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RESUMO

Neste traoalhu bao estuaãilõi iiiéiiitiõi iiiÇê;=iõs em autovalores e sua aplicação à detecção de danos

estruturais. O modelo usado é um protótipo de barra homogênea simples com vibração longitudinal. Em

uin primeiro estudo, o conceito de dano está relacionado com perda de rigidez localizada. Para detetar

o dano precisa-se conhecer dois estados da barra, um deles chamado estada não dali Gado e outro que
representa a barra depois dela entrar em serviço. Para este último estado, a barra é reconstruída a partir

de suas fteqüências de vibração e um processo de busca multa-dimensionar permite detetar diminuição de

rigidez. Num segundo estudo, o conceito de dano é definido em termos de área o qual permite além de
localizar, quantificar o dano. Um problema inverso de autovalor é resolvido de maneira a reconstruir as

áreas da barra a partir de uma freqüêi)cia e um modo de vibração. A reconstrução é sensível a ruídos nos
dados, mas usando informação adicional esta sensibilidade pode ser diminuída. Do ponto de vista prático,
o uso de informação adicional pode ser muito restritivo, então uma técnica de filtragem permite detetar os

danos a partir de mina frequência e um modo de vibração. Uma outra abordagem do problema inverso de

autovalor permite reconstruir a barra em termos das áreas a partir de suas freqüêilcias de vibração e das
freqüências da barra com outras condições de contorno. As estruturas das matrizes envolvidas permite
diminuir à metade a quantidade de informação requerida para a reconstrução das áreas da barra, e a
partir de uma estratégia de busca multi-dimensional detetar os possíveis danos.

ABSTRACT

In this work inverte eigenvalue methods and their applications to structural damage detection are
studied. The model used is a prototype of a simple homogeneous rod with longitudinal vibration. In a first

study, the damage deíinitioll is related with loss of localized stiffness. In order to detect damage two states
of the rod are needed; the first one, called undarrzaged stale , and the other one whích represents the rod

after it is Oll service. For this last skate, the rod is reconstructed from its vibration frequencies and using
a multidimensional search process we can detect loas of stifTness. In a second study, the damage is defined
in term of áreas, which peimits to localize and quantify the damage. An inverse eigenvalue problem is
solved se that the áreas of the rod are reconstructed from one frequency and the corresponding eigenmode.

The reconstruction is sensitive to noisy data, but by using additional information, this sensitivity can be

decreased. From a practical point of view, using additional information can be restrictive, se a filtering
technique is applied to damage detection using one frequency and its eigenmode. Another strategy for
the inverte eigenvalue problem allows us to reconstruct the aieas of the rod from its natural frequencies
and the natural frequellcies of the rod with another boundary condition. The matrices involved Lave a
special structure which reduces to the half the information required for reconstructing the áreas of the
rod, and a lnultidimensiollal seaich strategy is applied to detect damages.
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Capítulo l

Introdução

Muitos problemas em engenharia e física podem ser classificados como praz)/amas dárefos e pro-
b/amas {nuersos. Os problemas diretos clássicos nessas áreas estão relacionados com a análise e
descrição do comportamento de um sistema a partir de propriedades tais colmo densidade. mas-
sa, constantes elásticas, condutividade, presença de dano, resistência etc. Os problemas inversos
se relacionam com estimar e determinar tais propriedades a partir do comportamento dinâmico
do sistema. Especificamente, os chamados proa/Chás inversos em t; oração referem-se à recons-
trução das propriedades físicas de um sistema vibrante a partir de informações espectrais. Um
problema clássico consiste em reconstruir de maneira única um sistema discreto em linha. sem
amortecimento, de massas e molas a partir das /regüêncáas mala -aás de 'uábração do sistema.
problema que foi estudado primeiramente por Gantmakher e Krein j131. Ele é formulado como
um problema generalizado de autovalor o qual pode ser transformado em um probjen)a simples
de autovalor, cuja matriz envolvida é conhecida como matriz de Jacobi. Então o problema in-
verso para sistemas massa-mola se reduz a um problei-na inverso para este tipo de matriz, a
qual é simétrica, tri-diagonal com cc-diagonal não nula. Muitos trabalhos nessa linha podem
ser encontrados na literatura, j1], ]2], ]3j, ]61, 18], 1221, 1241, 1281, onde são analisados aspectos de
solubilidade, existência e unicidade, reconstrução numérica, sensibilidade da reconstrução, entre
outros

De utn ponto de vista mais geral, os problemas inversos podem sei divididos em problemas
de projeto estrutural, e problemas da matemática aplicada. Na área de projeto estrutural, os
dados relativos ao comportamento são incompletos e imprecisos, existindo diferentes sistemas

satisfazendo as condições requeridas. O sistema procurado pode ser encontrado por métodos
iterativos ou otimização. Por exemplo, Cawley ein 1351 propõe uin método baseado na teoria

de perturbação pai'a detetar danos localizados em uma placa, medindo as mudanças de un]
número pequeno de freqüências. Joseph, em ]29], apresenta um método iterativo pala o projeto
de uma estrutura tipo treliça a partir de um certo número de freqüências de vibração. A

l



2 CAPITULOI INTRODtJCAO

mesma estrutura foi usada por Dai e Lancaster em 1231 para apresentar um método iterativo
que resolve um problema glBeralizado de autovalor usando o método d(t NewÊg!]. A üdéia é
usar propriedades da estrutura como variáveis e reconstruí-la a partir das freqüências. Hassiotis,
em 1251 e l26), apresenta um método baseado na análise de sensibilidade das freqüências eln
relação às mudanças nos parâmetros de rigidez para detetar danos estruturais. A relação entre
a distribuição de rigidez da estrutura e suas freqüências naturais foram apresentadas como um
conjunto de equações a serem resolvidas em termos das mudanças devidas ao dano.

Na área da Matemática Aplicada, supõe-se que os dados são conhecidos exatamente e as

questões relacionam-se com existência e unicidade da reconstrução. Nas referências j141,j151,j161,
j171,j181,j191,j211,1201, 1361,1391 e l38j, são estudadas as questões acima para sistemas mecânicos
simples.

Modelos de estruturas usadas na área dos problemas inversos são diversos. Por exen)plo,
Gladwell j17j estuda um modelo de barra com vibração transversal formado por massas conec-
tadas por barras as quais estão unidas entre si por molas de rigidez conhecida. Este modelo
pode ser reconstruído a partir de três conjuntos de freqüências naturais, associadas a diferentes
condições de contorno. 'l'Fabalhos envolvendo outros tipos de estruturas podem ser encontrados
em l41, onde o problema de estruturas periódicas carregadas aleatoriamente é estudado.

Um modelo simples, muito estudado na literatura, é uma barra com vibração longitudinal
governada peia equação

onde Z; é o coi-np'imenso da barra, .4(z) a área seccional, E(z) o módulo de Young e p(z)
a densidade. Se m denota uma freqüência de vibração, o problema acima admite soluções
U(z, f) = u(z)sem(wt), onde u(n) satisfaz a equação de autovalo-es

d ,
Ê(.E.4=F) + ÀP.4uaz' az' '

com À = w2 e condições de contorno u(0) = u'(-L) = 0. Uma discretização da equação acima
por diferenças finitas é obtida dividindo-se a barra em n partes de comprimento À = =. e
aproximando-se o primeiro termo de 1.2 por

:-@'l:) = . 0.D
Obtemos então o sistema discreto de equações

i ,«= - p'l-ãP- ,0 <z < , t > 0. (1.1)

0 < n < 1, (1.2)

kiuÍ-t+(kÍ+ki+i)u{ --ki+iui+t --Àmiu =0, {= 1,...,m.(1.4)
Os termos ki e m{, chamados de rigidez e massa respectivamente, estão definidos pelas relações
#í ' 'É2$ÍU e m{ = pi.4ih. Impondo-se as condições de contorno discretas uO = 0 = u.+l -- un



obtemos a equação generalizada de autovalor

(B'- &M')Ü({) (1.5)

onde K é uma matriz tri-diagonal simétrica, definida positiva, chamada de matriz rigidez, pois
contém a informação dos parâmetros kÍ. A matriz M é diagonal, chamada de matriz massa pois
contém a informação dos parâmetros mi. Os valores u(i) contém a informação dos deslocamentos
das massas, e Ài são os autovalores do sistema associados às frequências naturais, devido a sua
relação com as frequências de vibração.

A equação 1.5 é equivalente à equação de autovalor para um sistema discreto vibrante em
linha formado por n massas mí conectadas por mo]as lineares de rigidez ki, como mostrado na
figura 1.1, chamado de sistema massa-mola fixo-livre, e identificado pelo par (K', M).

Figura 1.1: .9{sferna r/lassa-mo/a ./ízo-Jiure

A transformação u = 71/t/2u leva a equação generalizada de autovalor à equação simples de
autovalor

(J -- Ài/)u({) = 0,

onde J ;: JW't/2KIW-t/a pertence a uma classe especial de matrizes chamadas de matrizes
de .Jacob{. Uma matriz de Jacobi é uma matriz tri-diagonal simétrica , positiva definida, com
elementos co-diagonais l-negativos. Estas matrizes têm autovalores positivos distintos e o auto-
vetor correspondente ao {-ésimo autovalor, em ordem ascendente, tem exatamente € -- 1 troca
de sinais entre as suas componentes(ver j181). O problema inverso de autovalor para matrizes
de Jacobi foi tratado por diversos autores na literatura. Por exemplo, em 1241 e l28j é estudado
o problema de existência e unicidade da reconstrução. Em particular, Raid ]2a], mostrou que
a reconstrução da matriz J pode ser feita de maneira única se os autovalores (Ài)T de J, e os
autovalores (PÍ)i 'i da sua sub-matriz principal i são conhecidos. Estes autovalores satisfazem
a importante propriedade de intercalamento

(1.6)

Ài < Pi < À2 < ' ' ' < P.-- < À«. (1.7)

Outros trabalhos têm-se concentrado no desenvolvimento de algoritmos estáveis, os quais estão

baseados em métodos que i'eduzem uma matriz real simétrica à forma tri-diagonal ( l8j, l3j, j311).
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Gantmakher e Krein j13) usaram as freqüências (pi)T'i do sistet:na massa-mola mostrado na

figura 1.2 para a reconstrução do sistema da figura 1.1 . As vibraçêçEJppgjli!!diD&igdQHstema

b,

Figura 1 .2: .9ásferna massa-mola moda»cada ./izo-.#zo

da figura 1.2, chamado de sistema massa-mola fixo-fixo, estão governadas pela equação

(.Ê - PÍjü')8({) = 0, (1.8)

onde as matrizes ]U e Ã' são as süó-matrizes principais super ares que resultam da eliminação
das últimas linhas e colunas das matrizes M e Ã., respectivamente. Analogamente ao caso do
par (K, M), a equação anterior pode sei reduzida à equação de autovalor

(J - Pi/)# = 0. (1.9)

A propriedade de {ntercaiamenfo 1.7 é condição necessária e suficiente para a existência de

um sisteiria fisicamente real, onde o conjunto de aut;ovalores (/zí)"'i é chamado de espectro
nferca/ado.

Assim, a reconstrução do sistema pode ser feita da seguinte maneira : primeiro recons-

truímos a matriz de Jacobi a partir de (À{)T e (p{)T'i dos sistemas fixo-livre e fixo-fixo res-
pectivamente, e posteriormente, as massas e constantes de rigidez são recuperadas a partir de
J :: .A/-i/2.KIW--i/2. Mais detalhes serão mostrados no Capítulo 2.

Uma outra aproximação para a equação 1.2 pode ser obtida discretizando-se a equação por
elementos finitos lineares. Neste caso a estrutura da matriz rigidez é mantida mas a matriz
massa é tri-diagonal simétrica (ver 1441). O modelo de elementos finitos para a equação 1.2 tem
motivado o desenvolvimento de linhas de pesquisa de importância, com aplicações lias áreas de
dinâmica estrutural, identificação de parâmetros e desenho de engenharia. Ver por exemplo ,
lsl, l33j, 1341, 14i], ]3s], ]261, 12s], ]20], ]i91, 1291, 1i7], 1391, 1401

Uma área importante na engenharia de estruturas está relacionada com os probletnas de
detecção. Nestes problemas o comportamento dinâmico da estrutura é usado para extrair infor-
mações sobre a integridade da mesma, baseado no fato que se ela sofre algum tipo de mudança, as
frequências naturais são afetadas. Alguns problemas de detecção têm sido estudados em ]ao], ]46],
1451, 147j, l48), relacionados com bloqueios em canos, objetos em cavidades, diminuição e deter-
minação de áreas em canos. Em particular, problemas de detecção de danos estruturais tem



recebido atenção considerável. Por exemplo, menciollamos os trabalhos 1271, 130), 1351, j411,

[25], ]261, 1341. Estes trabalhos são caracterizados pelo uso de técnicas de otimizaçãa, Dos quais
funções objetivo são minimizadas em termos de normas, freqüências, resíduos e propriedades
estruturais.

O principal objetivo desta tese é a aplicação de ferramentas matemáticas à detecção de danos
estruturais. A estrutura )-modelo usada pala testar as técnicas desenvolvidas é o modelo de barra

descrito pela equação 1.2, a qual tem sido muito estudada na literatura (ver 1201, 1391, j151, 138), 1301)

Antes de fazer a descrição das técnicas desenvolvidas, precisamos entender e fixar o conceito
de dano estrutural. Em termos gerais, dano pode ser definido como mudanças ocorridas num
sistema, que afetam o desempenho do mesmo. Na sua análise, precisam-se conlpaiar dois estados
diferentes do sistema, o primeiro reservado a representei o estado ideal, chamado de estado
rzão dana Gado. Definimos dano estrutural como mudanças nas propriedades materiais e/ou
geométricas de um sistema. As áreas mais comprometidas com este problema são engenharias
civil, mecânica e aeroespacial, onde os métodos usados para o monitoramento são do tipo visual
ou os chamados experimentais localizados, tais como os métodos acústicos, urra-som, campos
magnéticos, radio-gráficos e termais(ver l91). A precisão dessas técnicas tem evoluído bastante.
o que aumenta a confiança nos dados fornecidos.

Em uln primeiro estudo feito nesta tese, fixamos a seguinte definição para dano estrutural:
uma estrutui'a está danificada se diminuições na rigidez local do sistema são detetadas. Seja
(K, .A4) um sistema sem dano, que chamamos de ideal, e (Ài)T suas freqüências. A reconstrução
do sistema anterior depende dos espectros (Ài)T e (/zí)T't, mas dificuldades são encontradas na
medição das freqüências (pi)t 'i , especialmente pata n grande (ver 1391). Este fato nos leva a uma
foi'mutação do problema onde o espectro intercalado (pi)T'i é incógnita, não sendo necessário
--di-lo ( li01).

Nossa estratégia será considerar o sistema (K, M) como uma função de p = (pl, p2, - . - , p«-l),
ou s4a, m{ = zni(p) e ki = ki(p). Para a detecção de danos no sistema, medimos as freqüêtlcias
naturais que devem ser diferentes das frequências naturais do sistema ideal. Este conjunto de
frequências será chamado de espectro da estrutura daniHcada e será denotado por (À;)I'. A
partir deste espectro da estrutura danificada, procuramos um novo sistema (K'*, JI/*) o qual,
de acordo à estratégia anterior, pode ser considerado como uma função do espectro intercalado

P* = (pi,p , . - - ,pl;.i). A procura do novo sistema (K'*, M*) é feita minimizando uma fuílção

objetivo F(p*), definida em termos das massas e molas do sistema ideal e o sistema(X*, M*). O
sistema encontrado será o mais próximo ao ideal, tendo como freqüências o espectro da estrutura
danificada e como espectro intercalado o valor p* que minimiza a função objetivo.

Em mr] segundo estudo, a definição de dano estrutural é modificada, baseada ej-n resultados
de diferentes trabalhos encontrados na literatura (ver ]461, 145j, ]47j, ]a81, 127]). Estes trabalhos
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consideram parâmetros geométricos para a detecção de danos, o que motiva a reformular o nosso
modelo de ]!!gne ra (l!!gg !bjlççlção.(!g44Wos se rdaçiQn& ÇQn! &áretl desecçãaliansversal.

Consideremos então uma formulação diferente da equação 1.2, incluindo cmldições físicas
especiais. E o caso importante de uma barra hoinogênea, ou seja, módulo de l/oung e densidade
constantes. Este caso foi estudado por Ram e Elhay em ]37] e 1381. Clonsideremos também que
a barra tem comprimento unitário. Assim, a equação 1.2 fica na forma

:(..4T) + ...4« - o 0 < z < l (l.lO)

onde a = E'

A vantagem desta equação é que a sua discretização depende somente das áreas. Esse fato
é importante já que a detecção de danos usando áreas é atraente do ponto de vista prático.
Apesar de se tratar de um caso particular, a barra homogênea é de grande interesse prático, e
a simplicidade da sua equação permite-nos estudar o problema de detecção de danos em termos
da área da secção transversal

E importante ressaltar que os danos não são observados geometricamente. Neste traballlo. a

função -A da equação 1.10 será interpretada como uma área efetiva de modo que diminuições
localizadas de seu valor em relação à área da secção transversal reíletem alterações na estrutura
que podem ser caracterizadas como dano.

A discretização da equação 1.10 usando diferenças finitas já foi estudada em l37j e 1381. Nesses
trabalhos, se mostra que o problema generalizado de autovalor pode ser reduzido a um problema
simples de autovalor onde a matriz envolvida é uma matriz de Jacobi com estrutura especial.
Para reconstruir essa matriz é preciso determinar n -- l parâmetros. Se o método de reconstrução
de Boley e Golub l21 é usado, precisamos de 2n -- l dados os quais correspondem aos espectros
IÀ{)t e (p{)t 'i. Desta maneira, o problema inverso fica sobre-determinado, gerando dificuldades
do ponto de vista da unicidade na reconstrução. Por outro lado, só condições necessárias para
este problema foram determinadas (ver 1321).

Porém, se mostra nesta tese que se a discretização da equação 1.10 é feita usando elementos
finitos lineares, a matriz de Jacobi envolvida tem uma estrutura especial. Mais ainda, mostramos
que esta matriz pode ser reconstruída a partir da metade das freqüências e a metade do espectro
intercalado. Detecção de danos usando este modelo de elementos finitos também foi estudada

nesta tese. A ídéia é usar a mesma estratégia desenvolvida pala massa-mola, só que agora os
valores discretos das áreas são considerados como funções da metade do espectro intercalado
p*. Uma nova função objetivo que agora depende só das áreas é minimiza-da usando p* como
variável. A seguir, descrevemos os conteúdos dos capítulos deste trabalho:

No Capítulo 2, será apresentada a primeira abordagem do problema. A discretização por
diferenças finitas da equação 1.5 permite descrever a balia como um sistema em linha formado



por massas conectadas por molas. O critério usado para decidir se a estrutura possui danos
é a redução de rigidez nas molas. Para isso, suoomos aue o compQL1lâ.men!;Qdinâmico da es:
trutura antes de entrar em serviço é conhecido. Sejam (À{)t as frequências do sistema (Ã.', M)
considerado ideal. Depois da estrutura entrar em serviço, ela é monitorada, obtendo-se as novas

freqÍiências (Xi)i , as quais são chamadas de espectro da estrutura danificada. Esta mudança
no comportamento dinâmico do sistema precisa ser analisada por suas propriedades físicas
Fixamos então o espectro da estrutura danificada (Ài)i e deixamos a distribuição de massa e
rigidez como função do espectro p intercalado a (À*). Para detetar o dano procuramos o novo
sistema (K'*, M*) minimizando uma função objetivo F'(p). Esta função objetivo é definida em
termos das distribuições de massa e rigidez dos sistemas (Ã', M) e (.K*,M*). A idéia consiste
em determinar p de forma que o novo sistema (/(*, M*) sda o sistema mais próximo do sistema
ideal, usando uma norma conveniente. Esta técnica é baseada na metodologia desenvolvida em

Um fato importante na busca do novo sistema (K'*, M*) é que os parâmetros de massa não
devem mudar em relação ao sistema ideal, pois o conceito de dano não considera diminuições
nesses parâmetros. Para levar isto em conta, introduzimos um parâmetro na função objetivo
de forma a diminuir a contribuição das massas. Os resultados numéricos foram satisfatórios, e
sugeriram ulrla reformulação do problema de detecção de danos em termos das áreas efetivas .
onde são excluídos de análise parâmetros que não se relacionam com danos.

No Capítulo 3, uma mudança é aplicada no critério de dano: a estrutura tem dano se as áreas
efetivas são reduzidas. A idéia de usar áreas efetivas deve-se ao fato que os danos apresentam-se
como mudanças internas as quais não são detetadas por métodos visuais. O modelo descrito

deperlde de uma frequência de vibração e o modo respectivo. Exemplos numéricos são apre-
sentados. Esta reconstrução é sensível a erros nas medições dos modos, especialmente se mais
elementos são usados. Porém, esta dificuldade pode ser superada usando informações adicionais,
que melhoram consideravelmente a aproximação. Esta última idéia é uma aplicação da reso-
lução de um sistema sobre-determinado de equações lineares usando mínimos quadrados. Uma
dificuldade prática desta técnica é a medição dos dados a serem usados, mas usando uma técnica
de filtragem da informação podem-se obter resultados aceitáveis para a detecção de danos.

No Capítulo 4, apresentam-se as ferramentas necessárias pala um processo de otimização
que será descrito no Capítulo 5. Estas ferramentas incluem uma análise diferente do modelo

de elementos finitos descrito no Capítulo 3. A formulação por áreas é caracterizada por uma
equação generalizada de autovalor cujas matrizes possuem uma estrutura especial. Esta equação
generalizada é transformada numa equação simples de autovalor a qual preserva as propriedades
do problema geral. Neste caso, a matriz envolvida possui propriedades espectrais interessantes:
seus autovalores estão simetricamente distribuídos em relação à origem e a última coluna da
matriz de autovetoi'es pode ser calculada a partir da metade das suas componentes. Estas

( lio])
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propriedades podelri ser usadas para recuperar as áreas a partir da metade do espectro e a
metade do espectro intercalado. Novamgglç. g! yêlglQg!!BgáHeaBsãaaonsldeLados.comolunções
do espectro intercalado p, ou seja , .4{ = .4í(p) e uma análise de sensibilidade das áreas em

relação a p é desenvolvida. A exatidão das derivadas primeiras é comprovada comparando-se
os valores calculados por diferenças finitas. Para as derivadas segundas, o método de Newton é
aplicado para encontrar o mínimo de um funcional, comprovando a convergência quadrática do
método.

No Capítulo 5 , apresenta-se uma estratégia para a detecção de danos usando áreas. Esta
estratégia está baseada no fato que as áreas são funções de p, permitindo-nos fazer um processo
de minimização para a busca de novas áreas ..4i a partir do espectro da estrutura danificada

À*. Estas novas áreas contém a informação relativa ao dano procurado. Para a reconstrução
das áreas .4{, inicialmente fixamos o valor da n-ésima área .4., mas testes numéricos mostraram
a necessidade de se liberar .4,, como uma variável adicional, para ser possível determinar uma
direção de descida ao mínimo. A técnica mostra eficiência na detecção de danos.

Finalmente, no Capítulo 6, é feita uma comparação das técnicas desenvolvidas na tese. A
comparação leva em conta o tempo de execução dos algoritmos de cada técnica, assim como os
dados requeridos para sua execução. Um tipo de teste escolhido para este propósito consistiu de
um dano induzido e diferentes refinamentos. Este tipo de teste tem por objetivo diferenciar o
comportamento das técnicas quando é feito um refinamento. Outro tipo de teste contempla mais
de un) dano induzido e um refinamento maior. Conclusões e propostas para futuras pesquisas
são incluídas no final do Capítulo 6.



Capítulo 2

Detecção de Dano em Sistemas
Massa-l\tola

Neste Capítulo, resolvemos o problema de detecção de danos em sistemas massa-mola DDSMMI.
No estudo pata a detecção de danos num sistema (K, M), mostramos como detetar redução na
rigidez das molas do sistema. Estratégias similares tem sido aplicadas em trabalhos relativos

a detecção de danos estruturais, por exemplo, ]261, 1251, 1351, j411, 1331, 1341, e [5]. Após a
formulação do problema DDSMMI, descrevemos com mais detalhe a reconstrução do sistema
(K,M), a qual será feita usando o algoritmo de Lanczos a partir das freqüências (À{)f e o
espectro intercalado (pi)t 'i. Para a solução do problema DDSMM, precisa-se da análise de

sensibilidade do sistema (K', M) em relação ao espectro intercalado. As idéias para a solução
do problema DDSMIMI foram apresentadas em 1301, as quais são baseadas em um método
inverso de autovalor desenvolvido em j101. Para mostrei a efetividade da técnica desenvolvida.
exemplos de detecção de danos são mostrados.

2.1 Formulação do Problema DDSMMI

Consideremos o sistema (Ã.', A4), com suas fre(lüências (Ài)t na ordem ascendente

ÀI < À2 < . . < Àn-l < Xn (2.1)

Para este sistema, o problema de detecção de danos será chamado de

PROBLEMA DDSMM: Z)afecção de l)a7}0 em Sistemas .A/asse-.A/ora

Supondo que o monitoramento do sistema indique alterações em seu comportamento dínâlnico
que se traduz por mudanças no espectro. Estas mudanças no comportamento dinâmico serão
indicadas como um novo conjunto de frequências as quais denobamos por (À;)T, chamado de

9
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espectro da estrutura danificada. Um estudo das propriedades físicas do sistema é feito

para a deteccão de possíveis danos. O dano neste sistema é caracterizado nela peld&dgtigidez
das molas. O problema DDSMM consiste em localizar reduções de rigidez em relação ao sistema
inicial. Para a sua solução, utilizam-se resultados de ájgebra linear numérica relacionados com

a reconstrução de uma matriz de Jacobi a partir da informação espectral. Esta reconstrução é
a base pala recuperar as massas e constantes de rigidez do sistema (K', M), processo que pode
ser feito de maneira única a partir das freqüências (Ài)i e (pí)T'i, e um favor adicional, por
exemplo, a massa total do sistema mr(Gantmakher j131).

2.2 Reconstrução de um Sistema Massa-Mlola

Nesta seção, mostramos como reconstruir os parâmetros de massa e rigidez do sistema (K, M).
A equação que governa as vibrações longitudinais deste sistema é dada pela equação 1.5, onde
as matrizes K' e Ã/ têm a estrutura

ki + k2
-- k2

-- hu
k2 + ka k3

K-
(2.2)

--k«-t k.-t + k. --k,.
-k. k.

e -M' ;: diaglmt,m2, . . . ,mn} i'espectivamente. Estas matrizes são definidas positivas uma vez

que mi > 0 e kí > 0 para { = 1,2, . . . ,n. Já que K é tridiagonal simétrica , os autovalores

são reais, positivos, e distintos(vei j181). A equação 1.5 pode sel transformada em uma equação
simples de autovalor, fazendo a decomposição de Cholesky da matriz M: definimos a matriz l?
como

Zi .B := diaglmi/2,77zt/2,. . . ,7n1/2}, (2.3)

a qual satisfaz M = BBr, e definimos o vedor u(í) colrlo

u(i) - Bru({) (2.4)

Se a equação 1.5 é multiplicada por B'i , obtemos o problema sitnples de autovalor

(J -- À{/)u({) = 0, (2.5)

(2.6)

onde

J = B :Ã'(Bl")':
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tem a estrutura

bl a2 b3

/

(2.7)
bn.2 an.l bn.l

Z)n--l an

A relação 2.6 implica que os elementos diagonais e co-diagonais de J são positivos e es-
tritamente negativos, respectivamente. Poi outro lado, os polinõmios característicos das sub-
inatrizes principais de J são invariantes sob transformações diagonalmente similares Z)J.i), onde
Z) = d ag{(--1)i,{ = 1, 2, ...,n}. Isto permite assumir, sem perda de generalidade, que os ele-
mentos diagonais e co-diagonais são estritamente positivos. A matriz J, chamada de matriz de
Jacobi, é tridiagonal simétrica, positiva definida com elementos co-diagonais negativos.

A reconstrução da matriz de Jacobi J a partir da informação espectral, conhecido como
problema inverso de autovalor para matriz de Jacobi, foi estudado por muitos autores,
e diversos trabalhos podem ser encontrados na literatura. Em particular, no trabalho de Golub
e Boley l31 e , posteriormente, no trabalho de C. de Boor e Golub ]8], foi desenvolvido um
algoritmo para reconstrução de J. O método está baseado no algoritmo de Lanczos (vei j311),
que reduz qualquer' matriz simétrica à forma tridiagonal.

Seja V' -: lu(t),u(2), . . . ,t;(7')j a matriz de autovetores de J, onde suas colunas satisfazem a
propriedade de ortogonalidade

(u(í))l"u(j) = (5:j. (2.8)
Temos que

Jy- yA

QJ - AQ, (2.9)

, q(")j = Vr. De 2.8, obtemos as relações deonde A:: deaglÀt, À2, ... , Àn}, e Q:: lq(i), q(2),
ortogonalidade

(q({))]"q(j) = õij,

onde q({) é a i-ésima linha da matriz de autovetores de J.
(2.10)

A matriz A e a primeira (ou última) linha de V' são as informações necessárias para o seguinte
algoritmo:

.4ZGOE/7'M0 2. /; r.Zgo,{fm. de É-«o.)(Gol«b l3il)
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Dada a matriz diagonal A = diag]Àt, À2, . . . , À.]. e q(1) (ou q(")) primeira (ou última) linha

da matriz de autovet!!ç!! !s!!1lggritmo constrói uma única matriz de .Jacç2bLLjendQ A como
os seus autovalores e, ao mesmo tempo, os autovetores ortogonais de J:

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

ai := (q(t))l"Aq(t)

Para J ::: 1, . . . , vi -- l

r(j+l) :- (A -- aj/)q(j) Ój. lq(j - i)

bj := llr(J+i)ll,

g(j+t) :=
r(j+l)

aj+l := (q(j+t))I'Aq(j+t)

Quando a última linha da matriz de autovetores é especificada, o algoritmo 2.1 produz a
matriz J no sentido oposto, isto é, an, bn.l,a,. 1, brz.2, . . )b2,a2,bt,ai. As duas reconstruções
têm um custo computacional de O(n2) operações. 'Teoricamente, o algoritmo gera vetores qj
ortogonais, mas pode acontecer perda de ortogonalidade devido a erros de arredondamento.
Uma versão melhorada que evita este problema, é mostrada abaixo. Nesta versão, cada vedor
calculado q(j+i) é reortogonalizado em i'elação aos vetores já calculados q(j), produzindo vetores
ortogonais com precisão de máquina. Temos então

.4LGOR/rIMa 2.2;ralgorifmo de Zanczos com orlogonalização completa)(Golub e Boley l31)

Definir bo 1, q(0) := 0 Determinar no / -- 2z(o) (z(o))I'/(z(o))rz(o) tal que POr(1) e(1)

ai := (q(i))rAq(i)

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

r(j+l) (A -- aJ/)q(J) -- bj.tq(j-t)

m := (PJ-l . . Ro)r(})
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Determinar Pí / 2z(j)(z(j))r/(z(j))rz(J) tal que

8u;lõÜT=TãÜ:Çt

g(j+t) :- (Po - . F))e(j+i)

:a'

a.j+i (q(j+i))rAq(j+i)

As matrizes -F:Í são as matrizes de ]7ouseÀolder do vedor w. Este processo de ortogonalização
completa incrementa o trabalho em O(n) operações. Portanto, o algoritmo 2.2 tem um custo total
de O(n3) operações. Outros trabalhos relacionados com este algoritmo podem ser encontrados
em [81, 118j, ]31, 131].

Entre os dados necessários para a aplicação do algoritmo, estão a primeira ou última linha
da matriz de autovetores de J. Golub e Boley l31 mostraram que esta linha pode ser obtida a
partir dos autovalores de J e dos autovalores de suas sub-matrizes principais de ordem n -- l.
Por exemplo, se (pi)t'': são os autovalores da sub-matriz principal superior, temos

n l

llü.

j =i ,j# {

ÀÍ)

- À{)
(çj")) ' (2.1 1)

para { :: 1, 2, . . . , n

A propriedade de intercalamento 2.1 é uma condição necessária e suficiente para a recons-
trução de um sistema fisicamente real, onde os autovalores (p{)r't são chamados de espectro
intercalado.

A reconstrução do sistema massa mola é feita primeiro reconstruindo-se a matriz de Jacobi
J, e posteriormente separando as massas e constantes de rigidez a partir de J mediante o

processo detalhado a seguir. Soam p e ei os vetores de n componelates p = (1, 1, . . . , 1)]", e
ei = (1, 0, . . . , 0)r respectivamente.

A estrutura da matriz Ã.' implica ein

Ãp = Atei (2.12)

(2.13)

Co)no J B :K'(B')':, te-nos

BJBp -- k\e 1 )

ou, equivalentemente,

J(mt/' , mi/' , ,my')' (klmi:/' , 0, ,0)r. (2.14)
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Se 3/ = (3/t , 3/2, . . . , 3/.)r # 0, é solução do sistel-na

Jy = el,

então

(m{/', mi/', . . . , mJ./')' - k:mi:''Z',

onde pode-se mostrar que Z/{ > 0 para todo { = 1, . . . ,n. Temos então,

h? 1,2,...,n.

(2.15)

(2.16)

(2.17)

Logo

=:Z/? { 2,...,n-l

«.-««(:y,:-:,,, ,«
lida por

(2.18)

(2.19)

ou,

Se a m;

(2.20)

ão 2.20, a última massa do sistema é dada por

rQT
"-i , ~ :, (2.21)

1 + \' f -% \
EÍ \. p« ,/

e portanto, a matriz massa é totalmente determinada. Para determinar a matriz rigidez usamos
a relação 2.6, ou seja, K' = (.Br)-tJB-:

Resumindo, a reconstrução do sistetna pode ser obtida através do seguinte algoritmo

AI,GOR}TMI0 2.3:

Dados os espectros (À{)T e (/i{)T':, e a massa total ml. do sistema:

1. Reconstruir a matriz de Jacobi J usei)do Lanczos a partir de (À{)f

2. Resolver o sistema linear 2.15. determina.r íql.\n

for conhecida, então, pela relaçl

n. l
e (pí)l (algoritmo
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3. Calcular m. de 2.21.

4. Usando 2.19, encontrar (mÍ)T l

5. Formar Ã4 = diaglmt,m2,...,m.} e K' =(Z?r)'tJB-i, onde B é dada por 2.3

2.3 Análise de Sensibilidade de Sistemas Massa-Mola

Apresentamos nesta seção, uma análise de sensibilidade para sistemas massa-mola que será
necessária posteriormente para a resolução do problema DDSMIMI.

Na seção anterior, foi estabelecido que a reconstrução do sistema (M, K') pode ser feita de
maneira única a partir de (Ài)f, (p{)t't e o favor mr. A estratégia de solução do problema
DDSMMI, que será descrita na seção 2.4, considera os parâmetros de massa e rigidez como
funções do espectro intercalado p = (pl, . . . , p« i) e uma busca de uln sistema (M*(p), K*(/i)).
Esta busca e feita através da minimização da função objetivo F'(p) definida por

E
{:=1 {=l

F'(P) = ("';(p) - m{)' + >1:(k;(p) - ki):,

sujeita à À; < pí < Ài++i. O espectro (À;)t são as freqüências do espectro procurado (M*, Ã.'*).
A resolução deste problema demanda o cálculo do vedor gradiente e da matriz Hessiana de F'(p),
sendo necessário uma análise de sensibilidade das massas e constantes de rigidez em relação a p.

Esta análise de sensibilidade é feita usando resultados mostrados em j101, onde foram estuda-
dos métodos numéricos para a solução de problemas inversos de autovalor. Entre os resultados
obtidos nesse trabalho, encontramos um algoritmo que permite desenvolver a análise de sensibi-

lidade de uma matriz de Jacobi em relação ao espectro intercalado. O algoritmo, chamado de
á-- Z)anczos, calcula as derivadas õkJ(p) da matriz de Jacobi J(p) em relação a pk, k = 1, . . . , n--l
e está baseado no algorit)no de Lanczos 2.1. Para evitar a perda de ortogonalidade dos vetores
qj(p) e calcular a matriz õkJ(p) com um custo computacional razoável, J(p) é calculada pelo aj-
goritmo 2.2 (Lanczos com ortogonalização completa) e as derivadas são calculadas a partir
do algoritmo 2.1. Este algoritmo é chamado de algoritmo (5-Lanczos com ortogonalização
completa:

.4Z;6'0R/TMO e.4; 6õ-Z;-«o. "m "foy.n«Z{«çã. c.«.PZ't.)( li01)

Calc«lar q:(p),e ai(p), ój(p), rj+: (p), qJ+:(p), .j+i (P),.7 = 1, 2, . . . , n -- l «sendo

o algoritmo de Lanczos 2.2

Para h = 1, . . . ,n -- l
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Calcular .5#q(t) (/z)

ai©(P) 2 lail@( 0 (P))rA@m(ii)

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

õ*,o+o(P) (A aj (p) /)ók q(j) (p) õk aj (p)õk q (.j)(/z) ÕkZ,j-i(P)qa '0 (P)

Z,J i(P)Õkq(j'U(P)

ÕkZ,j(P) :
(r(j+ :) (p))l"õkr(j+:) (/z)

ó*qo-'-o(P) :-
loj (P)) '

'iÉaj+t(p) := 2(ÓÊq(}+i)(p))l"Aq(j+t)(p)

Este algoritmo requer 0(2n3) operações.

A análise de sensibilidade das massas e constantes de rigidez pode ser resumida nos seguintes
passos:

1. Usar o algoritmo 2.3 para determinar a matriz J, o vedor 3/, a n-ésima massa m., a matriz
massa M e a matriz rigidez K'.

2. Calcular a matriz õiJ(p) a qual contem a informação das derivadas da diagonal e co
diagonal de J ein relação a p. Este passo é feito usando o algoritmo 2.4.

3. Resolver o sistema de equações J(p)óZy(/z)
equação 2.15 em relação a p.

.ólJ(p)3/(p), o qual se obtém ao derivar a

4. Calcular õlm.(p) a partir da equação 2.21

5. Calcular as derivadas das massas .ilzni(p), para { 1, ,ri, a partir da fórmula 2.19

6. Calcular as derivadas das constantes de rigidez ólk{(p), para {
relação K' = (-Br)--:JB't

1,...,n, a partir da

Em todos os passos anteriores a derivada õi é calculada para Z - 1, . . . , n--l. O custo computacio-

nal para obter as derivadas das massas e constantes de rigidez é aproximadamente 0(2nS+n2+n)
operaçoes.

Derivadas de segunda ordem também serão necessárias. Estas são calculadas usando uma
versão de segunda ordem do método (í-Lanczos, chamado de ó2-Lanczos. O algoritmo calcula as
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derivadas parciais da matriz õkJ(p) com relação a cada variável pz, Z = 1, . . . ,n -- 1. Primeiro,
usa-se o algoritmo 2.1 para calcular a matriz J e po$eriorment,e duas zçae$ oalga1ltmo 2.3 para
ÓÊJ(P) .

.4ZGOR/TM0 2.5; 6Õ2-Lanczos com orfogoncilázação como/efa)( j101):

Calcular q:(p), «t(p), eój(p), ,j+:(p), qj+"(P), «j+i(P),J = 1, 2, ..., n -- l --sa«do

o algoritmo de Lanczos 2.1

C-lc«lar ó#qi(p), óÊ':(p), eõkbj(p), õk,j+:(P), ákqj+t(p), Ók.j+-(P),

J :: 1, 2, ...,n -- l usando o algoritmo õ-Lanczos 2.4

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

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

Calcular óZ.5Êg(t)(p), õl'5Êat(P) := 2((Ózákq(i)(p))rAq(i)(p) + õkq(i)(p))rAõZq(i)(p)

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

õlõ r(j+t)(p) = (A - aj(p)/)õtõkq(j)(p) - õzaj(/i)õtq(j)(p)

-ãlõtaj(/z)qm(p) óÊaj(p)dIgO)(p)

ÓzÕ bj-i(p)q(j i)(/z) - õkbj-t(/í)ólq(j-i)(p)

ÕIÓj-l (P)(ikq(.j-i)(P) - bj-t(P) 5Z(Fkq(j-i)(P)

õzõkbj(p) =ÍZ,j(p)((ólr(j+i)(p))rój;r(j+i)(p)

+(r(j+ t)(p))r ÕI óx; r(j+:)(p))

- õz ój(p)(r(j+:)(p))rõk r(j+t)(p)}/(ój(p))'

ÕiÓ q(j+t)(P) = {(Z)j(p))2(õzZ)j(p)õkrO+:)(p) + Z)j(/i)ólõkr(j+t)(p)

-õlõÊbj(p)r(j+:)(p) - óÊh(p)õzr(j+i)(p))

2Z)j(p) õi Z,j(p)(ój(p) õtrO+:)(p)

-õkój(p)rO+ (p))}/(Z,j(p)y

õló aJ+t(p) = 2((ólÕhq(j+t)(p))rAq(.Í+i)(p)
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+('5Ê g(j+i)(p))rAõl q(.f+t)(P) )

De maneira análoga às derivadas primeiras das massas e constantes de rigidez, a partir do
algoritlno 2.3 podem-se desenvolver fórmulas para as derivadas segundas desses parâmetros em
relação a p («« li01).

2.4 Estratégia para a solução do Problema DDSMM

Nesta seção, é mostrada uma estratégia para resolver o problema DDSMM, cuja formulação foi
feita na seção 2.1. Para mostrar a estratégia de solução, precisamos fixar o nosso sistema a ser
analisado, o qual será submetido ao nosso critério de dano já estabelecido. Consideremos então

o sistema (K', M) com constantes de rigidez e massas conhecidas dadas por (kí)T e (mi)T. Seja
(À{)i o conjunto de frequências do sistema antes dele ser colocado em serviço. Supondo que o
monitoras-mento do sistema indique alterações em seu comportamento dinâmico, as quais se inter-
pretam colho mudanças nas freqüências naturais, define-se um novo conjunto de freqüências que
denotamos por (À{)i , chamado de espectro da estrutura danificada. Estas mudanças no com-
portamento dinâmico serão analisadas a partir dos parâmetros de massa e constantes de rigidez.
A análise deve levar em conta o fato que quando uma estrutura sofre algum dano, estes são loca-
lizados. Ou seja, o dano se caracteriza por reduções específicas de rigidez, deixando as restantes
inalteradas. E por isso que a estrutura danificada é sei:nelhante à estrutura ideal, mudando só
a rigidez onde o dano acontece. É natural, então procurar o sistema danificado (K'*, .A4*) mais
próximo ao (K, M), o qual tenha como espectro o espectro da estrutura danificada.

A busca será feita usando o fato que o sistema (K'*, M*) pode ser considerado como uma
função do espectro intercalado p, ou seja, K'* = R'*(p) e .A4* = M*(p).

Consideremos então a seguinte função objetivo:

F'(p) - 0>:(«z;(p) - mi)'+(1 - 0) >1:(k;(p) kí)',(2.22)
z :: l { = l

onde 0 < 0 < 1. O sistema que contém a informação necessária será obtido da solução do seguinte
problema de minimização:

n

Minimizar F(P)
-; < pi < Àh:

(2.23)

(2.24)sujeito a
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A inclusão do parâmetro 0 justifica-se pelo fato de que o nosso conceito de dano não contempla
mudanças rias massas do sistema, e sua função é diminuir as possíveis diferenças nas massas
beco llstruídas .

Na resolução do problema de minimização 2.23-2.24, será usado um algoritmo desenvolvido
ejn jlll, o qual usa técnicas do tipo Lagrangiano aumentado com restrições de canalização. Mais
detalhes do método podem ser encontrados no Apêndice A.

Para o uso do método de minimização é preciso calcular o vedor gradiente

','«, - (T,W, . . . ,W) (2.25)

e a matriz Hessialla

wo'M) - lg;:el:,, . (2.26)

Vemos que para o cálculo da derivada primeira e segunda do funcional F', necessita-se das
respectivas derivadas do sistema (K'*, M*) eln relação a p. Estas derivadas são calculadas usando
os resultados da seção anterior.

2.5 Exemplos de detecção de danos

Nesta seção final, alguns exemplos de detecção de danos serão mostrados. Em termos reais.
as frequências da estrutura danificada deveriam ser fornecidas por técnicas de monitoramento

especializadas. Do ponto de vista numérico, isto pode ser simulado da seguinte forma: dado
um sistema com distribuição de rigidez e massa (ki)t e (mi)i' respectivamente, diminui-se uma
rigidez de maneira arbritat'ia, chamando o novo sistema de sÍsZema danãPcado o qual denotamos
por (K'*, M':). Usando algoritmos conhecidos para a resolução do problema generalizado de

autovalor, calculamos o espectro deste sistema, que será denotado por (À;)T e chamado de
espectro da estrutura danificada.

O algoritmo desenvolvido elrl jlll precisa de um valor inicial para a busca do mínimo. Este
valor inicial de p não é conhecido e, portanto, precisa ser fornecido de alguma forma conveniente.
Experiências numéricas indicam que este valor inicial para p precisa ser gerado de tal forma a
encontrar uma direção de descida ao mínimo. Um problema detetado neste processo é que em
alguns casos o método só determina mínimos locais da função objetivo. Experimentos numéricos
indicam que existem vários pontos de mínimo local em torno de ui:n mínimo global p*, e pro-
vavelmente os mínimos locais ficam presos num vale da função, não permitindo encontrei uma
direção de descida ao mínimo. E poi isso que para relaxar o processo de minimização a massa
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total mr foi considerada como uma variável independente. h/tais detalhes sobre este relaxamento
das restrições podem ser e!!çgntradas em 1101:

O sistema escolhido para simular detecção de danos é o sistema massa-mola constante forma-

do por massas e molas de rigidez igual a 1.0. Os resultados são mostrados nas Figuras 2.1-2.3.

Na figura 2.1, são apresentados os resultados obtidos para uma diminuição induzida de 50%
na rigidez k4. Diferentes valores de a foram testados com 7t :: lO.

Na primeira coluna desta figura são mostrados os resultados relacionados com a reconstrução
dos parâmetros de rigidez. As constantes cle rigidez reconstruídas são comparadas com as cons-

tantes de rigidez conhecidas kí = 1.0. Notamos que se o valor de 0 é diminuído, a diferença entre
as constantes de rigidez conhecidas e as reconstruídas fica mais acentuada na quarta rigidez.

Na segtmda coluna da figura 2.1 se mostram as ]-nessas conhecidas e as encontradas. A
medida que 0 diminui as massas encontradas aproximam-se as massas iniciais.

Na figura 2.2, são apresentados os resultados obtidos para uma diminuição de 90% na rigidez
É;4. Os valores de 0 e n são os ]nesmos da figura anterior e as colunas tem a mesma interpretação.
Neste caso a perturbação foi aumentada já que lla prática os danos podem ser mais agudos.

Finalmente, na figura 2.3, um valor de n maior íoi testado, obtendchse resultados aceitáveis
em relação à diminuição de 90% na rigidez k20. O peso do parâmetro 0 bica evidente tanto na
melhora das aproximações para as constantes de rigidez que não foram perturbadas, como para
as massas reconstruídas.
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Resultados numéricos indicam que uma penalização baixa para as constantes de rigidez deixa
estes parâmetros variarem de forma que não é possívç] ]ocalizar de maDQ1lg: ç44lia:!} !pç€1l dadano.
De fato os danos apresentam-se de maneira localizada, e portanto, muitos dos parâmetros de
rigidez leão mudam. isto motiva a penalização considerada no funcional F'(p).

Os resultados obtidos mostram que a técnica pode ser usada de maneira eficiente pata a
detecção de perdas nas constantes de rigidez de um sistema. O fato de usam algoritmos robustos
e precisos para calcular o vedor gradiente e a matriz Hessiana, fazem esta técnica atraente do
ponto de vista numérico. Porém, o uso do parâmetro 0 é inevitável para aun)enter o desempenho
da técnica. E por isso que uma reformulação da nossa estratégia, considerando uma função
objetivo independente das massas, seria mais efetiva. Esta llova estratégia deveria incluir uma
reformulação da nossa definição de dano usada até agora, o que será abordado nos capítulos
seguintes.



Clapítulo 3

Um Modelo de Elementos IFinitos
para a Barra

No Capítulo anterior foi apresentada uma técnica pata a detecção de danos em um sistema
massa-mola. A diminuição nas constantes de rigidez das molas foi o critério aplicado para
decidir se ele apresenta dano. Na linha dos problemas de detecção, existem trabalhos onde o

conceito de dano está ligado a parâmetros geométricos. Por exemplo, lü'icke e Wu em 1461, Wu
em 1451, 1471 e 1481, trabalham com localização de bloqueios em cârlos e cavidades retangulares.
Uma reformulação do nosso modelo de massas e molas em termos de parâmetros geométricos
será considerada para fazer nossa técnica mais efetiva, porém restrita a uma classe específica de
problemas. As discietizações conhecidas na literatura apresentam uma dependência das massas

e molas em termos de áreas, densidade e módulo de Young. Um caso particular, e de grande
interesse, é uma barra que possua densidade e módulo de Young constantes. Isto permite
deixar a dependência do n)odeio só nas áreas, conseguindo-se assim a localização do dano e
sua quantificação. Na primeira seção deste capítulo, apresentamos um modelo baseado numa
discretização usando elementos finitos. A formulação matricial da discretização permite que a
reconstrução das áreas seja feita em termos de uma frequência e o modo de vibração respectivo, o
que é atraente do ponto de vista prático. A reconstrução é sensível a ruídos incluídos nos modos

de vibração. Esta sensibilidade aumenta quando o talrianho da discretização é incrementado,
mas o uso de informação adicional nos permite diminuir de maneira eficiente esta sensibilidade.
Em particular, uma técnica de filtragem da informação é apresentada permitindo diminuir a
quantidade de dados adicionais requeridos para a detecção de danos. Finalmente, apresentamos
alguns exemplos de detecção de dano.

25
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3.1 Um l-modelo de Elementos Finitos para a Barra

Clonsideremos a equação 1.2, que governa as vibrações longitudinais da barra de comprimento
L, densidade e módulo de Young constantes

d dai.

É'('lã) + 'p'i" - o, o < « < z;, (3.i)
onde V' = T, e cmadições de contorno u(0) = uo = 0 e u'(L) = Qo = 0. A foin)ulação usando

resíduos ponderados é descrita col-no

0-
' « (á'«:, * «««) '«0 (3.2)

onde m é a chamada função ponderação.

A formulação fraca da equação 3.1 é dada por

.-/'(«g: ««««)~« «.«,~..

A base do método de elementos finitos é aproximar a equação diferencial 3.1 em cada elemento
da discretização mostrada na âgura 3.1, a qual foi obtida dividindo a barra em elementos de
comprimento Àe com extremos X.,i e Xa.

(3.3)

L

Figura 3.1: DiscrefÍzação da barra com espaçamerzZo unli/orbe

A aproximação polinomial da solução em um elemento é dada em geral pela fórmula

u'
n

lJ
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onde uj são os valores da solução nos nós de cada elemento e @{ são as aproximações em cada
elemento. Neste caso serão usadas aproximações por funções lineares. Então, temos para cada
elemento

Ue .: an + b

As constantes a e b podem ser determinadas de maneira de satisfazer U'(X,4) = uf e P'(XB)
u;. Uma vez encontrados os valores de a e b , a aproximação para Ue fica determinada por

U'(z) - V'f(")uÍ + V';(z)u; )l:@ (z)u;

onde as funções @(e) e @(e) são definidas por

2

]J
(3.4)

@ld(n)
XB -- n

Xn -- X...l

@$''(«) -Ê xh
-x...i

Substituindo u na formulação fraca pela aproximação pe(Z) e V,(e) e @(') por w, obtemos as
fórmulas para as matrizes rigidez e massa respectivamente, para cada elemento:

(K-)Íl? - c' «.$'«

-«'e- l:l«.d'w'«.
Calculando as integrais, temos para cada elemento as matrizes

1 1
Ã.'(e) .

e

h. 1 1

, l , (3.6)

onde he e .4e são o comprimento e a área por elemento respecbivatnente. Para obter as matrizes
rigidez e massa globais, fazemos a montagon das matrizes K(e) e À/(e), o que nos leva ao
problema generalizado de autovalor

(K' - ÀM')u l3.7)
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onde À = ê#7, À. #. As matrizes K e M são dadas por

,4t + .42 --.42

--.42 .42 + .4a '43

(3.8)

2.Át + 2.4a .42
-4e 2.4u + 2.43 .4a

(3.9)
.4n-l 2..'1n-l + 2.4n .4,,

.47. 2.4.

A estratégia de transformar esta equação generalizada de autovalor em uma equação simples
de autovalor será abordada posteriormente. Agora mostramos uma outra estratégia para obter
um método de reconstrução dos valores discretos . A ideia é escrever a equação 3.7 de maneira
que os modos de vibração (uí)i soam os dados e os valores discretos das áreas as incógnitas.
Soam,

É' .42,d3,...,Á.)

(«{)r = u{ ui-:

(Z)i)f = ui-i + 2uí

(ci)T't = 2ui + ui+l

uo =0,

e as matrizes

0 a2 a3 0

(3.10)
CZn,--l --(Zn

0 a.

bt ci
0 b2 c2

(3.11)
b.-t cn.l
O b.
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Então, a equação 3.7 pode ser escrita como

(H: - ÀH2)É (3.12)

Notamos que as matrizes .llt e H2 contém a informação dos modos de vibração, e o vedor .Ê os
valores discretos das áreas. Da i-ésima linha da equação 3.12 temos

a{.4{ Àbi.4i ai+i.Ái+i + Àq.4Í+t, (3.13)

válida pata d rl -- 1, . . . , 1. Assim, para duas áreas co)lsecutivas,

«: - (T3)':*: (3.14)

A partir desta última relação é possível construir um algoritmo de reconstrução dos valores
(.Á{)i . Primeiramente, observamos que os valores ai,bi e c{ são funções das componentes do vedor
u. Se o valor de À é conhecido, um processo de reconstrução é implementado desde que um favor
adicional seja incluído, por exemplo, .4n. Esta reconstrução é baseada no trabalho de Ram e
Gladwel1 1391, os quais trabalham na reconstrução de um sistema massa-mola a partir de uma
freqüência e dois modos de vibração. Assim, é possível construir os valores discretos das áreas

a partir de uma freqüência de vibração À e o respectivo modo u , os quais denotamos pelo par
(À,u). Os passos para fazei a reconstrução são resumidos no seguinte

ALGORITM0 3.1: (Calculo das áreas Q partir de um par ÇX,ub)

Dados um autovalor À, o autovetor correspondente d = (ui, u2, - - ,u.) e a n-ésima área .4.,
o seguinte algoritmo reconstrói a distribuição de áreas

Calcular os coeficientes

(a{)f, (b{)t e (q)T':

Para d = n -- l, . . . , l,

calcular (.4i)T'l a partir de 3.14

3.2 Exemplos de Reconstrução

A seguir, mostramos alguns exemplos de reconstrução para diferentes distribuições de áreas e
tamanhos das discretizações. Uma forma de obter o par (À, d) numericamente é escolher uma

distribuição de áreas conhecida e resolvem o problema generalizado de autovalor 3.7. A partir
do par, e usando o algoritn)o 3.1, calculamos os valores discretos da função .4(z)/L, com L=10,
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em pontos igualmente espaçados do intervalo ]O, 1]. Para mostrar a eficiência e precisão da

reconstrução, o erro relativo (em escala log10) entre as áreas calculadas pelo algo!!.iJ!!WO g as
conhecidas é mostrado também na Figura 3.2 para cada caso.

t0 20 30 40 50 m n m n
rumeío êAnn

ana cartieciiB .-.---.

Áreas erconla:lB

os

!

Q

.Q5

Figura 3.2: Gr(ecos dü geomeZr a e o erro re/afÍuo para .4(n) =
4(1 -- z)3 + (l -- z)2 + 1 -- z + 0.1 e .4(z) = 1 -- z respecl lamente

0.3 + õi e
( aF -- 0.5) 2

(0.25) Á(g)

a

D 20 n 40 SO m N U m
HiryD(band

10 a m 0 SO m 70 m m l
rAn13mÜAen

,:
10 a n 0 EO m 70 H n tm

  
10 20 n 0 EO n 70 m n l

  
0 20 n q !0 m 70 m a lm
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3.3 O modelo fisicamente realizável

Aspectos importantes em praz/Chás de íderzllHcação de parámefros são a análise de existência.
unicidade e sentido físico. O estudo de condições necessárias e suficientes para a existêllcia e
unicidade envolve a análise dos dados para fazer a reconstrução viável e de maneira única. Uma
condição de existência imediata para construir a distribuição de áreas (.4i)t'i a partir do par
(À,ã) é ai -- Àbí # 0. Condições para a unicidade da reconstrução são estabelecidas a partir do
fato que o favor adicional .4. determina a diferença entre as diferentes reconstruções.

O sentido físico dos parâmetros reconstruídos refere-se à positividade dos valores discretos das
áreas, o que faz com que a reconstrução sqa fisicamente realizável. Pela forma da reconstrução,
vemos que se a n-ésima área é positiva, as restantes áreas (.4{)t''i serão positivas desde que a
rpl,rãn

Problemas de instabilidade numérica apresentam-se quando os termos ui-i e uÍ+i ficam
muito próximos. A diferença destes termos aparece no denominador de 3.14 como o termo ai, de
maneira que pequenas porcentagens de erros em ui.i e ui+i podem produzir uma porcentagem
grande de erro em ai. Porém, este problema pode ser superado usando informação adicional
como veremos posteriormente

3.4 Erros na medição dos dados

Os exemplos apresentados na seção 3.2 mostram que a reconstrução pode ser feita de maneira
efetíva a partir do par (À,d) desde que as condições da seção 3.3 sejam satisfeitas. Nestes
exemplos, tem-se obtido o par (À,ã7) numericamente e os resultados obtidos pala as áreas são
excelentes. Cabe então a pergunta: o que aconteceria se o par, ou paire dele, não são fornecidos
de maneira exala ? O propósito desta seção é justamente responder esta questão. Do ponto
de vista prático, para fazer a reconstrução precisa-se medir a frequência natural e o modo de

vibração associado, requerimento que pode ser muito exigente. De fato, existem técnicas para
medir o par, as quais dependem da precisão dos apai'elmos usados. Então, é razoável pensar que
o par (À,{i) esteja contaminado com algum tipo de ruído o qual se apresenta como perturbações
aleatórias introduzidas no par. Alguns autor'es observam que as medidas dos modos de vibração
são menos precisas (ver j41], 1401 e j121), e que as frequências naturais podem ser medidas com
uma porcentagem baixa de erro.

O nosso objetivo agora será analisar o comportamento do método de reconstrução quando
algum ruído é incluído nos modos de vibração. Para simular este ruído, introduzimos pequenas
perturbações aleatórias nos modos de vibração da ordem de até t%. O valor de t é variável em
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Tabela 3.1: Diferentes testes mostrando a inHuência dos ruídos nos modos

geral, devido à não existência de uma medida convencional para a precisão da técnica usada na

medição dos modos. Pala o modelo em estudo, uma perturbação aleatória de até +/- 0.1% foi
considerada por Gladwel1 1391 e Ram 1361, os quais trabalham com um modelo de barra do tipo
fixo-livre como o estudado neste trabalho. Consideremos a barra uniforme .4i = 0.1, d = 1, . . . ,n
e uma discretização do intervalo 10,11 de 10 elementos igualmente espaçados. Os resultados
obtidos quando introduzimos perturbações aleatórias nos modos são resumidos na Tabela 3.1.

Nos testes mostrados nesta Tabela, se mostram os números aleatórios õ!, que equivalem a
erros de 0.1%, e as componentes do vedor perturbado u** que foram determinadas pela fórmula
(u;*) - u{(1. + '5i). Se mostram também os valores .A; das novas áreas recuperadas pelo método.
Apesar da queda tlà precisão das áreas reconstruídas, o sentido realizável das áreas não é perdido.
Esta perda na precisão dos valores calculados acontece porque pequenos erros nos modos ind uzem

erros nas diferenças u(i) - u({ -- 1). O probletna é que ocorre cancelamento se u(ã) e u(í -- l)
estão próximos, o qual acontece quando n é incrementado. Este tipo de diferença aparece na
equação 3.15, especificam-mente nos terlrios a{.

Porém, usando informações adicionais, pode-se diminuir esta sensibilidade. A idéia é usam.

s autovetores contaminados para s ? 2, com os seus respectivos autovajores. Com s pares, é
resolvido um sistema de equações no sentido dos mínimos quadrados, obtendo-se uma melhora

na precisão das áreas reconstruídas à tnedida que s é incrementado. Neste caso, se mais de un]
autovetor contaminado é usado, pode-se escrever a equação 3.14 como uma equação vetorial.
Suponhamos que são conhecidos s vetores contamina-dos (u(j)): , oi\de

«n - («ID,«9), «9), . . . , «g))',

    Teste 2 l Teste 3

b        
  9.14464E-04 0.1063268 9.27001E-04 0.1012863 8.6877E-04 0.1092767
  2.35097E-04 0.1064713 8.348561F04 0.1012676 2.6596E-04 0.10940852

3 6 .49007E-04 0.1062612 8 .71710E- 04 0.1007523 7.4275E-04 0.1096767
4 7 .13234E- 04 0.1063298 2 . 94257E- 04 0.101632525 8 .8160E- 04 0.1086862
5 9 . 74221E- 04 0.1061996 1 .21077E- 04 0.10097294 9.7262E-04 0.10926342
6 -4.32465E-04 0.1074511 9 .98621Ç 04 0.1020312 9 .9564E- 05 0.1100180
7 7.22063E-04 0.1051117 7.34547E-04 0.0994793 9.92641Ç04 0.10834196
8 8.50466E-04 0.1063105 4.33947E-04 0.1018516 1.5865E-05 0.1109398
9 -8.00006E-04 0.1102774 1 .694101h 04 0.1018377 8.8939E-04 0.1108562
10 1.79246E-05 o.1000000 3.63024E-04 o.1000000 8.4397E-04 o.1000000
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e os autovalores associados (ÀJ)t. Pala cada modo u(j) podemos construir a seguinte equação

$l:n'-a;ãP)).;ç; ãlr-il;zlDj.ã=' (3.15)

que é válida para J - l,...,s ; i= n -- l,...,l. Os termos alj),b(j) e c(J) são definidos
respectivamente colmo

(«ID)t

(Z,ÍD)I' = uÍ11: + 2.,P),
e

('f))r': 2ul +.,Í?:,
com

u(j) . 0

Então, podemos agrupar a informação deduzida para cada j na seguinte equação vetorial

' .ío - À:z,lo 1 [ .111: + À:.ín
.Í''- À,Ól4 l l «IÍl:+À,cÍ''
.ÍD - À:óln l l..4:l + À3'l ) [«:*:] . l3.i6)

.(')

Definimos então os vetores;

"lil: + À..I''

Ã - («lo À:z,in,.ID -À,óm,...,.l4 z,íü'

ÕÍ IP: + À:.lO, .l?: + À,cl'', . . . , .l?: + À,cl4)'
Assim , a equação 3.16 fica

ã,.4: (3.17)

Se o valor de .4i+t é conhecido, a equação 3.17 transforma-se num sistema sobre-determinado

de equações para '4i, onde tem-se s equações e un)a incógnita. Para a solução deste problema
sobre-determinado, usamos as técnicas desenvolvidas pala resolver sistemas lineares no sentido

dos mínimos quadrados. A idéia é encontrar um valor .4i para o qual a distancia entre .f).4i e
Qí.Ai+l seja mínima o que equivale a minimizar a norma

ll,(..4{)ll2 l.ê..4i - Õ..4:.-:ll,

Uma das técnicas para a resolução de uln sistema linear .4sç = b onde A é de ordem m x ll

(m>n), é a procura de uma solução de mínimos quadrados. Dependendo do posto da matriz A
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á l «tF U(3) U(6)

Tabela 3.2: Modos de vibração usados para s=6

(completo ou deficiente), diversos métodos existem pata a resolução do sistema linear referido.
Um deles é o chamado método das equações normais o qual resolve o sistema ,4r.4n - .4l"b
calculando primeiro a decotnposição de Cholesky da matriz .4r..4, pala depois transformei a
equação ein dois sistemas lineares triangulares.

Uma idéia similar pode ser aplicada para a equação 3.17. Pré-multiplicando essa equação
por /7 ) temos a seguinte relação entre as áreas consecutivas .4{ e .4Í+t

'''l{ = iÍ'R'B''4i+i { = n - l,...,l.

Antes de usar informação adicional, observa)nos que a peida de precisão na reconstrução é cau-
sada pelo fato que pequenas perturbações nas componentes do vedor u produzem cancelamentos

nas diferenças entre componentes consecutivas de u. Porém, se usarmos informação adicional,
essas diferenças são dominadas por aquelas onde não acontece cancelamento. Essa é a justifica-
tiva que faz a equação 3.18 controlar a sensibilidade da reconstrução a ruídos. Vejamos agora o
que acontece quando é usado mais de um autovetor e seus respectivos autovalores

A Tabela 3.2, mostra os modos de vibração usados antes deles serem contra-mina-dos. Na
Tabela3.3 são apresentados os valores aproximados das áreas para diferentes valores de s. Cla.
ramente, as aproximações melhoram conforme o valor de s é aumentado, o que confirma o fato
que usando informação adicional pode-se diminuir a sensibilidade do algoritmo 3.1

Na Tabela 3.4 mostra-se os erros relativos entre as áreas conhecidas e as aproximadas usando
a ]loima do máximo. Os resultados pala os erros são razoáveis se é levado em conta que a
aproximação inicial era prqudicada com o uso de um autovetor contaminado

7'

Z

{ -: n -- ] (3.18)

l -0.009503 0.267006 -0.429766 -0.568780  -0.727429

1 , 0.178778 0.475809 -0.607781 -0.516441 0.210433 0.227589

  -0.262651 0.058089 0.429766 0.099866 0.606754 0.656223
4 0.340056 0.559347 o.oooooo 0.607113 -0.400267 0.43290]
5 0.409088 0.415872 0.429766 0.451386 0.481522 0.52078]
6 -0.468047 0.181743 0.607781 -0.197263 0.550921 0.595838
7 0.515481 -0.092004 0.429766 0.630497 0.309156 0.334362
8 0.550222 0.345695 o.oooooo -0.375216 -0.647646 0.700449
9 -0.571415 0.524030 0.429766 0.289807 0.106528 0.115213
10 0.578538 -0.588132 0.607781 0.638356 0.680976 0.736496
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Tabela 3.3: Valores das áreas usando informação adicional (ruído de 0.1%)

S ll.4.p,. .A.,. ll

Tabela 3.4: Erro relativo entre as áreas conhecidas e as reconstruídas (ruído de 0.1%)

l 3.7483046489474D-03
2 4.5741389102497D-04
3 2.4428603331570D-04
4 2.1026835405406D-04
5 1 .6732023602000D-03
6 1.3550933314784D-04

Z s = l s :: 2 s=3 s=4 s=5 s=6
  0.102888 0.100457 0.099755 0.099815 0.100167 0.100067

2 0.103162 0.100259 0.099939 0.099846 0.100046 0.100038

  0.102941 0.100020 0.100046 0.099949 0.100021 0.100021
4 0.102996 0.100285 0.100038 0.099915 0.099835 0.099985
5 0.102356 0.100168 0.099948 0.099831 0.100028 0.099925
6 0.102799 0.100344 0.099877 0.099789 0.100042 0.099895
7 D.103339 0.100146 0.099949 0.099872 0.100081 0.098644
8 0.103748 0.100089 0.100039 0.099958 0.100060 0.099944
9 0.102462 0.100220 0.100064 0.099840 0.]00073 0.099990
10 o.100000 o.100000 o.10000 o.100000 o.100000 o.100000



3tK;APITUL0 3. UM MODELO DE ELEMENTOS FINITOS PARA A BARRA

Tabela 3.5: Testes de reconstrução de áreas incluindo ruído de 1.0% nos modos

Vejamos agora o que acontece se o tamanho da perturbação é aumentado. Consideramos
erros de até 1.0%o, ou seja , se u{ são as componentes exatas do autovetor associado ao autovalor

À, as novas compo"entes do vedor u são dadas por (u;*) = ui(l. + (ií) onde ó{ C 1-0.01,0.011. Na
Tabela 3.5, são mostrados os resultados para a distribuição .4{ = 0.1, com n = lO.

Diversos testes lluméricos foram feitos para analisar esta porcentagem maior de perturbação.
Para este caso, erros da ordem de 30% ou mais em relação aos valores conhecidos das áreas
foram detetados. Se informações adicionais são usadas junto com a equação 3.18, obtemos os
resultados )-mostrados na Tabela 3.6. Os erros associados são mostrados na Tabela 3.7.

A ferramenta usada pala superam o problema da sensibilidade é relativamente simples na
sua formulação e razoavelmente barata. Na prática, os modos de vibração estão sempre conta-
minados com algum nível de ruído. Além disso, a medição dos modos apresenta dificuldades na
prática o que pode significar uma limitação do ponto de vista prático para este método.

  Teste l Teste 2 Teste 3

1]          
[r 7.097801Ç03 0.1368398 2 .06115E- 03 0.0675240 -5.07798B03 0.0406385
i 7.09023E-03 0.1330378 8 .60861E- 03 0.0661103 2.54391B03 0.0404325
3 7.45818E- 03 0.1412343 9.59301Ü03 0.0716312 5 .10322E- 03 0.0396138
4 8.95069E-03 0.1277391 6.58352B03 0.0646586 2.3166E-03 0.0412042
5 -2.02969E-03 0.1439440 1 .08431E-03 0.0672607 2 .93110E- 03 0.0397134
6 -2.20206E-03 0.1356996 1 .14442E-03 0.0657321 4.09773E-03 0.0425606
7 -4 .01281E- 03 0.1379452 3 .59592E- 03 0.0636618 3 .281261Ü 03 0.0375543
8 -1.66200E-03 0.1309493 8 .18633E- 03 0.0739292 5 .46091E-03 0.0395500
9 -6.84376E-03 0.1528412 5 .42625E- 03 0.066647241 5.01181E-03 0.0415091
10 1 .53328E-03 o.1000000 2.94494B03 o.1000000 -9.550941Ü03 o.1000000 1
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Tabela 3.6: Áreas reconstruídas usando informação adicional com s 7 (ruído de 1.0%)

S ll.Á.p,. .4.,. ll

Tabela 3.7: Erro relativo entre as áreas conhecidas e as reconstruídas (ruído de 1.0%)

l 4.1472240315836D-02
2 6 . 7423549191109D -03
3 3.6737327399406D-03
4 2.5915512259220D-03
5 1.7482894207063D-03
6 1 .0981891422831D-03

7 1 .0615448767804D-03

Z s= l s :: 2 s=3 $ :: 4 s=5 s=6 1 s=7
  0.129915 0.100085 0.103673 0.097408 0.098803 0.09890] 0.098938

2 0.133447 0.101569 0.102658 D.099451 0.098699 0.099559 0.100026
3 0.130586 0.098577 0.099847 0.099201 0.098798 0.099616 0.099858

  0.131288 0.101207 0.100475 0.098054 0.098713 0.099997 0.100055
5 0.123525 0.093257 0.099896 0.097769 0.098425 0.099854 0.100043
6 0.128765 0.097646 0.100434 0.099406 0.098251 0.099972 0.100268
7 0.135699 0.096249 0.099804 0.100171 0.098422 0.099797 0.099976
8 0.141472 0.097599 0.099824 0.099305 0.098734 0.100083 0.099795
9 0.124114 0.096744 0.101043 0.099356 0.099621 0.100095 0.100217
10 o.100000 o.100000 o.10000 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000
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3.5 Aplicação à detecção de Danos

Para aplicar o método descrito nas seções anteriores à detecção de danos em uma estrutura.
suporemos que o dano dão se encontra no extremo direito da barra. Este fato justifica o uso da ll-

ésima área como um favor adicional. Consideremos a barra uniforme .4{ = 0.1 e uma discretização
de 10 elementos. Pala simular o dano usamos a mesma estratégia aplicada pata massa-mola.

Colmo um primeiro teste, induzimos uma diminuição de 80% na área .4S, e calculamos o par
(À,u). Na terceira coluna da Tabela 3.8 são mostrados os valores discretos das áreas .4; que
o algoritmo 3.1 reconstrói, e na última coluna os erros relativos (em escala log10) entre as
áreas exatas e as reconstruídas. A diminuição imposta antes de aplicar o algoritmo foi debelada

á l «({) Á. l log10(e.r.)

Tabela 3.8: Detecção de um dalao usando modos sem ruídos

calculando o par numericamente. Os resultados são excelentes. Mas víamos o que acontece se
uln ruído de 0.1% é incluído nos modos de vibração. Os resultados são mostrados na Tabela 3.9.

Apesar da perda na precisão nas áreas que não são diminuídas, existe uma diferença entre a
área .4S e as restantes. As experiências numéricas mostram que o fato de incluir uin ruído nos
modos, não influi na localização do dano. Tentamos agora Jnelhorar os resultados usando dados

adicionais, o que é resumido Tabela 3.10. O uso de informação adicional per)note melhorar a
aproximação e, de fato, a intensidade do dano é melhor aproximada.

Outro teste feito com o algoritt-no 3.1 é analisar se é possível detetar vários danos. Como
um exemplo para ilustrar a inclusão de vários danos, consideremos a beira uniforme e as dimi-

nuições dadas na Tabela 3.11. Os resultados quando se usam dados adicionais, mostram que
as porcentagens de diminuição impostas a priori são detetadas e melhoradas como se mostra
na Tabela3.12. Quando o tamanho da discretização é maior, diferenças consecutivas dos modos

l 0.09716730 0.09999999 -10.0344585
2 0.19262091 0.09999999 l0.3473674
3 0.28467738 0.09999999 l0.8956734
4 0.37171314 0.09999999 -10.8764223

5 0.78722484 0.01999999 -0.09856444
6 0.86199686 0.09999999 -10.0775765
7 0.9215663] 0.09999999 -10.9371478
8 0.96488260 0.09999999 -10.1231477
9 0.99118176 0.09999999 -10.8397869
10 l.oooooooo l.oooooooo  



3.5. APLICAÇÀOÀ DETECÇ;ÃO BEBAMOS 39

Tabela 3.9: Testes mostrando a influencia dos ruídos na detecção de um dano

Tabela 3.10: Uso de informação adicional para detetar uln dano

  [ Teste 2 'lFeste 3

+         õí l .,41

l -9.1311B05 0.089673 -1 .75297E-04 0.095831 8.6553E-04 0.094801
2 9 .72531]h 04 0.089482 7.9849281b04 0.095645 -2.76241b04 0.094690
3 5 .7337E- 04 0.090003 7.175902]$04 0.095765 9.3377E-04 0.094937
4 4.7368E-04 0.089666 1 .8913821Ç 04 0.095959 5 .06262E- 04 0.094239
5 1 .909131F 06 0.017923 5.4779261h04 0.019144 6.5400E-04 0.01898]
6 4.779181Ç04 0.089207 6 .834131b 04 0.097012 4.62524E-04 0.093737
7 6.00973B04 0.089554 8.439184E-04 0.093648 2 .99874E- 04 0.095089
8 1.63558B04 0.090480 -9.129751F04 0.099312 1.6537]$04 0.095722
9 9.56566E-04 0.087458 7.646368E-04 0.090368 7.88364]b04 0.092043
10 5.7853E-04 o.100000 5 .3489811b 04 o.100000 2.37226E-04 o.1000000

& s :: l s :: 2 s :: 3 $=4 s ::; 5 s := 6 s -- 7
l 0.104380 0.099070 0.099651 0.100424 0.099842 0.100183 0.099982
2 0.104085 0.099059 0.099776 0.103324 0.099882 0.100187 0.099915
3 0.104700 0.098638 0.099627 0.100214 0.099854 0.100105 0.100007
4 0.103665 0.099453 0.099498 0.100137 0.099800 0.100146 0.099924
5 0.019873 0.019908 0.020891 0.019951 0.019981 0.020025 0.020007
6 0.104373 0.099544 0.099615 0.099825 0.099890 0.09997] 0.100048
7 0.104612 0.099538 0.09969] 0.099860 0.099907 0.099988 0.100070
8 0.103836 0.099548 0.099717 0.099918 0.099960 0.099970 0.100025
9 0.106048 0.099380 0.099551 0.099965 0.100044 0.099944 0.099984
10 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000
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área l diminuição

Tabela 3.11: Porcentagens de danos induzidos para n=10

Tabela 3.12: Uso de informação adicional ($ 7) para detetar 4 danos

ficam cada vez menores, ocorrendo cancelamentos que podem levar a uma reconstrução errada.
Conseqüentemente, uma discretização mais fina demandará uma maior quantidade de dados adi-
cionais se uma boa aproximação é desdada. Para testar o algoritmo para n maior, consideremos
n ;:= 100, e os danos especificados na Tabela 3.13.

2 80%
4 40%
6 90%
8 50%

Z s -:l s :: 2 s= 3 s=4 s=5 s=6 s=7
  0.098180 0.099298 0.100718 0.099829 0.100194 0.100044 0.099990

P 0.019673 0.019842 0.020163 0.019972 0.020067 0.020008 0.019999
3 0.097566 0.099241 0.100346 0.099987 0.099989 0.100147 0.099997
4 0.059428 0.059842 0.060216 0.059901 0.059933 0.060026 0.059994
5 0.099119 0.099498 0.100305 0.099604 0.099917 0.100265 0.099998
6 0.009944 0.009994 0.010011 0.009995 0.010018 0.00999] 0.009998
7 0.099916 0.099957 0.100229 0.100092 0.100091 0.099972 0.09998]
8 0.049956 0.050169 0.050057 0.050029 0.050014 0.049991 0.049994
9 0.099058 0.010026 0.100189 0.100037 0.100018 0.099993 0.099996
10 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000 o.100000
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áre! l diminuição

Tabela 3.13: Porcentagens de danos induzidos para n=100

área dano induzido l dano detetado

Tabela 3.14: Comparação entre as porcentagens de danos induzidos e danos detetados (n 100)

Mostramos na Figura 3.3 os gráficos pata a barra reconstruídas para s = 1,2,3,4,5 e 6.
Velhos que as localizações dos danos podem ser melhoradas se informação adicional é usada. Se
usarmos s -: l as aproximações obtidas não entregam uma boa localização dos danos induzidos.
Um outro problema é a intensidade dos danos induzidos; se observa que pala detetar danos de
baixa porcentagem de intensidade é preciso aumentar a quantidade de dados adicionais, pois as
oscilações produzidas pela reconstrução não permitem localiza-los. Na tabela 3.14, se mostram
os danos induzidos e a porcentagem de dalao detetado com s = 6.

Uso de Filtro na reconstrução

Os resultados mostrados na seção anterior mostram que com o uso de iníoimação adicional,
pode-se melhorar a detecção dos danos. Os resultados são aceitáveis, e confirmam que o fato de

usar informação adicional melhora consideravelmente a reconstrução da distribuição das áreas e,
portanto, é possível debelar a localização do dano. Uma restrição prática imediata é o alto custo

que implica medir os s pares (À,u). Uma forma de evitar fazer estas medições, é aproveitar
a informação gerada a partir de s::l, ou seja usar um par (À,u) o qual na prática é o caso
ideal. Experiências r)uméricas mostram que a inclusão de erros nos modos de vibração afetaln as

20 20%

40 90%
50 50%
60 30%
80 5%

20 20% 19%
40 90% 90%
50 50% 50%
6() 30% 30%
8() 5% 4,9%



4X;APITtJZ0 3 UM MODELO DE ELEMENTOS FINITOS PARA A BARRA

Áreas aoxlra:kE

02 02

i
Q

g o
i
3

=:=r===.=j:=::C=V=CÜ<!!:gy=VÀA.

::::::-$:::j-:«=;;:;:aQ=;q*f

!

g
g o
B]

<!"--?''""'
-......À........h

02 a2

44 44

l® lO

02

!

Q

!

3

.['"'r'----:---«:--=:-i.u=-J\-::

.04

10 a a # 9 0 H ® n lm
nureío (bABas

s=4

Figura 3.3 Z?arfa reconstruída para s -: 1, 2, 3,4, 5 e õ. Erro de 0./% na rrzed ção nos modos dc
vibração



3.6 US0 0E F'nl'RO

aproximações das áreas a serem reconstruídas especialmente quando o tamanho da discretização
é aumentado. Porém, estes erros nos modos não afetam sensivelmç!!jlQ B.!oç1111gêção da dano
como pode-se ver por exemplo na Tabela 3.9 da seção anterior. Este fato motiva a fazer algum
tipo de ./iifzagem dos dados gerados procurando melhorar as aproximações.

Uma idéía diferente a ser considerada na recollstrução é usar, ao invés da última área co-
nhecida, varias áreas escolhidas convenientemente. Na prática, o que será usado é um bloco
de áreas conhecidas consecutivas ,que denotamos por bl, o qual colocamos em diferentes locais
da barra. Com cada posição do bloco de áreas conhecidas é possível fazer a reconstrução das
áreas restantes da barra, o qual permite obter diferentes aproximações para a área num local
específico .

Do ponto de vista da detecção de danos, pode-se pensam que isto dificulta a localização, pois
se um bloco de áreas conhecidas é fixado num local da barra que contém um possível dano, ele
não poderá ser localizado. Para superar este problema, calculamos a média das aproximações
obtidas a partir das diferentes posições dos blocos, obtendo-se assim para cada área uma média

a qual nos permite localizam os possíveis danos. Este processo corresponde a uma ./i/aragem das
áreas recupera-das e temi por objetivo melhorar as aproximações das áreas restantes e diminuir
as oscilações produzidas pela inclusão de ruídos nos modos.

Do ponto de vista numérico, o processo é uma aplicação do aZgoritmo 3./ substituindo a
n-ésima área por um bloco de áreas conhecidas. Consideremos uma discretização das áreas
de uma barra arbitrária com tamanho de discretização n e suponhamos conhecido o bloco de
irem bl formado pelas áreas .4P, .4P+t, .Áp+2, . . . , .4ç, onde p, q são inteiros positivos satisfazendo

l $ p $ q $ m. A reconstrução das áreas restantes é feita da seguinte forma: para reconstruir as
áreas .4t, .A2, ''!3, . . . , Áp--i usamos .4P como área conhecida e o processo de reconstrução é feito

de maneira semelhante ao aZgor fmo 3. 1. Para a reconstrução das áreas .4ç+t, '4ç+2, .4ç+3) . . . , .4n

lisairios uma versão modificada desse algoritmo, onde a área .4ç é usada como área conhecida e
o processo de reconstrução é no sentido oposto ao algoráfmo 3./.
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área dano induzido l dano detetado dano fixado

Tabela 3.15: Porcentagens de danos detetados e fixados usando fljtro (n 100)

3.6.1 Exemplos do uso de Filtro

Pala mostrar o uso do filtro, consideramos uma barra uniforme onde .4í = 0.1. Introduzimos um
erro de 0.1% nos modos de vibração e uma díscretização de tamanho n = 100. Os danos e sua
intensidade são mostrados na tabela 3.15. Pode-se ver que a intensidade dos danos detetados
apresentam diferenças em quantidade. Esta diferença é produzida pelo fato de posicionar os
blocos sobre os possíveis danos e, portanto, afetando o cálculo da media das áreas. Já que os
possíveis danos foram localizados usando a técnica dos blocos, podem-se lixar as áreas que não
ficam sobre locais danificados da barra. Isto permite fazer uma nova reconstrução a qual entrega
informação rrlais precisa da intensidade do dano. Os danos obtidos com esta última reconstrução
serão chamados de danos ./fiadas. Na última coluna da tabela 3.15 se mostram os danos fixados
obtidos e pode-se ver que a intensidade dos danos é mais próxima à do dano induzido.

As diferentes posições dos blocos assim como a média das áreas obtidas são mostradas na
figura 3.4. Na figura 3.5 se mostra o resultado obtido para danos fixados.

Um aspecto importante no uso de filtro é a escolha do tamanho do bloco a ser usado. Testes
numéricos com diferentes tamanhos de blocos foram feitos levando em conta que o tamanho do
bloco depende do tamanho da discretização a ser considerada. Se n é o tamanho da discretização
para um determinado problema de detecção de danos, adoramos 20%o de rl como tamanho de
bloco. Na prática é natural que blocos menores sejaTn usados, mas as experiências numéricas
indicam que se o tamanho do bloco é diminuído, a precisão na reconstrução das áreas da barra
é perdida. Isto dificulta a localização do dano e precisa de um esforço maior para o processo de
filtragem.

Outro aspecto importante no problema de detecção de danos é determinar a capacidade da

técnica para localizar diferentes intensidades de danos. Devido às oscilações produzidas pela
inclusão de ruído nos modos de vibração, pode acontecer que danos de baixa intensidade não
sejam localizados. Consideremos a barra uniforme de áreas .4i = 0.1 e os danos induzidos
mostrados na tabela 3.16. Posições aleatórias de blocos foram usadas para geral os gráficos
das reconsti'uções mostradas na figura 3.6. Pode-se ver que os danos para as áreas ..4tS e .470
não podem ser localizados devido as oscilações produzidas pela inclusão de erros nos modos de

vibração. Se a técnica do filtro é aplicada, temos a reconstrução mostrada na Figura 3.8a. A

15 40% 30% 39,68%
65 70% 54% 68,88%
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Figura 3.4: Uso de b/ocos a/eatórios para a detecção de dois dardos
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Figura 3.5: Danos ./2zados para a detecção de dois dardos

área l dano induzido

Tabela 3.16: Danos induzidos de baixa intensidade para n 100

l-ne(tia calculada só consegue localizar a diminuição na área .443 com 8% de intensidade. Se
supuserinos que o único dano ocorre nessa área, podemos fixar as restantes áreas para melhorar
a aproximação da intensidade do dano. A barra reconstruída após lixar essas áreas é mostrada
na figura Figura 3.8b. Outros testes numéricos foram feitos incluindo danos de baixa intensidade
mas a presença das oscilações continua dificultando a localização dos danos. Danos de intensidade
maior ao 10% não apresentam problemas de localização assim como a quantidade de danos
induzidos.

Este método para a reconstrução dos valores discretos das áreas resulta atraente do ponto de
vista matemático. Apesar da sensibilidade a erros nas medidas dos modos de vibração, pode-se
usar uma técnica computacional simples para aproveitar a informação obtida a partir de uma
frequência e um modo de vibração.

Do ponto de vista prático, inovações e melhoras das técnicas usadas para a medição das
freqiiências e modos de vibração aparecem constantemente na área de allálise modal. isso ajuda
na aplicação desta técnica, pois a presença de ruído nas medições fazem com que a informação
adicional tenha de ser fornecida para melhorar a aproximação.

O algoritino para a reconstrução das áreas da barra usando unia frequência e uin modo de
vibração baseia-se na estratégia que deixa as componentes do autovetor u nas matrizes Ht e

10 5%
43 10%
70 3%
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Figura 3.7: .Danos ./içados para a detecção de danos de i)cinza nfensddade.

/72, e os valores discretos das áreas como incógnitas nas equações 3.7 e 3.12. Esta estratégia é
diferente do ponto de vista da análise matricial à estratégia usada para massa-mola, na forma
com que a equação generalizada de autovalor é tratada.

A técnica de detecção de danos sem informação adicional é muito eficiente mas instável
numericamente. A técnica que usa informação adicional é fácil de ser implementada, mas o
valor de s não é conhecido a priori. O seguinte passo será transformar a equação generalizada
3.7 em uma equação simples de autovalor o que nos levará a uma formulação diferente onde
novas técnicas serão desenvolvidas. Deixamos essa análise para o capítulo seguinte.



Capítulo 4

Estratégia Multidimensional para o
Modelo de Elementos Finitos

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma estratégia que sela usada para a detecção de
danos estruturais. A estratégia está baseada no fato de que os valores discretos das áreas de

uma barra podem ser consideradas como funções do espectro intercalado p.

Na primeira seção deste capítulo, apresentamos um método de reconstrução para as áreas
(.A{)i' de ulnâ barra, diferente do método desenvolvido no Capítulo 3. Esta nova reconstrução
depolde das freqüências de vibração da barra com condições de contorno do tipo fixo-livre e fixo-

fixo (Àí)l e (p{)t'i respectivamente. A reconstrução é feita transformando primeiro a equação
generalizada 3.7 em uma equação simples de autovalor (J -- À/)u = 0 . A matriz J possui

uma estrutura especial e seus autovalores satisfazem propriedades de simetria que serão úteis na
formulação dos algoritmos. De fato, prova-se que as áreas podem ser reconstruídas de maneira
única a partir da metade dos espectros mencionados, mais um favor adicional escolhido tal como
a n-ésima área .4n. A mesma idéia usada no Capítulo 2 será aplicada à matriz J, considerada
como uma função do espectro intercalado p, ou seja, J = J(p).

A estratégia para a detecção de danos em sistemas massa-mola pode se] aplicada ao nosso
modelo de barra por áreas. Pai'a detetar diminuições nas áreas efetivas da barra, temos que
levar em conta que as áreas .4í do projeto original de uma barra podem ser consideradas como
funções do espectro intercalado /l, ou seja, .4i = .4{(p). A informação das diminuições das áreas
efetivas estará contida nas novas áreas .4; as quais são obtidas a partir da minimização da função
objetivo

E
{-1

F'(P) (.A;(p) ,'k)',

sujeita às restrições À{ < p < Ài+i onde o espectro Ài , chamado de espectro da estrutura

49
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danificada, corresponde às frequências da barra procurada de áreas .4;

Para & resolução deste problema de minimizaçãoíprecisamos determinam-ovetoi-gradiente e
a matriz Hessiana de F'(p) . Já que a reconstrução das áreas depende da reconstrução da matriz
J(p), apresentamos na seção 4.3 uma análise de sensibilidade de J(p). Posteriormente, na seção
4.4, a respectiva análise de sensibilidade das áreas em relação a /z é apresentada.

Nas seções 4.5 e 4.6, são testadas a precisão das derivadas primeiras e segundas das áreas
em relação ao p. As derivadas primeiras calculadas são comparadas com as obtidas por uma
aproximação por diferenças Hnitas de primeira ordem. A precisão das derivadas segundas é
testada usando o método de Newton para achar um mínimo de uma função.

Finalmente, na seção 4.7, descrevemos em detalhe a estratégia a ser usada no capítulo se-
guinte.

4.1 Análise Mlatricial do Modelo

Nesta seção mostramos como o problema de autovalor generalizado associado à discretização
por elementos finitos pode ser transformado em um problema simples de autovalor. Neste
último problema, a matriz envolvida possui uma estrutura muito especial que faz com que seus
autovalores tenham propriedades interessantes de simetria.

Lembramos a equação generalizada de autovalor para a discretização por elementos finitos
lineares

(K' - aM)u (4.1)

onde

.4i + -.4e --..42
--.42 ..42 + .43 '43

(4.2)
.4.-i .Á.-l + .4. --.47.

..4. '4,.

2.4t + 2.42 .42

.4e 2.42 + 2.43 .43

(4.3)
.4n-l 2.4,:.i + 2.4n

..4.

Sejam as matrizes D e B definidas como
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/) = d ag{.4i :J::Az, :4z=1:'43, ,-4«-.4-La« ,-4"}, (4.4)

0 .4a

.42 0 .43
B (4.5)

.4.-t 0 ..4.
Á. o

Então a equação 4.1 pode ser escrita como

(0 - B)u a(2.0 + B)u, (4.6)

da qual pode-se concluir

«« - +t;"". (4.7)
Se

1 -- 2a
'Í:F;' (4.8)

podemos escrever
Bb (4.9)

.}, obtetnos as seguintesSe consideramos a matriz de transformação I' ::= ddagll, --l, l, --l,
relações, devidas às estruturas de B e D:

FBF- B; rDF- D

Como I'2 :: /, usando estes relações na equação 4.9, obtemos

BI'a = --cvZ)I'u (4.10)

Portanto, se a é um autovalor da equação 4.9, então --a também é um autovalor da mesma
equação. De coima mais precisa, se denotarmos os autovalores de 4.9 por ai; e os respectivos
autovetores por uK, temos

a(n k+l) '

.(«-'+0 - (--1)0'0ul

(4.11)

(4.12)

Definindo a matriz diagonal G como

G = d ag{(..4t + .A2):/',(..42+ da)'/',. . . ,(.4«-1 + ..4.):/',(.4.):/'} (4.13)
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satisfazendo Z) = GGr, e a transformação u(k) = Ga"u(#), podemos reduzir 4.9 a uma equação
simples de autovalor

(J -- cr/)u(Ê) = 0. (4.14)
A matriz J tem a estrutura

0

bi

bt

0

J-
(4.15)

0

b..t
onde os b{ se relacionam com as áreas pelas fórmulas

b..2 bn.l
0

bi= ,n - 2 (4.16)

(4.17)

(4.18)

Se J denota a sub-matriz principal de J obtida ao eliminar a última linha e coluna de J, ela
tem a estrutura

0 bt
bi 0

(4.19)
0 bn.2

bn.2 0

e portanto, a mesma de J. Então, os autovalores {pÍ}T'i de i satisfazem a propriedade

b. 3

Pm ' -P(«-© (4.20)

válida para k :; 1, . . . , n -- 1. Esquematicamente, a distribuição dos espectros para n par, pode

ser representada pela flguia 4.1.

Se n é ímpar, usamos o fato que a matriz J tem traço nulo, para concluir que zero é autovalor
de J e os restantes autovalores satisfazem a relação

CV(k) ' a(n k+l)

válida para k - l, . . . , ((n + 1)/2) -- 1. Para os autovalores da matriz i temos a relação

(4.21)

P(É) ' (n-A'+l) (4.22)
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}t.'L }-'i /l(»/2) - 1 '/l(n/2)-1 }b! -- }-\

0

Figura 4.1: D str buição dos a'ütouaZores quando n é par.

válido para k :; l, , ((n + 1)/2) - 1

Logo, para determinar os n -- l parâmetros {bÍlf'i da matriz J usando o algoritmo de
Lanczos, precisamos dos autovalol-es (Ài)i/2 de J e os autovaloies {píll"/2)--t

Uma outra relação envolvendo os autovalores de J e i que pode ser aproveitada é a seguinte

n, l
llü.

(n/2)-1
ÀA;) Àk)( -ÀÊ )

n l

n (Pj - Àk)
( qÍ'o ) '

j=i,J#É

j=(n/2)+1
(4.23)

n (À.Í H (.x.í ÀZ.l

;l,.í#k j=(n/2)+1

(n/2) -- 1

11 ü. ÀÊ) (

n, l
Àk) ll (-p« j+i +À k)

j=(n/2)+1
n/2

11 n,
j= \ ,i+ k

(4.24)

ÀÉ) ll (-À«-j+:
j=(n/2)+1,j#k

ÀÊ)

n, l
11 (

:(n/2)+1
P«-j+t + À«-k+l)(

n/2

*--o ll (À. 'Pj + À«-É+l)
J

n/2

ll (Àj+ À«
j= 1 ,j#K.

*--o ll (
j=(n/2)+1

(4.25)

Àn j+t + Àn-A+l)

(n/2)-1

].l @, À« #+l)( À«-k+l)
j

n, l
11 ü.

(n/2)+1
ÀÉ)

n/2

H (Àj +À«-x;+:)
l,j#n -- k+l j

n

11 0.
(n/2)+ t,j #n -k+l

(4.26)

À«-É+l)
j
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n l

ll (pj - À«-l;+:)

ll (.xj - À«-x:+:)
J =1,j#n -- k+ l

(4.27)

que é válido para k :: l, . . . ,n/2. Esta propriedade permite calcular as componentes do
vedor q(n) a partir das suas primeiras n/2 componentes. Estas propriedades associadas à matriz
J podem ser resul-nadas no seguinte teorema

Teorema 4.1

Dados os autovalores distintos ÀÁ;, k = 1, . . . ,n satisfazendo ÀÃ; = --Àn-k+l, e a última linha

q(Ê) da matriz de autovetores satisfazendo q..Ê+l = (--1)(Ê-i)q(k), então o algoritmo de Lanczos
reconstrói uma única matriz de Jacobi

0 bi
bi 0 b2

J

1,

bn-2 0 bn.l
b..i 0

,71 -- 1, tendo ÀÊ como espectro e gk como a última linha dacom b{ > 0, para cada {
matriz de autovetores.

Demostração:

Sem perda de generalidade suporemos que a matriz J tem a estrutura

bi a2 bs
J- (4.28)

bn.2 arz.l bn.l
b.-i a..

A demostração consiste em provar que o algoritmo de Lanczos reconstrói uma única matriz com
a estrutura 4.28, a qual tem elementos diagonais ai nulos.

Seja V' = lu(i),u(2), . . . ,u(n)) a matriz de autovetoi'es de J, onde suas colunas satisfazem a
propriedade de ortogonalidade

(u({))ru(j) = Õ:j. (4.29)
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Seja A = d aglÀi, X2, , À.}. A matriz y satisfaz

ou

QJ - KQ.

onde Q = lq(i),q(2),...,q(")l = }d'. Da última linha de 4.30, temos

(4.30)

q(n-l)bn.l + q(n)ar, - À,tq(n)

da qual multiplicando por (q("))I", obtem-se

cz. = (q("))rÀq(")

Das propriedades

ÀÁ; = À«-k+l

q..k+t = (--1)(A-i)q(x;)

pode-se provar que an
para .j - n -- l, . . . , l

0. Continuando com as restantes linhas de baixo pala acima temos

r(.j+l) = (A)q(j) -- bj.:q(J-i)

ój - llr(j+t)ll,

Estas fórmulas são as que deânem o algoritmo de Lanczos, o qual constrói uma única matriz J
com a estrutura 4.28 e com zeros na diagonal. H

Um fato interessante neste teorema é que as componentes qk podelri ser calculadas a partir

do espectro p da sub-matriz principal superior .J de J. Como p(t) ' -Ê), k = 1, . . . , n -- 1, o
processo envolve metade dos autovalores de J e metade do espectro de i. Os espectros requeridos
para reconstruir a matriz J para os casos par e ímpar são:

Se n é par precisamos de:

os autovalores Xi,À2,...,Àn da matriz J

os autovalores pt,/z2, - - . ip? 1, da matriz J

Se n ímpar precisamos de
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os autovalores Ài, À2, . . . , À!!:x da matriz J

os autovalores pi,p2, . . - , pz:.l a&mat#iZT

Vemos que, para ambos casos, a matriz J pode ser reconstruída a partir de n -- l dados.
Por outro lado, devem ser determinadas as n -- l incógnitas bt, bz, . . . , b..t. Esta coincidência
entre o número de dados e incógnitas é uma propriedade conveniente desta reconstrução, pois a
existência e unicidade são aspectos importantes na reconstrução de matrizes a partir da infor-
mação espectral.

2

Se um esquema de diferenças finitas é usado para discretizar a equação 1.2, o problema
inverso de autovalor para este modelo se reduz a um problema simples de autovalor onde a matriz

envolvida possui uma estrutura especial. A reconstrução desta matriz a partir da informação
espectral, carece de condições necessárias e suficientes que garantem existência e unicidade.
Em 1321, só condições necessárias são dadas para a reconstrução dessa matriz. O autor indica
que estabelecer condições suficientes não é um problema fácil de resolver, sendo ainda objeto de
estudo.

ALGORITMO 4. 1: (atgorãtmo de LaTtczos reduzido)

Dados os conjuntos (À{)T/2 e (p{)I"/2)-i este algoritmo produz a matriz J com a estrutura
4.20 e, ao mesmo tempo, constrói os autovetores ortogonais de J:

Definir b7. ::= 1, q(n+l) 0

Para k = 1, n/2 determinar

(qÍ") ) '

Pala J = n -- l, . . . , l

r(j+l) ::: Aq(j+2) bj+tq(j +i)

bj := llr(j+t)ll2

q(.í) :=
r(j+l)

Esta versão do algoritmo de Lanczos têm a vantagem de aproveitar a simetria que existe
na distribuição dos autovalores. Uma versão com reortogonalização pode ser implementada
evitando assim a perda de ortogonalidade entre os vetores qJ
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4.2 Reconstrução das Áreas

Nesta seção são apresentadas as fórmulas para recuperar as áreas a partir da matriz J. A matriz

J fica completamente determinada se os coeficientes (bí)i't são conhecidos. As fórmulas que
relacionam as áreas a serem reconstruídas e os coeficientes da matriz J são mostradas a seguir.

?i=;::í=;j7i;:;:ii=.i3: { = i, . . . , n -2

Zl:.Í:Í'ã=' (4.32)

H

Á

bi= (4.31)

b..i =

(4.33)

Estas fórmulas precisam do favor adicional .4. para reconstruir todas as áreas da barra, o qual
do ponto de vista prático não é difícil de determinar. Então, se a n-ésima área é conhecida, a
partir da segunda fórmula de acima, o valor de .4.-t pode ser obtido por:

. .'{.(l - b:.:)l
b7. l (4.34)

A partir desses valores é possível determinar de maneira reversa os valores restantes:

'''l:' Z,?(.4i+t+.4:+,) '''1:+: ' -2,...,1
2

(4.35)

O processo para determinar as áreas é descrito da seguinte forma: dados os espectros (À{)T/2 e
Ip.)("/2)-i, determinamos a matriz J usando o algoritmo 4.1. Posteriormente, usando o fatos
..'!. e as fórmulas 4.34-4135 podem)os completar a reconstrução de todas as áreas restantes.

4.3 Análise de Sensibilidade de uma matriz de Jacobi

A análise de sensibilidade da matriz J em relação ao espectro intercalado (pi)("/2)-t pode ser
feita a partir do algoritmo de Lanczos 4.1 descrito na seção 4.2. A idéia é calcular a matriz

õkJ(/z) , a qual contém na co-diagonal as derivadas '5kZ){(p) para cada pt, k = 1, . . . , (n/2) -- 1,

{ = 1, . . . ,n -- 1. Para calcular essa matriz fazemos uso da relação (çf'))2 - (q(")À;+:)2, obtendo
a seguinte fórmula para a derivada do vedor q(") em relação a PÊ:

a«2*--: «Ê a«f''
é?PÉ qnn.x;+l ÕP*

válida para k = 1, . . . , (n/2). É claro, que as derivadas da diagonal da matriz J são nulas e

tatnbém que as derivadas da diagonal em relação a PÊ são nulas. Então, o algoritino para
calcular as derivadas da matriz de Jacobi é dado Dor:

(4.36)
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.4LGOR/TMO .g.P; Dados os conjuntos (À{)T/2 e (p{)I"/2)-i , .ste algoritmo produz a matriz

õÊJ, para k :: l,.::,@/2

Calcular q(") (p), Z,j(p), rj+:(p), qj+:(p),J = 1, 2, . . . , n -- l usando

o algoritmo de Lanczos 4.1

Para k = 1, . . . , (n/2) -- 1

C.lc«l« áÊq(© (P)

Para j = 1,. .. ,n l

.5.,0+0(P) AÕk qm (P) Õk bj - l(P) gO '0(P)

- bJ-i(P)Õk q(j-t) (P)

'*'.u :- @!?q:''."""'w
Õ.q0+D(P) :

Loj {PIJ '

O algoritmo 4.2 leva em conta a reortogonalização no algoritmo 4.1 e tem um custo compu-
tacional aproximado de O(na). Da mesma forma, pode-se calcular a matriz .51(ítJ(p) contendo
as derivadas segundas áiókJ(p), levando em conta a seguinte relação:

?qfo . çfo a'qÍ")
(ç2i;+:)' õpj ' çP:iãi;ãã

a'ç2*+:
(4.37)

Esta última fórmula nos mostra que para calcular as derivadas segundas do vedor q("),
precisam-se somente das suas primeiras f componentes. As componentes restantes podem ser
calculadas usando a fórmula 4.37. O algoritmo 4.2 pode sei adaptado convenientemente para
obter a matriz ói(iA;J(/}), com um custo computacional de aproximadamente 0(2n3) operações.

4.4 Análise de Sensibilidade das Áreas

Nesta seção estudamos a análise de Sensibilidade das Áreas em relação ao espectro intercalado
pt, a partir da análise de sensibilidade da matriz J apresentada ]la seção anterior. Denotemos

por óÉbj(p) e í5Ê(flbj(p) as derivadas primeiras e segtmdas respectivamente da co-diagonal da
matriz J, válida para j ' l, . . . ,n -- 1. Primeiramente, determinamos a derivada de .4..t a
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partir da fórmula 4.35:

De maneira similar, podemos calcular õj.4i para { " n -- 2, . . . , 1.

l
(4.38)

.5j..4i ' ;1:4i:ttl:4iu' - - 4.4i+:. (4.39)

Temos então as fórmulas explícitas para calcular as derivadas das áreas em relação ao espectro
PA;. Resumimos os resultados anteriores no seguinte algoritmo:

.4LGOR/7'MO 4.S; Dados os conjuntos (Àí){/2 e (p{)I"/2)-t. Dado o valor da n-ésima área
..'!., este algoritmo calcula as derivadas ój.Ai.

Pata { :: 1, . . . , n -- 1, calcular b{ usando o algoritmo de Lanczos 4.1.

Param = 1,...,m-- 1, calcularójbi, j = 1,...,(n/2) 1 usando

o algoritmo 4.2

Para { = 1, ,n l calcular as áreas .4i usando as fórmulas 4.34 e 4.35

Para J = 1, . . . , (n/2) -- 1

Coi)sidere õjÀ. = 0

Calc«lar 4-.'i«-: (i-Z'li-:) 2-A«ó«-lÕÓ«-:) z,l: :
b«-:

2..4«z,«-:(i - ól:)õjz,«-:

Para { = n -- 2, . . . , 1

Calcular

.b..4: ' 114a:t;du - 4'4'...:

as derivadas das áreas õj.A{ para j (n/2) + 1, n l são calculadas pelas fórmulas õj.4i

4.5 Exatidão das derivadas primeiras

Nesta seção comparam-se as derivadas calculadas pelo algoritmo 4.3 com um esquema de dife-

rença finitas centra-das, de segunda ordem para aproximar õÉ-4(p). Se cada .4j(p) é denotado
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por uma função gj(p) das variáveis PÊ, a aproximação por diferenças centra-das 4gi-lZ0 para a
nFk

sensibilidade õ#gj(p) = 11/gjtPJ é dada por

"NUJ \p/ -- .Õ n.rt.\ . gi(!!!.!=-41&:!.êe81 :::1 8«-i) -- gJ(Pt, ...,/ÍÊ - AP*, -.., P«-t) (4.40)

O problema no cálculo de derivadas aproximadas por diferenças finitas é a escolha adequada
do tamanho de A/zk. Se A/zk não for suficientemente pequeno, as aproximações são ruins. Se
for muito pequeno ocorre cancelamento e novamente as aproximações não são boas. A vantagem
do nosso algoritmo é que calculamos derivadas com precisão de máquina. A inclusão desta
aproximação se justifica para comparar as derivadas exatas das áreas. Consideremos então a
distribuição de áreas constantes .4{ = 0.1. Para a comparação entre os métodos é definido o
seguinte erro:

. ÓkAez - Õk.4arll.
lIdA .4-ll.

onde (FÉ,A.« é a derivada da área em relação à p# calculada pelo algoritmo 4.3 e (5k.4ÚF a derivada
área em relação à pk calculada pelo esquema de diferenças centra-das. Na tabela 4.1 mostram-

se os erros entre as derivadas calculadas por diferenças finitas e as derivadas calculadas pelo
algoritmo 4.3, em relação à p3, com n -: 10. Já na tabela 4.2, mostram-se os erros para a
derivada em relação à /z20 para n :: 50

'âps
1.0e-03

1.0e-04

1.0e-05

1.0e-06

1.0e-07

1.0e-08

1.0e-09

1.0e-10

8.9753860672200D-05
8.9945573038402D-07
8.7121545728364D-09

1.9956498276799D-09
8.7278932936542D-08
3.5415456785285D-07

3.5887659994800D-06
8.5941502225338D-05

Tabela 4.1: Comparação das dei'ivadas exatas e diferenças finitas (n=10)

4.6 Cálculo das derivadas segundas e Método de Newton

Nesta seção, calculamos as derivadas segundas das áreas e sua exatidão é testada aplicando o
método de Newton para achar o mínimo de uma função. Na procura do mínimo, o método de
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AP20
1.0e-03

1.0e-04

1.0e-05

1.0e-06

1.0e-07

1.0e-08

1.0e-09

1.0e-10

â20EA

8.2097007313363D-04
1.5104806094095D-05
1.3637952282502D 06
3.3128990563742D-07
1.4409668717807D-06
1.8484521081044D-05

1.8826030665801D-04
1.6248870373901D-03

Tabela 4.2: Comparação das derivadas exatas e diferenças finitas (n=50)

Newton converge quadraticamente, o que valida as derivadas segundas das áreas calculadas pelo
algoritmo apresentado.

De)botamos por '5kõjÁ(/}) as derivadas mistas :g4{!i)

serão denotados por a'''l (P) , para Z = 1,. . . ,n. E claro que a derivada mista õkój.4z. := 0, e

a derivada mista de .A.-t pode ser obtida diferenciando a 4.39. Sejam St e S2 definidos pelas
fórmulas

Os elementos da matriz õk.ij-4(p)

s: - (ój.A«(l - ó:-:) - 2.'!«ó«-:ójó«-:) ól:.:
S, 2.4«Z,« :(l - Z,:)©Z,«-:

Então

e as derivadas mistas da área .4,,.t ficam determinadas pela expressão

ÕÊÕj-4n--l "

l,n -- 1. De maneira semelhante definimos a partir de 4.39 as seguintes

b4
)

l

l

%'4«-: '
Si+S2

(4.41)

(4.42)

válida para À,j
expressoes:

S3 =2dÍ+i4.4i+ió?(dí+i+ ..4i+z)

S4 =2Z,l6bi(.4í+i + .Ai+2)

Sõ =b?(&.Aí+i + Ój.4i+2)

S6 =(Z,?(..4i+i + .4Í+2)y
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Então, as derivadas segundas ficam determinadas pela fórmula:

6

(S3 - Aâ.:(S4 +Ss))ÕkSo . . .
í) 1. fl; /l ; l l

válida para t,.j = 1,n -- l e { :: n -- 2, . . . , 1. O mecanismo que permite calcular as derivadas
segundas das áreas é resumido no seguinte algoritmo:

6

ALGORiTMO 4. 4:

Usando o algoritmo 4.2, calcular para .7 ' l,...,n -- l as derivadas õyb{ ,{::: l,... ,n -- l

Usando o algoritmo 4.3, calcular para j 1, , (m/2) as derivadas 4Á{

Calcular para Ã; :: l, , n -- l as derivadas

ÕA%'A«-:

Calculei, para d -: n -- 2, . . . , 1

õ# b .'l:

A exatidão destas derivadas é testada usando o método de Newton para determinar um
mínimo da função

E
{-1

r'(P) = (.Ai(P) - .«)'. (4.43)

sujeito a À; < pí < Àhi, { = 1, . . . , (m/2) 1, onde (À;)t são os autovalores da barra com

áreas .4;. O mínimo da função é o espectro intercalado p* associado a ..4*. Quando o método
de Newton é aplicado para achar o mínimo a convergência deve ser quadrático. O método de
Newton foi testado para uma distribuição de áreas constante .4{ = 0.1 e n - 4. Na Tabela 4.3
se mostram os autovalores

Na Figura 4.2 se mostram os gráficos dos qj os quais são definidos como

Zog (Ej +« )

Zog(Ej) '

onde os /% correspondem ao erro absoluto entre a solução exala e a aproximada produzida na
j-ésima íteração. Os três gráficos correspondem aos diferentes valores iniciais da Tabela 4.3
Vemos que os qj são pi-óximos de 2.0.
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2 3 4 S
Nutro ó lerá(ns

(-)
6 1 2 4 S 6

IJtxnso ó leraocES

(b)

7 6

IJtf»o (b ieracoes

(.)

Figura 4.2: Grc@cos dos % = Zog(Ej+t)/Zog(.UÍ), onde Ej é o erro absoltifo entre a se/ração eza&a

z aproximada na j-ésima iterüção do método de Newton para três ucLlores inicias diferentes.

Tabela 4.3: Valor'es iniciais para a convergência quadrátíca do Método de Newton

4.7 Estratégia de busca multidimensional para às áreas

Descrevemos a seguir uma estratégia de busca multa-dimensional para a distribuição de áreas de
uma barra, a qual será usada no capítulo seguinte para a detecção de danos.

Consideremos uma barra com distribuição de áreas (.Ãi)T e freqüências de vibração (IX{)I'/2
No resto do Capítulo o valor de n será considerado par. Queremos achar um mínimo da função

n

F'(P) (.4{(P) -.Ài):.
lZ

(4.44)

onde /z = (pl, p2, . . . ,p(n/2)-1) está sujeito à restrição de canalização IXi < pi < l\i+l.

Na reconstrução das áreas, foi considerado como favor adicional a n-ésima área .4n. Resolve-
se o problema de achar um mínimo da função F'(p) usando o algoritmo desenvolvido em jlll com
a restrição de canalização de acima. As derivadas das áreas para o cálculo do vedor gradiente e
a matriz Hessiana de F'(p) são calculadas usando o algoritmo 4.3.

Z   IZm.''   I' P?'   3' py'
l 0.38268 0.707061 o.100000 0.68944 0.71922 0.69855
2 0.92387   o.100000      
3     o.100000      
4     o.100000      
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Para a aplicação do algoritmo desenvolvido em [lll, precisamos de um va]or inicial para a
variável 11. Se /l! é a.$(}!!!çãaobLida pela algoritmo, então o resultado ótimo é quba função
objetivo e o vedor gradiente sejam zero em p*, ou sda, F'(p*) =ll VF'(p*) 11= 0. 0 valor inicial
para p, que será denotado por p"}, deve satisfazer À{ $ p;" $ À +i. Experiências numéricas
mostram que este valor inicial para o espectro intercalado precisa ser gerado de tal forma a
manter um mínimo de afastamento dos lii. Sejam os números (t'{)I"/2), com 0 < ri < 1, gerados
aleatoreamente a partir de uln número inteiro negativo(setnente). Se cada elemento /zl" fica a
uma distância cl do correspondente ÀI, então, para garantir que a propriedade de intercalamento
dos autovalores seja satisfeita os pi" são definidos como (ver j101):

p7i = rl(Ãl+t l\z -- 2el) +lil+cl,Z = 1,2,...,n/2,

onde cl=31=-,1 'comd>2.0.

(4.45)

Tabela 4.4: Testes numéricos considerando a n-ésima Área fixa

Na tabela 4.4 se mostram os resultados obtidos para uma barra de área uniforme ,Ài = 0.1,
onde a busca multa-dimensional é desenvolvida minimizando o funcional definido em 4.44 e o
valor inicial para o espectro intercalado foi gerado pela fórmula 4.45. Os resultados apresentados
na tabela 4.4 mostram que nem sempre consegue-se convergência ao mínimo.

4.8 N-ésima área variável

Experimentos numéricos mostram que o processo de busca do mínimo pode ficam pi'eso em um
vale da função o que impede encontrar uma direção de descida ao mínimo. Uma estratégia para
superar esta dificuldade é relaxar o processo de minimização, considerando a n-ésima área .4,.
como uma variável independente. Do ponto de vista prático, esta liberação da n-ésima área não

Teste  
F'(P* ) 12.222010 51.318070 7.097236 3.897089 0.146805

llvp'(p*)ll 11.788054 21.291236 0.531433 8.893992e-02 1.986510e-03
N' ltel'tições 25 18 34 45 5]

   
reste 6 7 8 9 10

F'(P*) 12.819809 7.34524e-14 125.2563 5.452223e-16 54.900255

lvp'(p*)ll 2.30937e-4 3.451266e-15 2.234234 8.543345e-14 0.333068
N'o T+... , Ão Q 48 80 36 90 57
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afeta na detecção de danos, pois em nossos testes os danos não serão considerados no extremo
final da barra.

Se a n-ésilna área é considerada uma variável independente, então o problema 4.44 fica na
forma:

Mini«gizar F'(/i)

sujeito a: À; <pi <Ài.+i,i= 1,2,...,n/2
p < .4,. < q,p,q 2 0

onde a função objetivo é a mesma do 4.45, com p C H("/2)+t - (/zl,/z2,
p(n/2)+1 ' '4n, o vedor gradiente será da forma

onde

VF'(P) aF'(P) aP'(P) ÕF'(P) aF'(P) \
an~ ' '", ''''' 'n«l,' õHÚlii.)'

(4.46)

(4.47)

(4.48)

, pn/2,.An). Fazendo

%$' - ,1É.«..«,-«-%g'l, ..«,

, (n/2) + i. A matriz Hessiana X(-P(p)) - la2ii(P)l.,j t.m n x n elementos

:Z - ,$(W'T*'«.'«,-';,ãg). ''.'.,
pa'a i,.j = 1,2, ...,n. Por tanto, para obter VT'(p) e %(P'(p)) falta calcular explicitamente as

derivadas de primeira ordem ón.AI(p) = a'' l(P) , e da s.gunda ordem óÍõ«.41(p) = a ''l (P)

ãl;=$1:',í .,n.
Sabemos(lue

1,2,com J

(J...'1,, =1.0

...; . "aaà4ü
i+l-h '4i+2 ( z,:(.4i+l + .4í.+2))22)l
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Para o cálculo das derivadas mistas Ü(í.4«(.4{), sejam

Si =2..'k+iõ..Ai+iZ,?(.4i+l + dÍ+2)

S2 :b?(4.4i+i +&.4i+2)

Ss =(b?(.Ai+i + .Ai+2))'

e então a derivada mista (5jã.A«(.4i) fica determinada pela fórmula

(Í.Ó..A.-t =0

%Õ..A{ - - õjó«Ái+i

(4.51)

(4.52)

(4.53)

válidas para j ' l,.. . ,n, { :: l, ... ,n -- 2. Uma vez calculadas as derivadas de primeira e

segunda ordem, em relação à n-ésima área, os algoritmos são adequados para o cálculo do vedor
gradiente e a [natriz Hessiana. Já que uma variável a mais foi introduzida, a solução inicial é
gerada da seguinte forma

pÍ" = rl(ÀL-t -À;-2cl)+À;+cZ,l=1,...,(n/2) -1,

pD, /,(q - p - 2../,) + À;/, + '«/,,

onde cl :: =:É:E2; 2 :: q 'P com di,d2 > 2.0. Esta forma de gerar as componentes
da aproximação inicial justifica-se para gai'anuir que ela esteja suficientemente livre para assim
começar a busca do mínimo. Na tabela abaixo mostramos os resultados obtidos para a busca
multa-dimensional, se as áreas conhecidas correspondem a uma barra uniforme de áreas .4i = 0.1
Os valores de p e q foram considerados 0 e l respectivamente

Observamos que em todos os casos o ponto p* foi atingido. Isto vem a confirmam a estratégia
multa-dimensional para a busca das áreas é eficiente. Um fato que deve ser destacado é que não
precisa-se conhecer o espectro intercalado exato para começar a busca das áreas da nova barra

e

+ #
(4.54)
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Tabela Testes numéricos considerando a n-ésima Área variável

reste  
F'(P* ) 1.453872e-13 2.446567e-14 6.453664e-14 9.343887e-15 3.432341e-15

llvp' (p *)ll 4.567865e-16 5.565675e-17 2.123434e-15 2.344532e-16 2.232444e-15
NO 1terüções

r

F 45 48 44 52 56
   

Teste  
F'(P* ) 4.213445e-15 1.348765e-15 5.783573e-14 3.304874e-15 5.876346e-16

lvr' (p *)ll 1.398764e-16 2.282363e-15 3.487867e-16 4.882134e-15 5.422034e-16

/VO /gerações 50 51 49 67 58



Capítulo 5

Um método de Otimização para a
Detecção de Danos

O propósito deste capítulo é mostrar a aplicação da estratégia descrita no capítulo anterior à
detecção de danos numa barra, a qual é modelada usando uma aproximação por elementos finitos
para sua vibração ]ongitudina].

Os danos serão considerados como reduções nas áreas efetivas, o que peinlite, além de deteta-
los, quantificar a extensão dessas diminuições.

A técnica basicamente consiste em comparar dois estados da estrutura. Um desses estados.

chamado de estado ideal, supõe-se conhecido em termos de suas áreas (.A{)T e suas frequências
de vibração (À{)i/2. O outro estado descreve o comportamento da estrutura após sua entrada

em serviço. As frequências associadas a esse estado serão denotadas por (À:)T/2. Se o novo
espectro muda em relação ao original, ele será chamado de espectro da estrutura danificada.

A mudança no comportamento dinâmico da estrutura pode ser analisada em termos de seus
parâmetros físicos. No caso da barra homogênea, onde a densidade e o módulo de Young são
constantes, a análise se restringe à detecção de mudança nas áreas da secção transvetsa].

Para a análise destas mudanças procura-se a barra com áreas (.Ái)i e frequências (À;)T/2, de
tal forma que a diferença entre as áreas (.Á;)t e as do sistema ideal (.4i)r seja mínima. Desta
forma pode-se comparar as áreas da barra em dois estados diferentes o (leal permite localizam- os
possíveis danos.

No capítulo 4 foi mostrado que as áreas de uma barra podem ser consideradas como funções
do espectro intercalado p = (pt,p2, ' - ' ,p(n/2)), o que permite fazer a busca do novo sistema
usando p como variável. Mlatematicamente, este processo po(]e ser descrito como a resolução de
um problema de minimização com restrições de canalização.

68
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Exemplos de detecção de danos usando esta técnica de otimização serão apresentados

Iniciamos o capítulo apresentando o problemrde dêtêcçã(íHaããlnõg'

5.1 Formulação do problema DDMEF

Sda (.Ai)t a distribuição discreta das áreas de uma barra com frequências de vibraçào (Ài)T/2

O problema de detecção de danos será chamado de

PROBLEMA DDMIEF: Z)afecção de danos usando eZemenfos ./inifos

Sejam (À;)i /2 as frequências obtidas fazendo um monitoramento da estrutura depois dela entrar
em serviço. Se essas novas frequências são diferentes das iniciais, a estrutura sofreu alguma
mudança em seus parâmetros físicos.

O modelo usado considera como parâmetros físicos variáveis as áreas da barra, já que o
módulo de Young e a densidade foram considerados constantes. Então as mudanças da estru-
tura senão analisadas em termos das áreas, procurando novas áreas (.A;)I', de tal forma que as
diferenças com as áreas iniciais seja mínima. Isto se justifica pelo fato que os danos se apre-
sentam de maneira localizada, ou sqa, só algumas áreas são modificadas, ficando as restantes
inalteráveis.

O problema DDMIEF consiste eln localizar e quantificar mudanças de áreas em relação à
distribuição inicial, e será resolvido usando a estratégia descrita no Capítulo 4. Esta técnica é
formulada matematicamente como o seguinte problema de minimização:

(5.1)

(5.2)

p < .4l; < q, q > p > o (s.3)

1, onde (.4;)T tem espectro (À;)T/'. A função objetivo F'(p) é definida

Minimizar

sujeito a
F'(P)

À; < pi < Àh:

pala d :: l,

por
, (n/2) 1, onde (.4;)T te-n espectro (À;)t'

p'(p) - )ll:(.4;(p) - .Á{)'. (5.ó)

Para a solução deste problema de minimização usaremos o algoritlrio desenvolvido em jlll,
que usa técnicas do tipo Lagrangiano aumentado com restrições de canalização. Esse algoritmo
precisa do cálculo do vedor gradiente e a matriz Hessiana da função 5.4. O vedor gradiente

','«, - (T,W, . .., á=) , .'..,

lZ
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é calculado por

%P-ê«-«,'e'F
A matriz Hessiana de ordem ((n/2)) é denotado por

(5.6)

co-n j 2, ..., (n/2)

wu'M) - lg;;gl:,, ,
para {,.j = 1, 2, ..., (n/2), cujos elementos são

(5.7)

a'P'(P)
e;lW + (-'i7M '.,n]. (5.8)

O vedor gradiente e a matriz Hessiana definidos acima serão calculados usando a análise de
sensibilidade desenvolvida no capítulo 4.

5.2 Resolução do problema DDMEF

Nesta seção, mostramos a resolução do problema DDMIEF através de exemplos de detecção de
danos.

Consideremos a barra ideal, com áreas (.4i) = 1.0 de comprimento L = lO. Introduzimos

um dal)o artificial de 90%o, ein z = 8.0. Em termos das áreas, se usarmos uma discretização
de tamanho n ;:: 10, equivale a diminuir a área .48 nessa porcentagem. Se o tamanho da
discretização é aumentado, este dano afeta às áreas .4tC e .440 para n " 20, 50 respectivamente.
Os resultados do processo de minimização são resumidos na tabela 5.1.

Tabela 5.1: Processo de otimização para um dano em x=8.0

Tes/e 1 2 3
n L0 20 50

Área diminuída Á8 Á16 À40
Z dimunuirãn 90.0 90.0 90.0

% detetado 90.0 90.0 89.88

F'(P) 0.0081 0.0081 0.00807

lvp'(p)ll 5.35e-(i 5.11e-06 5.47e-06

NO 1terctções 45 67 92
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Tabela 5.2: Processo de otimização para um dano eln x::3.0

Os gráficos da Figura 5.1 i-nostram os resultados obtidos usando a resolução do problema
DDMIEF. Na primeira coluna desta figura se mostram as áreas da barra sem dano e as en-

contradas pelo método. Para os três valores de n usados, consegue-se detetat a diminuição das
respectivas áreas.

Na segunda coluna da Figui'a 5.1, se mostram os erros relativos en escala log10, entre as áreas

conhecidas e as encontradas. Claramente, os erros são maiores nos locais onde a diminuição foi
localizada o que confirma a efetivídade da estratégia para a detecção de danos.

Se o dano é induzido em outro local, os resultados são similares. A primeira coluna da Figura
5.2 mostra os gráficos das áreas sem dano e as áreas reconstruídas. A porcentagem de diminuição
é 20%, mudando só a localização do dano à posição z = 3.0. As áreas afetadas foram .43,.46
e .AtS pala os tamanhos de discretização n = 10, 20, 50 respectivamente. Da mesma forma, na
segunda coluna da Figura 5.2, mostram-se os erros relativos em escala log10, entre as áreas
conhecidas e as reconstruídas. Os detalhes do processo de otimização são resumidos na Tabela
5.2

Os resultados mostrados nas figuras anteriores confirmam a efetividade da estratégia para
resolver o problema DDMEF

Novos testes foram feitos incluindo mais de um dano. O primeiro gráfico da Figura 5.3, mostra
o resultado obtido quando são induzidos três danos simultaneamente nos locais z = 2.0,z = 5.0
e z = 9.0. As diminuições pala os danos roíam 20%, 10% e 50% respectivamente. No segundo
gráfico da Figura 5.3, se mostra o erro relativo para esse caso. A Tabela 5.3 mostra os detalhes
para este teste

7'esse  
  10 20 50

,4 rea dim fluída .4s .4õ '4ts
(Z Him;nilipan 20.0 20.0 20.0
% detetado 20.0 19.98 19.88

F'(P) 0.0004 0.000398 0.000395

llvr' (p)ll 8.12e-7 3.47e-08 4.48e-07

AÍ o /legações 47 65 93
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lO 12 14 t6 t8 20
RurBio cb üí9ãs

5 10 is a ã M 3 0 4s se '' 5 iÕ Í z0 2sn
furão (b uas rxreio õ abas

Figura 5.1: Soiuç:ão do proa/ema Z)D.A/EF Faia um dano de 9(7% induzido em n :: 8.0, com
n = 10, 20 e 50 respecfiuarnenfe

Os resultados obtidos permiten detetai diminuições das áreas que foram perturbadas ini-
cialmente. Esta técnica se mostra mais atraente pela quantidade de informação requerida: só
a metade das frequências são necessárias. Outro fato interessante desta técnica é que o es-
pectro intercalado assim como os modos de vibração não precisam ser medidos. Do ponto de
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vista prático, isto é uma vantagem pois resultados experimentais mostram que as frequências de
:!itltaçãa pg(!gm ser mçdldaa «om maiorprecisãct que os modos de.vibração.
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Figura 5.2: Solução do proa/ema Z)Z)iWEF' para um da7zo induzido em z = 3.0 de 2(7% com
n = 10, 20 e 50 respecfáuamenZe
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Tabela 5.3: Processo de otimização para danos em x=8.0, 2.0 e 9.0

Figura 5.3: Soluç:ão do proa/ema Z)Z)F'EJI/ para danos induzidos em z = 2.0,z = 5.0 e
de 2Mo,IWo e 5Mo respectivamente

9.0

n  
.4 real dim nw das Álo Á2s das

Z diminuipan 20.0 10.0 50.0
% detetado 20.0 9.96 49.98

F'(P) 0.029984

lvF'(p) l 6.26e-6

NO 1terações 90



Capítulo 6

Comparação das Técnicas
Desenvolvidas

Neste Capítulo, fazemos uma comparação das diferentes técnicas desenvolvidas pala a detecção
de danos de uma barra usando o critério de diminuição de áreas. Para fazer esta comparação,
analisamos os resultados obtidos pelos diferentes algoritmos para três tipos diferentes de testes.
Se comparam os tempos de execução de cada um dos algoritmos como também o tipo de dados
que requerem cada um deles.

O primeiro teste considera um dano localizado no meio da barra. Para este caso são analisadas
discretizações de d inerentes tamanhos.

O segundo teste consiste em comparei as diferentes técnicas quando são induzidos três danos
simultaneamente numa mesa)a barra.

No final deste Capítulo, apresentam-se as conclusões finais deste trabalho assim corno pro
postas futuras e sua continuidade.

6.1 Nomenclatura para as técnicas desenvolvidas

Pala fazer a comparação das técnicas usamos a seguinte nomenclatura:
MEFOT: Técnica que usa o método de otimização baseado na reconstrução de áreas usando
a metade do espectro.

MEFSR: Técnica que usa uma frequência e um modo de vibração. O modo de vibração é
considerado sem ruído nas sua componentes.

MEFCR: Técnica que usa uma frequência e um modo de vibração. O modo de vibração é
considei'ado com ruído nas suas componentes.
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Tabela 6.1: Dados necessários para cada método

MEFMQ: Técnica que usa s pares de frequências e modos de vibração com o método dos
mínimos quadrados.
MEFFL: Técnica que usa uma freqüência e um modo de vibração contamina-dos e um bloco
de áreas conhecidas, usando a técllica do filtro.

Em geral, a quantidade de informação necessária pata o desenvolvimento dos métodos acima
indicados é resumida na Tabela 6.1.

Precisamos indicam também a porcentagem de erro que será incluída nos modos de vibração
para os tnétodos MEFCR , MEFMQ e MEFFL. Usando como referência os trabalhos de
Glad'çvel1 1391 e Ram l36j , considera-se um erro de 0.1% nas componentes do vedor u.

6.2 Detecção de único dano

Consideremos a beira uniforme de áreas iguais a 1.0 e comprimento L = 10. 0 dano considerado
equivale a uma diminuição de 90% na metade da barra, ou seja, em z = 5.0. Foram collsideradas
discretizações de tamanho n = l0,20 e 50, as quais produzem diminuições nas áreas .4S, .4io
e .42S respectivamente. Nas Figuras 6.1 até 6.4, são mostrados os iesujtados obtidos pelos
métodos MEFOT, MIEFSR, MIEFCR, e MEFMQ . Nas primeiras colunas destas Figuras, são
mostradas a barra e as áreas efetivas reconstruídas por cada ui:n dos métodos para os diferentes
tamanhos das discretizações n :: 10, 20 e 50 respectivamente. Na segunda coluna das Figuras sãa
mostrados os erros relativos em escala log10, entre as áreas conhecidas e as áreas reconstruídas
para cada caso.

Na Figura 6.1 são mostrados os resultados obtidos pelo MIEFOT. Observa-se que a detecção
do dano é efetiva. Isto pode-se concluir tanto da primeira como a segunda coluna, onde os eixos
apresentam um valor máximo naqueles locais onde a diminuição da área foi induzida. Vemos

que o aumento do tamanho da discretização não afeta a localização do dano.

Na Figura 6.2 são mostrados os resultados obtidos pelo método MEFSR. O fato dos dados

Mlétodo Dados necessários
MEFOT  
MEFSR (,X, u)
MEFCR (À, u* )
MnPmQ (.Xm , u© )
MEFFL (.X, u") , (..4í):
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não estarem contamina-dos faz com que esta reconstrução seja mais atraente do ponto de vista
matemático e dal31111ç4çõgg: A Éllzte!!çãa dLUNâb leqüênciade.vibração e seu respectivo modo
depende de técnicas conhecidas para medir esta informação. Do ponto de vista numérico a
reconstrução a partir do par (À,u) é excelente. Os erros mostrados na Figura 6.2 conllrmam a
efetividade do algorítmo.

Na Figura 6.3, os resultados obtidos usando MEFCR são mostrados. Os resultados não
são bons comparados aos obtidos pelos dois métodos anteriores. O aumento do tamanho na
discretização piora a aproximação. As aproximações incluem erros de 0.1% introduzidos ale-
atória-mente nos modos de vibração. Já para n :: 20 as aproximações para as áreas mostram
algum tipo de imprecisão. Para n :: 50 as aproximações são totalmente imprecisas, e a partir
dos erros não é possível concluir a localização do dano.

Finalmente, na Figura 6.4, temos os resultados obtidos usando MEFMQ. O valor de s
usado pala obter estes resultados é s = 2. Ou seja, para cada discretização n = l0,20 e 50.
usamos os pares (ÀI, u(i)) e (À2,u(2)) com uma perturbação aleatória de 0.1% em cada uma das
componentes dos vetoies (u(i))1,2. Os erros mostram que um valor máximo é atingido nos locais
onde as diminuições foram induzidas.

Se consideramos n = 100, sem mudar a localização do dano, os resultados são mostrados na
Figura 6.5. Vemos que os métodos MIEFOT e MIEFSR entregam a informação precisa para
determinar a localização do dano. Os últimos dois gráficos desta Figura mostram os resultados
obtidos com MEFCR, e eles são totalmente afetados pelo tamanho da discretização.

Para uma discretização de tamanho n, o método MEFOT precisa da metade das freqüências
de vibração. Se os modos de vibração não estão contamina-dos, o método MIEFSR precisa uma
freqüência de vibração e seu respectivo modo. Se usamos o método MIEFCR, a mesma quan-
tidade de informação é requerida. Se usamos o método MEFMQ, e queremos uma efetividade

alta, precisamos de varias freqüências e modos associados. Isto, na prática pode ser uma des-
vantagem na hora de medir os pares (À('), u(s)), devido à dificuldade prática de serem medidas.
Porém, se usamos a técnica de filtragem descrita no Capítulo 3, pode-se evitar fazer estas me-

dições e usar a informação obtida para s - l para detetar o dano. Na Figura 6.6 se apresenta
o resultado usando o método MEFFL. Para este teste, vemos que em MIEFOT e MIEFSR os
resultados são aceitáveis. Pala MEFCR temos uma queda na efetividade da detecção devido a
inclusão de erros aleatórios nos modos de vibração. Finalmente, para o método MnpMQ, esta
efetividade dependerá do tamanho da discretização, ei-nbora usemos filtro na informação.

A influência da discretízação na detecção de danos pode sei analisada desde dois pontos de
vista: localizam' e quantiâcar o dano. Do ponto de vista da localização do dano, vemos que todos
os métodos, exceto MEFCR, entregam uma boa informação para as diferentes discretizações.
Se queremos quantificar o dano detetado, os resultados são aceitáveis para MIEFOT e MEFSR,
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pois eles não dependem do tamanho da discretizações colasideradas. O método MEFCR depende
fortemente do tamq:pho da discEgtb4çãQ, gQJnéliçdç} blnpMli2 precisa do aumento do tamanho

de s para obter resultados razoáveis. Vemos que os métodos MIEFOT e MEFSR entregam a
informação precisa para determinar a localização do dano. Os últimos dois gráficos desta Figura
mostram os resultados obtidos com MIEFCR, e eles são totalmente afetados pelo tamanho da
discretização.

Se o método MIEFFL é usado calculando as medias obtemos os resultados da Figura 6.6.
Primeiro gráfico desta figura mostra as áreas da barra reconstruídas. O segundo gráfico desta
figura )mostra o erro relativo da reconstrução. Na Figura 6.7 se mostra o resultado obtido quando
as áreas não danificadas são fixadas. Neste caso o dano localizado na Figura 6.6 atinge uma
intensidade de 87% e na Figura 6.7 a intensidade do dano é de 88.5% o qual é mais próximo do
dano arbitrário de 90%o.
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Figura 6.6: J)ano de localizado de g0% erra z = 5.0, usando MEFFL ca/cularzdo as medias para
n = 100.

10 20 30 40 W 0 D m 9 in
P&P.tROa NE6

Figtua 6.7: Darão de laca/gado de g0% ern z = 5.0, usando MEFFL, ./içando as áreas não
damPcadas pa7'a n = 100.



6.2. DETECÇAODEÚNICODANO 85

Tabela 6.2: Tabela comparativa geral dos métodos desenvolvidos

Tabela 6.3: Tabela comparativa dos tempos de execução (em segundos) dos métodos para um
dallo

A Tabela 6.2 resume a quantidade do dano induzido que foi realmente detectado em termos
percentuais, a qual chateamos de e/el u dada da reconstrução. Um outro fato a ser levado em
conta é a {7iPuência da dáscretização usada por cada método, o qual indica se o tamanho da
discretização usado influi na detecção do(s) dano(s).

Outra comparação pode ser feita levando em conta o tempo de execução dos programas
que usa cada método. As experiências numéricas mostradas neste trabalho foram feitas em um

colrlputador com 256MB de RAM, processador Pentium IV de 1.5GMHz e 40GB. Os programas
computacionais foram desenvolvidos com o FORTRAN 90 do Visual Fortran. Para obter o
tempo de execução, diversas medições foram feitas para cada teste e o valor das medias dos
tempos obtidos foi considerado como tempo final de execução. Os tempos estão medidos ein
segundos.

Na Tabela 6.3, se mostra um resumo dos tempos medidos para os testes que incluelrl um
dano e discietizações de tamanho N = 10, 20, 50 e 100. Nessa Tabela observa-se que o método
MEFOT é mais demorado se a discretização é aumentada. Os outros métodos mantém uin
tetnpo razoável mente baixo na execução dos testes.

Método Dados necessários Efetividade da detecção !nfluência da discretizacão
MEFOT   99% NAO
MEFSR IÀ,u) 100% NAO
MEFCR (À, u*) 90% SIM
MEFMQ (ÀN , un ) 99% SIM
MEFFL (.X, u*) , (..4i) : 99% SIM

Método N-lO N-20 N-50 N-100
MEFOT 1.597748s. 17.456658s. 81.126238s. 179.445689s.
MEFSR 1 . 147406E- 05s . 2.745134E-05s. 6 .066544E- 05s . 1 .134769E- 04s .
MEFCR 1.234237E-05s. 2.466483B-05s. 8 .187047E- 05s . 1 .319807E- 04s .
MEFMQ 1 .521498E- 04s . 4 .178235E- 04s . 8 .198672B- 04s . 1 .307396E- 03s .
MEFFL 1 .172356E- 05s . 2.234554E-05s. 5 .241632E- 05s . 1 .234132E- 04s .
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6.3 Detecção de vários danos

Pode acontecer na prática que a estrutura possua mais de um dano. Comparamos os resultados
obtidos pejos métodos qualldo três danos são induzidos. Escolhermos as posições z = 3.0,z = 5.0
e z :: 7.0 para uma discretização de n = 100 pontos numa barra de áreas .4i = 0.1. Induzimos as

diminuições de 50%, 10% e 80% respectivamente nesses locais. Temos então essas porcentagens
de diminuições nas áreas ,430,.Á50 e .470 respectivamente. Na Figura 6.8 se mostram os resultados
obtidos ao aplicar os métodos MEFOT, MIEFSR e MEFCR. Claramente, os dois primeiros
métodos entregam informação excelente em relação aos danos encontrados. O resultado obtido
pelo método MIEFCR, confirma que a inclusão de ruídos nos modos de vibração influi na
detecção de danos. Os resultados obtidos pelo método MEFFL com cálculo de medias e o
respectivo erro relativo são mostrados na Figura 6.9. Fixando as áreas que não foram danificadas
obtemos a reconstrução da barra mostrada na Figura 6.10. Na Tabela 6.4 se mostram os tempos
de execução usados pejos diferentes algoritmos quando três danos são induzidos e na Tabela 6.5
as intensidades deteta-das pelos métodos para os diferentes danos induzidos.

Tabela comparativa dos tempos de execução dos métodos para três danos induzidos

Tabela 6.5: Tabela comparativa das porcentagens de detecção de três danos para os diferentes
métodos.

Método l-'empo de execução
MEFOT 177.32s.
MEFSR 1 .22316E- 04s .
MEFCR 1 .47484E-04s .

MEFMQ 2 .13779E- 03s .
MEFFL 1 .343579E- 04s .

Método dano de 50% dano de 10% dano de 80%
MEFOT 49.0% 9.0% 79.0%
MEFSR 50.0% lO.o% 80.0%
MEFCR 41.0% 8.8% 71.0%

MEFFL(media) 42.0% 9.1% 73.0%

MEFFL(áreas Hxas) 47.0% 9.7% 78.4%
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6.4 Conclusões e Propostas F\lturas

Neste trabalho desenvolveram-se técnicas inversas de autovalor para resolver o problema de
detecção de danos em uma barra. Este problema é de crescente interesse na área de mecânica

estrutural. No desenvolvimento das técnicas foram levados em conta aspectos teóricos e práticos;
do ponto de vista teórico, as técnicas foram baseadas em discretizações das equações que gover-
nam as vibrações axiais de um modelo simples de barra. Estas discretizações levam a problemas
de autovalor onde as matrizes envolvidas possuem estruturas especiais as quais tem sido explo-
radas e aproveitadas para o desenvolvimento das técnicas antes mencionadas.

Um modelo discreto da barra vibrante consiste em um sistema massa-mola, onde os danos
foram caracterizados como reduções localizadas nas constantes de rigidez das molas. Um pr(»
blema que se apresenta nos sistemas massa-mola é que a reconstrução das massas e constantes

de rigidez estão fortemente vinculadas entre si. Este fato influi no processo de reconstrução do
sistema com dano pois as diminuições nas constantes de rigidez afetam diretamente as massas

recuperadas. Uma estrutura com dano não apresenta perda de massa, o que significa que as
massas do sistema com dano são as mesmas do sistema sem dano. A estratégia para superar
esta dificuldade é incluir um parâmetro de controle a que diminui a dependência entre massas
e constantes de rigidez, permitindo assim debelar o dano sem alterar os valores das massas do

sistema. As experiências )numéricas mostraram que a diminuição do parâmetro 0 permite re-
construir a barra com dano, mantendo as massas iniciais. Um problema que aparece no uso do
parâir)erro 0 é a busca de seu valor ótimo para o uso da técnica.

Um estudo feito a partir dos trabalhos encontrados na área de detecção de danos nos levou
a fazer uma reformulação da nossa técnica. Clonsegue-se assim abandonar a estratégia do uso
de 0, explorando outras discretizações onde a barra é identificada com um modelo discreto para
suas áreas. A técnica inversa de autovalor consiste agora en] reconstruir as áreas da barra a
partir de seu comportamento dinâmico. O conceito de dano foi redefinido como diminuições na
área eíetiva da barra, permitindo assim, além de localizar diminuições de áreas, quantifica-lo.

Pala a formulação do problema em termos de áreas, consideramos a band homogênea, que é
de grande interesse prático. Condições necessárias e su-6cientes para a reconstrução de modelos
discretos baseados em esquelrias de diferenças finitas são ainda objeto de estudo. Optamos por
uma discretização por e]ementos finitos lineares, a qual nos permitiu desenvolver duas técnicas
para a reconstrução dos parâmetros de área. Na primeira, a reconstrução depende de uma
freqüência de vibração e seu respectivo modo. Na segunda, os danos são detetados a partir
da metade das freqüências de vibração, devido à estrutura especial das matrizes envolvidas.

Esta estrutura especial também nos permitiu obter uma condição necessária e suficiente para a
reconstrução de áreas.

A reconstrução a partir de uma frequência e seu respectivo modo resulta interesante do ponto
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de vista prático. Este método apresenta problemas de sensibilidade quando ruídos aleatórios são
incluídos nos modos. Esta sensibiliJladcl)odesec di!!!i1111ída-usando informação adicional. No
início, a quantidade de informação adicional mostrou ser eficiente para a detecção de danos. Do
ponto de vista prático deixa de ser interessante devido às dificuldades para a obtenção dessa
informação. Porém, uma saída interessante para essa dificuldade é filtrar a informação obt;ida
a partir das primeiras medições; a técnica dos blocos possuí a vantagem da simplicidade na sua
implementação e o cálculo da média das diferentes reconstruções permite localizam danos maiores
de 10%. Para melhorar as aproximações das intensidades dos danos localizados, usamos as áreas
não danificadas como informação adicional. Esta técnica mostrou ser eficiente no cálculo das
intensidades dos danos e os testes numéricos confirmam sua aplicação.

No caso da recoiastrução a partir da metade das freqüências de vibração, ela se apresenta mais
robusta e podem-se aplicar técnicas de otimização pala a detecção de danos. Uma estratégia
de busca multidimensional foi apresentada, onde as áreas da band com dano são consideradas

funções das freqüências de uma barra do tipo fixo-fixo, freqüências estas que formam o espectro
intercalado. Esta busca multidimensional foi apresentada como um problema de otimização o
qual foi abordado usando o algoritmo desenvolvido em jlll. Este algoritmo precisa de uma
aproximação inicial pata o espectro intercalado, o qual é gerado convenientemente para garantir
convergência. Experiências numéricas sugerem que uma estratégia para a relaxar o processo
de otimização é considerar a n-ésima área como uma variável independente, o qual foi feito
obtendo-se boJls resultados. Esta técnica tem a vantagem de não se precisar conhecer a priori
os modos de vibração e o espectro intercalado.

Ambas reconstruções foram aplicadas com sucesso ao problema de detecção de danos. (Jm
aspecto importante que foi levado em conta é o sentido prático do problema. Por isso tentamos

minimizar o trabalho prático diminuindo ao máximo a informação necessária para cada um dos
métodos.

Esperamos poder estender estas técnicas para aplica-las a outros problemas de estruturas
mecai'ficas .

Como propostas futuras podem-se mencioiaar

1. a extensão das técnicas desenvolvidas a outros modelos de barras as quais envolvam ma.
trazes com propriedades estruturais semelhantes as estudadas neste trabalho;

2. redefinir o nosso conceito de dano de maneira que as técnicas possam ser aplicadas a barras
nãohomogêneas;

3. aplicar as técnicas desenvolvidas a um problema de laboratório, onde as frequências e/ou
modos de vibração sejam fornecidas pelas técnicas especializadas em monítoramento es-
trutural;
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4. estudar a aplicação das técnicas desenvolvidas neste trabalho a estruturas com amorteci-
mento;

5. aplicar, com as devidas adaptações, a técnicas desenvolvidas ao problema de detecção de
danos em estruturas tipo treliça;

6. estudar o comportamento dinâmico de barras não uniformes e sua relação com problemas
de ressonância estrutural.



Apêndice A

.2\-lgoritmo tipo região-coníiável para
mimmizaçao com restrições de
canalização

Considere o problema

Mini«-azar F'(n)
sujeito a : Z $ z $ u,

(A.l)
(A.2)

onde r' : W" --> W é diíerenciável em um conjunto factível. A.R. Conn, N.l.M. Gould, e Ph.L.
Toint l71 mostraram que praticamente todos os problemas de programação não-linear de grande
escala pode ser resolvido eficientemente usando técnicas de Lagrangiano aumentado, sempre que
seja usado um bom método para resolver A.2.

O algoritmo desenvolvido en jlll, chamado de LARC, é um algoritmo do tipo região-c07}$áueZ

para resolver A.2. Em cada iteração do algoritmo, considera-se o problema de minimizar uma
função quadrátáca (não necessatialnente convexa) em uma caixa que consiste da interseção da
caixa original Z < z < u com a região confiável.

Usualmente em métodos modernos do tipo região-confiável, não é necessário resolver exa-

tamente o subproblema para obter convergência global do algorittno principal (Ver l7j, 1431,

[42]). Em vez, uma condição suave que re]aciona o valor objetivo da quadrático à solução de
ul-n problema auxiliar muito simples é suficiente para provar que todo ponto de acui-nulação é
estacionário.

O gradiente de F' será denotado por G(n) O símbolo ll l denota a coima-2 de vetores
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e matrizes, e ll ' 111 denotará uma norma arbitrária em Wn e a correspondente ]lorma matricial

subordinada. Sejam a, A.{«, e 0 tal qtlgg e (gJ).A«í« > 1}.a&C (Q,],l--No. começo o

algoritmo LARC 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 Z\o ? A.{.. O
papel das matrizes escalas é permitir a possibilidade do ajuste das variáveis que diferem muito

em maginitude. Dado um ZÊ factível, B# simétrica, J)k não singular, e A# ? A.{n, os passos
para obter zÉ+l e A.t são dados pejo seguinte

ALGORITMO LARC:

Passo / (Definir o raio inicial da região-confiável e calcular uma estimativa superior of
À«(BÊ)). Deâ«ir

,h +.- AÉ

Calcular ÀA > 0 tal que À«(Bk) $ M#, o«de Àt(Bk) < À2(BÊ) < --. < À«(BA) são os
autovalores de BA;.

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

Minimizar

sujeito a
Qk(') = ;MA ll . ll: +a{.,
[ $ zX;+ z $ u,

l 0ÉzllH$ A,

(A.3)

(A.4)

o«de Gk = G(zÉ). Se QÊ(zAQ(A)) = 0, parar.

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

@(2k(Z\)) $ 0QÊ(,Êe(Z\)),

Z $ açk + 2k(A) $ u,

ll 0k2k(a.) lllS A, (A.5)

onde @'(z) = izl''Z3À;z + G z pai'a todo z C W". Observar que zk(A) satisfazendo A.3, A.4 existe,
já que z#Q(A) é uma escolha admissível.

Passo 4 (Teste de parada). Se

F'(açk + 2k(A)) $ F'(ak) + a@É(2k(A)), (A.6)



APE]VD[CE A. ALGOR]T]WO TIPO REGIÃO-CO.NFIÁVEL lJARA
94

então definir zk = 2Ã;(A), zk+l = + zi;, AÉ = A e parar. Senão, sustituir a. por Ano«, onde

Z\««. c lat ll OX:zx;(A) llH,a2AI, (A.7)

onde al, a2 são tais que 0 < o-l < o-2 < 1, e ir ao Passo 2

Le«la A. l ; O "Zgorifmo LdRC pa« no passo 2 (Qk(z#Q(a.))
ponto Kuhn-Tucker (estacionário) do problema A.l, A.2.

0) se e somente se ZA; é um

Teorema A. 1 0 aZgoráfmo É.4RC' é óem de$nido. lsfo é, se o processo não para no Passo

anito .le vezes.

Observação: Normalmente sugere-se que a norma infinito ll . fico sqa a escolha mais natural
para ll ' llU.

No seguinte teorema prova-se a convergência global do algoritmo LARC, onde introduze-se a
notação limtcK para denotar o limite quando k --> oo para A pertencente a um conjunto infinito
de índices K subconjunto dos números naturais.

Teorema A. 2 Supor que {zÊ} é 'uma sequênc a gerada pelo algorifmo L.4RC', Ki é um c07Üun-
f. in$«{fo de i"dá«' t./ gu limkCK. zk = :«*, . M#, ll Dk llU, ll O;: llU, e IÀ:(-Bk)l .ão l{«.it.d"
por k C Ki. .Então z* é urra ponto es/acíonár o rKuhn-TucÀer9 de .4.1, .4.2.
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