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depois de tantos anos de estudos quis responder a seguinte pergunta

POR QUEESTUDIAS?
e a Marcha, minha esposa, deu de presente para mim um cartão que dizia

Un hombre puede estndiat l)or cinco razones:

Para saber. Para mostrar que sabe. Para obtener günavtcias. Para instruir Q otros. Para
instruirse a s{ mesmo.

Sabei' pot saber, es cutiosidad. Saber pctra mostrar que se sabe, es uanidad. Saber para
conseguir dinero u honoris, es comercio cutpabte. Saber para instruir Q oiros, es caridad.

Saber para insttlirse Q sí mesmo, es hvmildad.

Sotümente tos dos últimos no übusül-t de la ciência, porq'üe estudian para haver et bien

SANBERNARDO



A MI ESPOSA NIARCIA



Resumo

Um problema inverso em vibração é estudado neste trabalho. O problema é chamado
isolame7zfo de /requéncias em sistemas discretos massa-mo/a (IFSMM), com aplicação em pro-
blemas de {denfiWcação, pr(#efo eslruZura/ e oZimização. O problema IFSMM consiste em isolar
as frequências naturais de um sistema massa-mola de uma certa banda de ressorzáncía, gerando
um novo espectro de frequências, e a partir deste, reconstruir um novo sistema minimizando o
impacto de re-projeto relativo ao sistema inicial. Aqui é proposto um método numérico inverso
de autovalor para resolver o problema IFSMMI, onde um espectro inferca/ado p é necessário. A
fim de minimizar o impacto de re-projeto a escolha entre as soluções inversas é a que minimiza
as mudanças nas propriedades físicas do sistema. O método é baseado numa esfrafiígia de busca
mu/f dímensÍona/ original e eficiente, onde o p é a incógnita. Esta estratégia implica um análise
de sensibilidade, com relação ao espectro intercalado. A reconstrução inversa implica numa
análise prévia da sensibildade de uma matriz de Jacobi J(p). Neste trabalho, é proposto um
método numérico direto que permite calcular a sensibilidade de J(p) com exatidão numérica.
Também um completo estudo de sensibildade em sistemas massa-mola é desenvolvido. São apre-
sentados diferentes exemplos numéricos para mostrar a eficiência, robustez, e precisão do método
numérico inverso de autovalor proposto, o qual permite identificar as mudanças que devem ser
feitas no re-projeto de um sistema sujeito a ressonância.

Abstract

In this work an inverte problem in vibration is studied. The problem is named frequency
isolation of spring-mass discrete systems (FISMS), with application in ídentlHcaZíon, slrtlcZu-
ra/ design and opl rni atíorz proa/ems. The FISMS problem consista in isolating the natural
frequencies of the sprint-mass systems which lie in some resonalzce band, generating a new fre-
quency spectra, and from it, reconstruct a new system minimizing the impact of re-design with
respect to the initial system. A inverse eigenvalue numerical method is proposed to solve the
FISMS problem, where an interlaced spectra p is used. To minimize the impact of re-design
the criteria of choice among the inverse solutions is the one which minimizes the changes in the
physical properties of the system. The method is based in an original e efHcient mu/lídjmen-
síona/ seara/z sfralegy. This strategy envolves the sensitivity analysis in ralation to interlaced
spectra. The inverse reconstruction include a sensitivity analysis of Jacobi matrix J(p). In this
work a direct numerical method is proposed which allows to compute the sensitivity J(p) with
numerical accuracy. Algo a complete study of sensitívity of spring-mass systems is developed.
Severas numerical examples are presented to show the efHciency, robustness and accuracy of the
inverte eigenvalue numerical method which allows the identifycations the changes that must be
made in the re-design of a system in resonance.
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Capítulo l

Introdução

Os proa/Chás {nz;ursos aparecem numa variedade im portante de aplicações em física e engenharia.
Esta lista inclui, entre outros, teoria de circuitos, projeto de controle, e teoria de vibração. Um
problema é chamado proa/ema ílzuerso devido a sua relação com outro problema, chamado
prole/ema d rufo, e porque as incógnitas, no inverso, são os dados, conhecidos no direto, e vice-
versa

O estudo da vibração livre infinitesimal de sistemas elásticos sem amortecimento é de grande
interesse na teoria clássica de vibração. Um dos problemas diremos clássicos consiste em deter-

minar as respostas de um sistema (frequências naturais, modos de vibração, etc) para alguma
distribução de forças, onde os dados são as propriedades do sistema (distribuição de massas,
coeficientes de elasticidade, etc). Enquanto que, no correspondente problema inverso, os dados
são as respostas, e as incógnitas as propriedades do sistema. Assim os problemas inversos têm
um valor prático para ser aplicados em mecânica e projeto estrutural e otimização ]2], [10], 123],
[241, [291, [38], 1471, [481, 149], [S01, [511, [19], [20], j211, 144], [81, []]1. Prob]emas de dimensão
maior podem ser encontrados em ]4], [391, [411, [421, [63], 164], 165].

Em geral, se alguma informação espectral (frequências naturais e/ou modos de vibração)
é dada, pode existir ou não um sistema com as propriedades especificadas, se existe pode ser
único ou vários sistemas. O principal interesse neste trabalho é uma classe de problemas in-
versos, a reconstrução de sistemas, os quais, num sentido geral, pertencem aos problemas de
identificação de parâmetros. Os problemas inversos tratados aqui são exclusivamente aqueles
que os dados espectrais proporcionam um e somente um sistema vibrante do tipo especificado
com as propriedades espectrais dadas.

Gantmakher e l<rein j181 consideraram o problema inverso de determinar as massas e posições
de um conjunto de n partículas aderidas a uma corda tensa, a partir das frequências de vibrações
transversais da mesma. A corda é fixada nos extremos. Os dados consistem em dois espectros:

l



Introdução 2

o primeiro, (Ài)i , correspondente ao extremo direito fixo, como mostra a Fig. 1.1; e o segundo
(p{)T, correspondente ao extremo direito deslizando-se livremente em uma varinha em ângulo
Feto à posição de equílibrio da corda, como na Fig. 1.2.

Figura l.l: }''ióração Iransuersa/ das parfz'cu/as Queridas a uma corda #za-Pza

Figura 1.2: Vibração Iransuersa/ das parfz'cu/as aderÍdas a uma corda .Fza-/íz;re

As equações que governam o problema da corda são matematicamente semelhantes às que
governam as vibrações de um sistema massa-mola com n graus de liberdade com n massas mí
conectadas por molas lineares (k{)T, com extremo direito livre, como mostra a Fig. 1.3. Este
sistema é caracterizado pela equação de autovalor generalizada

(/(' - ÀM)" = 0, (1.1)

onde o autovetor u está relacionado aos deslocamentos das massas. A matrizes À/ e /{ são
diagonal e tridiagonal simétrica definida positiva, respectivamente. M é chamada matriz de
massa, e /(' matriz de rigidez. A equação de autovalor generalizado 1.1 pode ser reduzida à
forma clássica:

(J - À.r)« = o, (i.2)
onde u = &/1/2u, e J = JM'i/2/{À/-i/2 é uma matriz tridiagonal simétrica positiva definida
com elementos co-diagonais negativos. Uma matriz tridiagonal simétrica será chamada matriz de
./acoóí. Estas matrizes têm autovalores positivos distintos, o autovetor correspondente ao {-ésimo
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autovalor, em ordem ascendente, tem exatamente { -- l troca de sinais entre suas componentes
l«r [261).

Figura 1.3: Sistema massa- mo/a ./izo-/fure

A reconstrução de sistemas massa-mola pode ser realizada em duas partes; primeiro recons-
truir a matriz J de 1.2, e a partir desta, reconstruir as matrizes iM e /('. A teoria básica da
existência e unicidade do problema inverso de reconstrução de uma matriz de Jacobi foi desen-
volvida principalmente por Hoschstadt e Hald ([37], [351). O primeiro demonstrou que existe no
máximo uma matriz de Jacobí J com a propriedade requerida, e tentou reconstruir esta única
matriz, mas não conseguiu provar que seu método sempre leva a valores reais dos elementos co-
diagonais . Hald ]3õ] apresentou outra construção e provou que, em teoria, este método sempre
resultará em autovalores (Ài)T de J, e (pi)T'i correspondentes à submatriz principal superior i'
de ordem (n -- 1), obtida apagando a última linha e coluna de J, satisfazendo a propriedade de
intercalamento:

À: < P < À, < ' ' ' < P..- < À«. (1.3)

Na prática a construção tem uma falha devido a perda de precisão. Hald também provou
que a construção de Hoschstadt levaria a valores reais dos elementos co-diagonais desde que
a condição 1.3 seja satisfeita. Gray and Wilson 1341 apresentaram uma construção indutiva
da matriz J. Uma demonstração independente da unicidade do problema foi dada por Halo
j3SI. Posteriormente, foram desenvolvidos outros algoritmos numericamente estáveis e bem
condicionados. Basicamente estes algoritmos são baseados em métodos que reduzem uma matriz

real simétrica à forma tridiagonal tais como Householder, Given, e Lanczos (Ver [5], 16], [7], j141,
1331). Por exemplo, é possível calcular, a partir de (Ài)T e (pí)T': , as últimas componentes ul.i)
dos autovetores normalizados de J na forma:
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ll(pj - Ài)
í.,(i)\2

ll (Àj - Ài)

para á - 1,2, ..., rz (Ver [6], ]261, 1321). O conjunto de autovalores (pi)T'i é conhecido como

espectro {nferca/ado. cujos valores são as raizes quadradas das frequências naturais de um sistema

massa-mola modificado com a última massa fixa, como mostra a Fig. 1.4. O algoritmo de
Lanczos pode ser aplicado adequadamente para reconstruir J definindo a matriz diagonal A =
díaglÀi, À2, ..., À.}, e calculando um vetor unitário cujas componentes são dadas pela eq 1.4.

l

7Z l

J

(1.4)

Figura 1 .4: Sistema massa-mo/a medi/içado ./izo-.P=o

A reconstrução de um sistema massa-mola também pode ser feita utilizando o espectro in
tercalado pertencente a um sistema modificado com outras condições de contorno. Por exemplo.
fixar o extremo livre a um vínculo por meio de uma mola com rigidez k.+i, como mostra a
Fig. 1.5. Este sistema modificado está caracterizado por uma equação semelhante a 1.1, onde
a matriz massa é a mesma, e a matriz rigidez difere no último elemento diagonal. Neste caso o
espectro intercalado é (PÍ)t, onde a condição de intercalamento está dada por

Xi < Pi < À2 < < P..i < À. < P. (1.5)

C)utra condição de contorno foi imposta posteriormente por Ram 1471. Ele considerou o caso
quando uma massa m é aderido à massa m. e então é fixada a um vínculo por meio de uma
mola de rigidez k (Ver Fig. 1.6); a informação adicional da massa total é substituída pelos
parâmetros osciladores m e k, onde o sistema modificado terá autovalores (pi)f. As condições
para obter um sistema fisicamente real são mais como/ea:as que as 1.3 e 1.5, mas a condição de
intercalamento dos espectros permanece (Ver [471). A reconstrução de iM e /T é diferente às
anteriores, embora a essência é a mesma, isto é, previamente à reconstrução das matrizes massa
e rigidez uma matriz de Jacobi deve ser obtida a partir dos espectros (Àí)T, (/zi)f.

Todos os procedimentos descritos são relativos à reconstrução de uma matriz de Jacobi J. A
reconstrução das matrizes massa e rigidez podem ser obtidas considerando a estrutura especial
da matriz de rigidez. Os detalhes da reconstrução de À/ e /(' serão dados no Capítulo seguinte.
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Figura 1.5: SÍsfema massa-mo/a modiWcado com uma mo/a adiciona/ ./izo-$zo

Figura 1.6: Síslema massa-mo/a modl@cado com parámelros osc{/Glórias

Uma aplicação dos problemas inversos em teoria estrutural estão relacionados aos proa/amas
de detecção. Quando uma estrutura muda ou sofre algum dano, suas frequências também mu-
dam. Este fato abre a possibilidade de encontrar a quantia e localização das mudanças numa
estrutura a partir das mudaitças nas frequências naturais.

Wu e Fricke [S81, 1601, j611 estimaram o tamanho e localização de um b]oqueio num tubo
usando /requéncias des/ocamerzZo. \Vu e Fricke em [62] consideraram um prob]ema seme]hante
para uma cavidade retangular. Shen e Taylor em IS21 minimizarem um funcional definido como
os quadrados das frequências e modos deslocamento para encontrar uma falha de uma viga. Wu
em [59] reconstrói uma /tizzção /a//za integrada a partir das frequências des]ocamento. Shepard
e Milani]53], Hearn e Testa [361, Xlorassi]43], Davini, Gatti e Morasse j12], Davini, h/]orassi e
Novore [131 consideraram a localização de dano em vigas e estruturas usando deslocamento de
frequências.

Agora, um amplo e anual campo de pesquisa, pertencente aos problemas de detecção, são os

proa/Chás de denliPcação, e os proa/Chás de proyefo estrutura/ e aíámização para vibração de
estruturas. Toda máquina e estrutura, tais como pontes, edifícios, e aeronaves possuindo massa
e rigidez experimentam vibração em algum grau, e seu projeto está diretamente relacionado
com seu comportamento oscilatório. Quando um sistema oscila devido às forças inerentes ao
sistema e sem qualquer força externa agindo sobre ele é dito que o sistema vibra livremente em
uma ou mais de suas frequências naturais. A vibração forçada ocorre quando o sistema oscila
pela ação de forças externas. Se tal excitação é oscilatória, o sistema é forçado a vibrar na
frequência de excitação. Quando a frequência de excitação coincide ou fica perto de uma das
frequências naturais do sistema, perigosamente podem ocorrer grandes oscilações encontrando-
se uma condição de ressozzáncía. Esta condição é bem conhecida eln problemas de vibração e
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devido à sua natureza catastrófica, especialmente quando esta ocorre nas frequências baixas, é
finalizada na primeira fase do projeto estrutrural.

Principalmente em construção civil, uma estrutura está sujeita a cargas periódicas as quais
não foram prèviamente planejadas. Por exemplo, máquinas rotativas ou dispositivos similares
podem ser instalados posteriormente ao projeto original. Estes problemas usualmente são de
baixa intensidade e diretamente relacionados à fadiga. O problema de íso/amenfo de /requéncías
consiste em remover as frequências naturais da estrutura de uma certa Z)anda de ressonánc a
, onde alguma fonte de vibração externa opera. Joseph em ]38] apresenta um método para
o projeto de uma estrutura cujas frequências baixas são especificadas. O método é baseado
no método de Newton-Raphson e pode ser usado para isolar as frequências que ficam dentro de
certas bandas, determinando a/g?zm sistema estrutural livre de ressonância. O método é limitado
somente às frequências baixas do espectro. Para um número maior de frequências o método fica
extremamente caro do ponto de vista computacional.

Um problema mais gera/ é isolar as frequências indesejadas de uma ou mais bandas, geran-
do um novo espectro de frequências, e a partir deste, reconstruir um novo sistema estrutural
minimizando o impacto de re-projeto relativo ao sistema inicial. Neste trabalho é desenvolvido

um método númerico inverso de autovalor para resolver o problema geral. A fim de minimizar
o impacto de re-projeto a escolha entre as soluções inversas é aquela que minimiza as mudanças
nas propriedades estruturais. Para tal um espectro auxiliar é necessário. Um modelo simples,
um modelo massa-mola com n graus de liberdade (Ver Fig. 1.3) , é usado para demonstrar a
viabilidade e potencial da técnica.

No Capítulo 2, descreve-se uma estratégia para remover as frequências de limo banda prèviamente

especificada, e também é proposto um algoritmo de busca unidimensional do espectro auxiliar
para minimizar o impacto de re-projeto do sistema. Em sistemas massa-mola o espectro auxi-
liar é o espectro in/erra/ado. A estratégia unidimensional é limitada somente ao isolamento de
frequências centrais . Quando a banda contém frequências baixas, as soluções são altamente
sensíveis. Além disso. a estratégia está restrita a valores pequenos de n, fazendo-se necessário o
desenvolvimento de outras estratégias (Ver também li61).

Uma outra tentativa para determinar uma solução do problema geral em sistemas massa-
mola, é aplicar a chamada /orça Z)ruía, isto é, minimizar uma função cujas incógnitas são as
massas e constantes de rigidez de um sistema massa-mola. Esta técnica implica calcular, em
cada passo do processo de minimização, os autovalores e autovetores do sistema, tornando-se

um procedimento computacionalmente caro, embora seja seguro. Este fato, motiva o desenvol-
vimento de uma técnica mais sofisticada e eficiente do ponto de vista numérico.

Uma técnica novedosa e eficiente é uma generalização da estratégia unidimensional, isto é,
definir uma função objetivo onde o espectro intercalado é a incógnita. Esta estratégia permite
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reconstruir, em cada passo do processo de minimização, um sistema (À/(p), Ã'(p) com autova-
lores desejados até atingir o sistema objetivo. A nova metodologia reduz em n + 2 o número

de variáveis, com relacão à força bruta. O método de minimização usado é do tipo região de
confiança o qual minimiza uma função de várias variáveis com restrição de canalização, como
em 1.11. Na implementação, é necessário calcular, precisamente o vedor gradiente e a matriz
Hessiana da função objetivo. Isto implica que, uma análise de sensibilidade das matrizes massa

e rigidez com relação ao espectro intercalado é necessário. Como a reconstrução do sistema
IÀ/(p), /{(p)) é precedida pela reconstrução de uma matriz de Jacobi J(/z), deve-se estudar a
sensibilidade de J(p). No Capítulo 3 é feito um estudo da sensibilidade de uma matriz de Jacobí
com relação ao espectro intercalado. Aqui é desenvolvido um método numérico direto, baseado
no algoritmo de Lanczos, que determina a sensibilidade de J(p) com exatidão numérica. Este
método é chamado método õ-Z;arzczos (Ver tambéna [15]). A mesma técnica é usada para es-
tender o método õ-Lanczos para derivadas de ordem mais alta. Posteriormente, no Capítulo 4

apresentamos um método numérico para determinar as sensibilidades das matrizes À/(p) e /{(p).
Este método permite calcular as derivadas de primeira e segunda ordem determinando assim o
vetou gradiente e a matriz Hessiana de r'(p), necessários para resolver o problema variacional
l.lO, l.ll

A unicidade da reconstrução inversa de um sistema massa-mola depende da especificação de
um fator adicional, por exemplo, a massa /ola/ mT do sistema. Este fato, a princípio, sugere
manter mT constante na busca do mínimo. Experimentos numéricos indicam que existem vários
pontos mínimos locais da função objetivo entorno do mínimo, e provavelmente, os mínimos lo-
cais ./icem presos em pontos esfacíonários, não permitindo encontrar uma direção de descida
ao mínimo. Portanto, uma reformulação do problema, onde a massa total é considerada uma
variável independente, é considerado depois, permitindo relaxar o processo de minimização na
busca do mínimo. Os resultados numéricos obtidos da estratégia multidimensional são apresen-
tados no Cap 5. Todos os exemplos considerados confirmam que a estratégia multidimensional é
eficiente, a qual permite identificar as mudanças que devem ser feitas nas propriedades físicas de
um sistema massa-mola sujeito a ressonância. Finalmente, no Cap 6 são estabelecidas algumas
conclusões sugerindo linhas de pesquisa no futuro.



Capítulo 2

Estrategia Unidimensional para o
Isolamento de Frequências Naturais
em Sistemas Discretos Massa-Mola

2.1 Formulação do Problema

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma tecnologia eficiente e robusta para deter-
minar uma solução numérica do seguinte problema:

PROBLEMA IFSMM: /se/amenZo de Frequências em Sísfemas Massa-it4o/a

Considerar um sistema massa-mola vibrando lorlgitudinalmente com n massas 7h{ conectadas
por mo]as ]ineares de rigidez (kf)T. Este sistema será denotado peão par (]Ü, /R'), onde suas

frequências naturais (ou simplesmente autovalores) (Ài)t são arranjados em ordem ascendente
Define-se a função diferenciável .17 : W2" --+ W por

H(ml,m2, rn.,ki,k2,...,k.)
n

Mj)' + !:(kj Êj)',

onde as variáveis (mj, k.f)r sao os parâmetros físicos de um sistema massa-mola (À4, K).

Dada uma banda de ressonância P(c; r) C W com centro c e ralo r (Ver Fig 1.1) contendo
um ou mais autovalores Ài, suponha-se que (mJ', Aj)i correspondem as massas e constantes de
rigidez do sistema (À/', /\''), o proa/ema de iso/amenZo de /reqrzências consiste em determinar
um espectro (ÀI')T, com À: < À i, correspondente a (À4*, /\'') tal que as seguintes condições
sejam satisfeita

8
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(i) À: g1/3(c; r), V{,á = 1,2, ..., n, e

2i) (m:,m;, ..., m;, ÊI , k,, k;l) é um ponto mínimo de #

{( .': 1' )

Figura 2.1: Z?anda de ressonárzcía com cerzfro c e raio r

Este problema surgiu com a necessidade de identificar um sistema objetivo a partir dos
autovalores, tendo uma motivação especial na aplicação em projeto estrutural. Isto é, tentar
identificar quais são as mudanças nas propriedades estruturais que devem ser feitas numa estru-
tura sujeita a vibração. Trabalhos relacionados com este problema, mas aplicando tecnologias
diferentes foram desenvolvidos por Udwadia, Garba, e Ghodsi]56], Torkamani e Ahmadi ]55], e
Joseph [381.

Reconstrução de uma Matriz de Jacobi

Neste Capítulo será descrito uma estratégia unidimensional para a solução do problema IFSMM.
A técnica é baseada numa método inverso de autovalor para reconstruir um sistema massa-mola a

partir dos autovalores. A reconstrução de um sistema massa-mola passa pela reconstrução prévia
de uma matriz de Jacobi J. Isto será descrito com detallles na Seção 2.3, mas um algoritmo de
reconstrução de J desenvolvido por Golub e Boley j31], e de Book e Golub j14] é apresentado
primeiro. O método está baseado no algoritmo de Lanczos que reduz qualquer matriz simétrica
à forma tridiagonal, começando com a própria matriz e um certo vedor unitário. O método é
brevemente discutido. Um tratamento completo do algoritmo de Lanczos é apresentado em j141,
[261, 13i], ]321, [40], [4õ].

Supondo que y = [u(1), U(2), ..., U(n)] é a matriz de autovetores de J, onde as co]unas de y
satisfazem a propriedade de ortogonalidade

(u(f))To(j) = (Íij. (2.2)

A matriz V satisfaz
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/y-yA

ou

Q; = Ac?, (2.3)

onde A = díaglÀi, À2, ..., À.}, e Q ::lq(t),q(2), ...,q(")l = yr. Claramente, a eq 2.2 leva

(q(í))rq(j) = Õij, (2.4)

onde o vedor q(í) é a í-ésima linha da matriz de autovetores de J. A matriz diagonal A e a
primeira (ou última) linha de y formam os dados para o seguinte

,4Z,GOR/7'M0 2./; ra/goríZmo de Z,anczos) Dada a matriz diagonal A :: diagÍÀt, À2, ..., À.}
e q(')(ou q(")) correspondente à primeira(ou última) linha da matriz de autovetores, este produz
uma matriz J e, ao mesmo tempo, constrói os autovetores ortogonais de J:

Definir bo := 1, q(o) := 0

a. := (q(i))rAq(i)

Pala j = 1, ..., n -- l

r(j+l) (A -- aj/)q(j) bj-iq(j-t)

bj :- llr(j+i)ll,

q(j+i) :-
r(j+l )

aj+t := (q(j+i))rAq(j+i)

Quando a última linha da matriz de autovetores é especificada, o algoritmo 2.1 produz a
matriz ./ no sentido oposto, isto é, an, b..t, an.l, b..2, ..., b2, a2, bi,al.

Com uma implementação adequada o algoritmo 2.1 tem um custo computacional de O(n2)
operações. Quando algum ój = 0 o algoritmo falha, mas devido à influência de erros de ar-
redottdamento, isso raramente ocorre na prática. Em teoria, o algoritmo gerará qj ortogonais,
mas os vetores calculados podem ficar cada vez menos ortogonais quando J é incrementado.
Estes defeitos podem ser corrigidos re-ortogonalizando o novo vedor calculado q(.i+i) em relação
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a todos os vetores prévios q(j), produzindo os vetores ortogonais com precisão de máquina. Este
procedimento leva ao algoritmo chamado Z;a7zczos com 07'togona/ízação como/efa:

ALGORITM0 2.2

Definir bo := 1, g(o) := 0

Determinar no = / -- 2z(o)(z(o))r/(z(o))a"z(o) tal que nor(')

aí := (q(i))rAq(i)

e(1)

Para j = 1, ..., n -- l

r(j+l) := (A -- aj/)q(j) bj.iq(j-t)

t« := (Pj-i ' - - Eo)r(j)

Determinar .f% = / 2z(j)(z(j))r/(z(j))l"z(j) tal que

q.« =(.«1, ..., wj, bj,0, ..., 0)r

q(j+t) := (no - .r,)e(j+i)

lq(j+i))rAg(j+i)

As matrizes .f) são as maZrízes de #otzseAo/der do vedor to. O processo de ortogonalização
completa eleva a complexidade a O(n) operações. Portanto, o algoritmo 2.2 tem uma complexi-
dade total de O(7z3) operacões.

Certamente que os algoritmos 2.1 e 2.2 podem ser aplicados sempre que os vetores q(1) ou
q(") sejam conhecidos. Golub e Boley j31] mostraram que, uma vez conhecidos os autovalores
(Àf)r e (pi)T'i satisfazendo a condição de intercalamento 1.3, as componentes de g(") podem
ser construídas considerando os valores estacionários de

/ = ul"Ju, (2.5)

sujeito a : o'u - 1; ulc = 0 (2.6)

onde c é algum vetor tal que crc = 1. Eles provaram que se os valores estacionários de 2.5, 2.6
são prescritos como sendo os pf, então as componentes do vedor (/ :: Qc, satisfazem
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n l

ll(pj-
'? - --la-

11 0j
j=i,j#{

À{)

- ÀÍ)
(2.7)

Se c = e. = (0,0,...,1)r então os valores estacionários de 2.5- 2.6 são precisamente os
autovalores de J, e o vetor d é a última linha de V' (ou última coluna de Q). Assim a fórmula
para as últimas componentes dos autovetores está dada por

n l

ll(pj-
ül"b' - -ág-

il 0j
j=i,j#i

Àf)

- À{)
(«g))' (2.8)

para { = 1, 2, ..., n

2.3 Reconstrução de Sistemas Massa-Mola

Para descrever a estratégia unidimensional que determina uma solução numérica do problema
IFSMM, formulado na Seção 2.1, será delineado um método de reconstrução de sistemas massa-
mola a partir dos autovalores. Este método é considerado inverso desde que, na teoria clássica
em vibração, o método direto consiste em determinar os autovalores e/ou autovetores do sistema
dado

Considerar um sistema massa-mola unidimensional consistindo de iz massas mi conectadas

por molas lineares de rigidez (ki)f, onde a primeira mola é fixada e a última massa é livre (Ver
Fig. 1.3). Este sistema é caracterizado pela equação de autovalor generalizada

(Ã' -- À{À/)a(i) = 0, (2.9)

onde os autovetores zz(f) estão relacionados aos deslocamentos das massas. A matriz de rig dez
tem a forma

Éi + k2 --k2

--k2 k2 + k3 k3
K (2.10)

k..i k..i + k. --k.
-k. k.
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e a matriz de massa iA/ :: díaglmi, m2, ..., m.}. Este sistema é fisicamente realizável se consiste

de massas e constantes de rigidez positivas, isto é, mi > 0 e Aí > 0 para á = 1,2, ...,lz. Estas
propriedades implicam que M e /( são matrizes definida positivas. Além disso, como /(' é
também tridiagonal simétrica, os autovalores são reais, positivos, e distintos (Ver 1261).

Antes de descrever o método inverso para a reconstrução do sistema (À/, /(') a partir dos
autovalores, a equação 2.9 será reduzida à forma clássica do problema de autovalor. Seja

M = BBx , (2.11)

onde

B:: Br = diaglm}/2, mi/2, ..., mi/2lj

introduz-se o vedor u(í) relacionado a w({) por

(2.12)

u(i) - B7'u({), u({) -(Br)-iu(i).

Se a equação 2.9 é pre-multiplicada por B't, obtém-se

(2.13)

(J -- Xi/)u({) = 0. (2.14)

onde

J - B'' /í'(Br)-' (2.15)

Assim, a matriz J é tridiagonal simétrica definida positiva com os mesmos autovalores do
par (À/, /\'). Claramente, a relação 2.15 implica que os elementos diagonais e co-diagonais de J
são positivos e estritameitte negativos, respectivamente. Por outro lado, os polinõminos carac-
terísticos das submatrizes principais de J ficam invariantes sob transformações diagonalmente
similares DID, onde l) = (/íag{(--1)i,{ = 1,2, ...,n}. Segue-se, portanto que, sem perda de

geralidade, os elemento diagonais e ccFdíagonais serão assumidos estritamente positivos.

Gantmakher e Krein j181 provaram que as massas e constantes de rigidez do sistema (À/, /í')
podem ser reconstruídas unicamente se a seguinte informação é dada

(1) os autovalores (Àf)r de 2.9,

(2) os autovalores (pí)r'' correspondentes ao sistema auxiliar com extremo direito fixo, como
mostra a Fig. 1.4,
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(3) um favor adicional, por exemplo, a massa total do sistema mT
n

f)
í:l

A equação que caracteriza o sistema com extremo direito fixo é dada por

(R' #zi.IÜ)ãi({) = 0, (2.16)

onde as matrizes À'f e /(' são as szlbmafrizes pMrzcípais superiores que resultam ao eliminar a

última linha e coluna das matrizes À4 e .Z(', respectivamente. Como na equação 2.9, a equação
anterior pode ser reduzida à equação de autovalor

(J - PÍ/)D' = 0, l2.17)

onde J é a submatriz principal superior de J.

A propriedade de ínferca/amerzto 1.3, isto é,

*: < P: < *, < ' ' ' < P..- < À«.(2.18)

é condição necessária e suficiente para a existência de um sistema fisicamente real, onde os
autovalores (/z{)''i são chamados espectro ínferca/ado. A reconstrução do sistema é realizada
em duas partes; primeiro a matriz J de 2.14 é reconstruída usando o algoritmo de Lanczos 2.1
ou 2.2. Uma vez que J é obtida, e considerando a relação 2.15, a segunda parte consiste em
separar as massas e constantes de rigidez de J

Para descrever o procedimento de reconstrução das matrizes ]M e /í', considera-se uma forma
particular da última, isto é,

/('(1, 1, ..., 1)T = (kl, 0, 0)r. (2.19)

Reescrevendo 2.19 na forma

23JB(1, 1, ..., 1)I'' (ki,0,...,0)r, (2.20)

ou, equivalentemente,

J(ml/',«1/2, ..., ml./')r =(kiwi'/', 0, ..., 0)T,

segue-se que, se y = (yl, y2, ..., y.)T # 0, é solução do sistema

(2.21)

]y (2.22)
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onde ei = (1, 0, ..., 0)T, então

(ml/:, m!/', ..., mi/2)r = k:mj:/'y.(2.23)
Isto implica que

tf - P$y-, i - i, 2, ..., ". (2.24)

Assim,

=«? - U«:, { - 1, 2, ..., « .2

ou, equivalentemente

«.-««(iiy,:-,,:, ,«-' '' ",

Por outro lado, tem se

(2.27)

Se mT é conhecida, então, pela relação 2.26, a última massa do sistema é dada por

mT

:*-il (ãl' '''")
e por tanto, a matriz de massa é totalmente determinada. Para determinar a matriz de rigidez
pode usar-se a relação 2.15, isto é,

X' = (BI'')'iJB'' . (2.29)

Resumindo, a reconstrução do sistema pode ser obtida através do seguinte

ALGORITM0 2.3:

Dados os espectros (À{)r, (pi)r'' , e a massa total mT do sistema:

1. Reconstruir a matriz de Jacobi J a partir de (À{)r e (pf)r'i (Ver os algoritmos 2.1 e 2.2
da Sação 2.2).
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2. Resolvendo o sistema 2.22, determinar (yi)T

3. Calcular m. de 2.28

4. Usando 2.26, encontrar (m{)r'i

5. À4 = diagÍmi,m2,...,m.} e K =(Br)'iJB'i, onde -B é dada por 2.12

A reconstrução de um sistema massa-mola (.A4, /{) é baseado essencialmente na informação
auxiliar do espectro intercalado p =(pi,p2, --', p..l). Isto implica que a reconstrução de(À/, Ã')
pode considerar-se em função de /z, isto é, ./azado os autovalores (Ài)T é possível obter diferentes
sistemas (À/, /q, para cada espectro intercalado p. A função H de 2.1 considera as massas e
constantes de rigidez como as {ncógnilas, então u ma estratégia imediata para resolver o problema
IFSMIM é aplicar a chamada /orça bruta, isto é, determinar um sistema massa-mola e seus
autovalores em cada passo de um processo de otimização até obter o sistema objetivo. Esta
técnica é segura, mas tem uma eficiência computacional muito pobre, já que na avaliação da
função objetivo e seu correspondente vedor gradiente é necessário o cálculo dos autovalores e
autovetores de (M, K). Estes fatos são discutidos em mais detalhe no Cap 5.

Uma estratégia diferente, de maioir eficiência computacional, é considerar uma função obje-
tivo onde o especÉz'o ínZerca/ado é incognífa. Isto implica que, usando o método de reconstrução
inversa em cada passo do processo de otimização usado, um sistema com os aufoua/ares deseja-
dos será determinado até atingir o sistema objetivo. Esta moda técnica evidentemente diminue
o número de variáveis da função objetivo em n -- 1, e não necessita o cálculo dos autovalores
e autovetores em cada passo do processo de minimização. Na Seção seguinte descreve-se uma
estrategia de busca unidimensional do espectro intercalado para avaliar o potencial da técnica.
Os resultados numéricos confirmam a eficiência da nova técnica utilizada neste trabalho.

2.4 Estratégia Unidilnensional para Solução Numérica do Pro
blenia IFSMM

Dado um sistema massa-mola, nesta Seção, apresenta-se uma estratégia para isolar os autovalores
que estão contidos numa banda prèviamente estabelecida minimizando o impacto no re-projeto
do sistema. A estrategia é baseada numa técnica inversa de autovalor e um conjunto de decisões

empíricas dirigidas a minimizar o tempo computacional (Ver j16]). Primeiro, descreve-se um
procedimento para isolar os autovalores indesejados, isto é, os que ficam dentro da banda, e
posteriormente a estratégia que minimiza o impacto de re-projeto.

Sejam (lv, Ã') um sistema massa-mola inicial com autovalores (Àf)T, Àf < Ài+i , e /3(c; r) uma
banda de ressonância. Se algu ns dos autovalores estão dentro de a(c; r) , deve especificar-se novos



2.4 Estratégia IJnidimensional para Solução Numérica do Problema IFSMIMI

valores para eles. Uma estratégia para determinar o novo espectro /ít;re de ressonância, isto é,
fora de P(c; r) , consiste em re-definir apenas os autovalores que estão em P(c; r) mantendo o resto
inalterado. Isto justifica-se porque grandes mudanças no espectro implicam grandes mudanças
nos parâmetros físicos do sistema.

A íim de descrever o procedimento, primeiro é assumido que os autovalores que estão contidos
na ba.nda são distribuídos da seguinte forma:

: . r (c- ,, c] ,i = k,k+ l,...,/
Àf 'l(c,c+,) ,i=1+i,/+2,...,«.

onde os índices k e m satisfazem 1 < k 5; m < n (Ver Fig. 2.2).

(2.30)

c+r

0 IÃ. .Xt-t Ã,.+l À

Figura 2.2: 1)isfribuíçõo dos auZoua/ares derzlro da banda

Tendo em conta a ordem ascendente, uma possibilidade para isolar os autovalores indesejados
é, remover os autovalores que estão dentro do intervalo (c -- r, cl pela relação

À;=li*..+ (Àí (c--r--Àk-i),

com í = k,k+ 1,...,/. Enquanto que, para í " / + 1,/+ 2,...,m, a relação

(2.31)

ÀI'..+,+(Àm+i -c !)l+f-cl,(2.32)
é a que remove os autovalores que estão em (c, c + r). Por outro lado, a fim de não provocar
grandes mudanças no re-projeto do sistema, os autovalores que estão fora da banda são mantidos,
isto é,

ÀI' = Àí,V{ # .j,j = k, k + 1, ..., m. l2.33)
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Assim, as eqs. 2.31, 2.32, 2.33 definem um procedimento para determinar o novo espectro
(ÀI')t livre de ressonância, como mostra a Fig.2.3.

0 À; .Xi.i Àil À

Figura 2.3: Z){sírióu ção dos azzfoua/ares se/aços da banda

Uma vez removido o espectro indesejável, é usada uma estratégia inversa para reconstruir
um sistema (M, X) com autovalores (À;)T minimizando o erro Z2 da reconstrução das massas
e constantes de rigidez relativo ao sistema original (À/, A). A fim de usar o algoritmo 2.1, o
espectro intercalado (pf)T é calculado através de um algoritmo de busca unidimensional, isto é,
para á = 1, 2, ..., lz -- l

P{ = ÀI' + s(.X:+l - À:), (2.34)

com valores discretos s = 1/t, onde f C W é escolhido para satisfazer a condição (2í) do Proble-
ma IFSMM. Evidências numéricas mostram que, em certos casos, somente a última massa e
primeira rigidez mudam signiâcativamente, assim, como uma estratégia natural, a última massa
e primeira rigidez são igualadas às originais uma vez que o processo de busca é terminado. No
exemplo numérico discutido na Seção seguinte, mostra-se que os novos autovalores estão fora da
banda indesejada.

2.5 Resultados Computacionais

Para mostrar a efetividade da estratégia descrita na Seção anterior um exemplo numérico simples
é considerado. Seja (À/, /O um sistema massa-mola com 10 graus de liberdade, com relação a
vibrações longitudinais. Cada massa 7hf será originalmente igual a 1.0, e cada mola com rigidez
b{ igual a 2.0. Esta escolha proporciona um espectro inicial (À{)r, o qual é listado na primeira
coluna das Tabelas 2.1, 2.2, 2.3, e 2.4

A eficiência do algoritmo é avaliada com três testes diferentes; primeiro, é considerada uma
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banda que não contém nenhum autovalor. Logo depois, uma contendo um autovalor, e finalmente
uma com dois.

São definidos os erros

>l:(m{ - ãf)' >:(kf - Ãl;)'

, .Ek = ;:' , (2.35)

onde (mi, ki)f são os valores de massa e rigidez do sistema obtido depois que o procedimento é
aplicado. Para o primeiro teste, o resultado ideal ocorre se não existe erro. A Fig. 2.4a mostra os
erros E« e Et como funções de t, com os valores mínimos E.. = 2.09Tc 02 e Ek. = 3.802e-- 02.
O método inverso garante que o espectro do sistema recuperado é igual ao espectro objetivo,
neste caso, o próprio À{, pois nenhum autovalor foi isolado (Ver Tab. 2.1).

Experimentos numéricos mostram que quando são impostas as restrições mio = zhio e ki ::
ki, encontram-se melhores valores mínimos -E«. = 1.246e 02 e Et. = 1.4000e -- 02, ambos

da ordem 1%o (Ver Fig. 2.4b). Uma vez que, as restrições das massas e molas são aplicadas e
o espectro do novo sistema é re-calculado, pode verificar-se que - comparando as últimas duas
colunas da Tabela 2.2 com a primeira - o procedimento é aproximado.

Agora, suponha-se que é especificada uma banda com centro c = 4.5 e raio r = 0.3. Neste
caso o autovalor À6 deve ser removido. Usando as equações 2.31, 2.32. 2.33, um novo espectro
livre de ressonância é listado na segunda coluna da Tabela 2.3. Com este novo espectro objetivo
e impondo as mesmas restrições anteriores sob a massa mlo e a mola de rigidez ki, obtém-se um
valor mínimo para Em' do ordem 10%o, e do 1%o para Ek' (Fig. 2.5a).

Observa-se da Fig. 2.5b que os erros E« e Ek crescem quando o número de autovalores dentro
da banda é melhor, neste caso À5 e À6 pertencem à banda /3(3.5; 0.9). Uma vez re-calculado o

espectro pode verificar-se (Tabelas 2.3 e 2.4) que o procedimento assegura que o novo espectro
está fora da banda.

Esta estratégia é limitada somente ao isolamento de frequências centrais. Quando P(c; r)
contém autovalores extremos, as soluções são altamente sensíveis. .A.lém disso, a estratégia
está restrita para valores pequenos de n, fazendo.-se necessário o desenvolvimento de outras
estratégias.
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Figura 2.4: (-;omparação erzfre os sislernas origina/ e ínuerso. Com /req?zéncías não {so/abas; ra)
sem «;tMçã., (b) c.m «st,ição.

Figura 2.5: C'om/)oração entre os sfsíemas origina/ e ínuerso, impondo a resldção sob mio e ki;
ra) À. € B(4.5; 0.3), r.) À;, À C B(3.5; 0.9).



2.5 Resta/fados (;omputac;ona;s 2]

2

3

4
5

6

7
8
9

10

0.3961

1.0677

2.0000
3.1099
4.2989
5.4613
6.4939
7.3049
7.8222

0.3929
1.0538

1.9703
3.0652
4.2434
5.4005
6.4327
7.2455
7.7409

0.3921
1.0464

1.9547

3.0438
4.2195

5.3758

6.4071
7.2184
7.7052

    L a, L/ t;ia, L . x .  
Z À. À: , t.. - 2.5 À; ,tj;. = 2.9

    sr sr
       

l 4.467e-02 4.467e-02 4.467e-02
2 0.3961 0.3961 0.3961
3 1.0677 1.0677 1.0677

4 2.0000 2.0000 2.0000
5 3.1099 3.1099 3.1099
6 4.2989 4.2989 4.2989
7 5.4613 5.4613 5.4613
8 6.4939 6.4939 6.4939
9 7.3049 7.3049 7.3049

10 7.8222 7.8222 7.8222

    I'abela 2.2:  
E   ÀI', &.. = 2.9 ÀI', [k. = 3.3

    cr cr

l 4.467e-02 4.409e-02 4.432e-02
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l
2

3

4
5

6

7
8
9

10

4.467e-02

0.3961

1.0677

2.0000

3.1099
4.2989
5.4613

6.4939

7.3049

7.8222

4.467e-02

0.3961

1.0677

2.0000
2.3399
5.3421

5.4613

6.4939

7.3049

7.8222

3.821e-02

0.3357

0.8961

1.5606
1.9417
4.5866
5.2012
6.2646

7.1283
7.6335

3.920e-02

0.3433

0.8965

1.4065

2.1157

4.7828

5.2865
6.3927

7.2358
7.7505

       
Z À. ÀI' ÀI', t.. = 3.4 ÀI', tt. = 3.0

       
l 4.467e-.02 4.467e-02 4.090e-02 4.092e-02

2 0.3961 0.3961 0.3630 0.3643
3 1.0677 1.0677 0.9792 0.9861
4 2.0000 2.0000 1.8468 1.8566

5 3.1099 3.1099 2.8879 2.8474
6 4.2989 3.4693 3.4396 3.4538
7 5.4613 5.4613 5.2574 5.3083
8 6.4939 6.4939 6.3444 6.3795
9 7.3049 7.3049 7.1887 7.2175
10 7.8222 7.8222 7.6908 7.7229

    Tabela 2.4:  
Z   ÀI' À:, t.. = 4.4 À:, ti;. = 2.6

    cr cr



Capítulo 3

Análise de Sensibilidade de Matrizes
de Jacobi

Uma generalização do método apresentado no Capítulo anterior, o qual manipula outras fre-
quências do espectro, consiste em formular um problema de otimização baseado num algorit-
mo de busca multidimensional para o espectro intercalado desconhecido. Para esta finalidade,
define-se uma função objetivo

r'(P)(mj(/') - Üj)' + E:(kj(P) - Ãj)',(3.1)

onde p =(pl, p2, -.., p. i) é o espectro intercalado relativo ao espectro objetivo(À;)T,(mi(p), ki(p))r
são as massas e constantes de rigidez reconstruídas a partir de (pf)T': e (ÀI')t, e (Mí, Ãi)T são
as massas e constantes de rigidez originais. Uma vez definida a função objetivo, o problema é
formulado como:

n

l ]J J

Minimizar F(p)
sujeito a: À; </zj < À;+i,j= 1,2,...,n- l.

(3.2)

(3.3)

Como a reconstrução de um sistema (A/, /(') é precedida pela reconstrução de uma matriz de
Jacobi J, para resolver 3.2- 3.3, é necessário estudar a sensibilidade de J com relação ao espectro

intercalado p, o qual é o objetivo deste Capítulo. A solução de 3.2, 3.3 será tratada no Cap 5.
A análise de sensibilidade da matriz de Jacobi

23
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«-(P) z,-(P)
bi (P) «,(P) b;(P)

;(P) = (3.4)

b«-2(p) a«-l(p) Z,.-i(/z)
b«-i(p) a.(p)

analiticamente dependente nas(lz -- l)-variáveis pi,/z2,..., p..i, é o estudo de como os elementos
da matriz são afetados pelas mudanças nas variáveis. Tal informação é muito importante para
resolver o problema variaciona1 3.2, 3.3, e em geral para projeto estrutural e otimização.

Nosso objetivo neste Capítulo é calcular a derivada excita da matriz J(p), em relação a cada
variável pt,k = 1,2, ...,n -- 1. Neste trabalho uma derivada é considerada excita exceto por
erros de arredondamento. A derivada parcial da matriz J(p) com relação a uma variável pk é

denotado por (itJ(p), onde os elementos diagonais e co-diagonais de õkJ(p) são õkaj (p) = el:1lÍZZ)

e õhbj(p) = --ã;;:, respectivamente.

Nesta Seção é discutido como obter as derivadas exatas e aproximadas de J(p). A apro..
ximação por diferenças finitas e suas implicações são descritas primeiro. Logo depois, uma
extensão do método de Lanczos para calcular a matriz õtJ(p), chamado método õ-Zlanczos é
discutido (Ver também jtSI).

À

3.1 Aproximação por diferenças finitas

A aproximação por diferenças centradas de segunda ordem é usada para aproximar õtJ(p).
Se cada aj(/t),bj(p), calculado pelo algoritmo de Lanczos com ou sem ortogonalização, são

denotados por uma função /l (/1) das variáveis pk, a aproximação por diferenças centradas ÊZi112

para a sensibilidade (ik/J (p) = --ã;;-- é dada por

A

âk/J(p) = '/)(Pi,...,Pk + A/IÀ« ...,/ln-l) - /J(PI, ...,Pk - 'XP*,.--,P«-i).(3.5)

A matriz (5kJ(p) aproximada pelo esquema por diferenças finitas centradas usando o algo.-
ritmo 2.1 (sem ortogonalização) requer aproximadamente O(n2) operações, enquanto o custo
computacional é incrementado a O(n3) operações se a ortogonalização é usada. Por outro lado,
se a derivada da matriz J(p) é procurada para as(n -- 1) variáveis, este método requer(n -- 1) ite-
rações adicionais do algoritmo 2.1 ou 2.2. Portanto, o trabalho computacional total é da ordem

O(n4) operações. O trabalho computacional seria menor se a matriz .itJ(p) fosse approximada
por um esquema diferenças finitas de primeira ordem.

k
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Uma dificuldade da aproximação por diferenças finitas é a escolha de Apk. Devido à res-
trição de canalização 3.3, em cada passo iterativo de um método de minimização para resolver
3.2, 3.3 deve ser determinado o valor ótimo z\pk. Resultados numéricos da aproximação por
diferenças finitas são apresentados na Seção 3.2, e estes resultados são usados como referências
para comparação com o método da Seção seguinte.

3.2 O método õ-Lanczos

A extensão do método de Lanczos para calcular as derivadas da matriz de Jacobi J(p) em
relação a pt,k = 1,2,...,n l será chamado método õ-Z;arzczos. Este método recupera as
matrizes (5tJ(p) quando são especificados a matriz diagonal A = díaglÀi, À2, ...,À.} e q(i)(p)
(ou q(')(p)) a primeira (ou última) linha da matriz de autovetores.

Supondo que a primeira coluna da eq 2.3 é conhecida, onde Q depende de p, tem-se

«.(P)qm(P) + b:(P)qm(P) = AqW(P), (3.6)

l3.7)

de maneira que

al(p) = (qO)(p))rAq(:)(p),

já que (q(n(p))7'g(')(/z) = 0.

Diferenciando a eq 3.7 com relação a PA resulta em

Õka l (p) (.5kq(')(p))'rA.q(:)(/z) +(q(:)(p))rAõkq(')(p),

onde õtq(i)(p) é obtida diferenciando-se o vetor q(i)(p), o qual é conhecido. Agora, como A é
uma matriz diagonal, a equação anterior pode ser escrita como

Ók« - (P) 2(õt q( :)(p)) rAq( :)(/z ) (3.8)

Por outro lado, definindo

,m(P) Aq(:)(p) - ai(/z)q(n(p)

(A - «-(P)/)qm(/.), l3.9)

e fazendo uso da eq 3.6, bi(p) deve ser escolhido de maneira
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z,i(p) = llrm(p)ll,, (3.10)

çmM - 1l;:#, 0.iO
onde ll ll2 denota a norma Euclidiana. Portanto, diferenciando as equações 3.9, 3.10, e 3.11,
obtém-se

õkr(2)(/z) =(A - ai(p)/)ókg(:)(/z) õx;ai(p)q(')(p),(3.12)

rln(/i)õk/'Ín(p)+ rSD(p)óx;rSa(p)+ . . .+ rP)(p)õkrF)(p)
ll,Í(P))' +(,SD(P))'+..+(,F)(P))')'/'

(rm(p))r 5x;r(')(P)

ll,m(p)ll,
(r(n(P))r.5tr(')(P)

b-(P) '

Õx;qm(P) = Ó'(P)Ók'm(P)(pâAÓ:(P)'m(P) .(3.14)

Uma vez que são achados õtai(/t),ókói(p), o resto dos elementos da matriz 5kJ(/z) são de-
terminados. Isto é, a j-ésima coluna da eq 2.3 é:

bj-.(p)q(j'')(p) + aj(/z)q(j)(p) + &j(p)gb+U(p) = Aq(p),(3.15)
onde q(j)(p) foi determinado no passo prévio de maneira que (q(J)(p))rq(j i)(p) = 0. Isto implica
que

aj(/z) =(q(j)(P))rAq('n(P),(3.16)

e portanto

5kaj(p) = 2(Õkq(j)(p))rAq(J)(p),(3.17)

O método õ-.Lanczos3.2

Õk b- (P)kul

(3.13)

Além disso, definindo
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,o+o(P) Aqm(P) - bj--(P)q0'0(P) - «j(P)qm(P)

(A - «-(P).r)qm(P) - bj--(P)q('Í'0(P), (3.18)

o elemento Z,j(p) é igual a

bj(P) = llr0+0 (P)ll,, (3.19)

e

,'''''''w - e;l:P.
Finalmente, diferenciando as três últimas equações, obtém-se

(3.20)

Õi;,0+0(P) ('\ - «j(P)/)Õkq (P) Ót«j(P)qm(P)

-Õtbj-.(P)q0'0(P) - bj-i(P)Õkq0'U(P), (3.21)

õ*ó,(p) -('o'''o(pl,)=1'o+u(p) , (3.22)

e

Õ*q0+D(P) = bj(P)Õk'b+n(P) - âkbj(p)'b+U(p) . (3.23)

Este procedimento, levado a cabo para j - 2, 3, ..., n l é chamado método õ-Lanczos e pode
resumir se no seguinte

.4LGOR/Til/0 3..r; Dada uma matriz diagonal A = diagÍÀi,À2, ...,À.} de ordem n e a

primeira (ou última) linha da matriz de autovetores, este produz as matrizes õkJ(/z) e 5kQ(p)
tal q«e õx;J(p) = (õkQ(p))rAQ(p) + ((2(p))rAõkQ(p):

Calc«lar qi(p), 'i(p), e bj(p), ,j+'(p), qjF'(p), «j+l(p),j = 1, 2, ..., n -- l «a«do

o algoritmo de Lanczos 2.1

Para k = 1, ..., n -- l

Calcular õtq(')(p)



3.2 0 método õ-l,anczos 28

õtai(p) := 2(õkq(:)(p))rAq(:)(/1)

Para .j = 1, ..., n -- l

Õ*,0+D(P) := (A aj (P) .r )õkq(j) (P) (ikaj (p)q(D(p) Õkbj .(P)q0'0(P)

bj-i(p)õtq(j ' :) (p)

õ*ój(p):-('u+o(pl)=1"o'''o(p)

ÕÀ;q0+D(p) :- bj(p)âh'0+n(p) - 8hbj(p)'0+0(p)

õkaj+i(p) := 2(õtq(j+i)(p))rAq(j+i)(p)

Este algoritmo primeiro constrói os elementos da matriz J(p) , com um custo computacio-
nal de O(n2) operações. Uma vez construída a matriz J(/z), o algoritmo recupera cada matriz
(itJ(p) com aproximadamente O(n2) operações. Isto implica que são requeridas aproximada-
mente O(n'(n -- 1)) operações para calcular as matrizes õtJ(/z), para cada k = 1,2, ...,n -- l.

Assim o trabalho total é O(n3). Se a última linha da matriz de autovetores é calculada, o
procedimento recupera os elementos de õtJ(p) no sentido oposto.

Como a reconstrução de J(p) é baseada no algoritmo 2.1. a perda de ortogonalidade dos
vetores q(j)(p) podem levar a uma análise de sensibilidade incorreta. A dificuldade na di-
ferenciação do algoritmo de Lanczos com ortogonalização é calcular (ix;bj(p) e õkq(j)(p), por-
que isto eleva o trabalho computacional, já que õkój(p) é a (j-f/)-ésima componente do vetor
õkPJ (p).«(p) + P. (p)õ#w(p), o«de

Õk .« (P ) IÕkPJ-i(P)Pj 2(P). - .no(P)rj(P))
+(B-l(p)õkPj-2(p) -. . Eo(p) rj(p))
+. -+(8-i(P)PJ-2(P) ..Eo(P)Õkr.Í(P)) (3.24)

Da mesma forma,

õkq(j)(p) =(õkno(p)PI(/1) ' ' 'PJ(p)ej+i) +(no(p)'rtpi(p) . -.8(p)ej+i)
+(Ro(p)Pt(/t) . . tPJ(p)ej+i), (3.25)

onde PJ(p) são as matrizes de Householder do vedor to(p).
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Para evitar a possível perda de ortogonalidade dos velares q(j)(p) e calcular a matriz (5kJ(/t)
com um custo computacional razoável, J(p) é calculada pelo algoritmo de Lanczos 2.2 (com
ortogonalização) e 5kJ(p) é obtida como no algoritmo 3.1. Isto leva ao a/gorifmo õ-Eanczos com
ortogonalizaçâo completa:

ALGORITNí03.2

C.lcul.r qt(p),e «t(p), bj(p), -j+:(p), qj+:(p), aj+i(p),j = 1. 2, ...,n -- l usa«do

o algoritmo de Lanczos 2.2

Para k = 1, ..., n -- l

Calcular õtq(i)(p)

Õk « - (P) 2(Õk g(i)l/z))rAq(i)(P)

For j :: 1, ..., n -- l

õx; .0+n(P) (A aj(P)-r)õkq(j)(P) Õkaj (/z)õkq(J )(lz ) Õkbj - : (P)g0'0(P)

Ój- l (P) .5kq(j-t) (P)

õ.z,j(p) :-('o'''o(pl)=1'o'''o(p)

Õkq0+0(P) :- Ój(P)Õk'0tlKP) - ÕÜ'j(4')' '' )(P)

'ikaj+i(p) := 2(õtq(j+i)(p))rAq(j+i)(p)

O algoritmo õ-Lanczos com ortogonalização completa requer O(n3) operações para calcular
a matriz J(p) e, como o algoritmo 3.1, O(n; -- n:) operações para as matrizes õkJ(p),k =
1,2, ..., rz - 1. Assim o trabalho total é 0(2n3).

Observação:A última linha da matriz de autovetores ç(")ip) pode ser obtida a partir dos
autovalores (Ài)f e (p{)T'' usando a Fórmula 2.8. Neste caso, as componentes do vetar .5x;q(")(/z)
são dadas por
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n l

11 üj
õ* çld(p)

l j=i,j#t
5 «--

11 0j
j=i,j#{

n, e k = 1, 2, ..., n -- l

(3.26)

para i 1, 2,

3.3 O m.étodo (i2-Lanczos

Na Seção 3.4 são apresentados alguns resultados computacionais para demonstrar a eficiência,
consistência, e precisão do método (í-Lanczos. A precisão do método é confirmada numericamente

usando o método de Newton para determinar um mínimo da função G(p) de 3.39, definida na
próxima Seção. O uso de algum método de otimização pode requer o vetar gradiente e a matriz
Hessiana da função. As derivadas de segunda ordem da matriz de Jacobi J são calculadas
usando uma versão de segunda ordem do método õ-Lanczos. Este calcula as derivadas parciais
da matriz õkJ(p) com relação a cada variável pl, / = 1, 2, ..., n -- 1, as quais são denotadas por
ÕIÕkJ(/z),/ = 1, 2, ..., n l.

Paracada/ = 1,2,...,rz-- 1, o vetorõlõj;q(1)(/z),k = 1,2,...,n l écalculado primeiro, oqual
denota a derivada parcial do vetor õkq(i)(p) com relação à variavél pi. Diferenciando a eq 3.8
com relação a /zr, obtém-se

õlõkal(p) = 2((õiõkq(i)(p))rAq(:)(p)+(õkq(')(p))rAõlq(:)(p))(3.27)
Uma vez obtida (5Íõtai (#), pode calcular-se õlókr(2)(/z) diferenciando a eq 3.12. Isto é,

Õ,Õx; ,m(P ) IA -- at(p)/)-5lókg(:)(p) - õlíti(p)õkq(:)(p)

-óiõta.(p)q(:)(p) - .5kai(p)õlq(')(/z). (3.28)

Agora, diferenciando as eqs 3.13 e 3.14 obtém-se

ÕIÕi;Z,t (/z ) {Z,t(P)((.5lr(:)(P))r.5kr(')(P)+(r(n(P))rõlÕkr(2)(P))
Õlbl(P)(r(:)(P)) 1" 5kr(:)(P) }/(bi(/1))' (3.29)
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ÕIÕi; q(2)(P) {(Ói(P))'(ÕiÓi(P)Õkr(')(P) + Ói(P)ÕIÕkr(2)(/z)

-ÕIÕkb:(/z)r(')(P)+ Õkbi(P)Õlr(')(P))

-2bt(/z) Õi bi(P)(bi(P) Õk r(')(P)
-Õk b.(P),m (P))}/(Z, -(P))' . (3.30)

Depois que õrõÃ;ai(p), (ilõtbi(p) foram determinadas, a diferenciação, com relação a pl, das
eqs 3.17, 3.21, 3.22, 3.23 permite calcular, para cada J = 2, 3, ..., n -- l:

ÕiÕk 'j (P) 2((õlõkq(j)(p))rAq(j)(p)+(õkq(j)(p))a"Aõlq(})(p)), (3.31)

ÕIÕj;r(j+i) (/z) (A - aj(p)/)õlõkq(})(p) - õlaj(p)õkg(j)(/z)

-.5i.5kaj(p)q(j)(p) - õkaj(p)-5rq(j)(p)

-ÕIÕkbj-i(p)g(j-')(p) - õkbj-i(p)õlq(j-t)(p)
-âlÓj-i(p)Õtq(j-:)(p) - Ój-i(/z).5iÕkq(j-:)(P), (3.32)

ÕIÕkbj (P) { Z,j(P)((ÕI r(j+i)(/z))TÕk r(j+i)(P)
+(r(j+')(P)) I'Õi Õk r(j+t)(P) )

- ÕI bj(P)(r(j+0(P)) ]"ÕA r0+:)(P) }/(bj(P)): , (3.33)

õ,ó* qo+o(P ) {(Z,j(p))'(Õibj(p)õtr(j+t)(p) + bj(/z)õlõtr(j+t)(p)

-ÕiÕhZpj(/z)r(j+:)(P) -- .5tZpj(/z)Õir(j+i)(P))

-2b.i(P) ÕZ bj(P)(Ój(P) Õt7'(j+')(P)

-Õk Ój(P) r0+:)(P)) }/(Ój(P)y. (3.34)

As relações anteriores podem ser resumidas no algoritmo õ2-Z,anczos

ALGORITX,I0 3.3

Calcular qi(/z), ai(p), eój(/z), rj+'(p), gj+'(p), aj+i(p), .j 1,2,..., n -- l usando
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o algoritmo de Lanczos 2.1

Calcular .5tq'(p), õkai(p), eõkbj(p), õkrj+'(p), õtqj+:(p), õkaj+i(p),

.j = 1, 2, ..., n -- l usando o algoritmo õ-Lanczos 3.2

Para cada / = 1, ..., n -- l

Para cada k = 1, ..., n -- l

Calcular õlõi;q(i)(/z), óZókai(p) := 2((.5lõkq(i)(p))rAq(:)(p) + õkq(i)(p))rAõlq(i)(p)

Para cada J = 1, ..., 7z -- l

õiõÀ;,(j+i)(p) = (A - aj(p)/)õZõkq(.Í)(p) - õlaj(p)õkq(j)(p)

-óiõkaj(p)q(j)(p) - õkaj(p)õlq(j)(p)

-ÕIÕtÓj-.(P)q(j't)(P) - Õtbj-i(P)Ólq(j-t)(/z)

-Õlb.Í-i(/z)Õkq(j-i)(P) - bj-t(P)ÕIÕkq(j-t)(P)

õl 5kbj(/z) = {bj(p)((õlr(}+i)(p))Tõkr(j+l)(p)

+(r(j+')(P))rõi Õk r(j+t)(P))

- ÕI Z,j(p)(r(}+')(/z))rÓA;r(j+i)(p) }/(bj(P))'

õfõx;q(j+i)(/z) = {(bj(p))'(õrZ)j(p)õx;r(j+i)(p) + bj(p)õiõkr(j+i)(p)

-ÕIÕkbj(P)r(j+')(P) - ÕkZ,j(P)Õll'(j+i)(P))

-2bj(P) ÕIÓj(/z)( b.j(P) Ók r('j+')(P)

-ÕkÓj (P)r0+0(P))}/(Ój (P)) '

õiõkaj+i (/z) = 2((õl 5kq(j+i)(p))rAq(j+i)(p)

+(Õkq(j+i)(/z))rAõlq(j+')(p) )

Observação:As derivadas de segunda ordem do vedor q(")(p) são obtidas diferenciando as
eqs 3.26 com relação as variáveis /zl, / := 1, 2, ..., n -- l:



3.4 Resta.atados (;omputac;ona;s 33

Para á :: 1,2,...n,

;,:!..«. ~,lúl
;í.l+:l"l

õ,õ.qÍd (P)

l
(3.35)

k 1, 2, ..., n -- 1, com / # k, e

;uúrl+=1 'õ,õ*çld (p) (3.36)

k = / = 1, 2, ..., n -- l

3.4 Resultados Computacionais

Nesta Seção são apresentados alguns exemplos numéricos para demonstrar a eficiência e pre-
cisão do método õ-Lanczos. No primeiro exemplo são calculadas e apresentadas graficamente as
derivadas da matriz de Jacobi de ordem n = 10, cujos elementos diagonais e co-diagonais são
aí = l0.0,bi:= 3.0, respectivamente. No segundo exemplo, é mostrado que em alguns casos o
algoritmo de Lanczos com e sem ortogonalização são equivalentes. Isto mostra que, em certos ca-
sos, pode usar-se indistintamente ambos algoritmos. Logo depois, é demonstrada a consistência
do método de õ-Lanczos para as matrizes de ordem n = 20 e 160 com os mesmos elementos

da matriz do primeiro exemplo. O método é considerado consistente se os elementos da matriz
tikJ(p) calculados desde õkal, .5tbt até os últimos elementos âkü., õkZP..t são iguais (em precisão
de rnáquína) quando são calculados no sentido oposto. No segliinte exemplo, é usado o método
de Newton para determinar um mínimo da função G(p) de 3.39, onde o vedor gradiente e a
matriz Hessiana de G(/&) são calculados usando o método õ2-Lanczos (Ver Cap 5). A solução
converge quadraticamente demonstrando que o método õ-Lanczos calcula a derivada excita de
J(p). Finalmente, são usadas as matrizes de ordem n = 20 e 160 com um elemento co-diagonal
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pequeno para mostrar a robustez do algoritmo â-Lanczos quando é comparado com o método
Ho HienrDn.-aq f;n;tnc

3.4.1 Gráâcos das derivadas calculadas por (5-Lanczos

Considerar uma matriz de Jacobi de ordem n = 10. Cada a{ é igual a 10.0 e cada b{ é igual a 3.0.
Esta escolha proporciona o espectro (Ài)T e (/zí)T'i correspondente aos autovalores da matriz de
Jacobí e da submatriz principal superior, respectivamente. As componentes dos vetores q(")(p)
são calculadas das eqs 2.8, e as dos vetores õkq(")(p), k = 1, 2, ...,n -- l pelas eqs 3.26. Então
o algoritmo õ-Lanczos 3.2 (com ortogonalização) é aplicado para recuperar as matrizes õx;J(p),
k 1, 2, l,n

Os erros relativos dos elementos diagonais e co-diagonais entre a matriz excita e a obtida
depois de aplicar o algoritmo õ-Lanczos 3.2 (com ortogonalização) são e. = 1.200817e -- 13, eb =
7.776495e - 14, respectivamente.

A Figura 3.1 apresenta os gráficos das derivadas dos elementos diagonais (õtai)g::i e co-
diagonais(õkb{)l:ãl , para cada k = 1, 2, ..., n -- 1. Nesta aplicação, os gráficos mostram que

õiaf = ó9a{, ' ' 1, 2, ..., n, (3.37)

e

õib{ = --(59b{, 't :: 1, 2, ..., n -- l (3.38)

São obtidos resultados semelhantes com o resto dos gráficos. .41ém disso, todas as figa
ras mostram, para cada k, que õX;a. = --õkan (i l),z ' 1,2,...,r}/2, e õkbi = --(ihb. i,{ =

1, 2, ..., (n/2) 1. Os gráficos sugerem que as derivadas, para o tipo de matriz de Jacobi consi
derada, tem um comportamento de autovetor.

3.4.2 Comparação dos algoritmos com e sem ortogonalização

Nesta Seção são ilustrados alguns resultados numéricos, os quais mostram que, em certos casos,
a re-ortogonalização do método õ-Lanczos não é necessária. Primeiro é considerada uma matriz

de ordem n = 20 com ai = l0.0,bf :: 3.0 exceto ó5 = 1.0e -- 05. Para comparar os algoritmos

são definidos os erros ê. = jja' '' a ., . !!iiiàPiia. Aqui, as componentes dos vetores a', ó'
são os elementos da matriz obtida pelo algoritmo de Lanczos com ortogonalização e a, b são sem
ortogonalização. Para a matriz anterior tem-se, ê. :: 1.51710le -- 10, e êó = 2.901548e -- lO.
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Os algoritmos 8-Lanczos (com e sem ortogonalização) são comparados definindo os erros

õkê. = !!$1Í;ii' õl a .o , (i êb = ]11ll;lli;lil111w. Estes erros são ilustrados na Tabela 3.1, quando
as derivadas da matriz anterior são calculadas com relação a px;, k :: 1, 2, 10, 11, 12. Obtém-se
resultados semelhantes para o resto das variáveis.

Se a dimensão da matriz é maior, os resultados são semelhantes ao caso de uma matriz de
ordem n = 20. Os resultados na Tabela 3.2, correspondente aos erros de uma matriz de ordem
n = 160, com ai = 10.0, bi = 3.0 exceto bis = 1.0e -- 04. Para este exemplo os algoritmos levam

aos erros ê. :: 2.287917e -- 11, e êó = 3.057232e -- ll.

Os resultados ilustrados nas Tabelas 3.1 e 3.2 mostram que ambos algoritmos levam a resul-
tados semelhantes, embora algum elemento co-diagonal seja pequeno. Assim, a partir daqui os
resultados apresentados são obtidos sem ortogonalização.

Tabela 3.1

k

l

2
10

11

12

Õkê.

9.116094e-10
1.757715e..-09

1.589851e-ll
2.955277e-10

3.520908e-10

6.473721e-10

1.030581e..09

5.244601e-09

1.182479e-09

9.681891e-10

Tabela 3.2

b

l

2

80

81

82

Õkê.

9.338647e-09
2.143753e-09

3.404998e-ll
9.115002e-ll
8.401080e-ll

Õi;êó

9.894219e..-09

2.134142e-09

1.659217e-08

1.420093e-10

1.852816e-10

3.4.3 Consistência do algoritmo á-Lanczos

Para mostrar a consistência do algoritmo õ-Lanczos, são consideradas as matrizes de ordem n =

20 e 160 com a{ = 10.0, bi:= 3.0. Aqui, õtê., õtêÓ são definidos por õkêa :: !!!!;ÍÊIZ;lili:il1lÍl1lll99n, õkêb
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!!êlbt(/z) - ÕA; (/ ) m , ond. as compon'ntes de õka'L e õkó'L são os elementos da matriz ókJ(p)

para ser calculados pelo algoritmo õ-Lanczos a partir dos primeiros elementos õkal, õkót até os
últimos õka!, õkb!.i, e õkal e õkbl' são no sentido oposto.

Na Tabela 3.3 são apresentados os erros õkê., õx;êó para a matriz de ordem n = 20. Neste
caso, são calculadas as derivadas com relação a PX;, k = 1, 2, 10, 11, 12. Estes resultados são
semelhantes se a ordem da matriz é incrementada, embora os erros para os elementos extremos
sejam maiores. Por exemplo, a Tabela 3.4 ilustra os erros da matriz de ordem n = 160.

Tabela. 3.3

k

l
2

10

11

12

time.

1.300071e-12

4.001243e-13

9.992007e-.l+
5.007105e-14

1.001421e-13

6.100675e-13
1.341043e-13

2.164934e,14
1.998401e-14

2.003952e-14

Tabela 3.4

k

l
2

80

81

82

Õi;e.

5.469971e-10

2.589999e-10
4.996003e-14
2.000066e-.13

1.399991e-.13

2.810018e-10

1.301003e-10
1.088417e-13

8.998357e-14
6.99956e.-14
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3.4.4 Derivada numérica exata obtida pelo algoritmo õ-Lanczos

Aqui é usado o método de Newton para confirmar numericamente a precisão das derivadas

calculadas pelo algoritmo õ-Lanczos. O problema modelo é baseado na minimização da função

a(p) = }:(«j(p) - ãj)' + >1: (ój(p) - õj)', (3.39)

sujeito a Àf < pí < Àí+i, { = 1, 2, ..., n -- 1, onde À{ são os autovalores da matriz de Jacobi J com
elementos(ã{)f,(Õ{)r'' dados na Tabela 3.5, e(a(p)f)t,(b(p)i)T'' são os elementos da matriz
de Jacobi J(p) reconstruída a partir dos Ài e /zi. A solução deste problema leva a um espectro
intercalado /Zi associado com J, e neste ponto o gradiente de G é zero. Aplicando o método de
Newton para achar um zero de G, e se as derivadas são calculadas exatamente, a convergência
a /ii será quadrático. Isto é confirmado pelos gráficos nas Figuras 3.2(a)-3.2(c).

ln n

llJ J

Cana«geria Qiaâaüa do hleloü de Novrk-n

3
No(blb.=

(b)

+ S 8

Figura 3.2: (-;r(Usos dos cj = /og(ej+i)//og(ej), onde ej denota o erro aósoZuZo Cafre a se/ração

e=ata e apro=irttttdu na j-ésima iternção do método de Newton para três valores iniciais diferentes.

Estes Figuras mostram os gráficos dos cj = /og(ej+t)//og(ej), onde ej denota o erro absoluto
entre a solução exala e aproximada na j-ésima iteração para três valores iniciais diferentes. Para
o primeiro valor inicial, especificado na Tabela 3.5, a convergência é quadrático em 5 iterações,
como mostra a Figura 3.2(a). Neste caso, para todo .j, cj = 2.0 exceto c4, já que es alcança a
precisão de máquina. Os valores iniciais listados nas últimas dos colunas da Tabela 3.5 levam

confirmar numericamente que o algoritmo õ-Lanczos calcula as derivadas exatas de uma matriz
de Jacobí.
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Tabela

3.4.5 Comparação dos métodos (í-Lanczos e diferenças finitas

São considerados dois exemplos para comparar o método diferenças finitas com o método õ-
Lanczos. Primeiro, é considerada uma matriz de ordem n = 20, cujos elementos são ai = l0.0,
bÍ = 3.0 exceto ó5 :: 0.2. Logo depois, a ordem da matriz é incrementada a 7z = 160. Os valores

õ3ê., õ3êÓ indicam os erros dos elementos diagonais e co-diagonais da matriz õ31(p) calculada
por õ-Lanczos e diferenças finitas. Neste caso, é usado a aproximação por diferenças centradas
de segunda ordem

A dificuldade do esquema de diferenças finitas é a escolha do passo ZvZX;. Por exemplo, as
Tabelas 3.6 e 3.7 mostram os passos para determinar a derivada da matriz de Jacobi mencionada
anteriormente, com relação a p3. Quando n :: 20 o passo ótimo é Ap3 :: 1.0e -- 08, enquanto
para n = 160 é z\p3 = 1.0e -- 07. Isto mostra que o passo apÉ depende da dimensão de J, e
quando a ordem da matriz é maior os erros são maiores.

Por outro lado, se é desejado minimizar a função G(p) de 3.39 computando as derivadas do
vetor gradiente usando diferenças finitas, a escolha está restrita pela propriedade de intercala-
mento

X.K < Ht: APt, Pk + APi; < ÀA+t

Isto implica que para cada passo iterativo deve ser determinado o valor ótimo de Z\pk. Estas
dificuldades ressaltam as vantagens do método õ-Lanczos para o análise de sensibilidade das
matrizes de Jacobi.

               
Z   p'=at'     I' py' 2' py' 3' P?'

l 2.300 4.100 16.919 3.986 4.200 4.000 4.200

2 5.700 7.300 20.258 6.735 7.300 7.200 7.100

3 9.500 l0.90 18.743 6.981 l0.900 l0.800 l0.700
4 13.400 15.000 19.960 7.496 15.000 15.100 15.000

5 16.700 18.100 18.093 8.164 18.100 18.000 18.000

6 21.100 23.300 20.742 9.060 23.300 23.300 23.200
7 25.400 27.700 20.711 8.709 27.700 27.600 27.700
8 30.000 31.300 19.866 9.286 31.500 31.300 31.200
9 33.300 35.800 18.208 12.412 35.800 35.800 35.700
10 37.100   21.000        
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  t/ 9 v 9 
  l53ea  

1.0e.-04 8.922547e-02 5.630937e-02
1.0e-05 8.196562e-04 5.382393e-.04
1.0e-06 8.190057e-06 5.380117e-06
1.0e-07 8.457750e-08 5.648974e-08
1.0e-08 9.100510e-09 7.297199e-09

1.0e-09 9.515141e-08 9.169585e-08
1.0e-10 L.705823e-07 2.105213e-08

1.0e-ll L.937736e-06 2.393996e-06

     
  t53ê.  

1.0e-04 0.796029 0.793665

1.0e-05 4.38]208e-03 4.370754e-03
1.0e-06 4.361880e-05 4.351758e-05
1.0e-07 4.389864e-07 4.368720e-07
1.0e-08 1.453702e06 1.689290e-06

1.0e.-09 4.166141e-06 4.773031e-06
1.0e-10 5.595735e-05 1.095942e-05

1.0e-ll 6.262415e-03 L.260549e-02



Capítulo 4

Análise de Sensibilidade de Sistemas
Massa-Mola

Para resolver o problema variacional 3.2- 3.3 é necessário fazer um estudo prévio da sensibilidade
das matrizes massa e rigidez de um sistema (À/, /('), o qual é precedida da análise de sensibildade
de uma matriz de Jacobi, discutido no Capítulo anterior. O gradiente da função

n

F'(p) = }:(ml(p)
/-1

n

ür)' + >1:(kl(p)
/:1

ÊI)',

é dado por

','«, - (W,T, ...,=) ,
onde

W - , l$.«..«, - «.,qF' * $".'«, - ;.,%#'l ,
com .j = 1, 2, ..., n -- l.

(4.1)

Consequentemente com a notação do Cap 3, as derivadas parciais g21Ílz) e aX (P) serão de-

notadas por .5jmi(p) e -5jkl(p), respectivamente. Estes elementos formam as respectivas matrizes

õjm(p) = ey-ÍO e ó,X(p) = e51(©

Nesta Seção é apresentado um método de reconstrução das matrizes .5jÀcf(/z) e õjÃ(p). As
derivadas calculadas são numericamente exatas exceto por erros de arredondamento. A recons-
trução é precedida do algoritmo 3.1 (ou 3.2) para obter as matrizes (.5jJ(p))r'i. Isto significa

41
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que a mesma informação espectral é necessária para obter as sensibilidades das matrizes massa e

rigidez. Além disso, são obtidas as derivadas de segunda ordem de A/(/z) e /{(p), as quais serão
necessárias na solução do problema variacional. Após a análise de sensibilidade são apresentados
exemplos numéricos para demonstrar a precisão e eficiência do método. O método de diferenças
finitas, apesar de suas limitações, é usado como referência para nosso método.

4.1 Análise de sensibilidade das matrizes JW(p) e .K(p)

Nesta Seção será descrito um método para calcular as sensibilidades das matrizes À/(p) e /{(p)
com relação ao espectro intercalado p = (pi,/i2, ...,/z..i). Este método permite calcular as

derivadas de primeira e segunda ordem numericamente exatas com relação a cada /zj.

Os espectros (Ài)f, (pl)T': e a massa total mT do sistema são os dados para calcular as
matrizes áJM(p), õjK(p), com j = 1,2,...n -- 1. No Cap 2 um algoritmo para calcular as
matrizes A/(p) e /{(/z) a partir dos autovalores e da massa total foi descrito. Este algoritmo
reconstrói primeiro uma matriz de Jacobi ./(p), e depois as massas e constantes de rigidez. Para
delinear o método (lue calcula as matrizes '5j/}/(p), õjK(p) suponha que a matriz J(p) foi obtida
pelo algoritmo 2.1 (ou 2.2). Assim, o vedor y(/1) = (g/i(p), y2(p), ..., Z/.(p))r # 0 é a solução do
sistema

J(p)y(p) = ei,

com ei = (1, 0, ..., Oyz'. Diferenciando a equação anterior com relação a pj, obtém-se

õjJ(P)g/(1') + J(P)Õjg/(P) = 0,

ou, equivalentemente,

/(P)õj#(P) J(P)g/(P).

Resolvendo o sistema 4.2 conhece-se o vetou õjy(/z) = (õjyi(/z), õjg/2(p),
matriz õjJ(p) é calculada pelo algoritmo 3.1 (ou 3.2).

Por outro lado, a última massa pode ser calculada pela relação

(4.2)

õly. (p))r, onde a

m. (p)
mT

- *g (n)''
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onde mT, a princípio, é considerada constante. A derivada da lz-ésima massa é calculada dize
renciando a relação anterior, isto é,

-,«, g (H ''.«.'«,««'«' - «.'«'~««.«,,)

[: *g (n) '] '
Agora diferenciando o resto das massas, dadas pela relação

ÕJ «-.(P) (4.3)

«,'«' - ««'«,(M)' ,' - :,,,...,«- :,

obtém-se

'«.'«' - '.««'«,(n)'*:««'«,(H) '~«.'«',«'«' «,'«''.««'«,' ,' - :,:,...,«-:.

Desta maneira, conhecidas todas as õlrnl(p), a sensibilidade da matriz massa é completamente
determinada. Para obter õj/('(p) considera-se a relação

(4.4)

/{(/z) =(B7'(P)) 'J(P)B''(P),

onde B(p) = Br(p) = d aglml/'(p), «Q!/'(p), ..., m:/'(p)}. Daqui, pode-se verificar que

m- (p)«« (p) -- k, (p) , se / = l

b«-i+l(p)vml-i(p)ml(p) , se / = 2,3, ..., n,
\ :'V/

onde a«(p), b«-l+i (p) são elementos da matriz J(p). Portanto, as sensibilidades das constantes
de rigidez podem ser calculadas diferenciando a eq 4.5, isto é,

!

õj«.l (p)««(p) + m-(p)ój««(p) Õj k2 (P ) , se / :; l

Õj kl(# ) Õjó.-l+:(p)v«ç.:(/' «,(p)+(ójml--(p)ml(p)
2Vml-i (p)mÍ(p)

+ml-i(/z)'5jnzl(p)) , se / = 2, 3, ..., ,z
(4.6)
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As eqs 4.3, 4.4, e 4.6 determinam as derivadas de primeira ordem das matrizes massa e
rigidez. Isto é resumido no seguinte:

.4EGOR/TÀ/O #..r; Dados os autovalores (XI)r e (pl)T'' correspondentes aos sistemas

(À/, Ã') e modificado (M,Ã'), respectivamente, e a massa total mT de (À/, /O, este produz

as matrizes õjÀ4(p) e õJÃ'(p), para cada J = 1, 2, ...n -- l:

Calcular (ai(p))Ê:::, e (óÍ(p))l=' da matriz J(p) usando o algoritmo de Lanczos 2.1

Determinar (3/1(p))Ê::, resolvendo o sistema J(p)g/(p) = el

Calcular m«(p) - ---

«.'«, - ««'«, (H)', ' 1, ..., zz -- l

kl(p) = b. l+l(p) 'ml.i (p)mi(p), / = 2, ., 7Z

k- (p) = m: (p)a« (p) - k, (p)

Para j = 1, ..., n -- l

Calcular (ójal(p))L;i, e (-5jbl(p))l=' da matriz '5jJ(/1) usando o algoritmo

tí-Lanczos 3.1

Determinar (õjyl(/z))E::: resolvendo o sistema J(p)ójg/(p) = ÕJJ(P) g/ (P)

.:«, g(M ';.«.'«,««'«, «.'«''.««.«,,)

[: *g (n)'] '
Calc«lar .5jm« (p) =

'.«.'«' - '.««'«, (n)'*,««.«, (H) ''.«.'«'««'«,
r = 1,2, ...,n l

yl(P)Ój g/« (P)) ,

5jkl(H) = .5jb«-i+i (p) 'ml-i (p) ml(p)+
2

b. 1+-1(r) (.5,«,.l(p)ml(p)+
l (P)ml(/z )
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ml-i (/z) 5jml(P)), / = 2, ..., n

Ój ki (P ) õl m:(p)a«(p) + mi(p)õja«(d Õ, k2(P )

O algoritmo 4.1 pode ser dividido em duas partes; primeiro, determinar a matriz de Jacobi
J(p) e suas derivadas, e logo, as massas e constantes de rigidez relativas a J(p) com suas
correspondentes derivadas, o qual tem um custo computacional de 0(2n3) operações (usando
o algoritmo de Lanczos com ortogonalização). Na segunda parte deve-se resolver uma vez o
sistema tridiagonal J(p)g(p) = ei com um custo de O(n) operações. e determinar as massas
e constantes de rigidez que requer um esforço computacional de ordem O(n), incrementando
o custo a 0(2(n' + n)) operações. Além disso, para calcular as derivadas de .A4(p) e /{(p)
devem resolver-se (n 1) vezes o sistema tridiagonal Jõjy = --õ,.Jy e calcular as matrizes
õjÀ/(p) e eÃ'(p) com un custo de O(n') operações. Assim, o trabalho total do algoritmo 4.1 é
aproximadamente da 0(2n3 + n2 + n) operações.

Uma vez determinadas as derivadas de primeira ordem das matrizes M(p) e /{(p), as deri-

vadas de segunda ordem são obtidas de uma maneio'a semelhante. .\s derivadas mistas {lag.Íl0- e

1:1g! serão denotadas por õiõjiV(/z) e õi'ijX'(p), respectivamente. Os elementos de óÍõjiM(p)
e õí'5j/('(p) são õi&7nr(p) e õiõjki(p), com / = 1, 2, ..., n. Se a eq 4.2 e diferenciada com relação
a p{ e os termos são reorganizados, obtém-se

;(P)ÕíÕjy(P) = -(ÕiÕJJ(P)g(P) + Õ{J(P)e#(P) + ÕJJ(P)Õ;y(P)),(4.7)

onde as matrizes (5j/(p), e õiójJ(p) podem ser obtidas do a.lgoritmo 3.3. Assim, a solução do
sistema 4.7 permite calcular as derivadas de segunda ordem das massas e constantes de rigidez,
isto é, determinado o vedor õfõjg(p) de 4.7 e diferenciando a eq 4.3 com relação a p{, obtém-se

1« * }1 (nyl '
1-,«, il l """" -'«"'''$df"'''".'«'«.'«, - «,'«'*"-' *

+[ÕíÓjyl(P)y«(P) + Õjyl(P)Õiy«(P) - ÕiÓjy.(P)yl(P) - Ój#«(P)Õiyl(P)] ( yi(P) ) }) +
;«, EI n';«.'«'««'«, - «.'«»««.««l l: * l (nyl+

õfõj m .(p)
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(4.8)g H'»:«.'«'««'«, - «.'«'';««'«,.)]/ [: * i(H)'] ' .

Obtido õi.5j «}.(p), são calculadas õiõJ mzr(P), / = 1, 2, l diferenciando a eq 4.4, isto é

ÕiÕj «.l(P)
;.',««'«, (n) ' * ,~««'«, (H) ''.«.'«'««'«' - «.'«''.,.'«,. *

+2ó:m.('') (am) [õ.«.(")"«(") - "'(")''"«(")] +

"««.«, l -"'"«"' \i7Sf'""«,';««'""l '.«..«'««'«, - «.'«''««'«" *

2«.«(p) ( vM ) lõ õjyz(p)z/«(p) + õj i(p)õiy«(p) - õiõjy«(p)yz(p) - õ,v«(p)õlpl(p)l
(4.9)

para / - 1, 2, ..., n -- 1. Para calcular as derivadas mistas das constantes de rigidez são conside-
radas as eqs 4.6 para ser diferenciadas. Portanto,

õiõj kl(p ) 2 {lõi.5,ml-i (/z)mi(p) + ójm.l-i (p)õimZ(p) + 5iõjml(p)ml

+õJ ml(p)õiml-i(p)] Z,«-l+i(p) + l.5jmi.i(p)ml(p) +

+'5j«.l(/z)mi-l(p)l õfb« l+i(p)} «mi-i(p)ml(p) -

b. l+l(p) I'5jml-i(p)ml(p) + 4«.l(p)ml-i(p)l
ml- - (p)mZ (p)

- (P) +

[.5iml-i(p)mi(p)+ õfml(p)ml-i(p)] 1/ 4«.l-i(p)ml(p) +

. õjZ,. l+l(p)[.5iml-l(p)ml(#) + õfmi(p)ml-l(p)] .

2Vmi-i (p)mi(p)

+ V/ml- l(P) ml(P) '5iÓj Ó«-l+ l(P) , (4.10)

para / = 2, 3, ..., n, e

õiój ki (/z) õi.5jmi(p)««(/')+ õj"';i(p).5i««(/')+ õfõj«.(p)mi ll')+ '5j««(p)õÍmi(p) + 5fójk2(p).
(4.11)
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Com a mesma informação do algoritmo 4.1 as eqs obtidas a cima podem resumir-se no
eguinte:

47

S

ALGORITN104.2

Calcular (al(p))E,. , e (bl(p))l=' da matriz J(p) usando o alg

Determinar (g/l(p))L;. resolvendo o sistema J(p)Z/(p) = el

Para .j :: 1, 2, ..., n -- l

l)'t''mi«a- ('5,yl(p))E::i «sol««do o siste:na J(p)'5jg/(p) = --õjJ(p)y(p)

l)eterminar(ml(p))L:i,(kr(p))E::,('5j«.i(p))L::,(.5jkl(p))L:., usando o

algoritmo 4.1

a { = 1, 2, ..., n -- l

Determinar (õi'5jyi(pl)E:i resolvendo o sistema J(p)õiõjy(p) = --(.5i 5jJ(p)y(p)+

ÕfJ(P)Õjy(P) + ÕJJ(P)Õiy(P))

',-«-« ':;.*-'«, - ii, * }i (nri'
1-,«, }1 1 '''"' '«'"" 1;71",«"«''.««'«"

l 5jyÍ(P)y«(At) - yl(P)Õjy«lÍÕiÕjyl(/z)3/«(P)+ Õjgr(P)Õfy«(P)

».~««'«'«.'«' - '.««'«,';«. ',',. (H) })
1;«,EI n''«.'«'««'«, '«''.««.««l 1: * gl (nyl
(i n'» « '«,««'«' - «.'«'';«« «,,)]/[: * i(n)']'

;;',«.'«' - '.~««'«,(n)' * ,',««'«,(M) '' «.'«,««'«,-

oritmo de Lanczos 2.1

arP
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g/l(p)óíy«(p)]2ófm.(p)( y(P))[ójyi(p)y«(p)-yí(p)ójy«(p)]2m«(p)

''.«. '«,"""' '3il"'«««,;;«« '""l ''«..«'«« '«'-«. '«''«« '«"

:m.(")(EM) lõ ó,«.(")"«(")+ó'"'(")':"«(")-':;'"«(")"'(")

Ójy.(P)(5iyl(P)], / = 1, 2, ...,n - l

ÕíÕj kl(P ) 2 {l-5i.5jmZ-i(p)ml(p) + .5.Ími-i(p) 5:ntl(p) + õ.ó, ml(p)ml-i(/z)+

.5jml(p)óiml-i(p)l ó«-i+t(p)+ l.5j«l-:(p)«.i(p).5jml(p)mr-:(p)l

Õib«-l+: (P) } 'ml-i(p)mi(p) b" 1+! l4tl li?!PI
l (/z)mt(p) + õlml(p)ml-l (#

'ml- l (p)ml(p)

lõin«-i(p)mi(p) + õf"«(p)ml-i(p)l 1/ 4ml-i(p)ml(p)

eó.-l+i(p)[óimi-i(p)ml(p) + 5 mi(p)ml-i(p)]

2Vmi-i(p)mz(p)

mi-i(p)mi(p)õfójb« l+i(p), Z = 2, 3, , 7Z,

óíój k- (P) 5i 5jmi(p)a.(p)+'5j ml(p) ófa.(p)+óiój a.(p)ml(p)+õj a«(p)õfmi(p)+

õfõj k, (P )

O algoritmo anterior é fundamental para obter a matriz Hessiana da função F(p) necessária
no Cap 5. Como a matriz Hessiana é simétrica, apenas é necessário calcula.r as derivadas de
segunda ordem õíõjM(p) e õfój/{(p), para í, .j = 1, 2. ..., n 1, o qual reduz consideravelmente o
custo computacional . Alguns exemplos numéricos para ilustrar a eficiência dos algoritmos 4.1
e 4.2 são considerados na próxima Seção.

4.2 Resultados Computacionais

Os exemplos numéricos apresentados nesta Seção são usados para mostrar a eficiência e precisão

dos métodos que calculam as derivadas de primeira e segunda ordem das matrizes massa e rigidez
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com relação ao espectro intercalado.

O primeiro exemplo mostra o gráfico das derivadas (Õml, (5jkl)l:ãl, j = 1, 2, ..., n -- 1, das
matrizes M(/z) e /{(p) correspondentes a dois sistemas massa-mola diferentes con n graus de
liberdade cada um. Posteriormente é ilustrado um exemplo que confirma a extatidão numérica
do método. Neste caso é determinado um mínimo da função F'(p) usando o método de Newton,
onde a convergência deve ser quadrático. Finalmente, é feita uma comparação do algoritmo 4.1
com uma aproximação por diferenças finitas. Esta comparação mostra claramente as vantagem
do algoritmo 4.1 em precisão e eficiência

4.2.1 Gráficos das derivadas calculadas pelo algoritnlo 4.1

As derivadas das massas e constantes de rigidez de um sistema massa-mola calculadas pelo
algoritmo 4.1 são calculadas para dois sistemas diferentes. Primeiro, um sistema com 10 graus
de liberdade onde todas as massas são iguais a 1.0 e todas as constantes de rigidez iguais a 2.0.
Na figura 4.1 pode-se observar que as derivadas (5jmi e õjkl com relação as últimas variáveis
são próximas a zero. O sistema considerado tem um espectro onde os autovalores ficam muito
próximos um do outro, como mostra a segunda coluna da Tabela 4.1. O espectro intercalado
é listado na terceira coluna. Agora, quando é considerado um sistema com autovalores mais
separados um do outro, temos o mesmo comportamento das derivadas, como é mostrado na
Tabela 4.2. Os autovalores associados ao sistema aparecem na segunda e terceira colunas. O
comportamento particular das derivadas com as últimas derivadas tendendo a zero podem ser
exploradas para reduzir o tempo computacional, isto é, as últimas derivadas podem ser assumidas
iguais a zero, e somente as primeiras devem ser calculadas.

4.2.2 Derivada numérica exala das massas e constantes de rigidez

A mesma ídéia usada no Cap 3 para confirmar numericamente a precisão das derivadas calculadas

pelo alogritmo (5-Lanczos será considerada para o algoritmo 4.1. Usando o método de Newton é
determinado um mínimo da função

F'(P)
n

}: (ml(p )
1;1

n

ül): + }l:(tl(p)
r-l

ÊI)',

sujeito a À{ < pi < Ài+i, { = 1,2, ..., n - 1, onde Xi são os autovalores do sistema (M, /{) com

massas õi e constantes de rigidez k{. O mínimo da função objetivo é o espectro intercalado /ií
associado ao sistema (M, /t'). Quando é aplicado o método de Newton para determinar o ponto
mínimo a convergência a /if deve ser quadrático.
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    l alLIClal 't.l.  
Z     k.

l 4.467669e-02 0.195773 1.000000 2.000000
2 0.396124 0.763932 1.000000 2.000000
3 1.067792 L.648858 1.000000 2.000000
4 2.000000 2.763932 1.000000 2.000000

5 3.109916 1.oooooo l.oooooo 2.000000
6 4.298920 5.236067 1.000000 2.000000
7 5.461364 6.351141 1.000000 2.000000

8 6.493959 7.236067 1.000000 2.000000

9 7.304955 7.804226 1.000000 2.000000

10 7.82229 1.oooooo 2.000000

    L ap uç:i cb 't . z, .  
Z     É:

l 2.000000 4.100000 6.580885 620.718873
2 25.200000 31.300000 0.943997 84.485946

3 49.900000 59.100000 0.267563 L7.315852

4 68.600000 78.400000 0.33823] 11.988623

5 99.900000 110.200000 0.410301 19.743740
6 123.300000 L38.100000 0.520156 23.200994

7 151.600000 159.200000 0.446633 32.037761
8 174.100000 L80.200000 0.309431 23.479891
9 205.500000 222.70000 0.146469 11.599404
10 233.30000 3.633107e-02 5.453294
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Dnvüas üs ilassu 8 Cais. ü Rigüz oom Rekn a P]!n«] Va aü Deivabs üs Massas e Cmh ü figiüz axn ÂeUaa a Segxiü Vanad Detlnbs üs Uasus e Catgs. ü flijdu aHn R&a» a Tema Vaus

1 2 3 4 5 6 7 8 3 10

Devadu das ihssas 9 Cmgs. aB Rigüz axn Relacn a Q\nü VI'ao

2 3 4 5 6 7 3 9 iO t 2 3 +S6739
Ntxn«o ü 8nwlbs NtlTI«o (b B«ne&s

DerlvabsüsUassas 8ün«. «b Rgü:wn Rebm aQ n Vamp Dglvaüs üs IAawse Catstt ü Rigiüz axn Relacao B Sen Varuvd

1 2 3 4 S 6 7 8 3 iO

Der;vaus üs IAassas B Cm« ü fbgüz axn Rdacn B Seüu Vra+

2 3 4 S 6 7 8 9 toN Ü
Derivaüs üs Massas e Cons&. de lbgüz wn hlacm a OilãH Vzwd

2 3 4 S 6 7 8 9N Ü

DBivaüs üs blusas e Cmgt do H+üz axn Rdacao B NHU Vâr\ad

i2 3 4 S 6 7 8 9 iO t 2 3 4 S 6 7 i9t0 12 3 4 5 6 789:9NuuQ ü 8#neüe Nni«o ü 8gner8aB Ntfn«o ü E)ewn

F\Bufa 4.\: Grá$cos das derivadas dns massas e constantes de rigidez do sistema com 10 graus
de !iberdade, ilustrado na Tabela 4.i, com relação às Rode uariáueis.
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D#ivUs üs Massa e Caras ü Rigüz Qom Reiacn a Prvn+a Vaíüvd

g
ã

!

0

!

:

Ê

t 2 3
N«i«o a E!«lt8vu

10 2 3 4 S 6 7 8 9 10 2 4 5 6 7

1 2 3 S 6
Nun6ro a 8nu«)ta

7 8 9 10 3 4 S 6 7 B
Nuneo (b 8nH#iia

9 10 1 5 6
Nun«o de

7 8 9 iO

2 3 4 S 6 7 8 9 io t 2 3 4 5 6 7 8 9 tO i2 3 4 S6789tQNtfti«D ü E)«v)«iU Ntfvwo ü 8eTleiU Ntlim ü OetisüB

F\gruta 4.2: Grá$cos das derivadas das massas e constantes de rigidez do sistema com 10 graus
de liberdade, ilustrado na Tabela 4.2, com relação às Rode uariáueis.

 
l ':':=....:. .,,''

 
.-u.::H=

 

 

 
 

 
' ' '-«:.::B=

 

 

5

m

Ú -Ü HÜ -9ÜZ -

  
 

 
çaünH&nphl

.s

/'

 

5

'-\ .

mSblma -9ÜZ ---

  

 

 
xnsuqesür9üz

  
 

 
.ü iü HSÜ ngn -

  



4.2 Resu/fados (;omputacionais 53

CortlPerg8na Qiaâa:n ü Rbtaü ü Mvbn QiBMÜ lleM&NewU

2 3 4
Num«o (b tterames

(b) (.)
3 4 S 8

Figura 4.3: Gr(aros dos cj = /og(ej+t)//og(ej), onde ej denota o erro «óso/uZo entre a se/t&çâa

Cinta e ctprolimctda Tla j-ésima iterttção do método de Newton pat'a três valores inicias diferentes.

As Figuras 4.3(a)-4.3(c) mostram os gráficos de cj = /og(ej+i)//og(ej), onde ej, como na
Seção 3.4.4, denota o erro absoluto entre a solução excita e aproximada na .j-ésima iteração para
três valores iniciais diferentes. Neste caso é considerado um sistema com 5 graus de liberdades,
onde as massas e constantes de rigidez são listadas na quarta e quinta coluna da Tabela 4.3,
respectivamente. Para as três estimativas iniciais diferentes listadas nas três últimas colunas

obtém-se valores de cj próximos a 2.0.

      i ap L/ t;i a- 't . qJ .      
Z   P'r"''   I' py' 2' P?' 3' /zy'

l 0.162028 0.763932 1.000000 2.000000 0.763932 0.863932 0.763932
2 1.380557 2.763932 1.000000 2.000000 2.863932 2.763932 2.963932
3 3.430740 5.236067 1.000000 2.000000 5.336067 5.336067 5.336067

4 5.661660 7.236067 1.000000 2.000000 7.236067 7.236067 7.236067
5 7.365014   1.000000 2.000000      
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4.2.3 Comparação do algoritmo 4.1 com diferenças finitas

O esquema de diferenças centradas de segunda ordem é usado para comparação com o algoritmo
4.1, onde são calculadas as derivadas das matrizes massa e rigidez com relação a p2. Um sistema
com ml :; 1.0 e kl = 2.0, / = 1, 2, ...n, para n := 10 e n = 160 é considerado. São definidos os

erros ê« = llT!:-2llCllW, êk = 11ê--:-4111(Jl99n, onde m, k são os velares das massas e constantes de
lmll. ''" lltll.

rigidez calculados pelo algoritmo 4.1, e mdy , kdy os calculados pelo esquema diferenças centradas.

As Tabelas 4.4 e 4.5 mostram os erros relativos para o sistema com 10 e 160 graus de
liberdade, respectivamente. Claramente se observa a limitação da aproximação por diferenças
finitas que depende da escolha de um valor ótimo de z\pi. No caso do sistema com n = 10 o
passo ótimo é zXpi:: 1.0e -- 07, embora A/ZÍ = 1.0e -- 09 é o passo ótimo para um sistema maior

com n = 160. Além disso, evidentemente o custo computacional da aproximação por diferenças
finitas não é competitiva com o algoritmo 4.1. mesmo assim o teste valida o algoritmo 4.1.

  l aP l/ÇI (L 't . 't .  
  t$2ê.  

1.0e-03 5.118003e.-03 5.464489e-03
1.0e-04 5.108939e-04 5.453706e-04
1.0e-05 5.108047e-.05 5.456205e-05
1.0e-06 5.113293e-06 5.450948e-06

1.0e-07 5.399376e-07 5.261679e-07
1.0e-08 6.843436e...07 7.248311e-07
1.0e-09 3.033677e-06 9.348926e-06

1.0e-10 8.288555e-05 8.700465e-05
1.0e.-ll 1.304199e-03 1.397476e-03
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  Õ2e.  

1.0e-06 1.297757e-03 1.298365e-03
1.0e-07 1.296742e-04 1.297913e.-04
1.0e-08 1.410730e-05 1.413349e-05
1.0e-09 5.260449e-06 5.261932e-06

1.0e-10 1.866978e-04 1.867709e-04
1.0e-ll 1.095633e-03 1.099023e-03



Capítulo 5

Estratégia Multidimensional para o
Isolamento de Frequências Naturais
em Sistemas Discretos Massa-Mola

O principal objetivo deste trabalho é investigar uma metodologia de solução eficiente e robusta
do problema IFSMM. Se é considerado o sistema massa-mola inicial (&/, /{), onde um ou mais
autovalores ÀI estão dentro de uma banda de ressonância /i(c; r), então, usando as eqs 2.31, 2.32.
e 2.33, deseja-se definir um novo espectro objetivo (ÀI')r livre de ressonância. Define-se a função
F' : R2"+i ---> # por

r'("a,k,c-) = }:(ml - üi)'+>1:(kz - X;r)' +'-E:(ÀI(m,k,a) - ÀF)',(S.i)

onde o parâmetro a é um multiplicador de Lagrange, e m =(mi, m2, ..., m.), k =(kl, k2, ..., k.)
são os vetores das massas e constantes de rigidez do sistema(À'f, /('), com autovalores(ÀI(m, k, a))f
Uma primeira tentativa para determinar uma solução do problema IFSMM é aplicar a chamada
/orça bruta,isto é,

n 72 n

l /l / l l

Minimizar

sujeito a
F'(m, k, a)
ml, kl > 0

IS.2)

(5.3)/ = 1, 2, ..., iz

Para resolver o problema 5.2 e-5.3, usando um processo de otimização convencional, é ne
cessário calcular o vetor gradiente de F. De fato, o vedor gradiente é dado por

56
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VT'(m, k, a) raF'(m,k,a) af'(m,k,a) ar'(«.,k,'-) aF'(m,k,a) aF'(m,k,a)
\. aml ' am2 ''''' é?rn. ' aki ' âk2 '

a/'(m, k, a) ar'(m, k, a)X
õk. ' õa J'

onde

glX!!!tle} = 2(mj - Mj) - 2a>:ÀI(m,k,a)(ÀI(m,k.a) - ÀI')(u.j'(m,k,a)):,

e!!i31:tld - Êj) - 2'- ?l.i .XI(m, k, '-) (Àf(m, k, '-) - ÀÍ) ("Ç-- ("'', k, a) - "lÍ ("'', #, a)):,
ul)(m, k, cv) = 0, .j = 1,2, ..., n,

>l: ÀI(m, k, a)(ÀI(«z, k, a) À;):,

com a}(m, k, cl) os autovetores associados aos autovalores ÀI(m, k, a). Então, em cada passo do
processo de minimização, precisa-se calcular os autovalores e autovetores de (M, .K'). Portanto, é
evidente que o procedimento é computacionalmente caro, embora seja seguro. Este fato motiva
o desenvolvimento de uma técnica mais sofisticada e eficiente do ponto de vista numérico.

No Cap 2 foi desenvolvida uma técnica inversa, onde u m espectro intercalado p é utilizado co..
mo control para minimizar o impacto de re-desenho. A busca uiiidimensional de p foi a primeira
estratégia usada, onde os resultados numéricos confirmam que a técnica inversa funciona. Mas,
tudo indica que uma busca multidimensional do espectro intercalado deveria produzir melhores
resultados. Neste caso, a função objetivo é redefinido por F : R"-i --.> R onde

J l l

n

l l

F'(P) úl)' + )l: (kl(pl Àll)' (5.4)

O problema torna-se

Minimizar F'(P)

ÀI' < pl < Àh:
(5.5)

(5.6)sujeito a

A Roda formulação do problema disminui o número de variáveis da função objetivo, e a
reconstrução inversa garante que o sistema obtido tem os autovalores desejados. Neste Capítulo o
problema 5.5, 5.6 é resolvido usando um método de minimização do tipo Lagrangíano aumerzZado

com restrições de cana/[zação desenvolvido por A. Fried]ander, J.h']. ]v]artinez, e S.A. Santos j17],
que será chamado n?élo(/o Boz (Ver Apêndice A).
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5.1 Estratégia multidimensional para matrizes de Jacobi

Nesta Seção um estudo prévio da estratégia multidimensional para as matrizes de Jacobi é
realizado. Aqui é formulado um problema para este tipo de matrizes, de maneira semelhante a
5.5 - 5.6, onde é resolvido usando o método de minimização Box. Os resultados numéricos obtidos

mostram a eficiência e precisão da estrategia inversa, e servem como referência para a estratégia
multidimensional aplicada em sistemas massa-mola. Na Seção seguinte são apresentados alguns
resultados da estratégia aplicada ao problema 5.5 - 5.6, onde os autovalores não são isolados
a.inda

Considerar a matriz de Jacobi J com elementos diagonais e co-diagonais (ãr)? e (õl)f'i.
respectivamente. Os autovalores de J são denotados por (ÀI)T. Então, será resolvido o seguinte
problema:

Minimizar

sujeito a
F'(P)

Àl<PI < Àl+i,/= 1,2,...,'rz--l
(5.7)

(5.8)

onde a função objetivo é dada por:

F'(P) = >ll:(al(P) - ãl)' + >1:(ÓI(P) - 81)', (5.9)

Observe-se que neste caso não é considerado o isolamento de freqtiêlicias, já que pretende-se
comprovar a precisão e eficiência da estratégia.

Para resolver o problema 5.7 - 5.8 será usado o método de minimização Box. O método é do

tipo região-de confiança que usa técnicas de Lagrangiano aumentado para minimizar uma função
diferenciável de várias variáveis com restrições de canalização, como em 5.8. Em cada iteração
o algoritmo, considera o problema de minimizar uma função quadrático (não necessariamente
convexa) em uma caixa que consiste na interseção da caixa original Àz $ pl 5; Ài+i com a região-
de confiança. O método resolve o subproblema em un] número finito de passos, e a convergência
do algoritmo principal é global. Uma descrição geral do método encontra-se no Apêndice A. Na
implementação, é necessário calcular, precisamente, o vetor gradiente e a matriz Hessiana da
função objetivo.

O vedor gradiente de /' em 5.9 é dado por

ln

/ l l l

',.«,- (w,! P,...,=),
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onde

T - : lgi'..'«, - '.,%Ê' * 11.'.'«, - ;.,TI , .' «,
1,2,...,n -- 1. A matriz Hessiana de ordem (n -- 1) é denotado por %(F(p))

para {,.j = 1, 2, ..., n -- 1, cujos elementos são
J

com .7
a'r'(pl

e:e.@ - ,
aPiaPj --' Ê e3110 . e3:0 + ("'(p) - ã')

a'«z(P) *i (W .W * .'.'«, - ; ,H)]
(5.11)

O vetor VF(p) e a matriz W(F(p)) são calculados exatamente pelo algoritmo õ'-Lanczos
discutido no Cap 3.

Agora são apresentados dois exemplos para mostrar a eficiência e precisão da estratégia
multidimensional. Primeiro considera-se uma matriz de Jacobi .7 de ordem n = 10. reconstruída
a partir dos autovalores (Ãz)T e do espectro intercalado (jzi)T': , listados nas segunda e terceira
colunas da Tabela 5.1. Os elementos diagonais e co-diagonais são listados nas últimas duas
colunas da Tabela 5.1.

       
l      

l 2.000000 4.100000 107.159567 33.896662
2 25.200000 31.300000 107.841199 34.454446
3 49.900000 59.100000 109.523548 39.851889
4 68.600000 78.400000 93.818409 52.999396

5 99.900000 110.200000 104.666395 50.221355
6 123.300000 138.100000 106.196499 66.469090
7 151.600000 159.200000 124.302522 63.159464
8 174.100000 180.200000 113.367018 34.485367
9 205.500000 222.70000 116.424839 74.756003
10 233.30000 150.100000  
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Tabela 5.2

O exemplo consiste em bisar o método de minimização Box a partir de um valor inicial gerado
aleatoriamente. Se p* é a solução obtida depois de aplicar o método Box, então o resultado ideal
é que a função objetivo e o vetor gradiente anulam-se em p*, isto é, F(p') = llVP(p')ll = 0.

Para aplicar o algoritmo Box é necessário um valor inicial (pl'{)T'l tal que ÃZ < /zri < lil+t.
Esses valores serão gerados de maneira aleatória. A sequência de números aleatórios (rl)r'i,
com 0 < rl < 1, gerados a partir de um número inteiro negativo (sernerzze), produzem os (pl)T'i
Uma vez gerados os rl (usando a função raiz.rrídum,) (Ver Pág 271 1461)) os pl" são definidos tal
que a propriedade de intercalamento seja satisfeita, isto é:

P7' = rf(Àl+l -- ÀI) + Ài, (5.12)

para / - 1, 2, ..., n -- l

Para a matriz especificada na Tabela 5.1 são considerados quatro valores iniciais diferentes
gerados aleatoriamente, como se mostra na Tabela 5.2. Claramente, os resultados são excelentes
e confirmam numericamente a eficiência e precisão da estratégia multidimensional para matrizes
de Jacobi. Além disso, o número de iterações depende da precisão desejada.

Resultados semelhantes são obtidos quando é considerada limo matriz de ordem maior. A

Teste  
Semente -32 -534 874 -134

Patos iniciar

P''

20.664984 3.939989 10.435355 17.266867

25.587827 25.661028 31.269730 47.004189

65.193392 55.182609 58.449697 56.322310

77.377424 80.987565 99.797519 71.418712

105.037475 105.801215 118.048343 107.081715

138.353516 133.326691 147.340775 138.056062

157.834363 163.528796 163.794645 157.196778

185.502545 178.055610 205.392960 197.315508
221.315283 208.461471 231.529263 222.58799]

F'(P') 5.026349e-23 5.052839e-23 5.038471e-23 5.040611e-23

lvr' (p')ll 1.096885e-12 7.598532e-13 9.134648e-13 6.694171e-13

\J o Tt prol r'nPq  
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Tabela 5.3

r

l
2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.100000

31.300000

59.100000

78.4000o0

110.200000

138.100000

159.200000

180.200000

222.70000

239.500000

bí

2.000000

25.200000

49.900000

68.600000

99.900000

123.300000

151.600000

174.100000

205.500000

233.30000

282.029006

306.464908

326.067187

390.287454

367.011759

379.924427

345.579715

331.163895

374.566907

347.969239

34.587074

36.426390

69.587190

63.301072

96.169085

109.084714

105.377488

114.039434

108.208757

131.367745

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

471.400000

499.900000

526.300000

546.600000

566.700000

584.500000

617.700000

649.100000

691.600000

715.800000

488.800000

518.600000

538.700000

557.900000

577.700000

599.100000
633.400000

673.900000

702.900000

366.404336

372.180394

344.624625

360.263570

334.364440

363.853506

352.799364

357.379883

380.178400

373.600000

172.092847

186.380674

177.687484

172.027022

189.394845

177.399042

179.046412

188.856109

234.019635
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Tabela 5.4:
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Teste  
Semente 97 -34 -645 -743

"=qt'«'

"L":'.'

22.900777 3.977444 20.067230 15.854319

38.014544 36.660210 35.456568 29.231767

62.950479 56.977872 54.093007 66.737914

77.941897 93.472472 95.541667 74.712660

100.660531 122.316893 121.263270 104.861582

130.820885 130.584935 129.873926 146.811493

163.480189 160.886110 167.101698 157.017602

182.286443 174.736601 201.442076 189.040448

213.389595 205.845821 210.442076 218.426908
239.372340 241.596967 245.378757 237.519077

152.266785 457.869049 456.639647 469.724618

493.558632 478.351692 472.223221 478.575039

515.571818 510.678833 519.780418 511.030757

545.389932 526.970209 531.983793 530.857665

549.274538 558.580716 556.222213 547.583272

575.950524 571.462921 566.808746 583.384678

607.045893 592.781370 595.954566 610.149579

641.933566 646.572857 620.536234 623.503309

689.649098 681.897332 672.608771 653.639470

707.493907 696.379149 701.167576 704.789958

F' (1.* ) 2.373702e-22 2.397967e-22 2.386921e-22 2.368195e-22

lvr' (p*)ll 7.967346e-12 1.014289e-11 8.220153e-12 9.466727e.-12
U Q it prol pAPe

ão Bo=
18 30 22 22
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Tabela 5.3 ilustra os primeiros e últimos dez autovalores e elementos de uma matriz de ordem
n = 30. Para os valores iniciais listados na Tabela 5.4 os resultados novamente são excelentes.

Observe-se que as restrições de canalização 5.8 não permitem um bom desempenho do método
Box quando o espaçamento dos autovalores é pequeno. Neste caso, é necessário usar métodos
de otimização mais eficientes e robustos.

5.2 Estratégia multidimensional para sistemas massa-mola

Os resultados obtidos na Seção anterior sugerem que a estratégia multidimiensional aplicada a
sistemas massa-mola também deve ser eâciente e excita.

5.2.1 M.assa total constante

Primeiro é considerado o problema 5.5 5.6, isto é, deve-se achar um ponto mínimo da função

F'(P) = >ll:(ml(P) - 'hl)' + >1:(kl(P) Ãli):,
/:: l /= l

onde p = (pi,p2, --., p. i) é sujeito à restrição de canalização

ÀI < PI < Àl+i, / := 1, 2, ..., rz 1 ,

onde os ÀI correspondem aos autovalores do sistema inicial (A/, Ã'). Numa primeira etapa os
autovalores ÀI suponham-se livre de ressonância, isto é, dada alma banda de ressonância /3(c; I')
, não existe nenhum a.utovalor Àí contido em P(c; r). Observa-se que, de acordo à formulação do
problema, na reconstrução do sistema, a massa total nzT é considerada constante.

Aqui, como na Seção anterior, será usado o algoritmo Box para determinar um ponto esta-
cionário de F com a restrição de canalização de acima. O vedor gradiente e a matriz Hessiana são

obtidos do algoritmo 4.2, o qual calcula as derivadas de primeira e segunda ordem das massas e
constantes de rigidez de um sistema massa-mola.

No primeiro exemplo é considerado um sistema com 10 graus de liberdade, cujas massas e
constantes de rigidez são listadas na Tabela 5.5. Os autovalores e espectro intercalado do sistema
correspondem aos mesmos utilizados no primeiro exemplo da Seção 5.1.

O valor inicial pl" é gerado por 5.12, isto é,
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P7' = ,i(Ài+l XÍ) + ÀI, / = 1,2, ..., n l, (5.13)

garantindo a propriedade de intercalamento dos autovalores. Note-se que, para os exemplos

ilustrados nesta Seção, são gerados aleatoriamente 10 sementes a partir da semente igual a -431.
Se p' é o ponto mínimo de F, e os autovalores não foram isolados (não perturbados), o resultado
ideal é F(p'l = llVP(p*)ll = 0.

Para os valores iniciais listados na Tabela 5.6, o método só determina mínimos locais exceto
em dois casos, e em outros não converge. Este fato, a princípio, foi atribuído a que o valor
inicial fica muito próximo dos autovalores ÀI, o que não permitiria encontrar uma direção de
descida à lé'. Uma forma de evitar este problema é redefinir o valor inicial aleatório, de maneira
de manter um mínimo de afastamento dos ÀI. Se cada elemento pi" fica a uma distância cl do
correspondente ÀI, então o valor inicial é gerado por

P'' rl(Àl+t Xi -- 2cl) + ÀI + cl, / 1, 2, ..., iz -- l, (5.14)

Àl+l -- ÀI .. .
onde cl = '": : :: , com d > 2..

A Tabela .5.7 mostra os novos resultados quando os chutes iniciais foram gerados por 5.14.
Neste caso, os resultados melhoram, mas o ponto mínimo é atingido só em 40% dos casos.

Experimentou numéricos indicam que existen] vários mínimos locais em torno de p', e prova-
velmente os mínimos locais ./icem presos em porzlos es/acfonárÍos, não permitindo encontrar uma

(

   
L tb L/ \=1 t+ v + v #

 
       
      k/
       

l 2.000000 4.100000 6.580885 620.718873

2 25.200000 31.300000 0.943997 84.485946

3 49.900000 59.100000 0.267563 17.315852

4 68.600000 78.400000 0.338231 11.988623

5 99.900000 110.200000 0.410301 19.743740
6 123.300000 138.100000 0.520156 23.200994

7 151.600000 159.200000 0.446633 32.03776]
8 174.100000 180.200000 0.309431 23.479891

9 205.500000 222.70000 0.146469 [1.599404

10 233.30000 0.036331 5.453294
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Tabela 5.6:
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Teste  
Semente -504 -633 -455 181 -186

ü'atar l-niciai

P"'

20.662851 3.719424 15.680315 6.927088 13.657698

40.763862 47.525689 27.557579 42.775738 44.027523

53.476818 59.129437 68.200008 66.969006 54.718536
94.417956 80.887076 85.429832 98.755699 84.506436
109.250164 111.880632 113.464484 100.280406 101.066478
132.075856 137.073669 125.585779 127.805034 144.289094

172.375311 159.735661 156.759909 158.531292 154.005053

188.468475 188.773248 196.560488 191.072328 205.190209
208.433486 207.687364 215.701386 210.998838 227.787323

F'(P* ) 2.669187e-02 6.637624e-02 0.168722 2520.29 16554.89

lvr'(p*)ll 7.243332e-11 4.281554e-12 9.323253e-11 51.623383 >1.0e+6
NO TtPrn rÃP q

;lo Bo=
91 39 143 78 37

   
5em.ente 458 -634 -901 -727 -565

y'atar inicãcit

P''

4.049776 15.261962 2.245973 4.359547 8.381661

26.569971 44.619018 27.361948 31.337482 26.164114

63.441169 66.277270 67.995560 53.848205 56.901850

85.229397 94.884245 80.162132 75.815049 86.348819

107.405640 121.116196 111.313442 115.176130 117.409582
132.241843 143.695296 145.051031 133.435692 139.285143

157.991212 155.987345 162.605854 173.504946 167.294370
191.417028 188.809734 201.342231 191.507637 182.623442

226.392924 228.089196 211.753869 220.897028 207.041618

F'(P* ) 1.521928e-24 2535.73 0.168722 1.006438e-01 5.814132e-26

lvr' (p')ll 1.834033e-10 414.36 2.869545e-10 9.447362e-10 1.771964e.-]]

N' lterações 95 74 50 61 145
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Tabela 5.7:
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Teste  
Semerzfe 504 -633 -455 -181 -186

d
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

5.0 5.0 5.0 5.0

2.5 2.5 2.5 2.5

F'(P* )

25080.55 6.637624e-02 7.033769e-26 2534.73 25080.55

25080.55 2.669187e-02 0.168722 113.30

7.829929e-02 6.637624e-02 0.168722 2736.11

lvr'(p*)ll
43001.25 5.948187e-07 1.388844e-11 >1.0e+6 26396.33
15474.44 2.816938e-10 8.676728 7.570119e-11 38382.9+
5.864495 3.167124e.-09 5.333652e-11 5.910829e.-09 65.02

XJO ft prn pÀP q

;Lo Bo=

24 210 63 214 26
24 40 86 66
53 52 114 31

Fesfe  
geme rz le 458 -634 -901 -727 -565

d
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

2.2 2.5

F'(P')
8.587594e-26 2533.68 1.006438e-01 1.006438e-01 1.006438e-01

7.864088e-26 2238.42 1.006438e-01 8.020049e-25 6.753230e-26
0.168722 6.414607e-25

lvr'(p')ll
1.009939e-11 4134.78 9.573891e-10 2.787080e.-10 3.011135e-07
1.563983e.-11 8630.76 1.663860e-05 1.275009e-10 1.557475e-]]

7.912420e-10 1.152423e-10

V o Tt p..nPÀP q

:lo Bo=

88 36 46 52 65
L58 189 41 109 474

42 61
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direção de descida ao mínimo. Em todos os estudos anteriores a mass total mT foi considerada
constante. Este fato sugere uma reformulação do problema, onde mT é considerada uma variável
independente, permitindo relaxar o processo de minimização na busca do p*
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5.2.2 Massa total como variável independente

Se a massa total mT é considerada uma variável independente, então o problema variacional 3.7
- 5.8 torna-se:

Minimiza- F'(p)
sujeito a: ÀÍ<pi < Àl+l,1= 1,2,...,n-l

a< mT< b, ó>a> 0,

(5.15)

(5.16)

(5.17)

onde a função objetivo é a mesma do 5.4, só que agora p C R", com p = (pl, p2, ..., pn-l, mT)
Se /z« = mT, o vetou gradiente será da forma

','«, - (W,T, aF'(pl
aP«-- w),

onde

aF'(P)
, IÊ.«..«, lü' * íi.' '«, - '.,wl , (5.18)

com J = 1, 2, ..., n. A matriz Hessiana %(F(/z)) - la2'r;(P)l. j t.m n x n elementos

a'F'(P)
i)»iÍ)»i , lgi I's#' 'xr' * .«.'«, - «.,:WI

*ÊIT %y'*.*.«, (5.19)

para i,J = 1,2, ...,n. Por tanto, para obter VF(p) e %(F(p)) falta calcular explicitamente

as derivadas de primeira ordem õnml(p) = âm (p), .5.k.(p) = ai(P), e da s.funda ordem

õió««.l(p) = %:l:l© = ;:lg@-, õió«kz(p) = gl:Êl} = gl:g!, { = i, 2, ..., ".

Diferenciando rn. em 2.28 com relação a /z., obtém-se

'««.'«, - =lRlür'
lõ.20)
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e diferenciando o resto das massas (ml)t'i em 2.26

r y/(P) \:

õ«ml(/z) = , (5.21)

com 1 = 1, 2, ..., n -- 1. Para calcular as derivadas das constaittes de rigidez ki com relação a p.,
deve considerar-se que kl depende de m(p) = (mi (p), m2(p), ..., m«(p)). Assim,

õ«kl(p) - vki(m(p)) %lgÜ, (5.22)

onde

e
'*,'«'«,, - (w,aAI(P) w) (5.23)

am(p)
aP.

rama(p) a«.,(/.) am. (p)\
\~ ÕB. ' õF ''''' aF. ) (5.24)

Então,

»«*.u -E %#
amj (pl

aP. (5.25)

onde

«Ql-i (P)b«-l+i (P)

2Vml-i (p)ml(p)
, se j :: l

akl(pl
amj

mí(P)Z,.-l+i (P)

2« «.i- l (p)ml (p )

se .j = / - l (5.26)

0

para .7 - 1, 2, ..., lz, / = 2, 3,..., n, e

, (l.o.c

««w-eg:P ,«j-"ak-(P)
J

(5.27)
ak2(p)
amj

se .j :; 2, 3, ..., n
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Aqui a.(p) e ó«-l+i(p) são os elementos da matriz de Jacobi J(p) relativa ao sistema(À4(p), K(p))

Agora, para calcular as derivadas mistas(õiõ«rnl(p), õiõ«ki(p))Z:i, í = 1, 2,..., n -- 1, primeiro
são consideradas as eqs 5.20 e 5.21 para ser diferenciadas com relação a pi, isto é,

õ õ m (1.) - ::-El---$%i- (õ;V'(p)y-(p) - uG àa P (S 28)

"""' ln'll' ' ""'
e

õiõ«mi(p) - õíõ«m.(/')( yZ(P) y+ 2 y(p) .S...(p)I'5ig/z(p)g«(p) - yl(p)õiy«(p)l,(5.29)

para {, / = 1, 2, ..., lz -- 1. Por outra parte, diferenciando a eq 5.25 com relação a pi, obtém-se

;.'«".'«,-$ 1giái l#'*%l' =i'i ,:-:,,, ,«-",

onde,

(5.30)

2ml.i(p)mr(p)]Z,«-l+i(p)õimz--i(p) + .5ib«-Í+i(p)mi--t(p)]--

mi--(p)b«-i+i(p)[ói"'l-i(p)mr(/')+ 'siml(p)ml--(p)]l nJ 4l".l
l

l (p)ml(p)l;/'
se j = l

a'kl(P)
i)HiE)mi l2ml-l(p)mí(p)]ó«-Z+i(p)õimJ(p)+ õib«-l+i(p)ml(p)]-

mi(p)b«-l+i(/')jõími-l(p)ml(p) + õími(p)"''i-i (p)ll ' ;iiG
l

l (/z)mi(p)]:3/'
, se j = l

0 , (l.o.c

(5.31)

1 = 2, 3, ..., /z, e

a'k2(p)
a»ií)mj

, se .j = 2, 3, ..., rz
a'ki (/&l

E)»ii)mi
(5.32)

a2k2(p )

i)»ii)mj
, se .7 l
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Finalmente, são calculadas õ«õ-mi(p) = a 'lz (P) , . .i..5.kl(p) = Õ2X (P)

mente, diferenciando as eqs 5.20 e 5.21 com relação a p., obtém-se

Clara.

Õ.Ónml(p) = 0, / = 1, 2, ..., n (5.33)
Por outro lado

Õ«Ó« #l(P ) $(;w-' P*w.$w)
$ (gE .V) , ' - :, ,, (5.34)

onde

l2mi-i(p)ml(p) I'«-l+i(p) õ«"'l-i(p) -

«.r-i(/z)Z,«-l+t(p)[ 5«mi-i(p)ml(p) + õ«mi(p)ml - (p)]l .[«,
l

- t(p)ml(p)]'/' , se j = l

a'kl( /z )
i)»«i)m, l2 «,l-i(p)mi(p) Z'«-l+l(p) ó««''l(p) -

«ll(p)b«-l+i(p)lõ««.l-i(p)ml(p)+ ó««.l(p)ml - (p)ll 4[«, . - (p)mi(p)]3/2
, se j = t

0 , q.o.c

(5.35)

para / :: 2, 3, ..., /&, e

a'ki(it) a'k2(p) ,. ...
ái=Ü'- ài:='. H.3q

Uma vez calculadas as derivadas de primeira e segunda ordem das massas e constantes de
rigidez, com relação à massa total, o algoritmo 4.2 é adaptado adequadamente para calcular o
vedor gradiente F(/z) e a matriz Hessiana %(f'(p)).

Agora, o algoritmo Box é aplicado para os mesmos valores iniciais gerados na Seção 5.2.1,
isto é.

rl(Àl+l ÀI - 2cl) + Àí + cl, / = 1, 2, n -- l

r.(ó -- a -- 2c«) + ÀI + c., (5.37)
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Tabela 5.8

onde cl := 31--,e cn = -- com di, d2 > 2.0.
tz, l ü 2

A Tabela 5.8 mostra que em todos os casos o ponto p' foi atingido, confirmando numerica-
mente que a estratégia multidimensional aplicada em sistemas massa-mola é eficiente e precisa.

No estudo anterior, irão houve isolamentos de frequências, isto é, nenhum autovalor está
dentro de uma banda de ressonância /3(c; r) (os autovalores não foram perturbados). Agora, o
problema, onde um ou mais autovalores estão dentro de /3(c; r), será considerado.

Seja (M, /í') o sistema musa-mola com auto«lotes (À{)r tal que À{ C /3(c;r), com { =
b, k + 1, ..., m, 1 < k 5; rrz < n.

Antes de aplicar a estratégia multidimensional devem ser removidos os autovalores que ficam
dentro de Ó(c; r). Isto é possível aplicando o procedimento descrito no Cap 2. Supondo que

;. 'l i:,:r:i, í - k, k + l, ..., /
,i=1+1,1+2,...,m

Teste  
Serre rz fe -504 -633 -455 -181 -186

di 5.0 1000.0 1000.0 3.0 3.0

d2 100.0 5.0 1000.0 100.0 5.0
F'(P') 1.973449e-24 2.290694e-23 ]..719045e-24 6.415210e-24 8.790579e-25

lvr' (p' ) 5.469392e-08 2.058682e-08 8.564058e-07 1.897278e-.08 2.333149e.-08
hloTtprnpnpc 45 64 45 197 60

Teste  
Sem e lz le -458 -634 901 -727 -565

  1000.0 5.0 2.5 5.0 5.0
100.0 1000.0 100.0 100.0 1000.0

F'(P') 4.422421e-24 7.211806e-25 7.130100e-24 1.501836e-22 4.263959e-25

lvr'(p*)ll 9.847940e..l0 2.487210e.-08 2.607095e-08 2.543513e-07 4.279466e-08

N' lterações 40 85 77 37 100
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Então os autovalores que estão dentro do intervalo (c r, cl podem ser removidos pela relação

À; = l\*.. + (+f (õ.38)

com { = k, k + l, ..., /. Os autovalores que ficam no intervalo (c, c+ r) podem ser isolados por

*;-.+,+Í+!qtl l (5.39)

para { :: / + 1,1 + 2, ...,m. Enquanto que, os autovalores fora da banda de ressonância são

mantidos, isto é.

4 = Xi,''ÍI + j. j k,k + l,...,m. (5.40)

Observação:Note-se que, se é considerada a banda com centro c = 111.0 e raio r = 14.0,
os autovalores Às = 99.9 e À6 = 123.3 do sistema (À;f, /('), listado na Tabela 5.5, devem ser
removidos. Usando o procedimento 5.38, 5.39, 5.40, os autovalores isolados tornam-se À; = 74.48
e À; = 148.37. Claramente, o exemplo mostra que os autovalores que devem ser removidos
podem ficar longe dos extremos da banda, o que pode prejudicar o desempenho da estratégia
multidimensional. Isto é evitado introduzindo um fator õ > 2.0 no processo de isolamento de tal
maneira que os autovalores removidos não sejam perturbados demais. Então,

À; - ,7+(Ài - c+ r)(c- r - Àk-i),á. É;,k+ l,...,/,

c -- /' -- Àk.i
com 77 - c-- r (5 ' e

(5.41)

À;=c+r+(( --r)(Àf--c),Í.1+1,/+2 )m9 IS.42)

onde (l = c + r + À«+i Â c -- r

Agora, os autovalores removidos, do exemplo anterior, tornam-se

À;=94.74, À;=127.33, se (5=10.0

À;=96.77, À;=125.23, se õ= 100.0
À;=96.97, À;= 125.02, se (í= 1000.0

O favor õ, serve também para controlar o espaçamento entre autovalores quando devem ser
removidos mais de dois. Por exemplo, se r :: 148.7 e c = 25.5 então À6 := 123.3, Àz = 151.6,
À8 = 174.1 C #(148.7; 25.5). Assim, para diferentes valores de J, os autovalores isolados ficam
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Depois da observação relativa ao procedimento de isolamento dos autovalores indesejados,
são considerados alguns exemplos a fim de comprovar a eficiência da estratégia multidimensional
em sistemas massa-mola submetidos a ressonância, isto é, quando um ou mais autovalores ficam
dentro de uma banda/7(c; r). Em todos os exemplos, o sistema-modelo terá 10 graus de liberdade
como listado na Tabela 5.5. Além disso, o algoritmo Box utilizará o valor inicial gerado a partir
da semente cujo valor é -458. No primeiro exemplo, são considerados três testes diferentes
quando um autovalor fica dentro de /3(c; r). .A Tabela 5.9 mostra os resultados da estratégia
multidimensional quando é removido o autovalor X2 de uma banda com centro igual a 26.0 e raio
igual a 0.9, 2.0, e 4.0. Logo, é isolado um autovalor correspondente ao meio do espectro, Ào, e
posteriormente o autovalor X9, também com t,rês bandas diferentes cada um. As Figuras 5.1,5.2,
e 5.3 ilustram os sistemas recuperados depois de aplicar a estratégia multidimensional, os quais
são comparados com o sistema inicial. Do lado esquerdo são ilustradas as massas, e do dereito
as constantes de rigidez. Pode confirmar-se que os autovalores, correspondentes às frequências
baixas, são mais sensível a perturbações, enquanto que as altas tem uma sensibilidade menor.

Agora, se dois autovalores devem ser isolados, os resultados são semelhantes ao primeiro

exemplo. A Tabela 5.10 mostra os casos quando são isolados os autovalores À2, À3, depois
dois, pertencente ao meio do espectro, Às, Àõ, e finalmente os autovalores extremos À8, À9. A
sensibilidade é maior que no caso anterior, mesmo assim as diferentes perturbações feitas não
causam grandes mudanças no re,projeto do sistema. Estes fatos são confirmados nas Figuras
5.4, 5.5, e 5.6.

Finalmente, é considerado o caso correspondente ao isolamento de três autovalores (30%o
do espectro perturbado). A Tabela 5.11, mostra os resultados obtidos depois de isolar os au-
tovalores Àõ, À7, À8 das bandas #(148.7; 25.5), /3(148.7; 29.0), /i(148.7; 32.0), respectivamente.
Obviamente, a sensibilidade é maior quando o número de autovalores perturbados é maior.
Aliás, as maiores diferenças ficam na primeira massa do sistema modificado tal como é ilustrado
na Figura 5.7.

Todos os exemplos confirmam que a estratégia multidimensional é eficiente, a qual permite
identificar as mudanças que devem ser dietas nas propriedades físicas de um sistema massa-mola
sujeito a resto«â«cia.

À; - 117.39, '\7 175.08, À; - 181.99, se Õ - 4.0

À; - 120.29, À=- 174.64. À; - 178.09 se Õ - 8.0

À; - 121.74,   L74.42, À; - 176.14 se Õ - 16.0

À; - 122.47,  174.31, À; - 175.17 se Õ - 32.0.
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Tabela 5.9

Teste   4 5 6
Semente -458 -458 -458 458 -458 458

Õ 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
C 26.0 26.0 26.0 L20.0 120.0 120.0
r 0.9 2.0 4.0 3.4 6.0 12.0

Ài C P(c; ,) À2=25.20 À2=25.20 À2=25.20 À6=123.30 À6=123.30 À6=123.30

ÀI' g P(c; ,) À;-25.07 À;-23.99 À;-21.99 À;-123.42 Àê-i26.0t À;-132.00
F'(P') 1.44e...04 6.49e-03 21.37 7.28e-06 1.31e-02 0.56

lvr'(p')ll 7.49e-11 2.96e-.l0 4.32e-09 6.70e-10 2.55e-09 6.17e-10
\.l o Ít prn FÀP q

ão Bo=
38 94 59 56 47 50

     
Teste 7 8 9  

Semente 458 -458 -458  
Õ 1000.0 1000.0 1000.0  
C 204.5 204.5 204.5  
r 1.1 4.0 12.0  

À C /3(c; «) À9'205.50 Ào=205.50 À9=205.50  
ÀI' # #(c; ,) À;-205.62 À;-208.50 À;-216.50 

F'(P') 7.07e-07 5.18e-02 8.06e-03  
llvr'(p")ll 1.14e-09 2.04e-09 1.09e-09  

\J o Tt PFn pÃp q

do Bo=
67 62 64  
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L(2) om B(26.0:0.9)
00

90

80

70

60

se

40

30

20

10

0 2 4 6 8
No de Elementos

0 0 2 4 6 8 10
No do Elommtos

L(2) om 8(26.02.0)
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 2 4 6
No de Elementos

L(2) om B(26.0;4.0)

8 10 0 2 4 6 8 10
No de Elanmtos

L(2) om B(26.0;4.0)

consta.
eonsts. do nudez finais ----+--

0 2 + 6 8 10
No do Elementos

0 2 4 6 8 10
No de Elementos

Figura 5.1: C'omparação entre o sistema inicial e o ./ina/ quarzdo é isolada o segzirzdo autora/or
das óarzdas #(26.0; 0.9), #(26.0; 2.0), e #(26.0; 4.0).
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L(6) nl B(120.0:3.4)
100

90

80

70

60

se

40

30

20

10

0 4 6
No do Elementos

L(6) 8m B(t20.0:6.0)

8 10 0 2 6 8 10
No do E lamentos

00

90

80

70

60

50

40

30

20

L(6) om 8{ 1 20.0;6.0)

çonsts. do rigidez iniciais ---+--
eonsts- de íigiaoz hnau ---+--

aa
g

g
0

0 2 4 6 8 10
No do EI«nerttos

too

90

80

70

60

se

40

30

20

10

L(6) om 8(1 20.0;12.0)

0 2 4 6 8
No da Ebmenbs

0 0 4 6 8
No de Elomenlos

10

Figura 5.2: Campa/'anão entre o sÍsfema rzícÍa/ e o ./iria/ qtzarzdo é fso/ado o serio auZoua/07' das
bazzdas #(120.0; 3.4), .8(120.0; 6.0), e /3(120.0; 12.0).
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L(9) «n 8(204.S:t .l

0 2 4 6 8 10
No do Elomofltos

0 2 4 6 8
No do Elementos

10

100

90

80

70

60

se

40

30

20

10

L(9) 8m B(204.5:4.0)

consta. do ríqidez iniciais ---+--
oomts. de rigidez finais -------

0 2 4 6 8
No de Elanontos

EO 0 2 4 6 8 tO
No do Elemoítlos

L(9) om B(204.S.12.0) L(9) em B(204.S:12.0)

con$ts.de
oomts. do rigidez finais

0 2 4 6 8
No de Elementos

10 0 2 4 6 8 10NodeE tos

Figura 5.3: Comparação entre o s stema inicial e o .anal quando é iso/ado o nono autoualor das
bandas #(204.5; 1.1), 0(204.5; 4.0), e #(204.5; 12.0).
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Tabela 5.10:

79

Teste  
Semerzfe -458 -458 -458 -458 -458 -458

Õ 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0

C 37.55 37.55 37.55 111.0 111.0 111.0
r 12.4 12.4 12.4 14.0 20.0 25.0

Àí C P(c; ,)

À2=25.2 À2=25.2 À2=25.2 Às=99.9 Às=99.9 Às=99.9
À3'49.90 À3=49.90 À3=49.90 À6=123.3 À6=123.3 À6=123.3

ÀI' g P('; ,)

À;-25.12 À;-23.53 À;-22.53 À;-96.97 À;-90.98 À;-85.99
À;-49.96 À;-51.56 À;-52.56 ÀÊ-125.02 ÀÊ-131.01 À;-136.00

F'(p'l 1.51e-04 0.26 1.64 3.58e-02 0.41 3.1]

lvr'(p')ll 3.32e-09 4.73e-11 1.71e.-07 6.28e-10 6.31e-10 4.16e-]]
NO Tt PFnFÃP q  

Teste  
Semente -458 -458 -458

Õ 1000.0 1000.0 1000.0
C lll.o lll.o lll.o
r 14.0 20.0 25.0

À.

Às=99.9 Às=99.9 Às=99.9
À6=123.30 À6=123.30 Àõ=123.30

  À;-96.97 À;-90.98 À;-85.99
xê-i25.02 Àê-t3i.oi À;-136.00

F'(P*) 3.58e-02 0.41 3.11

lvr'(p')ll 6.28e-10 6.31e-10 4.16e-]]
N o Tt prnrÀP q

do Boz  
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L(2). L(3) em BÍ37.55:t2.4) L(2). L(3) 8m B(37.55;12.4)

eonds. do rigidez inbiab --+--
oonsB. de rigidez tmaü ------

0 2 4 6 8
No do Elementos

0 0 2 4 6 8
No do Elementos

0

L(2). L(3) em B(37.S5;14.0)

90

80

70

60

se

40

30

20

10

L(2). L(3) em B(37.55;14.0)

oonsts. do rigidez inicbis
consta. do rigidez finais ------

0 2 4 6 8
lqo do Elomenlos

L{2). L(3) em B{37.5S;lS.O)

10 0 2 4 6 8
No de Elemonlos

0

L(2). Ll3) 8m 8(37.55;15.0)

oonsts. de rigidez iniciais ---e---
oowts. de rigidez finais

0 2 4 6 8 10
No de Elanmlos

0 2 4 6 8
No do Elementos

0

Figura 5.4: Comparação entre o síslema inicia/ e o .Pita/ qua zdo são iso/idos o seguzzdo e !erceíro
««Zou«l« d« ba«d«s #(37.55; 12.4), /3(37.55; 14.0), e P(37.55; 15.0).
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L(S). L{6) em B(l l l.0:14.0) L(S). L(6) 8m B(l l l.0;14.0)

oonsts. de lividez iniciais -- +--
oomts. do rigidez finais -----+--

ê
a:

n

g
0

0 2 4 6 8
No de Elemerltos

0 2 4 6 8
No do Eles ontos

L(S). L(6) em B(l l t.0:20.0) L(S). L(6) om BC1 1 1.0;20.0)

0 2 4 6 8 10
No do Elementos

0 2 4 6 8
No de Elementos

0

L(5). L(6) em B(1 1 1.0=25.0)
100
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70
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L(5), L(6) em qi l l.0;2S.O)

0 2 4 6 8 10
No do Elenorilos

0 2 4 6 8 10
No de Elementos

Figura 5.5: Comparação entre o sfsleriza inicia/ e o ./ina] quarzdo são isolados o qu nto e sea;fa
al.íoua/or das bandas 0(111.0; 14.0), P(111.0; 20.0), e #(111.0; 25.0).
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L(8). L{9) em 8€189.8;15.8) L(8). L(9) om B€189.8;15.8)

0 2 4 6 8 10
No de Elemorttos

0 4 6 8 10
No do Elomonlos

L(8). L(9) 8m 8(189.8;22.0)

oonsts. do rigidez iniciais ---ll--
consta. de rigidez finais ---.+--

L(8). L(9) em B{ 189.8:22.0) 00
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L(8). L(9) em B(189.8;26.0)

oonsts.de riqidoziniciats
consta.do ngidoztinais ----+--

L(8). L{9) eín 8{1e9.8:26.0)
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Figura 5.6: (.'omparação entre o sistema inicia/ e o ./iRaI guarida são iso/idos o oíZauo e ozono
auZot;a/or das bandas B(189.8; 15.8),/3(189.8; 22.0), e P(189.8; 26.0).
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L(6). L(7). L(8) em 8(t48.7:2S.S) L(6). L(7). L(8) Oln B{ t 48.7:2S.S)

mnsts. Üe lividez iÉaa :----
mnst& & ógidez fv\as ------

0 2 4 6 8 10
No de Elementos

0 2 4 6 8
No de Elementos 0

L(6). L(7). L(8) em B(148.7:29.0) L(6). L(7). L(8) em B{ 1 48.7:29.0)

aon«$. de rigidez inicnls
oomts. & ®idu tnu

0 2 4 6 8 10
No de Element«

0 2 4 6 8 10
No do Elementos

L(6). L(7). L(8) em Blt48.7;32.0) L(6). L(7). L(8) eílt B( 1 48.7:32.0)

0 2 4 6 8 10
No de Elementos

0 2 4 6 8 10
No do Elementos

Figura 5.7: C;omparação entre o sistema inicia/ e o ./ina/ qtlando são íso/aços o sétimo, ofZat;o e
rzorzo adIaDa/or das baizdas P(148.7; 25.5), #(148.7; 29.0), e 0(148.7; 32.0).
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Tabela 5.11

Tcsfe 1 2 3
Semente 458 -458 458

  8.0 8.0 8.0
C 148.7 148.7 148.7
1' 25.5 29.0 32.0

Àf C J(c;r)
Àõ=123.30 Àõ=123.30 Àõ=123.30
À7=151.60 Àr=151.60 Àr=151.60
À8'174.10 Às=174.10 À8=174.10

À; g .j(c; ,)

À;-120.29 À;-117.53 À;-115.03
À;-174.64 À;-178.04 À;-180.98

À;-178.09 À;-180.74 À;-183.16
F'(/.'l 9.79 14.71 21.27

lvr'(/.'lll 1.06e-10 3.77e-05 8.35e-09

='=" 63 56 64



Conclusões

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia eficiente e robusta para resolver o proa/ema
de {so/ame7zfo de /requéncias IFSMMI, pertencente a um amplo e atual campo de pesquisa tais
como proa/Chás (/e i(/erz1lWcação, proyelo esfrtzfura/ e ofimízízção. Tal como foi discutido no
presente traball)o, o problema de isolamento de frequências consiste em isolar as frequências de
um sistema estrutural que estão dentro de uma ou mais bandas de ressonância, gerando um novo
espectro de frequências, e a partir deste, reconstruir um novo sistema minimizando o impacto de
re-projeto relativo ao sistema inicial. Aqui é proposto um método numérico inverso de autovalor
para resolver o probletna IFSMM. A fim de minimizar o impacto de re-projeto a escolha entre
as soluções inversas é aquela que minimiza as mudanças nas propriedades estruturais. Para tal,
um espectro auxiliar é necessário. Um sistema massa-mola com n graus de liberdade é usado
para demonstrar a viabilidade e potencial da técnica.

Primero foi desenvolvida uma estratégia para remover as frequências de uma banda previa-
mente especificada. Lama vez removidas as frequências indesejadas foi proposto um algoritmo
de busca unidimensioilal do espectro auxiliar para minimizar o impacto de re-projeto do siste-
ma. Qliando o sistema-modelo é um sistema massa-mola, o espectro auxilar é chamado espectro

intercalado, denotado por /z = (pi,/z2, -. ,/z..l). Os resultados numéricos validam a estratégia
unidimensional, mas também indicam suas limitações, motivando o desenvolvimento de uma
técnica mais sofisticada e eficiente do ponto de vista computacional.

Uma generalização da estrátegia unidimensional consiste na busca multidimensional do es-
pectro intercalado desconhecido. Neste caso, é definida a função objetivo

F'(p) = >1:(mj(p) - õ.Í)' + >1:(Aj(/') - Ãlj)',
.j=t .j=i

Então o problema torna-se
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Minimizar F(p)
sujeito a : XJ+ < pj < À;+i

O método de minimização Box, desenvolvido por Friedlander, À/lartínez e Santos j171, o qual
minimiza uma função de várias variáveis com restrições de canalização, foi usado para resolver o
problema variacional descrito acima. Na implementação deste método, é necessário determinar,
com exatidão numérica, o vedor gradiente e a matriz Hessiana da função objetivo F(p). Com
esse fim, foi desenvolvida uma análise completa de sensibilidade em sistemas massa-mola com
relação ao espectro intercalado /z. Além disso, como a reconstrução de um sistema massa-mola

é precedida pela reconstrução de uma matriz de Jacobi J(p), um método numérico direto que
calcula a derivada de J(/1), com relação a p, é proposto. Este é formulado como uma extensão
do clássico método de Lanczos para o problema inverso de autovalor de uma matriz de Jacobi.
O método, chamado õ-Lanczos, calcula a derivada excita exceto por erros de arredondamento.
Alguns exemplos são discutidos em ordem a demonstrar a eficiência, consistência, e exatidão do
método. Por comparação com o esquema de diferenças centradas, o método õ-Lanczos é mais
vantajoso em termos de exatidão e custo computacional. Uma extensão do método õ-Lanczos
para derivadas de ordem mais alta é proposto para determinar a matriz Hessiana de J(p), e
portanto, da função objetivo F(/z).

Uma vez feito o estudo de sensibilidade de matrizes de Jacobi e sistemas massa-mola, são
apresentados os resultados numéricos da estratégia multidimensional. A princípio, a massa
total mT do sistema foi mantida constante, mas, experimentos numéricos sugeriram tornar mT
uma variável independente. Este fato, permitiu relaxar o processo de minimização na busca do
mínimo. Os resultados numéricos obtidos são excelentes e confirmam numericamente a eficiência

e precisão da estratégia multidimensional. Assim, a estratégia permite identificar as mudanças
que devem ser feitas nas propriedades físicas de um sistema massa-mola sujeito a ressonância.

Certamente os métodos e resultados obtidos neste trabalho podem ser melhorados e es-
tendidos. Por exemplo, um trabalho de pesquisa futuro é obter métodos mais eficientes para
determinar a sensibilidade de uma matriz de Jacobi, isto é, aproveitar métodos de reconstrução
para matrizes deste tipo com um custo computacional menor. Além disso, o comportamento
particular das derivadas dos parâmetros físicos em sistemas massa-mola, com relação ao espec-
tro interca.lado, sugere que através de um estudo de sensibilidade podem ser determinadas as
mudanças que devem ser feitas no re-projeto do sistema.

O procedimento para isolar as frequências de uma banda proposto no Capítulo 2, é uma
possibilidade que pode ser melhorada. Porexemplo, no Capítulo 5, foi incluído um fator adicional
cl que perrllite controlar grandes perturbações que podem acontecer no processo de isolamento.
Isto sugere que pode ser desenvolvido um procedimento mais eficiente na escolha de cl, ou talvez
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desenvolver um outro procedimento de isolamento que permita obter resultados ainda melhores

O modelo usado neste trabalho corresponde ao modelo discreto mais simples possível para
uma viga vibrando em movimento logitudinal. Barcilon em [11, [3], e Gladwell em [22], j2S],
1301 desenvolveram alguns métodos de reconstrução de um modelo discreto para a vibração
transversal de uma x;iga. Aqui dois espectros auxiliares são necessários. Estes fatos podem ser
aproveitados para aplicar, de uma maneira adequada, a estratégia multidimesional em sistemas
de ordem mais alta. .Â.lém disso, uma aplicação da estratégia multidimensional pode ser aplicada
em sistemas contínuos previamente discretízados via diferenças finitas. Atualmente Gladwell,
em [23], [271, [28], está desenvolvendo métodos de reconstrução de sistemas massa-mo]a via

elementos finitos, mas a falta de unicidade dos métodos obtidos ainda não permitem visualizar
um caminho claro de pesquisa usando esta via de discretização.

Existem outros problemas de aplicação, tais como a detecção de falhas, onde pode ser aplicado
o método inverso de autovalor proposto neste trabalho. Esta e todas as idéias anteriores fazem
parte das linhas de pesquisa no futuro.



Apêndice A

-z\lgoritmo tipo região de confiança
para minimização com restrições de
canalização Box

Considerar o problema

Minimizar F(z)
sujeito a : / $ - 5; «,

(A.l)
(A.2)

onde F : W" ---} # é diferenciável em um conjunto factível. A.R. Conn et a11 [9] mostraram que
praticamente todos os problemas de programação não-linear de grande porte pode ser resolvido
eficientemente usando técnicas de Lagrangiano aumentado, sempre que sda usado um bom
método para resolver A.2.

O algoritmo Box é um algoritmo do tipo região (/e con$ança para resolver A.2. Em cada
iteração do algoritmo, considera-se o problema de minimizar uma função quadrático (não neces-
sariamente convexa) em uma caixa que consiste da interseção da caixa original 1 < z < u com a
região de confiança.

Usualmente em métodos modernos do tipo região de confiança, não é necessário resolver
exatamente o subproblema para obter convergência global do algoritmo principal (Ver ]9], ]S7],
1541). Em vez, uma condição suave que relaciona o valor objetivo da qtiadrática à solução de
um problema auxiliar muito simples é suficiente para provar que todo ponto de acumulação é
estacionário.

O gradiente de /? será denotado por G(z) O símbolo ll denota a norma-2 de vetores
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e matrizes, e ll . llU deilotará uma norma arbitrária em #" e a correspondente norma matricial
subordinada. Sejam cv, A.{«, e 0 tal que cv € (0,1), zX«i« > 0, e 0 € (0, 11. No começo o
algoritmo Box tem um ponto factível zo, uma matriz simétrica Bo de n x n (a aproximação da
Hessiana), uma matriz não singular Z)o (matriz escala) de n x n, e um raio A' ? zl«i.. O papel
das matrizes escalas é permitir a possibilidade do ajuste das variáveis que diferem muito em
maginitude. Dado um #k factível, .Bk simétrica, l)k não singular, e At ? A.ín, OS passos para
obter ZX;+l e zXk são dados pelo seguinte

ALGOR{Thi0 Bo=:

Passo -r (Definir o raio inicial da região de confiança e calcular uma estimativa superior of
À«(Bt)). Definir

z\ +..- z\k

Calc"lar IMt > 0 tal q«e À.(.Bt) $ Mt, onde Ài(Bk) < À2(Bk) < .. < À«(Bt) são os
autovalores de Bt .

Passo 2 (Resolver o subproblema "fácil"). Calcular a solução global zAQ(A) de

Minimiza- QA(;)
sujeito a : / $ ZX;

Z)k3 llU$ A,

ll'+cr;, (A.3)

(A.4)

onde Gk = G(zt). Se Qx;(:f(z\)) = 0, parar.

Passo 3 (Calcular o passo provável). Calcular 2k(A) tal que

@(2k(A)) $ 0Qk(zP(ZL)),
/ $ zk + 2k(Z\) $ a,

11 Dk2k(A) llU$ A, (A.5)

onde Ü(z) = z Bt:+G'r: para todo z C 9?'. Observar que ZX;(z\) satisfazendo A.3- A.4 existe,
já que zf(A) é uma escolha admissível.

Passo { (Teste de parada). Se

F'(zk+ 2k(A)) $ F'(zk) + a@t(it(A)) (A.6)
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então definir zk = ik(zX), =k+i = zk + ZJ;, zlx; = zX e parar. Senão, sustituir Z\ por zl--, onde

A-- € [ai [[ OAlt(z\) ]]U, a2A], (A.7)

onde ai, a2 são tais que 0 < ai 5; a2 < 1, e ír ao Passo 2

l,ema A. l ; O «Zg«ílm. B« pa« «. pas« 2 (Qk(;g(A)) = 0) se e s.me«fe « zi; é ««.
ponto lÇuhn-Tucker (estacionado) do problema A.l, A.2.

Teorema A. 1 0 a/goríZmo f?oa; é bem de.Pn/do. /sfo é, se o processo não para rzo Passo 2
Ícom Qk(zP(z\)) = 01, erztão ;k+l podem ca/cü/ar-se repetindo os /'ossos 2-{ em um ntímera
finito de vezes.

Observação:Normalmente sugere,se que a norma infinito ll . 11- seja a escolha mais natural
para ll ' llH.

No seguinte teorema prova-se a convergência global do algoritmo Box, onde introduze-se a
notação limtcX- para denotar o limite quando A' --> oo para É pertencente a um conjunto infinito
de índices /ç' subconjunto dos números naturais.

Teorema A. 2 Supor qtle {zk} é tina sequência gerada pe/o a/Pari/mo f?oz, .K'i é urn cozÜlzrzlo

í7z.Pnílo de Índices lal q«e limo;CA-. zk = z.., e À/k, ll l)t llU, ll l)Í' lli, e IÀ.(Bk)l são lí«zílados
por k ç: l<\. Então =. é um ponto estacionário (lÇILhn-Tucket) de A.l, A.2.



Referências Bibliográficas

jll V. Barcilon, On the multiplicity of solutions of the inverse problem for a vibrating beam,
S/Hlt/J. .4pp/. i4/afÀ. 37 (1978), 605 613.

[2] , On n]u]tip]icity ofso]utions of the inverte prob]ems for a vibrating beam, S/]À/ J.
.4pp/. À/afA. 37 (1979), 119-127.

l31 , Inverte problems for the vibrating beam in the free-clamped configuration, PÀ{/.
Tra zs. Roy. Soc. Z,ond. d 304 (1982), 211 252.

l41 , A two-dimensional inverse eigenvalue problem, /nuel'se Proa/eras 6 (1990), 11-20.

l51 F.W. Biegler-l<õning, Coilstruction of band tnatrices from spectral data, Lin. .41g. .App/. 40
(1981), 79 84.

l61 D. Boley e G.H. Golub, A survey of matrix inverse eigenvalue problem, /Rucisc Proa/ems 3
(1987), 595 622.

[7] D.L. Boley e G.H. Golub, Inverse eigenvalue problems for band matrices, Lecfures /Vales orz
Nlathematics, Numetical .X.nalgsis (Berlin: Springet) t\911).

[8] NI.T. Chu, Inverte eigenvalue problems, S/ÁJt/ Reu. 40 (1998), no. 1, 1 39.

[9] A.R. Conn, N.l.h'l. Gould e Ph.L. Toint, Global convergence of a c]ass of trust-region a]-
gorithms for optimization with simple bounds, S/.4iv Jorlrna/ orz iVumeMca/ .4na/gsis 25
(1988), 433 460.

j101 H. Dai, About an inverse eigenvalue problem arising in vibration analysis, R.4/nO iModél.
À/afA. .4na]. ]Vumár. 29 (1995), 421 424.

jlll B.N. Datta, S. Elhay e Y.À/l. Ram, Orthogonality and parcial pole assignment for the
symmetric definite quadratic penal, LÍn. .4/g. .4pp/. 257 (1997), 29 48.

j121 C. Davini, F. Gatti e A. Xlorassi, Damage analysis of steel })eam, /4/eccazzíca 28 (1993),
27 37

91



REFERENCIASBIBLiOGRAFICAS 92

jlSJ C. Davini, A. Morasse e N. Rovere, Modal analysis bar
of an procedure, Sound yíb. 179 (1995), 513 327.

j141 C. de Boor e G.H. Golub, The ilumerically stable re-
spectral data, l,in. ,4Zg. .4pp/. 21 (1978), 245 260.

jlõ] J.C. Egafía, L.C. Santos e N. lç=uhl, Sensitivity analysis ofjacobi matrices, Submiffed(1999).

j161 , A strategy for frequencies isolation in discrete dynamical systems, Proceedíngs y/
Pan .4merícan C'ongress o/ 4pp/{ed iWec/zanfcs, Rio de Janei7'0 6 (1999), 243--246.

j171 A. Friedlander, J.M. h/lartínez e S.A. Santos, A new trust region algorithm for bound
constrained minimization, .4ppl. A/alA. Oplír7z 30 (1994), 235 266.

j18] F.P. Gantmakher e NI.G. l<iein, Oscillation matrices and kernels and small vibrations of
mechanical systems, Stale Pub/ísÃíng Hotlse /or Tec/única/-Theoríca/, Eiferature, À/oscow-

Leningrad, USSR (Translation: US Atomic Energy Commission, Washington DC, 1961)
(1950).

j19] G.NI. Gladwell, Inverse problems in vibrations, .4pp/. À/ecA. Reu. 39 (1986), no. 7

1201 , Inverse problems in vibrations-2, .4pp/. A/ecA. Beu. 49 (1996), no. lO.

j21] G.NI. Gladwell e B.R. Zhu, Inverse problema for multidimensional vibrating systems, Praz
R. Soc. Lona 4 439 (1992), 511 530.

1221 G.NI.L. Gladwell, The approximation of uniÍbrm beams in transverse vibration by sets of
masses elastically connected, Proa. {Z/z U.S. JValÍorza/ Congress o/ ,4pp/ied it/ecÀanfcs, Neto
}'orÉ; .4m. Soc. Jt/ecÀ. Eng. (1962), 169 ]76.

[23] , The inverse problem for the beam, Proa. Roy. Soc. Ser. .4 393 (1984), 277 295.

[24] , The inverte inode prob]em for ]umped-mass systems, C?tzarZ. ./. i]/ecA. ,4pp/. JMalÀ

39 (1986), 297 307.

j2SI , Inverte problem for the euler-bernoulli beam, Proa. R. Soc. Londorz .4 407 (1986),
llJ!) 2 1 X

[26] , /nuerse proa/e/71s ílz uíbralíon, N/lartinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989.

[27] , Inverse vibration prob]ems for rinite e]ements modems, /nuerse Praz)/em 3 (1997)
311 322

[28] , Inverse rinite e]ement vibration prob]ems, PreprirzZ (1999).

teses and comments on the sensitivityS

onstruction of a jacobí matriz fromSLr



REFERE/VCIASBIBLIOGRAFICAS 93

[29] G.M.L. Gladwell e J.A. Gbadeyan, On the inverse prob]em of the vibrating string or rod,
Qual!. J. it/ecÀ. .4pp/. ÃcfafA. 38 (1985), 169--174.

1301 G.M.L. Gladwell, N.B. Willms, B. He e D. Wang, How can we recognize an aceptable mode
chape for a vibrating beam?, Q. J. À/ec/z. ,4pp/. Jt/aZA. 42 (1989), 303 316.

j31] G.H. Golub e D. Boley, Inverse eigenvalue problema for band matrices, Numérica/ .4na/ysÍs
(1977), no. 66, 23 31.

[32] G.H. Golub e C.F. Van Loan, iMa]ríz compulations, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore, 1989.

1331 W.B. Gragg e J.H. Welsch, The numerically stable reconstruction ofjacobi matrices from
spectral data, JVumer. it/alà. 44 (1984), 317 335.

[34] L.J. Gray e D.G. Wilson, Construction of a jacobi matriz from spectra] data, Lín. .4íg.
ÁPP/. 14, 131 134.

j3S] O. Hald, Inverse eigenvalue problems for jacobi matrices, l;n. Álg. ,4pp/. 14 (1976), 63 85.

[36] G. Hearn e R.B. Testa, Moda] ana]ysis for damage detection in structures, J, Slruct. l?ng.
117 (1991), 3042 3063.

[37] H. Hochstadt, On construction of a jacobi matrix from spectra] data, Z;in. .4Zg. .4pp/. 8
(1974), 435 446.

[38] 1<.T. Joseph, Inverte eigenva]ue prob]em in structura] design, .4/.4.4 Ed. Ser. 30, 2890-2896.

[39] 1{. 1<nobel e J.R. ]v]cLaugh]in, A reconstruction method for a two-dimensiona] inverse ei-
genvalue problem, Z. Ángeto. íl/aZã. P/zys. 18 (1994), 794 826.

[40] C. Lanczos, An iteration method for the so]ution of the eigenva]ue prob]em of ]inear diKe-
rential and integral operators, J res ]VBS SecfÍon B 45 (1950).

[41] .J.R. À/lcLaughlin e l]. ]]a]d, A formu]a for finding a potencia] from noda] ]ines, BtlJ/. Àmer.
/V/aZA. Soc., JVelo Series 32 (1995), 241 247.

[42] J.R. h/lcLaughlin, P.L. Polyakov e P.E. Sacks, Reconstruction of a spherica]]y symmetric
speed of sound, S/.4Jt/ J. Ápp/. J}/.4ZA. 54 (1994), 1203 1223.

[43] A. N'lorassi, Crack-induced chances in eigenparameter of beam structures, J. Eng. À4ecA.
119 (1993), 1798 1803.

[441 P. Nylen e F. Uhlig, Inverse eigenva]ue prob]ems: existence of specia] sprint-mass systems,
/nuerse Proa/er7zs 13 (1997), 1071 1081.



REFEREIVCiASBIBLIOGRAFICAS 94

1451 B.N. Parllet. The symmelric eígenua/zze problem, Englewood Citas, N J: Prentice Hall, 1980.

l46j W.H. Press. S.A. Teukolsky W.T. Vetterling e B.P. Flannery, JVumeHca/ 7'ecipes {n /orlran
77, vol. 1, Cambridge University Press, 1992.

1471 Y.M. Ram, Inverte eigenvalue problema for a modified vibrating system, SIH.A/ J .4pp/ 53
(1993), 1762-1775.

1481 Y.M. Ram e J. Caldwell, Phiysical parameters reconstruction of a free-free mass-sprint
system from its spectra, S/H.4/ J. .App/. M.4ZA. 52 (1992), 140 152.

1491 Y.h/l. Ram e S. Elhay, The construction of band symmetric modela for vibratory systems
from modal analysis data, J. Sou7zd yibraZÍorz 181 (1995), 583 594.

[S0] , .Xn inverse eigenvalue problem for the symmetric tridiagona] quadratic penci] with
application to damped oscillatory systems, S/HÀ4 J. .4ppl. JW.41/z. 56 (1996), 232 244.

j511 Y.M. Ram e G.M.L. Gladwell, Constructing a finite element motel of a vibratory rod form
eigendata. J. Sauna yibrafÍon 169 (1994), 229 237.

1521 M.H.H. Shen e J.E. Taylor, Indentification problem for vibrating cracked beams, J. Sauna
rib. 150 (1991), 457 484.

[S3] G.D. Shepard e J. Milani, Frequency based localization of structura] discrepancies, À/ec/z.

SysZ. Sfgrzal Processíng 4, 173 184.

1541 J. Stoer e R. Bulirsh, /nZroducfion Zo numérica/ anal#sÍs, second ed., Springer Verlag, 1980.

ISSO N't.A.h'l. Torkamani e A.l<.Ahmadi, StifTness identiíication of frames using simulated ground
excitation. J. Eng. it/ecA. 114 (1988), 753 776.

IS61 F.E. Udwadia, J.A. Garba e A. Ghodsi, Parameter identification problems in structural and
geothecnical engineering, J. Eng. JMecÀ. llO (1984), 1409 1432.

IS71 G .N. Vanderplaats, /Vumeríca/ opfÍmízaZíon fec/zrzíq?zes /or erzg neerirzg design moía app/íca-

[ions, h/]cGraw-Hi]l, ]nc., 1984.

l58j Q. Wu, Delermínaliozz o/ ZAe síze o/ an oójecf and {ls /ocatíorz ín cau ty by eigenl/}Equenc#

sÀ{/Zs, Ph.D. thesis, Univ of Sydney, 1990.

IS91 , Reconstruction of integrated crack function of beams from eigenvalue shifts, J.
Sauna }'';b. 173 (1994), 279-282.

1601 Q. Wu e F. Fricke, Estimatioii of blockage dimensions in a using rneasured eigenfrequencl'
shifts, J. S.««d Ç'íb. 113 (1989).



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 95

j611 , Determination of bolckage locations and cross-sectional área in a duct by eigenfre-
quency shifts, J. .4cousl Soc. .4m. 87 (1990), 67-75.

1621 , Determination of the dize of an object and its location in a rectangular cavity by
eigenfrequency shifts, J. Sotznd yíb. 144 (1991), 131 147.

1631 E.NI.E. Zayed, An inverse eígenvalue problem for an arbitrary multiply connected bounded
region in, /lzZernal. J. .ü/alÀ. A/atA. Sci. 14 (1991), 571 579.

[64] , An inverse eigenva]ue prob]em for an arbitrary mu]tip]y connected bounded region
in with independence boundary conditions, S/Hit/ J. .4pp/. ]MafA. 52 (1992), 725--729.

j6S] , An inverse eigenvalue problem for an arbitrary multiply connected bounded region
An extension to higher dimensions, /nfernal. J. it/afA. À/aí/z. Scí. 16 (1993), 485-492.


