
end 

end 
end 

count=Ndof; 

Cálculo das FRFs de transferência 
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for ii= I :Ndof- I , 
for u=ii+ I : Ndof, 
count=count + I 
for jj=l :Nff, 
factl =O.O; 
fact2 =0.0 ; 
fact3 =0 .0 ; 
for k=l :Ndof, 
fact2=(V sha(i i,k)* V sha(u ,k) )/ mmass(k) ; 
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fact3 =omn(k)" 2 - wwv(jj)" 2 + j *2 * mdamp(k) *omn(k) *wwv(jj) ; 
AFRF(jj , count)=fact 1 + fact2/fact3 ; 
factl=AFRFUj ,count) ; 

end 
end 

end 
end 

Sistema de 04 GDL 

• Programa para a geração do Au 

load AFRF; 

ml =0.5; 
m2= 1.0; 
m3 = 1. 5 ; 
m4=2. 0; 
ma=0 .02 ; (massa do acelerômetro) 
md=0.02; (massa extra) 
k1=3*10" 5; 
k2=2*10" 5; 
k3=1*10" 5 ; 
k4=1.5 *10"' 5 ; 
N=800 ; 
Ndo f=4 ; 
f= linspace(0,200,N) ; 
w=2*pi*f; 

Matriz de Massa com a massa extra acoplada à massa m 1 
m 1 l = [m l +ma O O O ; O m2 O O ; O O m3 O ; O O O m4] ; 

Matriz de Rigidez 
k= [k 1 +k2 -k2 o o ; -k2 k2+k3 -k3 o ; o -k3 k3+k4 -k4 ; o o -k4 k4]; 

c= 1* 10" (-5)*k; Matriz de Amortecimento 
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a1=inv(m1l)*k; 

Cálculo de autovalores e autovetores 

[Fi 1, W21 ]=eig(a 1 ); 
W 1 =sqrt(W21); 
Wvecl =diag(W1); 

123 

Chamada da Function que organiza os autovalores e autovetores de 
forma crescente 

[Vsl,wisl]=sorte (Fi1,Wvecl); 

Matrizes Modais de massa , rigidez e amortecimento 

Ml=Vsl'* m11 * Vsl ; 

K=Vsl'* k * Vsl; 

C=Vs1'* c* Vsl; 

Mmodall=diag(M1); 
Kmodal=diag(K) ; 
Cmodal=diag(C) ; 

for nn= 1: length(Mmodall ), 
mdamp 1 (nn) =Cmodal(nn) I (2 * (sqrt(Mmodall (nn) * 

Kmodal(nn)))) ; 
end 

Cálculo da AFRF de ponto e de transferência 

[AFRF 1 a]=frf (N do f, Vs 1, wis 1 ,Mmodall ,mdamp 1 ,f); 

for t=l:N ; 

AFRF 1 s(t)=(AFRF 1 a(t , 1 )) /( 1-(ma * AFRF I a(t , 1 ))) ; A u gerado 

end 
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• Programa para geração do Au 

Matriz de massa modificada 
m2a=[ml O O O ; O m2+ma O O ; O O m3 O; O O O m4]; 
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k=[k 1 +k2 -k2 o o ; -k2 k2+k3 -k3 o ; o -k3 k3+k4 -k4 ; o o -k4 k4 ] ; 

c=1*10"(-5)*k; 

a2=inv(m2a)*k; 

[Fi2, W22]=eig(a2); 

W2=sqrt(W22); 

Wvec2=diag(W2); 

Chamada da subrotina que organiza os autovalores e autovetores de 
forma crescente 

[Vs2,wis2] =sorte (Fi2, Wvec2); 

Matrizes modais de massa , rigidez e amortecimento 

M2=Vs2'* m2a * Vs2; 

K=Vs2'* k * Vs2; 

C=Vs2'* c* Vs2; 

Mmodal2=diag(M2) ; 
Kmodal=diag(K) ; 
Cmodal=diag(C) ; 

for nn= 1: Jength(Mmodal2), 
mdamp2(nn)=Cmodal(nn) I (2 * (sqrt(Mmodal2(nn) * 

Kmodal(nn)))) ; 
e nd 

Cálculo da AFRF de ponto e de transferência 

[AFRF2a]=frf (Ndof, Vs2, wis2,Mmodal2,mdamp2,f); 



Apêndice B 

Matriz de massa modificada com acelerômetro em 2 e massa 
extra em 1 

m2ad=[ml +md O O O ; O m2+ma O O ; O O m3 O ; O O O m4]; 
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k=(k 1 +k2 -k2 o o ; -k2 k2+k3 -k3 o ; o -k3 k3+k4 -k4 ; o o -k4 k4 ]; 

c= 1 * 1 0"( -5)*k; 

a3 =inv(m2ad)*k; 

[Fi3, W23]=eig(a3); 

W3=sqrt(W23); 

Wvec3 =diag(W3); 

Chamada da Function que organiza os autovalores e autovetores de 
forma crescente 

[Vs3,wis3] =sorte(Fi3, Wvec3); 

Matrizes modais de massa , rigidez e amortecimento 

M2ad=Vs3'* m2ad * Vs3; 

K=Vs3'* k * Vs3; 

C=Vs3'* c* Vs3; 

Mmodal2 ad=diag(M2ad) ; 
Kmodal=diag(K) ; 
Cmodal=d iag(C) ; 

for nn= 1: length(Mmodal2ad), 
mdamp3(nn)=Cmodal(nn) I (2 * (sqrt(Mmodal2ad(nn) * 

Kmodal(nn)))) ; 
end 

Cálcu lo da FRF de ponto e de transferência 

[AFRF2ad]= frf (Ndof, Vs3, wis3 ,Mmodal2ad ,mdamp3 ,f); 
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Cálculo da FRF A21 s (Simulada) 

for t= l:N, 
fact 1 s(t)=( I +md * AFRF 1 s( 1, t))/(ma * md * (AFRF2a(t, 5))); 
fact2s(t)=-1 /( ma*md*(AFRF2ad(t,S))); 
AFRF21 s(t)=(fact 1 s(t)) + (fact2s (t)); 

end 

Cálculo da FRF A22s (Simulada) 

for q=l: N, 

AFRF2s(q)=(( AFRF2ls (q))- (AFRF2a (q,S))) I (AFRF2a (q,S)*ma); 

end 

Sistema de 10 GDL 
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Fazendo-se as substituições necessárias nos programas citados 
anteriormente monta-se as seguintes matrizes de massa, rigidez e 
amortecimento para o sistema de 10 GDL: 

ml=2.0; 
m2=2.0; 
m3=2.0; 
m4=3.0; 
m5=3.0; 
m6=2.0; 
m7=3.0; 
m8=2.0; 
m9=2.0; 
m10=3.0; 
m1 1=2.0; 
m12=3.0; 

ki =5* I OA5; 
k2=8* lQA6; 
k3=7 .0* I Ot\6; 
k4=5.5* 1 OA6; 
k5=9* I OA6; 
k6=6* lQA6; 
k7=7*] OAS; 
k8=6.0* 1 OAS; 
k9=5.0*] OA5; 
k 1 =5* 1 OA6· - ' 
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k_2=8*I0"6; 
k_3=6.0* I0"5; 
k_ 4=7.5* 10"5; 
k_5=5*10"5; 

N=2000; 
Ndof=IO; 
f=linspace(0,600,N); 
w=2*pi*f; 

m=[ml ;m2;m3+mll ;m4;m5;m6+ml2;m7;m8;m10;m9]; 
massa=eye( 1 O); 

for h=l:IO 

mn(h,h)=massa(h,h)*m(h, I); 

end 

k=[kl +k2 -k2 O O O O O O O O; -k2 k2+k3 -k3 O O O O O O O; O -k3 
(k3+k4)+(k_l+k_2) -k4 O O -k_ l -k_2 O O; O O -k4 (k4+k5) -kS O O O O O; O O O -kS 
k6+k5 -k6 O O O O; O O O O -k6 k6+k_ 4+k_5 O O -k_ 4 -k_5; O O -k_ l O O O k_ l O O 
O; O O -k_2 O O O O k_2+k_3 -k_J O; O O O O O -k_ 4 O -k_J k_3+k_ 4 O; O O O O O
k_5 O O O k_S]; 

c= 1 *I 0"( -6)* k; 

O procedimento para se obter as FRFs sem o efeito das 
massas é o mesmo utilizado para os sistema de 04 GDL. 

1.2- Programas utilizando a técnica MUM 

A matriz de massa, de rigidez e de amortecimento são as 
mesmas da técnica SMURF para o sistema de 04 GDL. 

• Programa para geração do A21 

Matriz A21 com o acel. em 2 e a massa dummy em 1 

m2ad=[ml+ma O O O; O m2+md O O; O O mJ O; O O O m4]; 

[Fi3, W23]=eig(a3); 
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W3=sqrt(W23); 

Wvec3=diag(W3); 

Chamada da Subrotina que organiza os autovalores c autovetores de forma 
ca·escente 

[Vs3,wis3]=sorte (Fi3, Wvec3); 

Matrizes modais de massa , tigidez e amortecimento 

M2ad= V s3 '* m2ad * V s3; 

K=Vs3'* k * Vs3; 

C=Vs3'* c* Vs3; 

Mmodal2ad=diag(M2ad) ; 
Kmodal=diag(K) ; 
Cmodal=diag(C); 

for nn= l :length(Mmodal2ad), 
mdamp3(nn)=Cmodal(nn) I (2 * (sqrt(Mmodal2ad(nn) * Kmodal(nn)))) ; 

encl 

Cálculo da AFRF de ponto e de transferência 

[AFRF2adm]=fH(Ndof,Vs3,wis3,Mmodal2ad,mdamp3,t); 

FRFs com efeito das massas em 1 e 2 

for t= l : N 

cancelamento da massa em 2 

factl(t)=(AFRFI (t, 1 )-(AFRF2adm(t, l ))); 
fact2(t)=(md* AFRF2adm(t,S)); 
AFRF12l(t)=fact l(t)/fact2(t); 
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fact3(t)=(AFRF1(t,5)-(AFRF2adm(t,5)))~ 
fact4(t)= (md* AFRF2adm(t,5)); 
AFRF221 (t)=fact3(t)/fact4(t); 

cancelamento da massa em 1 

AFRF12(t)=(l +(ma* AFRFls(t)))* AFRF12l(t); 

AFRF22(t)=AFRF221 (t)+ma* AFRF12(t)* AFRF121(t); 

end 

• Programa para geração do A31 

Matriz de Massa modificada por três massas extras 
m3a=[ml+ma O O O ~ O n12+ma O O; O O m3+ma O; O O O m4]; 

k=[kl +k2 -k2 o o~ -k2 k2+k3 -k3 o~ o -k3 k3+k4 -k4 ~ o o -k4 k4 ]~ 

c=l *10"(-S)*k; 

a4=inv(m3a)*k; 

[Fi4,W24]=eig(a4); 

W4=sqrt(W24)~ 

Wvec4=diag(W4); 

Chamada da subrotina que organiza os autovalores e autovetores de forma 
crescente 

[Vs4,wis4]=sorte (Fi4, Wvec4); 

Matrizes modais de massa , rigidez e amortecimento 

M3a=Vs4'* m3a * Vs4; 

K=Vs4'* k * Vs4; 

C=Vs4'* c * Vs4; 

Mmodal3a=diag(M3a); 
Kmodal=diag(K); 
Cmodal=diag(C); 
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for nn=l :length(Mmodal3a), 
mdamp4(nn)=Cmodal(nn) I (2 * (sqrt(Mmodal3a(nn) * Kmodal(nn)))) ; 

end 

Cálculo da AFRF de ponto e de transferência 

[AFRF3am]=fi'f(Ndof,Vs4,wis4,Mmodal3a,mdamp4,t); 

save AFRF3am Calcula as FRFs com o efeitos das massas nos pontos l 2 3 

for t=1 : N 

cancelamento da massa em 3 

factl (t)=(AFRF2adm(t, l )-(AFRF3am(t,l))); 
fact2(t)=(md* AFRF3am(t,6)); 
AFRF1312(t)=fact 1 (t)/fact2(t); 

fact3(t)=(AFRF2adm(t,5)-(AFRF3am(t,5))); 
fact4(t)=(md* AFRF3am(t,6)); 
AFRF2312(t)=fact3(t)/fact4(t); 

fact5(t)=(AFRF2adm(t,6)-(AFRF3am(t,6))); 
fact6(t)=(md* AFRF3am(t ,6)); 
AFRF3312(t)=fact5(t)/fact6(t) ; 

cancelamento da massa em 2 

AFRF 131 (t)=AFRF1312(t)+ma* AFRF 121 (t)* AFRF2312(t); 

AFRF231 (t)=(l +ma* AFRF221 (t))* AFRF2312(t); 

AFRF331(t)=AFRF3312(t)+ma* AFRF231 (t)* AFRF2312(t); 

cancelamento da massa em I 

AFRF l3(t)=( 1 +ma* AFRF 1 s(t))* AFRF 131 (t); 
AFRF23(t)=AFRF231(t)+ma* AFRF12(t)* AFRF131 (t); 
AFRF33(t)=AFRF331 (t)+ma* AFRF 13(t)* AFRF 131 (t); 

end 
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• Programa para geração do An 

Coloca-se agora um acel. em 4 e 2 e uma massa dummy em 1 e 3 

m4ad=[m1+md O O O; O m2+ma O O; O O m3+md O; O O O m4+ma]; 

k=[kl +k2 -k2 o o ; -k2 k2+k3 -k3 o ; o -k3 k3+k4 -k4 ; o o -k4 k4 ]; 

c= 1 * 1 O"'( -5)*k; 

a7=inv(m4ad)*k; 

[Fi7, W27]=eig(a7); 

W7=sqrt(W27); 

Wvec7 = diag(W7); 

Chamada da subrotina que organiza os autovalores e autovetores de forma 
crescente 

[Vs7,wis7]=sorte (Fi7,Wvec7); 

Matrizes modais de massa , rigidez e amortecimento 

M4ad=Vs7'* m4ad * Vs7; 

K=Vs7'* k * Vs7; 

C=Vs7'* c* Vs7; 

Mmodal4ad=diag(M4ad) ; 
Kmodal=diag(K) ; 
Cmodal=diag(C) ; 

for nn= 1: length(Mmodal4ad), 
mdamp7(nn)=Cmodal(nn) I (2 * (sqrt(Mmodal4ad(nn) * Kmodal(nn)))) ; 

end 

Cálculo da AFRF de ponto e de transferência 

[ AFRF4adm ]=frf (Ndof,V s7, wis7 ,Mmodal4ad,mdamp7 ,f); 
save AFRF4adm FRFs com efeito das massas em 1 2 3 e 4 
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Apêndice B 

for t = l :N, 

cancelamento da massa em 4 

fact 1 (t)=(AFRF3am(t, 1 )-(AFRF4adm(t, 1 ))); 
fact2(t)= (ma* AFRF4adm(t,7)); 
AFRF14123(t)=factl(t)/fact2(t); 

fact3(t)=(AFRF3am(t,5)-(AFRF4adm(t,5))); 
fact4(t)= (ma* AFRF4adm(t,7)); 
AFRF24123(t)=fact3(t)/fact4(t); 

fact5( t )=( AFRF3 am( t,6)-(AFRF 4adm( t,6))); 
fact6(t)= (ma* AFRF4adm(t,7)); 
AFRF34123(t)=fact5(t)/fact6(t); 

fact7 ( t )=( AFRF3 am( t, 7)-( AFRF 4adm( t , 7))); 
fact8(t)= (ma* AFRF4adm(t, 7)); 
AFRF44123(t)=fact7(t)/fact8(t); 

cancelamento da massa em 3 

AFRF1412(t)=AFRF14123(t)+md* AFRF1312(t)* AFRF34123(t); 
AFRF2412(t)=AFRF24123(t)+md* AFRF2312(t)* AFRF34123(t); 
AFRF3412( t )=(1 +md * AFRF3312(t ))* AFRF34123(t ); 
AFRF4412(t)=AFRF44123(t)+md* AFRF2adm(t, 10)* AFRF34123(t); 

cancelamento da massa em 2 

AFRF141(t)=AFRF1412(t)+ma* AFRF121(t)* AFRF2412(t); 
AFRF24l(t)=(l +(ma* AFRF221(t)))* AFRF2412(t); 
AFRF34l(t)=AFRF3412(t)+ma* AFRF231(t)* AFRF241 2(t); 
AFRF441 (t)=AFRF4412(t)+ma* AFRF241 (t)* AFRF2412(t); 

cancelamento da massa em 1 

AFRF 14(t )=( 1 +(md * AFRF 1 s(t) ))* AFRF 141 (t ); 
AFRF24(t)=AFRF24l(t)+md* AFRF12(t)* AFRF14l(t); 
AFRF3 4( t )=AFRF341 (t)+md * AFRF 13(t )* AFRF 141 (t ); 
AFRF44(t)=AFRF441(t)+md* AFRF14(t)* AFRF141(t); 

end 
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