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Resumo 

O trabalho apresentado nesta dissertação, foi realizado com o apoio da empresa JDeus & Filhos 

S.A., com o objectivo de estudar o comportamento dinâmico de um intercooler produzido pela empresa, 

destinado ao Alfa Romeo Giulietta. A fim de se atingir este objectivo efectuaram-se ensaios laboratoriais 

para definir a matriz de acelerância a partir de forças independentes aplicadas nos vários suportes do 

intercooler e identificar os parâmetros modais da estrutura. Estes resultados foram posteriormente 

comparados com resultados numéricos de análises de elementos finitos fornecidos pela entidade 

empresarial JDeus®. Também foi levada a cabo uma definição da matriz de transmissibilidade entre os 

apoios e uma coordenada de interesse que foi depois usada com dados recolhidos em testes de 

estrada, fornecidos igualmente pela empresa JDeus®. O set-up e o procedimento experimentais são 

descritos neste documento assim como o procedimento para a identificação modal. Os parâmetros 

modais obtidos pelos procedimentos experimentais mostram que o intercooler estudado não corre o 

risco de entrar em ressonância devido às vibrações impostas pelo funcionamento normal de um 

automóvel (de acordo com os critérios usados pelos OEM). 
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Abstract 

The work presented in this dissertation, was realized with the support of JDeus&Filhos, S.A., with 

the objective of studying the dynamic behavior of an intercooler produced by them, for the Alfa Romeo 

Giulietta. In order to achieve this objective, laboratorial tests were done to define the accelerance matrix 

from independent forces applied in the several supports and identify the modal parameters of the 

structure. These modal parameters were later compared to numerical results from finite element method 

analyses provided by JDeus®. The definition of the transmissibility matrix between the supports and a 

coordinate of interest was also done and used with data acquired during road tests, provided by JDeus®. 

The experimental setup and the experimental procedure are described as well as the procedure leading 

to modal identification. The modal parameters obtained by the experimental procedures show that the 

intercooler studied has no risk of resonance due to vibrations imposed by the normal operation of a car 

(according to the criteria used by the OEM). 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

Em engenharia, a área de vibrações, em particular a identificação das propriedades dinâmicas das 

estruturas (massa, rigidez e amortecimento) tem um papel cada vez mais importante. Apesar de o 

estudo estático continuar a ser a principal preocupação em termos de cálculo e dimensionamento, o 

estudo dinâmico tem assumido uma importância crescente no projecto de novas estruturas e máquinas 

[25]. Este facto deve-se aos efeitos negativos provocados pelas vibrações em estruturas e máquinas, 

tais como: o ruído; a fadiga; e o mau funcionamento. Com a evolução da tecnologia e com o 

aparecimento de máquinas de potência cada vez maior, fabricadas com recurso a materiais mais leves 

e menos amortecidos, surgem níveis de respostas dinâmicas elevados que podem ter consequências 

drásticas para as estruturas.  

De maneira a poder assegurar a integridade estrutural quando estão presentes solicitações 

dinâmicas, a verificação do comportamento dinâmico é um passo fundamental no projecto de 

estruturas. 

Com a finalidade de melhor compreender o comportamento dinâmico de uma peça que fabrica, a 

João de Deus & Filhos, S. A., propôs o tema deste trabalho. A empresa forneceu dados de análises de 

elementos finitos e dados de testes de campo com o objectivo de serem comparados com os resultados 

obtidos, afim de avaliar o seu modelo de elementos finitos para análises dinâmicas e a utilidade dos 

resultados para situações reais. 

Neste trabalho é elaborada uma caracterização do comportamento dinâmico de um intercooler, em 

que é feita uma identificação modal (determinação de parâmetros modais: frequências e 

amortecimentos naturais e modos de vibração) recorrendo a métodos experimentais. É também 

determinada a matriz de transmissibilidade entre os apoios e uma coordenada de interesse da estrutura 

(onde não são aplicadas forças) a partir da matriz de acelerância obtida por resultados experimentais, 

com o objectivo de mostrar uma aplicação prática do conceito, assim como demonstrar a sua utilidade. 

Com este documento pretende-se contribuir para um melhor conhecimento da dinâmica de 

intercoolers, assim como do conceito de transmissibilidade aplicado a estruturas reais e da sua utilidade 

enquanto ferramenta de estudo de comportamento dinâmico de estruturas, principalmente em tempo 

real e para previsão de danos. 

1.2. Contexto 

1.2.1. Contexto no Âmbito de Engenharia Aeroespacial 

Como foi referido anteriormente, a análise dinâmica é uma ferramenta poderosa na fase de projecto, 

esta afirmação verifica-se para os sectores aeronáutico e espacial. Sendo estes dois sectores da 
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indústria caracterizados pela sua elevada precisão e complexidade, o estudo dinâmico é importante em 

todo e qualquer projecto. 

A análise modal e em particular a identificação modal, são conhecimentos que são aplicados a algum 

tempo no âmbito de estudos aeronáuticos.  

Quanto ao intercooler, este componente faz parte da constituição de uma aeronave que possua um 

ou mais turbocompressores (quer no âmbito de aumentar o rendimento do motor ou manter a pressão 

do solo à entrada do carburador, quer no âmbito de pressurizar a cabine) [76]. Nesta dissertação o 

estudo que estava disponível era um estudo de um intercooler destinado a um automóvel, no entanto, 

este estudo seria elaborado de forma idêntica caso o intercooler a analisar fosse destinado a uma 

aeronave. 

Em [41], Fontul faz um estudo utilizando o conceito de matriz de transmissibilidade para um exemplo 

de um avião. Prova-se assim que também este conceito se apresenta como uma ferramenta útil para 

compreensão do comportamento dinâmico de uma aeronave. 

Concluindo, apesar de o estudo levado a cabo neste trabalho ser baseado num componente 

destinado a um automóvel, todos os conhecimentos aplicados durante este estudo são ferramentas 

úteis e importantes no âmbito de engenharia aeroespacial e o estudo efectuado pode ser repetido para 

um componente de funções semelhantes destinado a uma aeronave. 

1.2.2. Intercooler 

Na indústria automóvel, como em qualquer indústria, existe uma constante procura pelo aumento 

de rendimento. Esta procura de melhoria contínua, aliada à elevada competitividade entre fabricantes, 

fez com que surgissem várias mudanças e transformações nos veículos desde os tempos iniciais deste 

meio de transporte até aos dias de hoje.  

Ao longo da história dos meios de locomoção terrestres motorizados, foram introduzidas inúmeras 

inovações provenientes de outras áreas, tais como a aviação e a navegação marítima. 

Em 1885, Gottlieb Daimler introduziu a ideia da compressão do ar antes da entrada na admissão do 

motor a combustão interna para aumentar o rendimento do mesmo. Anos mais tarde, em 1905, o 

engenheiro Alfred Bünch criou o turbocompressor, um compressor que forçava o ar a entrar no motor. 

A invenção do turbocompressor permitiu um aumento de cerca de 40% na potência nos motores de 

combustão interna [72].  

A introdução deste tipo de sistemas em motores começou na indústria aeronáutica e naval, 

passando mais tarde para os veículos terrestres de transporte de mercadorias. O turbocompressor foi 

introduzido na indústria automóvel apenas em 1962. 

A potência máxima de um motor está intimamente relacionada com a quantidade de combustível 

que pode ser queimada eficientemente no interior de cada cilindro do motor. Por sua vez, a quantidade 

de combustível queimada está directamente relacionada com o volume de ar que entra nos cilindros a 
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cada ciclo do motor. Logo, aumentando o volume de ar que entra no motor, aumenta também a 

quantidade de combustível que pode ser queimada por ciclo, aumentando assim a potência do mesmo. 

Normalmente existem duas formas de aumentar a quantidade de ar que entra no motor. A primeira 

que surgiu foi a de aumentar a cilindrada do motor. Esta estratégia aumenta a potência do motor, mas 

aumenta consideravelmente o peso e as dimensões do mesmo, tal como o consumo de combustível. 

Assim surgiu o turbocompressor, que aumenta a potência sem aumentar a cilindrada. O papel principal 

do turbocompressor é de aumentar a quantidade de ar que entra no motor. Segundo a lei dos gases, 

aumentando a pressão do ar aumenta-se também a densidade do mesmo: 

𝑝×𝑀 = 𝜌×𝑅×𝑇       (1) 

Em que 𝑝 representa a pressão, 𝑀 é a massa molar do ar, 𝜌 é a massa volúmica, 𝑅 é a constante 

dos gases perfeitos e 𝑇 é a temperatura. 

No entanto, verifica-se que o turbocompressor ao aumentar a pressão do ar, aumenta também a 

sua temperatura. Este fenómeno é indesejável em termos de rendimento pois a densidade aumenta 

menos que pretendido. A solução deste problema é um intercooler.  

O intercooler é um permutador de calor que tem como principal objectivo arrefecer o ar comprimido 

pelo turbo antes de este entrar no motor. Este arrefecimento vai reflectir-se num aumento da densidade 

do ar, permitindo que entre um maior volume de ar no motor, aumentando a potência deste. No entanto, 

existe sempre uma perda de carga com a passagem de ar pelo intercooler. Portanto, este componente 

tem de ser projectado com o objectivo de ter uma perda de carga mínima e um arrefecimento do ar 

proveniente do turbo máximo. 

Existem dois tipos de intercoolers tendo em conta o processo de arrefecimento do ar comprimido 

pelo turbo. Os intercoolers ar-ar (ACAC) utilizam o ar como refrigerante. São o tipo de intercoolers mais 

comum. Existem também os intercoolers ar-água (WCAC), que utilizam a água (ou solução de água + 

glicol) como líquido de refrigeração. Nesta dissertação, o intercooler estudado é do tipo ar-ar. 

Dentro destes dois tipos de intercoolers, pode-se fazer uma distinção consoante a sua posição no 

automóvel e quanto ao fluxo de ar. A Figura 1.1 resume estas distinções: 
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Figura 1.1 - Portfólio JDEUS®, cortesia da JDEUS® 

Os intercoolers ar-ar são geralmente compostos por: 

 Chapas-testas 

 Lados 

 Tubo com alhete interno 

 Alhete externo 

 Juntas 

 Caixas 

 

Figura 1.2 - Componentes do Intercooler 
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Os tubos servem para distribuir o ar proveniente do turbocompressor. No caso do intercooler 

estudado nesta dissertação, a espessura do tubo é de 0.4mm.  

A função dos alhetes, tanto o interior como o exterior é de uniformizar o escoamento, assim como 

de aumentar a superfície do sistema permitindo um maior rendimento no processo de transmissão 

térmica. No caso em estudo a espessura do alhete interno é 0.1mm e a espessura do alhete externo é 

0.08mm. 

Os lados por sua vez, têm uma função estrutural, actuando como suportes para a estrutura. 

As chapas-testas fazem a ligação entre o ninho (constituído por tubos com alhete interno, lados, e 

alhete externo) com as caixas plásticas (ou de alumínio em certos casos). São feitas em alumínio, tal 

como todo o ninho, de forma a reduzir o peso da estrutura. 

As juntas são fabricadas de borracha e têm como objectivo fazer o contacto ente as caixas plásticas 

e as chapas testa, de forma a evitarem fugas de ar. 

O intercooler que vai ser estudado é destinado ao Alfa Romeo Giulietta que se encontra na Figura 

1.3. 

 

Figura 1.3 - Modelo 3D do Intercooler Alfa Romeo Giulietta, cortesia JDEUS® 

Na Tabela 1.1 encontram-se as propriedades dos materiais que constituem o intercooler: 

Tabela 1.1 - Propriedades dos materiais constituintes do intercooler 

Material E(Gpa) υ ρ(kg/m3) 

Alumínio 70.0 0.33 2.700 

Polímero 7.0 0.40 1.370 

A massa do intercooler é de 1,48 kg. Esta massa é relativa à estrutura livre, sem contar com os 

parafusos usados para fixar o intercooler ao módulo. 
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De referir que numa fase de protótipo toda a estrutura é feita de alumínio. Esta alteração faz com 

que tanto a massa como a rigidez da estrutura se alterem e a influencia os modos de vibração. Como 

o objectivo deste trabalho incide no estudo de uma peça de produção em série, esta variação não será 

abordada. 

1.2.3. Solicitações no Automóvel 

No caso geral, e no caso em estudo, o intercooler encontra-se fixado ao radiador, formando o 

módulo. Por vezes existem suportes do intercooler ligados directamente ao chassis, como também 

acontece para esta peça. Como tal, as solicitações de forças e momentos no intercooler são 

provenientes destes apoios e suportes. Podem existir solicitações provenientes das mangueiras por 

onde passa o fluxo de ar comprimido proveniente do turbocompressor, mas estas não serão 

contabilizadas nesta dissertação. O fluxo de ar proveniente do turbocompressor impõe também 

gradientes de pressão e temperatura que não são possíveis de reproduzir laboratorialmente.  

As vibrações resultantes do andamento do carro são atenuadas pela suspensão e amortecedores 

do mesmo. Tanto o piso como a própria estrutura do carro têm influência nas vibrações que o intercooler 

experiencia devido ao andamento do veículo. Por exemplo, o intercooler pode experienciar forças com 

amplitudes elevadas quando passa por um buraco na estrada, ou numa lomba. Pode igualmente 

experienciar forças com uma frequência mais elevada devido à velocidade do carro.  

Tendo em conta um automóvel que não seja um modelo desportivo, a gama de RPM de 

funcionamento do motor varia entre 1000-6000, o que equivale a 16.67-100Hz.  

Concluindo, as principais fontes das solicitações a que o intercooler está sujeito em funcionamento 

são o motor, o andamento do carro no piso em que se encontra e a pressão do ar proveniente do 

turbocompressor. Estas solicitações podem ter magnitudes elevadas esporadicamente, mas, 

geralmente, são de frequências na gama de 0-100Hz.  

1.2.4. Especificações dos Fabricantes 

O intercooler não é um componente que produz vibrações, mas sim um componente que está sujeito 

a estas. Como tal, os testes de vibrações nestas peças são pouco frequentes, principalmente no que 

toca a análise e identificação modal. 

Existem algumas diferenças nos testes efectuados ou requeridos pelos fabricantes de intercoolers. 

Em termos de testes de vibração, existem dois tipos de testes destintos: 

 Testes de resistência a vibração ou testes de fadiga; 

 Testes para detecção de modos de vibração (ou identificação modal); 

Os testes de resistência a vibração são os mais comuns, havendo algumas variações nos testes 

efectuados ou requiridos por diferentes fabricantes. Alguns fabricantes tentam simular as solicitações 

a que o componente está sujeito no automóvel, outros procuram as condições de pressão e 
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temperatura a que o intercooler está sujeito em serviço (impondo uma temperatura e uma pressão 

próxima da média em serviço) [73, 74, 75].   

De uma forma geral, os testes de fadiga têm como especificação o número de horas ou ciclos com 

uma frequência definida (frequência de ressonância em alguns casos). Apesar de haver fabricantes 

que sugerem seguir um PSD (Power Spectral Density) [73, 74, 75].  

Na maioria dos casos, os testes são realizados apenas na direcção vertical, ou então têm 

especificações diferentes e menos rígidas para as outras direcções. 

Os testes de detecção de modos são menos frequentes e, geralmente, têm uma gama de 

frequências de 5-200 Hz e exigem que não existam ressonâncias até 60 Hz. Estes testes são realizados 

nas três direcções e através de um sweep sine [75].  

1.2.5. Estratégias de Design para Atenuar Vibrações 

A propagação de vibrações para um sistema mecânico pode ser problemática na medida em que 

pode causar danos na estrutura ou reduzir o rendimento do sistema. Segundo Hanieh [9] a isolação de 

vibração é definida como a atenuação das respostas do sistema após a sua frequência de corte, 

cortando todas as perturbações e permitindo a passagem de todos os sinais de frequência mais baixa. 

A melhor solução para a vibração é evitá-la em primeiro lugar. O design inteligente é, geralmente, 

bem mais caro que construir um sistema “mau” e repará-lo posteriormente. O design inteligente envolve 

os seguintes passos [41]: 

 Caracterização dos parâmetros do sistema (massa, rigidez e amortecimento) através de 

métodos experimentais, dados de fabricantes ou uma combinação de ambas; 

 Modelação da dinâmica do sistema para identificar as frequências naturais e verificar se 

coincidem com as frequências de excitação, ou, se as frequências de excitação forem 

conhecidas, calcular a resposta do sistema a essa excitação; 

 Usar o modelo para avaliar o efeito de mudanças nos parâmetros do sistema; 

Fontul [41] resume algumas soluções para resolver problemas relacionados com vibração: 

 Fonte: realocar o sistema ou substitui-lo por um de qualidade superior, mais silencioso (e 

provavelmente mais dispendioso); mudar a velocidade de funcionamento para evitar que 

coincida com as ressonâncias estruturais; equilibrar os elementos rotativos, adicionar um 

absorvente de vibrações ou usar um controlo activo de vibrações; 

 Caminho: minimizar a transmissão de vibrações, geralmente recorrendo a isoladores do tipo 

mola e/ou blocos inerciais. O objectivo é de fazer com que as frequências naturais sejam o 

mais distante das frequências de excitação possível; 

 Receptor: alterar as frequências naturais do sistema para evitar que coincidam com as 

frequências de excitação. Esta alteração pode ser conseguida aumentando a rigidez (o que 

aumenta a frequência natural) ou adicionando massa (diminuindo a frequência natural), ou 

ainda adicionando amortecimento estrutural; 
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No design de intercoolers, os principais objectivos são reduzir os custos e manter o rendimento. Em 

termos de materiais procura-se um menor custo e maior durabilidade. A vibração não é uma área muito 

considerada actualmente, e a única consideração que se faz é ao nível da longevidade do componente. 

No entanto, é esperado que a análise de vibrações comece a tomar um papel mais importante no 

design de todos os componentes de automóveis, promovendo o conforto do condutor e dos 

passageiros. Para se atingir o conforto pretendido com alterações mínimas aos componentes, uma 

solução existente são os isoladores. 

Um isolador de vibração é um dispositivo flexível que faz a ligação entre o componente e a base. O 

objectivo deste dispositivo é de reduzir a vibração ou a força transmitida entre o componente e a base. 

Para se atingir este objectivo pode-se considerar isoladores passivos, semi-activos ou activos assim 

como diferentes tipos de materiais inteligentes [42]. 

Jalili [43] descreve o controlo de vibração usando isoladores semi-activos.  Du e Burdisso [44] 

fizeram uma nova abordagem relacionando o isolamento de vibrações com o conceito de 

transmissibilidade. Hanieh [9] investigou o isolamento recorrendo a sistemas activos. 

Sistemas isoladores passivos  

Muitos sistemas usam componentes passivos, devido ao seu custo reduzido em comparação com 

as outras alternativas. Um isolador passivo caracteriza-se pela ausência de controlo e pela facilidade 

de se satisfazer as especificações de durabilidade. Geralmente um sistema do género é constituído por 

uma borracha natural ou um material sintético com características semelhantes. Para além de ser o 

método mais barato, é o método mais simples de projectar. 

Sistemas isoladores semi-activos 

Os sistemas semi-activos são semelhantes aos sistemas passivos na medida em que só conseguem 

retirar energia do sistema. Distinguem-se dos sistemas passivos pela possibilidade de controlar uma 

ou mais propriedades em resposta a um sinal de comando. Um exemplo deste tipo de sistemas é um 

amortecedor de choque com um orifício variável que permite modificar o coeficiente de amortecimento 

de acordo com o necessário [42].  

Sistemas isoladores activos 

Os isoladores activos podem ser controlados por computadores recebendo sinais de input 

provenientes de sensores. Ao contrário dos sistemas semi-activos e passivos, os sistemas activos 

permitem adicionar energia ao sistema. Um exemplo de um sistema activo é um actuador 

electromecânico projectado para gerar uma força em resposta a um sinal de feedback de velocidade 

ou deslocamento. O objectivo é de gerar uma força igual em magnitude e oposta em fase ao input de 

vibração. Desta forma, um sistema isolador activo pode aumentar o desempenho em isolar ruído e 

durabilidade. No entanto, existe um grande defeito deste tipo de isolador, é bastante complexo de 

projectar e, geralmente, é muito dispendioso pois requer componentes como sensores e 

processadores. Requer também uma grande quantidade de energia para operar. Por estas razões, não 

são muito utilizados [41]. 



9 
 

Materiais inteligentes 

Vários materiais têm sido desenvolvidos para serem usados como actuadores num sistema. Dois 

exemplos são os materiais piezoeléctricos e ligas com memória de forma [42]. 

Os materiais piezoeléctricos experienciam uma mudança de forma quando submetidos a uma 

voltagem, ou produzem uma carga eléctrica quando lhes é aplicada pressão. Estes materiais funcionam 

como sensor se é medida a voltagem proveniente deles ou como actuador se lhes for aplicada uma 

voltagem controlada em resposta a um sinal. 

Os materiais com memória de forma voltam à forma e tamanho originais quando submetidos a uma 

temperatura característica de transformação. São muito usados em aplicações medicinais. Estes 

materiais são capazes de produzir forças a baixas frequências o que permite que sejam usados como 

actuadores. 

Apesar das suas características, estes materiais possuem limitações ao nível da gama de 

temperaturas de funcionamento e devido ao seu tempo de resposta lento [41]. 

1.3. Revisão de Literatura 

Como referido anteriormente, o conhecimento do comportamento dinâmico de máquinas e 

estruturas tem vindo a tornar-se cada vez mais importante na sociedade moderna. A análise modal tem 

uma utilidade extrema no que toca a conhecer a dinâmica de estruturas. Existe uma bibliografia extensa 

neste tema, alguns autores abordam a teoria em geral por detrás da análise modal [1, 6, 25, 26, 48], 

outros procuram abordar tanto a teoria como a prática [3, 4, 11, 46, 47]. 

Para os automóveis em particular, a análise modal faz parte da concepção dos mesmos. Happian-

Smith [70] sintetiza o processo de design moderno em que se analisa o comportamento dinâmico dos 

componentes automóveis, principalmente dos que são fontes de vibrações. 

Para que seja possível estudar o comportamento dinâmico de uma estrutura, é necessário conhecer 

as suas propriedades mecânicas. Uma literatura conveniente para o melhor conhecimento das 

propriedades dos materiais constituintes de um intercooler foi elaborada por ImechE [71]. 

O conceito de transmissibilidade tem vindo a ser desenvolvido de forma a que se comece a aplicar 

mais em situações práticas. Este conceito aparece muitas vezes relacionado com sistemas com um 

grau de liberdade (SDOF) [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. O conceito foi alargado a sistemas de múltiplos 

graus de liberdade (MDOF) por Maia, Silva e Ribeiro [23, 24]. Existe, no entanto, uma tentativa de 

generalização do conceito de transmissibilidade. Esta generalização encontra-se descrita por Ribeiro, 

Maia e Silva em [14, 15]. 

O conceito de matriz de transmissibilidade foi comprovado tanto para solicitações harmónicas como 

para solicitações aleatórias através de trabalhos realizados neste âmbito por Fontul, Ribeiro, Maia e 

Silva [20, 21]. Foi também confirmado que esta matriz não depende das forças aplicadas ou do tipo de 

excitação, apenas dos conjuntos de coordenadas escolhidos para sua construção. 
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Quando se entra no estudo de vibrações, é importante não só conhecê-las como também procurar 

formas de as atenuar, reduzindo o risco de falhas causadas por estas. Surgem alguns documentos 

neste âmbito [9, 42, 43, 44]. Fontul [41] apresenta um breve procedimento para design inteligente, 

evitando as vibrações em primeiro lugar em oposição a reparar um sistema com problemas em termos 

dinâmicos. Apresenta também algumas soluções para resolver problemas relacionados com vibrações 

indesejadas. 

No tema de elementos finitos existe uma vasta bibliografia, onde os autores explicam os conceitos 

e aplicações desta ferramenta, como Cook [17] e Reddy [38]. Um livro muito útil, em que se compila a 

bibliografia existente para este tema, elaborado por Noor [30]. 

1.4. Estrutura do Documento 

O presente documento encontra-se dividido em seis capítulos. No primeiro é feita uma introdução 

ao problema e respectiva motivação. De seguida é feita uma contextualização do trabalho começando 

por o contextualizar no âmbito de engenharia aeroespacial, passando para uma breve história da 

utilização de intercoolers na indústria automóvel e expressando de uma forma simplificada o seu 

comportamento em serviço e vantagens provenientes da utilização deste componente em motores que 

possuam turbocompressores. Posteriormente, referem-se as fontes de solicitações dinâmicas a que o 

intercooler está sujeito, assim como um apanhado geral dos testes de vibração requeridos por alguns 

fabricantes de automóveis. É feita uma revisão de literatura referente ao tema do trabalho. Este capítulo 

é terminado com um resumo da estrutura do documento. 

No segundo capítulo é apresentada uma introdução teórica ao trabalho. É feita uma abordagem à 

caracterização dinâmica de estruturas onde se realiza uma descrição da técnica de identificação modal 

e onde são definidos vários conceitos fulcrais para a compreensão da abordagem utilizada. De seguida 

é feita uma síntese do método dos elementos finitos. Segue-se uma secção que aborda o algoritmo do 

cancelamento de massas que visa cancelar o efeito das massas adicionadas à estrutura por utilização 

dos sensores para medição das respostas. Na última secção deste capitulo encontra-se uma definição 

do conceito de matriz de transmissibilidade, formas de determinar esta matriz, algumas propriedades e 

utilidades da mesma. 

No capítulo seguinte caracterizam-se os ensaios laboratoriais levados a cabo. Primeiramente, 

refere-se o equipamento utilizado. De seguida é descrito o set-up experimental e o procedimento 

seguido para realizar os vários ensaios. Por fim, detalha-se procedimento de identificação modal 

utilizando o software de identificação BETAlab [53]. 

Na secção subsequente, apresentam-se os resultados obtidos e o tratamento a que foram sujeitos. 

Os resultados são discutidos e referem-se as dificuldades que foram surgindo ao longo do trabalho. É 

ainda calculada a matriz de transmissibilidade de resposta para uma coordenada de interesse (onde 

não são aplicadas forças) de duas formas distintas. 
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Posteriormente, os resultados obtidos nos ensaios de laboratório são confrontados com dados 

fornecidos pela entidade empresarial João de Deus & Filhos, S. A.. Estes dados consistem em 

resultados de simulações de elementos finitos e dados recolhidos em testes de estrada. 

Por fim, são apresentadas as conclusões retiradas deste trabalho e são propostos trabalhos futuros 

no âmbito de se conhecer melhor o comportamento dinâmico de intercoolers. 

2. Introdução Teórica 

Neste capítulo são introduzidos vários conceitos e estratégias que foram usados ao longo desta 

dissertação com a finalidade de caracterizar dinamicamente um intercooler destinado ao Alfa Romeo 

Giulietta. Numa primeira fase é descrita a caracterização dinâmica de estruturas. De seguida refere-se 

a técnica de identificação modal utilizada e alguns conceitos necessários para a melhor compreender 

esta técnica e a sua aplicação. Aborda-se também o tema dos métodos numéricos com ênfase no 

método dos elementos finitos e diferentes formas de calcular os parâmetros modais. Seguidamente 

apresenta-se a técnica de cancelamento de massas. Por fim é definido o conceito de matriz de 

transmissibilidade, assim como as formas de a calcular, propriedades e aplicações práticas desta 

matriz. 

2.1. Caracterização Dinâmica de Estruturas 

A caracterização de estruturas está intimamente ligada às propriedades mecânicas dos materiais. 

Como tal, é necessário fazer uma caracterização elástica dos materiais antes de se efectuar a 

caracterização dinâmica. Existe literatura referente a esta caracterização em que se utiliza a teoria da 

elasticidade para prever o comportamento mecânico dos materiais [55, 56]. Esta teoria assume que o 

material se encontra no domínio elástico para pequenas deformações, o que resulta num 

comportamento linear do mesmo quando submetido a excitações. No presente documento foi utilizada 

a aproximação referida. 

As propriedades dinâmicas de um sistema com N graus de liberdade podem ser descritas em três 

modelos diferentes: o modelo espacial; o modelo modal; e o modelo de resposta [4];  

No primeiro caso, as características dinâmicas do sistema encontram-se contidas na distribuição 

espacial da sua massa, rigidez e amortecimento. Esta distribuição é representada pelas matrizes 𝑁×𝑁 

de massa, rigidez e amortecimento (viscoso ou histerético) como se mostra na equação (2). 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + ([𝐾] + 𝑖[𝐷]){𝑢} = {𝐹}           (2) 

Onde, [𝑀] é a matriz de massa, [𝐶] e [𝐷] são as matrizes de amortecimento viscoso e histerético 

respectivamente, [𝐾] é a matriz de rigidez, {𝑢} é o vector deslocamento, {�̇�} é a derivada de primeira 

ordem do vector deslocamento, {�̈�} é a derivada de segunda ordem do vector deslocamento e {𝐹} é o 

vector da força aplicada. 
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Por sua vez, o modelo de resposta é um modelo construído através das respostas em frequência 

da estrutura a uma solicitação. A definição deste modelo sob a forma matemática pode ser feita através 

da equação (3) que, neste caso, relaciona a resposta em deslocamento com a força aplicada: 

{𝑥(𝜔)} = [𝛼(𝜔)]{𝑓(𝜔)}       (3) 

Em que {𝑥}  é a resposta em deslocamento, [𝛼] é a matriz de receptância, {𝑓} é o vector força 

aplicada. A matriz [𝛼(𝜔)] da equação (3) é uma Função de Resposta em Frequência, ou FRF. Existem 

três diferentes tipos de matrizes de resposta em frequência, consoante a resposta é dada em 

deslocamento, velocidade ou aceleração denominadas respectivamente matriz de receptância, matriz 

de mobilidade e matriz de acelerância. Estas matrizes estão relacionadas consoante se descreve na 

equação (4) e na equação (5) [4]: 

𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒: 𝑌(𝜔) = 𝑖 𝜔 𝛼(𝜔)        (4) 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟â𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝐴(𝜔) = 𝑖 𝜔 𝑌(𝜔) = −𝜔2 𝛼(𝜔)                (5) 

Finalmente, o modelo modal é constituído pelos parâmetros modais que compreendem as 

frequências naturais e respectivos amortecimentos e os vectores modais.  

Em termos de solução, os três modelos encontram-se relacionados. De facto, o modelo espacial 

leva a um problema de valores próprios que, quando resolvido, gera o modelo modal descrito pelas 

propriedades modais (N frequências naturais, N factores de amortecimento e N vectores modais), 

contidos nas matrizes dos valores próprios [ \𝜆  \
2 ]  e vectores próprios [𝛷]. Cada elemento da diagonal 

da matriz de valores próprios contem informação sobre as frequências e amortecimentos de cada modo 

e a matriz de vectores próprios contem os vectores modais normalizados para a massa, onde as 

propriedades ortogonais do modelo modal são definidas como (para o caso sem amortecimento): 

[𝛷]−1[𝑀][𝛷] = [𝐼]               (6) 

[𝛷]−1[𝐾][𝛷] = [ \𝜆  \
2 ]                   (7) 

Onde [𝐼] é a matriz identidade. Os vectores modais são linearmente independentes devido à 

ortogonalidade das propriedades do modelo modal. Então [𝛷] é uma matriz não singular e invertível. 

Como tal, partindo das equações (6) e (7) deve ser possível de obter o modelo espacial a partir do 

modelo modal e vice-versa, se o modelo completo estiver disponível. 

No entanto, se o sistema for demasiado complexo e, por consequência não puder ser modelado 

analiticamente, a solução passa por se começar pela medição das FRF’s do sistema, ou seja, 

descrevendo o sistema pelo seu modelo de resposta [𝛼(𝜔)]. Em regime estacionário, a vibração de 

uma estrutura pode ser caracterizada por: 

{�̅�} = [𝛼(𝜔)]{�̅�}             (8) 
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Onde �̅� e �̅� são as amplitudes complexas da resposta e da solicitação da estrutura, 

respectivamente, (�̅� = 𝑋𝑒𝑖𝜑). 

A relação entre o modelo modal e o modelo de resposta experimental pode ser dada por [4]: 

[𝛼(𝜔)] = [𝛷] [ \𝜆
2
−𝜔  \

2 ]
−1
[𝛷]𝑇         (9)   

A matriz de receptância é obtida experimentalmente com recurso a equipamento específico, onde 

os sinais são adquiridos por transdutores de força e respostas. 

Cada termo da matriz de receptância pode ser escrito na forma (para o caso sem amortecimento): 

𝛼𝑗𝑘(𝜔) =
�̅�𝑗

𝐹𝑘
= ∑

�̅�𝑗𝑘𝑟

𝜔𝑟
2− 𝜔2

𝑁
𝑟=1       (10) 

Onde  𝑋�̅� é a amplitude complexa da resposta na coordenada 𝑗, 𝐹𝑘 é a amplitude da força na 

coordenada 𝑘, 𝑁 é o numero total de modos, 𝑟 é o modo de vibração, 𝜔𝑟 é a frequência natural do 

modo 𝑟 e �̅�𝑗𝑘𝑟  é a constante modal. 

A derivação das características modais a partir do modelo de resposta definido experimentalmente 

é um processo que toma o nome de identificação modal. Do modelo modal derivado da identificação 

modal e utilizando a equação (6) e a equação (7) é possível obter o modelo espacial.  

A Figura 2.1 resume num esquema o que foi referido nesta secção. 

 

Figura 2.1 - Inter-relação dos modelos dinâmicos [4] 

2.1.1. Identificação Modal 

A identificação modal tem como objectivo obter os parâmetros modais da estrutura. Estes 

parâmetros podem-se dividir entre parâmetros locais e globais. Nos parâmetros modais globais 

inserem-se as frequências naturais e os coeficientes de amortecimento, que correspondem aos valores 
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próprios da equação característica do sistema. Os parâmetros modais locais caracterizam a forma dos 

modos de vibração que correspondem aos vectores próprios do sistema e são relacionados com as 

coordenadas utilizadas [57]. 

Considere-se a função de transferência que se obtém quando se excita dinamicamente uma 

estrutura segundo a coordenada 𝑝 e se mede a resposta na coordenada 𝑞. Considera-se o modelo 

histerético para o amortecimento pois é o que melhor representa o comportamento verificado 

experimentalmente. Tendo em conta o referido e assumindo que 𝑓𝑝 é a excitação e 𝑥𝑞 é a resposta em 

deslocamento (que será um valor complexo pois, de uma forma geral, encontra-se desfasado da força), 

a receptância e é dada por [57]: 

𝛼𝑝𝑞(𝜔) =
𝑥𝑞

𝑓𝑝
= ∑

𝐶𝑝𝑞𝑟

𝜔𝑟
2− 𝜔2+ 𝑗.𝜂𝑟.𝜔𝑟

2
𝑁
𝑟=1             (11) 

Em que, 𝜔 é a frequência angular [rad/s], 𝜔𝑟 é a frequência natural do modo 𝑟 [rad/s], 𝑁 é o número 

de modos de vibração do sistema, 𝜂𝑟 é o factor de amortecimento histerético associado ao modo 𝑟 e 

𝐶𝑝𝑞𝑟  é uma constante complexa associada ao modo 𝑟 e ás coordenadas 𝑝 e 𝑞 e que depende dos 

vectores modais 𝛷𝑟 de acordo com a expressão [4]: 

𝐶𝑝𝑞𝑟 = 𝛷𝑝. 𝛷𝑞𝑟𝑟            (12) 

Em que 𝛷𝑝𝑟  é o termo 𝑝 do vector modal 𝑟 e 𝛷𝑞𝑟  é o termo 𝑞 do vector modal 𝑟.  

A equação (11) representa a função de transferência deslocamento-força (receptância) quando se 

excita uma estrutura segundo uma única coordenada. 

Considerando todas as coordenadas de interesse da estrutura, pode definir-se uma matriz de 

receptância 𝛼 como a matriz que relaciona o vector de forças generalizadas 𝑓 aplicado à estrutura e o 

vector de deslocamentos generalizados 𝑥 com que a estrutura responde nas coordenadas 

consideradas [57]: 

{𝑥} = [𝛼]{𝑓}      (13) 

Que na forma expandida toma a forma: 

{

…
𝑥𝑝
𝑥𝑞
…
} = [

… …
… 𝛼𝑝𝑝

… …
𝛼𝑝𝑞 …

… 𝛼𝑞𝑝
… …

𝛼𝑞𝑞 …
… …

] {

…
𝑓𝑝
𝑓𝑞
…

}                                  (14) 

As funções de transferência obtidas nos ensaios experimentais estão relacionadas com as 

coordenadas escolhidas para excitação, assim como as coordenadas escolhidas para medição e qual 

a grandeza que se mede.  

Nos ensaios realizados no âmbito deste trabalho foi medida a resposta em aceleração em 

coordenadas que representam os suportes e apoios físicos do intercooler quando este se encontra 
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montado no carro para solicitações de forças independentes aplicadas no mesmo conjunto de 

coordenadas. 

De referir que as matrizes de mobilidade são simétricas, ou seja, solicitar a estrutura numa 

coordenada 𝑝 e medir a resposta numa coordenada 𝑞 é igual a solicitar na coordenada 𝑞 e medir a 

resposta na coordenada 𝑝.  

2.1.2. Ressonância e Anti-ressonância 

A ressonância é um caso particular onde, em vibração forçada estacionária com uma frequência 

igual à frequência natural (𝜔 = 𝜔𝑟), a resposta na coordenada 𝑗 tende para infinito (caso teórico não 

amortecido) independentemente do quão pequena for a força de excitação na coordenada 𝑘, i.e [35]: 

𝜔𝑟 = 𝜔(𝑥𝑗 → ∞, 𝑓𝑘 → 0); 𝑓𝑚 = 0,𝑚 ≠ 𝑘          (15) 

Portanto, é de grande importância evitar a o fenómeno de ressonância e essa é uma das principais 

razões pela qual se efectua a caracterização dinâmica de estruturas. 

Neste documento foram usados diagramas de Bode, em que são traçadas as curvas de amplitude 

versus frequência e fase versus frequência da função de transferência, em que a amplitude é 

representada em escala logarítmica. Neste diagrama, atendendo ao gráfico amplitude versus 

frequência, as ressonâncias surgem como máximos relativos e as anti-ressonâncias como mínimos 

relativos, como se mostra na Figura 2.2: 

 

Figura 2.2- Ressonância e anti-ressonância de um sistema de dois graus de liberdade [57] 

Enquanto a fase apresenta variações mais ou menos bruscas tanto nas ressonâncias como anti-

ressonâncias.  

Existe também a possibilidade de representar a função de transferência num diagrama de Nyquist, 

em que a função de transferência é representada no plano complexo, ou de Argand, pelas suas 

componentes real e imaginária. Apesar de ser uma ferramenta muito útil quando se trata de números 
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complexos, neste caso o diagrama de Nyquist pode resultar numa dificuldade de se observar os modos. 

Por esta razão, neste documento utilizou-se somente diagramas de Bode [4]. 

2.1.3. Residuais 

Por razões práticas ou experimentais, é necessário limitar a gama de frequências que se estuda, o 

que impossibilita a detecção e o estudo de modos fora da gama de frequências escolhida. No entanto, 

estes modos vão ter influência nas FRF’s e devem ser considerados. A função regenerada de 

receptância entre o modo m1 e o modo m2, considerando amortecimento histerético, toma a forma [4]: 

𝛼𝑗𝑘(𝜔) = ∑
𝐴𝑗𝑘̅̅ ̅̅ ̅𝑟

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑟𝜔𝑟

2

𝑚2
𝑟=𝑚1

                           (16) 

Onde o número de ressonâncias é limitado de 𝑚1 a 𝑚2. Geralmente a análise experimental começa 

no primeiro modo de vibração (𝑟 = 1) e nunca atinge o modo de frequência mais alta (𝑟 = 𝑁), pois 𝑁 →

∞ em sistemas reais. Limitando a aquisição de dados experimentais de 𝑚1 a 𝑚2 não significa que a 

FRF não seja afectada pelos modos fora da gama de medição. Recorrendo à equação (16), é possível 

reescrever sem perder a generalidade: 

𝛼𝑗𝑘(𝜔) = ∑
𝐴𝑗𝑘̅̅ ̅̅ ̅𝑟

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑟𝜔𝑟

2 +
𝑚1− 1
𝑟=𝑚1

∑
𝐴𝑗𝑘̅̅ ̅̅ ̅𝑟

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑟𝜔𝑟

2 +
𝑚2
𝑟=𝑚1

∑
𝐴𝑗𝑘̅̅ ̅̅ ̅𝑟

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑟𝜔𝑟

2
𝑁
𝑟=𝑚2+1

      (17) 

Na equação (17), o primeiro termo refere-se aos modos de baixa frequência e o terceiro termo 

refere-se aos modos de alta frequência. Por sua vez, o segundo termo refere-se aos modos de vibração 

identificados na gama de frequências analisada. Dentro da gama de frequência escolhida, o primeiro 

termo tende a ser uma contribuição mássica e o terceiro uma contribuição rígida [4]. Tendo em conta o 

que foi referido, pode-se reescrever a equação (17) introduzindo os residuais [4]: 

𝛼𝑗𝑘 ≅ −
1

𝜔2𝑀𝑗𝑘
𝑅 + ∑

𝐴𝑗𝑘̅̅ ̅̅ ̅𝑟

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑟𝜔𝑟

2 +
𝑚2
𝑟=𝑚1

1

𝐾𝑗𝑘
𝑅                (18) 

Onde 𝑀𝑗𝑘
𝑅  e 𝐾𝑗𝑘

𝑅  são os residuais de massa e rigidez, respectivamente.  

Por vezes torna-se mais conveniente tratar os residuais como um pseudo-modo, ou seja, com uma 

massa e uma rigidez associadas, com uma frequência natural acima/abaixo do limite superior/inferior 

da gama de frequência analisada. 

2.1.4. Função de Resposta Característica (FRC) 

Considere-se um conjunto de funções de transferência numa dada gama de frequências e obtidas 

em diferentes coordenadas da estrutura. Para cada modo de vibração, as amplitudes variam de curva 

para curva. No entanto, de modo para modo, os parâmetros globais mantêm-se (frequência natural e 

respectivo factor de amortecimento), sendo que as constantes modais (amplitude e fase) variam. Esta 

variação pode omitir alguns modos de vibração da estrutura, principalmente quando são muito 

próximos. Surge então a necessidade de se obter uma função baseada nas funções de transferência 
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medidas, independente dos valores das constantes modais. Desta forma, torna-se mais fácil de detectar 

o número de modos e a sua complexidade diminui. A função de resposta característica é uma função 

que possui as características referidas.  

Tal como demonstrado por Ribeiro [57], considerando um amortecimento histerético, mostra-se que 

a contribuição de cada modo na vizinhança da respectiva frequência de ressonância é mais importante 

que a contribuição total de todos os outros modos. Introduz-se então o termo de modo dominante. 

Considera-se a contribuição dos outros modos como constante na vizinhança de cada modo e a 

equação (18) reduz-se a: 

𝑟𝛼𝑗𝑘(𝜔) =
𝑟𝐶𝑝𝑞

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑟𝜔𝑟

2 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒       (19) 

Esta constante mais não é que os residuais introduzidos na secção anterior, que traduz a diferença 

entre o valor da receptância para determinada frequência e a contribuição para o mesmo modo 

dominante [57]. 

De notar que no caso de haver modos com frequências naturais muito próximas, a contribuição dos 

modos vizinho pode ser aproximada por um termo dependente da frequência ou este problema pode 

ser contornado pela identificação modo-a-modo [58]. 

Após manipulação matemática, Ribeiro [57] define a função de resposta característica FRC como: 

𝛽(𝜔2) =
1

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑟𝜔𝑟

2               (20) 

De notar que a equação (20) é semelhante à equação (19) com uma constante modal unitária. A 

equação (20) depende apenas dos parâmetros globais. Como o numerador é unitário, pode ser aplicado 

o método inverso [4] para a identificação modal: 

1

𝛽(𝜔2)
= 𝜔𝑟

2 − 𝜔2 + 𝑖𝜂𝑟𝜔𝑟
2                 (21) 

Facilmente se conclui que a parte real da equação (21) é uma recta em 𝜔2 com declive negativo 

unitário e a parte imaginária é constante e depende do valor do factor de amortecimento e da frequência 

natural. Portanto, na vizinhança de um modo de vibração, a representação gráfica da parte real e 

imaginária da equação (21) permite a estimação da frequência de ressonância e do factor de 

amortecimento do modo respectivo. 

2.2. Técnica de Identificação Modal 

Existem diversos algoritmos para a identificação modal, mas estes estão todos relacionados com a 

fiabilidade dos dados recolhidos. Portanto, para ser possível uma boa estimação destes parâmetros, é 

necessário um número suficiente de dados que representem o comportamento da estrutura. Fica claro 

que a medição das respostas é um passo fundamental na identificação modal. 
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A identificação modal é o culminar da teoria e da prática. A teoria fornece o modelo matemático para 

as FRF’s e a experiência fornece as FRF’s reais. Neste estudo foi usado um software denominado 

BETAlab, desenvolvido por Diogo Montalvão e Silva [53], baseado na FRC definida por Ribeiro [57]. O 

funcionamento do programa assim como um breve procedimento da sua utilização será realizado na 

secção 3. 

2.3. Métodos Numéricos 

Uma ferramenta muito útil em análise dinâmica é, sem dúvida, o método dos elementos finitos FEM 

(Finite Element Method na literatura anglo-saxónica). O método dos elementos finitos é um 

procedimento numérico que é muito utilizado para analisar estruturas cujo problema é demasiado 

complexo para ser determinado analiticamente, pelos métodos clássicos de análise. Este método 

permite obter soluções aproximadas de integrais e equações diferenciais parciais (PDE – Partial 

Differential Equations) [17]. Existem outros métodos numéricos para análises dinâmicas, sendo que 

neste trabalho se usou o método dos elementos finitos, mais precisamente o software ANSYS® versão 

17.0. 

2.3.1. Método de Elementos Finitos 

As bases matemáticas deste método começaram por ser baseadas em métodos iterativos 

aproximados de resolução de equações diferenciais. Lord Rayleigh [26] e Ritz [27] usaram funções de 

teste para aproximar soluções de equações diferenciais. Galerkin [28] usou o mesmo conceito para 

solução. Apesar do método de Gelerkin ser uma base forte para o método de elementos finitos, apenas 

em 1940, quando Courant [29] introduziu o conceito de “of piecewise-continuous functions”, ou seja, 

funções segmentadas contínuas, num subdomínio, é que o método dos elementos finitos realmente 

começou. 

Noor [30] detalhou a história dos elementos finitos e elaborou uma bibliografia detalhada. 

O método dos elementos finitos exige requisitos computacionais elevados, visto que requer 

operações em matrizes de elevada dimensão.  

O primeiro software de elementos finitos foi desenvolvido em conjunto com o programa espacial 

norte-americano, nos anos 60, NASTRAN [31], e era capaz de cálculos de centenas de milhares de 

graus de liberdade. Após o desenvolvimento desta ferramenta, surgiram softwares comerciais como o 

ANSYS [32], ALGOR [33] e COSMOS/M [34]. Hoje em dia, estes softwares permitem obter soluções 

estáticas para problemas de grande dimensão, assim como soluções dinâmicas, de transferência de 

calor, escoamentos de fluidos, respostas sísmicas, entre muitas outras.  

De maneira a resolver as equações integrais e diferenciais, o método dos elementos finitos leva a 

uma discretização do sistema, onde a massa, a rigidez e o amortecimento são representados por um 

sistema de matrizes que representa o sistema contínuo. Um meio contínuo é dividido num número finito 

de relativamente pequenas regiões, chamadas elementos, que estão conectadas através de nós. As 
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energias cinética e potencial do meio contínuo são expressas por uma combinação linear de funções 

de teste, que, tipicamente, são do tipo polinomial.  

A resposta de estruturas simples pode ser obtida através da solução de equações diferenciais de 

movimento e de condições de fronteira adequadas. Existem poucos problemas do género com solução 

exacta, como por exemplo, os problemas de Lamé. Em problemas reais, ou a geometria ou as 

propriedades dos materiais mudam, o que torna impossível a determinação das equações diferenciais 

que definem o sistema. Este problema é contornado com soluções aproximadas. Existem algumas 

técnicas para obter essas soluções aproximadas e o método de elementos finitos é apenas uma delas 

[36]. 

A estrutura é discretizada num número finito de elementos (usualmente triangulares os 

rectangulares), chamados elementos finitos, conectados nos seus nós e nas suas fronteiras 

interelementares. Deflexões, declives, forças internas e momentos são funções desconhecidas e são 

definidas como parâmetros indeterminados nos nós. As condições de compatibilidade e o equilíbrio têm 

de ser satisfeitos em cada nó ao longo das fronteiras entre elementos finitos. Para determinar os 

parâmetros indeterminados é aplicado o princípio variacional, resultando um sistema de equações 

algébrico. São assumidas interpolações das variáveis dependentes entre elementos, assegurando a 

continuidade do sistema. Estas funções de interpolação são desenvolvidas em função dos valores 

desconhecidos das variáveis dependentes em cada nó. Um exemplo de interpolação muito utilizado é 

a interpolação de Lagrange, que será resumida mais adiante [36]. 

De referir que elementos adjacentes não se sobrepõem e não existem lacunas entre elementos. As 

formas dos elementos são feitas da maneira mais simples possível, assim quando o sistema é 

unidimensional (1D) os elementos são linhas, bidimensional (2D) os elementos são áreas e são 

volumes em problemas tridimensionais [36]. 

 

Figura 2.3 - Ilustração da substrutura de elementos finitos (nós e malha) [35] 

O processo de geração de uma malha é o processo em que se divide a geometria numa malha de 

elementos. Para cada elemento, as equações que o definem (variacionais ou diferenciais) são 

transformadas em equações algébricas, chamadas equações de elemento, que são equações 

aproximadas. 

Neste ponto, as equações que definem os elementos formam um sistema de equações algébricas 

(como foi referido anteriormente) que pode ser resolvido computacionalmente usando técnicas de 

resolução numérica convencionais. Estas técnicas encontram-se implementadas nos softwares de 

elementos finitos, o que permite que sejam calculadas as soluções aproximadas dentro do programa, 

sendo por fim mostradas as soluções destas equações [36]. 
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Os passos necessários para a resolução de um problema utilizando o método de elementos finitos 

são [38]: 

1) Discretização do domínio de estudo numa colecção de elementos finitos pré-seleccionados (para 

cada problema): 

a) Construção da malha de elementos finitos;  

b) Número de nós e elementos; 

c) Gerar propriedades geométricas necessárias para a resolução do problema, e. g., coordenadas 

e áreas de corte transversal; 

2) Derivação das equações para todos os elementos da malha: 

a) Construção da formulação variacional das equações diferenciais; 

b) Assumir que todas as variáveis dependentes 𝑢 tomam a forma de: 

𝑢 = ∑ 𝑢𝑖𝜓𝑖
𝑛
𝑖=1         (22) 

e substituindo na equação (2) para obter as equações de elemento na forma de: 

[[𝐾𝑒] − 𝜔2[𝑀𝑒] − 𝑗𝜔[𝐶𝑒]]{𝑢𝑒} = {𝐹𝑒}                     (23) 

c) Seleccionar, se disponível na literatura, ou derivar as funções de interpolação de elemento 𝜓𝑖 

e calcular as matrizes de elemento; 

3) Juntar as equações de forma a obter o sistema de equações do problema completo: 

a) Identificar as condições de continuidade interelementares entre as variáveis primárias (relação 

entre os graus de liberdade locais e globais – conectividade dos elementos); 

b) Identificar as equações de equilíbrio entre as variáveis secundárias (relação entre fonte local 

de componentes de força e fonte de componentes globalmente especificada); 

c) Juntar as equações das alíneas anteriores; 

4) Imposição das condições de fronteira do problema: 

a) Identificação dos graus de liberdade primários globais especificados; 

b) Identificação dos graus de liberdade secundários especificados; 

5) Solução do sistema de equações do problema (depende do tipo de análise); 

6) Pós-processamento dos resultados: 

a) Determinação do gradiente da solução ou das grandezas pretendidas a partir dos graus de 

liberdade primários determinados no passo 5; 

b) Apresentação dos resultados em forma de tabela e/ou gráfico; 

Interpolação de Lagrange 

Na análise numérica, a interpolação de Lagrange é um método de interpolação muito utilizado. Dado 

um conjunto discreto de pontos (𝑥0, 𝑦0)… (𝑥𝑘 , 𝑦𝑘) com todos 𝑥𝑗 distintos, o polinómio de interpolação de 

um conjunto de pontos na forma de Lagrange é a combinação linear dos polinómios da base de 

Lagrange: 

𝑝(𝑥) = ∑ 𝑦𝑘𝐿𝑘(𝑥)
𝑁
𝐾=0 = 𝑦𝑘∏

(𝑥−𝑥𝑘)

(𝑥𝑗−𝑥𝑘)

𝑁

𝐾≠𝑗
𝐾=1                      (24) 
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Onde, 𝐿𝐾(𝑥) são denominados de polinómios de Lagrange e 𝑦𝑘 são coordenadas dadas do 

polinómio. É possível descrever o contínuo completo do domínio através da integração de Lagrange 

pois cada valor de 𝑥𝑘 corresponde às necessidades de cada subdomínio. É importante referir que as 

funções determinadas através do polinómio de Lagrange apenas forçam a continuidade entre variáveis 

de campo dos elementos [37].  

2.3.2. Diferentes Tipos de Análise 

Os softwares de elementos finitos possuem, geralmente, mais do que uma ferramenta para 

determinar os parâmetros modais. Os diferentes procedimentos distinguem-se na abordagem que 

fazem à equação (2) de forma a calcular as diferentes propriedades do sistema. Nesta secção 

distinguem-se a análise estática, a análise harmónica e a análise modal. 

Análise Estática 

A análise estática consiste em resolver o sistema de equações quando são desprezados os efeitos 

inerciais e de amortecimento, que são causados por uma variação temporal da carga aplicada, ou seja 

é a resolução do sistema para uma força constante [17]. Como tal, {�̈�} = 0, {�̇�} = 0 , [𝐶] = 0, [𝐷] = 0 e 

{𝐹(𝑡)} = 0. Obtém-se uma equação linear conhecida por lei de Hook: 

{𝐹} = [𝐾]{𝑢}         (25) 

Existem vários métodos numéricos para resolver este problema, que geralmente se baseiam no 

método de Choleski [39]. Em alternativa, pode-se usar o método PCG [40] (Preconditioned Conjugated 

Gradient) para análises estáticas.  

Análise Harmónica 

Existem outros tipos de análise que dependem do vector foça {𝐹}. Este vector pode ser um sinal 

dinâmico, variável no tempo. O tipo de solicitação vai definir o tipo de análise a efectuar. No esquema 

da Figura 2.4 resumem-se os tipos de sinais dinâmicos [4]: 

 

Figura 2.4 - Caracterização de sinais dinâmicos 

Sinal 
dinâmico

Deterministico

Periódico Transiente

Aleatório

Estacionário
Não 

Estacionário
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Os sinais determinísticos podem ser definidos por expressões analíticas de amplitude no tempo, 

enquanto os aleatórios são tratados de forma estatística. Os sinais aleatórios são considerados 

estacionários se as suas propriedades estatísticas forem constantes.  

Os sinais harmónicos são um caso particular dos sinais periódicos. O interesse de estudar estes 

sinais provém da consideração que um sistema tem comportamento linear, o que permite a utilização 

do princípio da sobreposição. Desta forma, os sinais determinísticos periódicos podem ser 

decompostos como somas de sinais harmónicos. 

A resposta de um sistema a uma solicitação harmónica é denominada resposta harmónica. A 

solicitação harmónica é definida pela expressão: 

{𝐹(𝑡)} = {𝐹0𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝛽)}      (26) 

Onde 𝐹0 é a amplitude da força, 𝜔 é a frequência da excitação e 𝛽 é o angulo de fase da harmónica. 

Para uma excitação de frequência igual à frequência natural do sistema, a resposta tenderá para infinito 

caso não haja amortecimento. Este fenómeno é denominado ressonância e foi descrito na secção 2.1.2. 

Tal como foi feito para a análise estática, substituindo a solicitação da equação (26) na equação (2), 

obtém-se, após passagem para o domínio da frequência: 

([𝐾] − 𝜔𝑎𝑝
2 [𝑀]){𝑈} = {𝐹𝜔𝑎𝑝}          (27) 

Onde, 𝜔𝑎𝑝  𝑒 𝐹𝜔𝑎𝑝 são, respectivamente, a frequência e a forca aplicada e {𝑈} é o deslocamento. 

Análise Modal 

Por sua vez, a análise modal é o processo de determinação dos parâmetros modais. Os modos são 

propriedades inerentes à estrutura, e são determinados pelas propriedades dos materiais (massa, 

rigidez e amortecimento) assim como pelas condições de fronteira da estrutura. Cada modo é definido 

por uma frequência natural (ou modal), um amortecimento modal e uma forma modal. Alterando a 

geometria, os materiais ou qualquer das propriedades da estrutura, os parâmetros modais também se 

alteram.  

De forma a obter as frequências naturais de um sistema, sem amortecimento, considera-se que o 

vector deslocamento é um vector harmónico da forma: 

{𝑈} = {𝑈0𝑒
𝑖(𝜔𝑡+ 𝛼)}      (28) 

Onde, 𝜔 é a frequência natural, 𝑈0 é a amplitude, 𝛼 é fase do movimento harmónico, 𝑡 é a variável 

temporal, 𝑖 é a unidade imaginária (𝑖2 = −1) e 𝑒𝑥 é a função exponencial. Substituindo {𝑈} na equação 

(2), após uma manipulação matemática [4] e desprezando o amortecimento e a força de excitação 

obtém-se: 

([𝐾] − 𝜔2[𝑀]){𝜙} = 0        (29) 
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A equação (29) apresenta um sistema de equações homogéneo onde apenas interessa a solução 

não-nula: 

det([𝐾] − 𝜔2[𝑀]) = 0       (30) 

A resolução do determinante leva à equação característica do modelo modal. 

Existem vários métodos numéricos para resolver este tipo de sistemas. Alguns destes métodos 

encontram-se descritos por Saad [54].  

Com o objectivo de caracterizar a estrutura dinamicamente, foi utilizada a análise modal para as 

simulações numéricas. 

2.4. Cancelamento de Massas 

A utilização de acelerómetros e transdutores de força em ensaios experimentais introduz alterações 

no comportamento da estrutura devido ao seu acoplamento. Mais precisamente, estão a ser 

introduzidas inercias à estrutura devido às massas destes instrumentos. Existem também, alterações 

na rigidez local devidas às ligações dos transdutores de força à estrutura. Podem existir outras causas 

de alterações à estrutura. Este tema foi estudado extensivamente por alguns autores [61, 62]. 

Surgem três tipos de situações em que as massas dos transdutores não são desprezáveis: quando 

a estrutura é tão ligeira que a presença de massas adicionais pode afectar todo o espectro de resposta; 

quando, embora as massas dos transdutores sejam desprezáveis em relação à massa da estrutura, 

não o são em relação à massa modal (associada a uma ressonância) de um modo local de interesse; 

e quando o espectro em estudo envolva frequências suficientemente altas para que as acelerações a 

que os transdutores estão sujeitos correspondam a potências não desprezáveis para o comportamento 

dinâmico da estrutura [57].  

Para tentar evitar os problemas referidos anteriormente, os fabricantes procuram oferecer 

instrumentos mais leves, no entanto estes instrumentos pecam por falta de sensibilidade principalmente 

a baixas frequências. Como tal, é frequente que alguns modos sejam afectados pelas massas dos 

transdutores tornando desejável um processo de cancelamento de massas. 

Alguns autores abordaram este processo de cancelamento de massas: Ewins [3] analisa o problema 

considerando que parte da força efectivamente aplicada – e medida – é utilizada para acelerar a massa 

adicional e que, consequentemente, só é possível cancelar o seu efeito na coordenada em que a força 

é aplicada; McConnell [46] aborda o mesmo problema e obtém as fórmulas de cancelamento de massa 

adicional segundo a coordenada em que a força está a ser aplicada, tanto de curvas directas (excitação 

e medição na mesma coordenada) como em curvas transferidas. Ribeiro [57], através da aplicação da 

técnica de desacoplamento, derivou um procedimento para cancelar o efeito das massas adicionais 

necessárias à medição das funções directas e transferidas, assim como a possibilidade de obter uma 

curva de acelerância que nem sequer foi medida e conhecê-la livre do efeito das massas ou 

transdutores. 
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Analisando primeiro o problema em que se considera que parte da força efectivamente aplicada é 

utilizada para acelerar a massa adicional, a derivação das equações que definem o processo é 

detalhada de seguida: 

mp

acelerómetros

transdutor

de força

qm

estrutura

vibrador

 

Figura 2.5 -Ensaio para medição de uma função de transferência directa e uma transferida numa estrutura 
[57] 

Designando por p a coordenada de aplicação da força e sendo a massa adicionada à estrutura mp, 

a força medida pelo transdutor – isto é, com a massa dos transdutores acoplados à estrutura - 𝑓𝑝
(𝑝𝑞)

 

(em que (pq) se refere à situação em que existem massas adicionais em p e q), a aceleração sofrida pela 

estrutura segundo a coordenada em causa é ẍp e a força efectivamente actuante na estrutura – sem o 

efeito da massa adicional 𝑚𝑝 – é  𝑓𝑝
(𝑞)

, então pode se escrever: 

𝑓𝑝
(𝑞) = 𝑓𝑝

(𝑝𝑞) −𝑚𝑝×�̈�𝑝                   (31) 

Então, por definição de acelerância 𝐻: 

{

𝐻𝑝𝑝
(𝑝𝑞) =

�̈�𝑝

𝑓𝑝
(𝑝𝑞)

𝐻𝑝𝑞
(𝑝𝑞) =

�̈�𝑞

𝑓𝑝
(𝑝𝑞)

                          (32) 

Em que 𝐻𝑝𝑝
(𝑝𝑞)

 e 𝐻𝑝𝑞
(𝑝𝑞)

 são as acelerância directa e transferida medidas na estrutura com todos os 

transdutores. Então, substituindo as forças: 

{

𝐻𝑝𝑝
(𝑝𝑞) =

�̈�𝑝

𝑓𝑝
(𝑞)
+𝑚𝑝×�̈�𝑝

𝐻𝑝𝑞
(𝑝𝑞) =

�̈�𝑞

𝑓𝑝
(𝑞)
+𝑚𝑝×�̈�𝑝

                                   (33) 
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Considerando agora 𝐻𝑝𝑝
(𝑞)

 e 𝐻𝑝𝑞
(𝑞)

 como as acelerância da estrutura sem o efeito da massa 𝑚𝑝, 

{
 
 

 
 𝐻𝑝𝑝

(𝑝𝑞) =
𝐻𝑝𝑝
(𝑞)

1+𝑚𝑝×𝐻𝑝𝑝
(𝑞)

𝐻𝑝𝑞
(𝑝𝑞) =

𝐻𝑝𝑞
(𝑞)

1+𝑚𝑝×𝐻𝑝𝑞
(𝑞)

                                   (34) 

De onde é possível obter: 

{
𝐻𝑝𝑝
(𝑞) =

𝐻𝑝𝑝
(𝑝𝑞)

1−𝑚𝑝×𝐻𝑝𝑝
(𝑝𝑞)

𝐻𝑝𝑞
(𝑞) = 𝐻𝑝𝑞

(𝑝𝑞)×(1 +𝑚𝑝×𝐻𝑝𝑝
(𝑞))

             (35) 

Verifica-se que estas equações limitam o cancelamento da massa à coordenada onde a força é 

aplicada e medida, não permite cancelar o efeito da massa de um acelerómetro colocado numa 

coordenada diferente. Esta limitação impede a obtenção das matrizes da estrutura em estudos livres 

da influência das massas dos vários acelerómetros.  

Considere-se então a aplicação da técnica de desacoplamento. Neste método, os transdutores são 

considerados como subestruturas acopladas à estrutura ensaiada, assim o problema de cancelamento 

das massas dos transdutores pode ser considerado como um caso particular de acoplamento. Nesta 

abordagem, considera-se o transdutor como um corpo rígido, acoplado à estrutura apenas segundo a 

coordenada em que está a efectuar a respectiva medição. O desenvolvimento matemático 

correspondente a este método assim como a aplicação a um exemplo numérico foi elaborado por 

Ribeiro [57], resultando em: 

{
  
 

  
 𝐻𝑝𝑝 =

1

𝑚𝑝

𝐻𝑞𝑞 = 
𝐻𝑝𝑝−𝐻𝑝𝑝

(𝑞)

(𝑚𝑞×𝐻𝑝𝑞
(𝑞)
)
2 −

1

𝑚𝑞

𝐻𝑝𝑞 =
𝐻𝑝𝑝−𝐻𝑝𝑝

(𝑞)

𝑚𝑞×𝐻𝑝𝑞
(𝑞)

                   (36) 

Em que se considera: 

 𝐻𝑝𝑝
(𝑞)
≡ Estrutura com os transdutores em 𝑞 (medido) 

 𝐻𝑝𝑝 ≡ Estrutura sem transdutores (pretendido) 

 𝑚𝑝 ≡ massa adicional correspondente aos transdutores em 𝑝 

 𝑚𝑞 ≡ massa adicional correspondente aos transdutores em 𝑞 

Com este processo é possível obter, através de ensaios e cálculos sucessivos correspondentes a 

uma coluna da matriz de acelerância, não apenas as respectivas curvas isentas do efeito das massas 

adicionais, bem como a diagonal principal da matriz. Em comparação com o método tradicional de 

cancelamento de massas, este processo permite o cancelamento de todas as massas adicionais 
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necessárias à medição das funções transferidas e também permite a obtenção de uma curva de 

acelerância que nem sequer foi medida, isenta do efeito das massas adicionais. 

Uma vantagem deste método é que se pode evitar a necessidade de colocar o vibrador segundo 

todas as coordenadas onde se pretende saber as funções de transferência directas. Em alguns casos 

é difícil o acesso a certas coordenadas, ou podem existir problemas de atravancamento [57]. 

2.5. Transmissibilidade 

O conceito de transmissibilidade pode ser encontrado em quase todas as literaturas referentes a 

fundamentos de vibrações, no entanto a sua definição raramente é apresentada. Uma definição para 

transmissibilidade é [5], “numa vibração estacionária, transmissibilidade é a grandeza adimensional que 

representa a taxa resposta/solicitação: dois deslocamentos, duas velocidades, duas acelerações…”.  

A matriz de transmissibilidade entre dois conjuntos de respostas pode ser construída de duas 

formas: i) a partir das matrizes de mobilidade da estrutura ou ii) a partir de respostas medidas 

experimentalmente. No caso típico, as respostas conhecidas (ou medidas) constituem um conjunto, 

enquanto o outro conjunto é constituído por respostas noutra coordenada (não conhecidas).  

2.5.1. Teoria 

Considerando um sistema linear de N graus de liberdade. O seu comportamento dinâmico pode ser 

descrito por: 

{𝑥} = [𝐻]{𝑓}        (37) 

Onde [𝐻] é a matriz de resposta em frequência, {𝑥} é o vector da resposta dinâmica e {𝑓} é o vector 

de forças de excitação. 

Assumindo que as forças aplicadas são incidentes no conjunto de coordenadas A, não existindo 

forças aplicadas noutras coordenadas: 

𝑓𝑖 = 0 ∀ 𝑖 ∋ 𝐴                     (38) 

Para as N respostas deve-se considerar dois conjuntos, as respostas conhecidas K (do inglês 

“Known”) e as respostas desconhecidas U (do inglês “Unkown”). 

Estas respostas podem ser dadas por (37), tendo em conta (38): 

{𝑥𝑈} = [𝐻𝑈𝐴]{𝑓𝐴}       (39) 

{𝑥𝐾} = [𝐻𝐾𝐴]{𝑓𝐴}           (40) 

Se o número de elementos em K for igual ao número de elementos em A, isto é, #K=#A, então é 

possível resolver a equação (40) para {𝑓𝐴}, obtendo: 

{𝑓𝐴} = [𝐻𝐾𝐴]
−1{𝑥𝐾}                    (41) 
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E combinando (39) e (40): 

{𝑥𝑈} = [𝐻𝑈𝐴][𝐻𝐾𝐴]
−1{𝑥𝐾}              (42) 

Ou: 

{𝑥𝑈} = [𝑇𝐴𝐾𝑈]{𝑥𝐾}                             (43) 

Em Fontul [41], vem [𝑇𝐴𝐾𝑈]: 

[𝑇𝐴𝐾𝑈] = [𝐻𝑈𝐴][𝐻𝐾𝐴]
−1                    (44) 

A equação (43) relaciona o subconjunto de respostas U com o subconjunto K, através de uma matriz 

que depende do conjunto de coordenadas A, onde o somatório das forças aplicadas pode ser diferente 

de zero. A matriz [𝑇𝐴𝐾𝑈] é a matriz de transmissibilidade. Os seus elementos representam as 

contribuições das respostas conhecidas para a determinação das respostas não conhecidas.  

De facto, a equação (43) permite a determinação de um conjunto de respostas desconhecidas {𝑥𝑈} 

a partir do conjunto de respostas conhecidas {𝑥𝐾}, se a matriz [𝑇𝐴𝐾𝑈] for possível de calcular. 

A matriz de transmissibilidade não é única para uma estrutura: depende dos conjuntos A, U e K, 

apesar de não depender das forças aplicadas. 

Para que seja possível inverter a matriz [𝐻𝐾𝐴], como na equação (41), é necessário que se verifique 

a condição #K=#A. Isto implica que se saiba as respostas num número de coordenadas equivalente ao 

número de forças aplicadas. Se #K<#A, a inversão da matriz [𝐻𝐾𝐴] não é possível. Se #K>#A, é possível 

determinar a matriz pseudo-inversa [16] e prosseguir.  

Concluindo, a matriz de transmissibilidade é, geralmente, uma matriz rectangular com U linhas e K 

colunas, pois não existe restrição em termos de #U e #K, apenas #K≥#A. 

2.5.2. Determinação Experimental da Matriz de 

Transmissibilidade 

Como foi referido na secção anterior, a matriz de transmissibilidade relaciona dois conjuntos de 

respostas, sabendo as coordenadas onde as forças são aplicadas. Este facto pode ser de interesse 

quando se estuda uma estrutura em serviço, apesar da matriz de transmissibilidade ter de ser 

conhecida em avanço. A verificação da matriz de transmissibilidade obtida experimentalmente na 

estrutura em serviço é um dos objectivos dessa dissertação. 

Se as FRF’s da estrutura forem conhecidas, então a matriz de transmissibilidade pode ser obtida 

pela equação (44), mas esta não é a única forma de obter a matriz de transmissibilidade. 

O método de obtenção da matriz de transmissibilidade que se segue, é um método alternativo ao 

apresentado anteriormente, e foi desenvolvido para estruturas que possam ser estudadas fora de 

serviço, ou seja, que possam ser sujeitas a testes de vibração com forças aplicadas controladas.  
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Considerando uma estrutura com uma solicitação dinâmica num conjunto de coordenadas A, 

digamos o vector {𝑓𝐴
(1)
}. De acordo com a equação (43), as respostas {𝑥𝐾

(1)
} e {𝑥𝑈

(1)
} para a excitação 

referida relacionam-se por: 

{𝑥𝑈
(1)
} = [𝑇𝐴𝐾𝑈]{𝑥𝐾

(1)
}     (45) 

Nestes testes, todas as respostas são medidas. Nesta fase, a matriz de transmissibilidade não é 

conhecida. 

Se a estrutura for testada sob tantos vectores de carga diferentes quantas as coordenadas K 

existentes, é possível escrever: 

[{𝑥𝑈
(1)}{𝑥𝑈

(2)}… {𝑥𝑈
(𝐾)}] = [𝑇𝐴𝐾𝑈] [{𝑥𝐾

(1)
}{𝑥𝐾

(2)
}… {𝑥𝐾

(𝐾)
}]  (46) 

Onde a matriz [𝑇𝐴𝐾𝑈] é sempre a mesma, visto que todos os conjuntos A, K e U se mantém 

inalterados. 

Agora, se todos os vectores de carga aplicados forem linearmente independentes, a equação (46) 

torna-se num sistema linear de equações independentes, onde todas as entradas de [𝑇𝐴𝐾𝑈] são 

incógnitas. Logo, a matriz [𝑇𝐴𝐾𝑈] pode ser obtida: 

[𝑇𝐴𝐾𝑈] = [{𝑥𝑈
(1)}{𝑥𝑈

(2)}… {𝑥𝑈
(𝐾)}] [{𝑥𝐾

(1)}{𝑥𝐾
(2)}… {𝑥𝐾

(𝐾)}]
−1

  (47) 

A equação (47) permite a determinação da matriz de transmissibilidade através de, somente, 

respostas medidas. 

Deve ser referido, que em comparação ao método de obtenção da matriz de transmissibilidade a 

partir das FRF’s, o número de testes a realizar é exactamente o mesmo. A vantagem deste segundo 

método é que não é necessário medir forças (como seria necessário caso se quisesse obter a matriz a 

partir das FRF’s). 

Mais uma vez, surge a questão se o número de testes deve ser igual ao número K de coordenadas. 

De facto, existe a necessidade de o número de testes com vectores de carga linearmente 

independentes ser pelo menos igual ao número de coordenadas K. Este facto deve-se à necessidade 

de inverter a matriz de respostas nas coordenadas K. Vale a pena salientar que se podem usar mais 

testes, numa tentativa de diminuir os erros de medição, substituindo a matriz inversa na equação (47) 

pela pseudo-inversa. 

2.5.3. Propriedades da Matriz de Transmissibilidade 

Quando a estrutura se encontra em serviço, esta não se encontra livre no espaço, encontra-se 

conectada ou suportada de alguma forma. Por esta razão, formam-se reacções nas coordenadas de 

suporte. Logo, levanta-se a questão de decidir se estas reacções serão ou não tomadas em conta como 

forças aplicadas. De facto, apesar de serem forças generalizadas, estas reacções não são 
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independentes das forças aplicadas e a sua contribuição para o comportamento dinâmico da estrutura 

é implícito na descrição das forças aplicadas e da própria estrutura. 

Na verdade, as reacções são forças internas da estrutura global.  

Portanto, a matriz de transmissibilidade é diferente para diferentes condições de suporte, mas as 

reacções não devem ser contabilizadas como forças de excitação. Isto significa que a dimensão da 

matriz de transmissibilidade não depende do número ou do tipo de condições de suporte a que a 

estrutura está sujeita. 

Como a matriz de transmissibilidade relaciona dois vectores de resposta, seria interessante saber o 

que aconteceria caso se invertessem os papéis desses vectores, ou seja se o conjunto das respostas 

conhecidas K fosse trocada pelo conjunto de respostas desconhecidas U. Se #U=#K, a matriz de 

transmissibilidade é quadrada e pode ser invertida. Logo, a partir da equação (43), pode-se escrever: 

{𝑥𝐾} = [𝑇𝐴𝐾𝑈]
−1{𝑥𝑈}               (48) 

E tendo em conta a equação (44): 

[𝑇𝐴𝐾𝑈]
−1 = [𝐻𝐾𝐴][𝐻𝑈𝐴]

−1              (49) 

A equação (49) mais não é que a equação (44) com as coordenadas U e K trocadas. Logo: 

[𝑇𝐴𝐾𝑈]
−1 = [𝑇𝐴𝑈𝐾]           (50) 

E: 

{𝑥𝐾} = [𝑇𝐴𝑈𝐾]{𝑥𝑈}            (51) 

As equações apresentadas anteriormente apenas são possíveis pois #U=#K. Caso esta condição 

não se verificasse, não seria possível inverter a matriz [𝑇𝐴𝐾𝑈] pois esta não seria quadrada.  

Se #U=#A, então a transmissibilidade pode ser definida de maneira que a equação (51) se 

mantenha. Neste caso é necessário combinar a equação (51) com a equação (43), para obter: 

{𝑥𝐾} = [𝑇𝐴𝑈𝐾][𝑇𝐴𝐾𝑈]{𝑥𝐾}          (52) 

E: 

{𝑥𝑈} = [𝑇𝐴𝐾𝑈][𝑇𝐴𝑈𝐾]{𝑥𝑈}               (53) 

As equações anteriores implicam, respectivamente: 

[𝑇𝐴𝑈𝐾][𝑇𝐴𝐾𝑈] = [𝐼]                (54) 

E: 

[𝑇𝐴𝐾𝑈][𝑇𝐴𝑈𝐾] = [𝐼]                    (55) 



30 
 

O que significa que as duas matrizes de transmissibilidade são os inversos, esquerdo e direito de 

cada uma. 

2.5.4. Possíveis Aplicações 

O conceito de matriz de transmissibilidade tem sido desenvolvido para prever respostas em certas 

localizações da estrutura, baseando-se no conhecimento das respostas num determinado conjunto de 

coordenadas. Esta necessidade de prever respostas em certas localizações da estrutura provém das 

dificuldades em medir as respostas em serviço, ou porque não se consegue instalar instrumentos de 

medição nessas coordenadas, ou porque as condições nessas coordenadas não são favoráveis ao uso 

de sensores. Este conceito permite prever respostas onde não é possível colocar transdutores de força 

ou acelerómetros, a partir de respostas conhecidas noutros pontos da estrutura. A qualidade das 

previsões depende da escolha das coordenadas [22].  

Existem métodos de previsão de dano utilizando a matriz de transmissibilidade, tal como 

apresentado por Sampaio, Maia, Silva e Ribeiro [19], onde se conclui que a matriz de transmissibilidade 

tem boas capacidades na detecção e localização do dano. É necessário um estudo mais aprofundado 

neste tema para saber as limitações e aplicações deste conceito na detecção de danos. 

Com estudos futuros, é provável que se venham a encontrar mais possíveis aplicações para este 

conceito, assim como algumas limitações. No entanto, com os estudos realizados até hoje, pode-se 

concluir que a transmissibilidade é uma ferramenta muito útil em monitorização e previsão de respostas 

rotacionais.   
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3. Ensaios Experimentais 

3.1. Introdução 

Em ensaios de vibração de uma estrutura, cada estudo pode ser feito de uma forma diferente, não 

havendo uma maneira geral de se ensaiar de forma correcta. É necessário perceber que tanto a 

estrutura, como o próprio equipamento irão influenciar as experiências e os resultados. Estas 

influências externas vão existir. É necessário compreendê-las e elaborar os testes de maneira a que 

estas influências sejam minimizadas. Só assim se conseguem obter resultados mais próximos dos 

correctos [4]. 

Nesta secção será realizada uma análise modal da estrutura, em que serão medidas as FRF’s de 

13 coordenadas de interesse. A escolha das coordenadas foi efectuada de maneira a representar o que 

acontece com a estrutura em serviço.  

Existem formas de diminuir o número de ensaios a realizar, tal como: usar a simetria da matriz de 

acelerância; o processo que foi definido na secção 2.5.5 – cancelamento de massa através da técnica 

de desacoplamento. No entanto, optou-se por se realizar todos os ensaios, com o objectivo de fazer 

uma caracterização dinâmica o mais completa possivel. 

Ao testar a estrutura real, tanto os defeitos intrínsecos da estrutura como erros de equipamento e 

medição influenciam os resultados finais. Porém, estas dificuldades não impedem o estudo dinâmico, 

sendo possível obter-se o conjunto de propriedades relativos a cada modo. 

A gama de frequências que foi escolhida supera os limites impostos pelos fabricantes (de 0 a 200 

Hz). De facto, os fabricantes requerem que não existam modos até 60 Hz. No entanto, o principal 

objectivo deste trabalho é a caracterização do comportamento dinâmico da estrutura. Por esta razão, 

em conjunto com a JDeus® foi decido realizar a análise experimental para uma solicitação aleatória 

com uma gama de frequências compreendida entre os 0 e 500 Hz. 

 Após a obtenção das funções de resposta em frequência, foi realizada uma identificação modal 

com o auxílio do software BETAlab [53]. A identificação modal permitiu obter os parâmetros modais das 

curvas laboratoriais. Permitiu também retirar um conjunto de constantes utilizado para regenerar as 

curvas laboratoriais com base num modelo matemático, limpando o ruído e adaptando aos parâmetros 

globais da estrutura.  

3.2. Coordenadas 

A escolha das coordenadas foi efectuada com base no acoplamento do intercooler quando em 

serviço. De maneira a representar de forma mais precisa o que acontece no caso real, o intercooler foi 

solicitado nas três direcções de todos os seus apoios e suportes. Na Figura 3.1 encontram-se 

numerados os dois suportes que conectam o intercooler ao radiador (1 e 2) e os dois apoios que ligam 
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a peça ao chassis (3 e 4). O ponto 5 representa a coordenada de interesse, para onde se determina a 

matriz de transmissibilidade. Esta coordenada foi escolhida com base em dois pontos: fácil acesso para 

colocar um acelerómetro nos testes em serviço; foi colocada ligeiramente descentrada para que não 

omitisse leituras de modos anti-simétricos. Apesar da estrutura não ser totalmente simétrica, o ninho é 

simétrico. Como o ninho tem maior rigidez, os modos anti-simétricos prevêem um nodo no eixo de 

simetria. 

 

Figura 3.1 - Representação das coordenadas e referencial global utilizados 

Na Figura 3.1 encontra-se também o referencial global usado nos ensaios. 

De referir que, contrariamente ao que acontece nos pontos 1, 2, 3 e 4 em que se consideram as três 

direcções, no ponto 5 considera-se apenas a direcção y do referencial global. Portanto, no total existem 

13 coordenadas a estudar. 

3.3. Ensaios a Realizar 

Os ensaios a realizar consistem em solicitações aleatórias com uma gama de 0 a 500 Hz como foi 

referido na secção 3.1. Na secção 3.1 ficou igualmente esclarecido que se iriam medir todas as FRF’s 

referentes a todas as entradas da matriz de acelerância. Como foi dito em 3.2, existem 12 coordenadas 

que constituem a matiz de acelerância, sendo esta uma matriz de (12x12). Portanto, existem 144 curvas 

a medir de forma a determinar a matriz de acelerância.   

Para o cálculo da matriz de transmissibilidade foi usado o conjunto de coordenadas A, que neste 

caso será igual ao conjunto de coordenadas conhecidas (K), que no referencial global se define como 

o vector: 

𝐴 = {1𝑥 1𝑦 1𝑧 2𝑥 2𝑦 2𝑧 3𝑥 3𝑦 3𝑧 4𝑥 4𝑦 4𝑧}𝑇                (56) 

A coordenada utilizada como coordenada desconhecida, como foi referido na secção 3.2 foi a 

direcção y do ponto 5. O facto de se determinar a resposta desconhecida para todas as forças 
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independentes, introduz mais 12 ensaios a realizar (resposta para cada força de excitação 

independente). 

Concluindo, de forma a comtemplar os objectivos pretendidos é necessário realizar 156 ensaios 

experimentais.  

3.4. Hardware Utilizado 

As análises modais experimentais envolvem o uso de vários componentes, dependendo do tipo de 

teste que se pretende realizar. Geralmente utiliza-se uma estrutura auxiliar para suspender a estrutura 

que se pretende estudar, de maneira a simular a sua suspensão no espaço. Para além da estrutura 

auxiliar, podem-se dividir os equipamentos utilizados em três diferentes grupos [4]: 

 Componentes de excitação da estrutura; 

 Sensores; 

 Sistemas de aquisição e processamento de dados; 

3.4.1. Excitação da Estrutura 

O mecanismo de excitação mais não é que um sistema que fornece movimento à estrutura que se 

pretende analisar, aplicando uma força 𝑓 numa coordenada especifica. 

O componente de excitação utilizado nestes ensaios foi o vibrador electromagnético Brüel & Kjær 

Type 4809 [63], mostrado na Figura 3.2, que é um componente de excitação por contacto que gera 

uma força definida a uma frequência variável [4]. Este vibrador é alimentado por um amplificador de 

sinal Brüel & Kjær Type 2712 [64] limitado de 10 Hz - 20 kHz. 

 

Figura 3.2 - Vibrador electromagnético Brüel & Kjær Type 4809 [63] 

O contacto entre o vibrador e a estrutura é feito através de uma vareta flexível com o objectivo de 

apenas se excitar a estrutura na direcção desejada, ver Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Esquema representativo da ligação do vibrador ao transdutor e estrutura através de uma vareta 
flexível [4] 

Uma das desvantagens de se usar este tipo de aparelho para a excitação da estrutura é que, apesar 

de se usar uma vareta flexível, o vibrador que tem uma massa elevada encontra-se ligado à estrutura, 

o que vai influenciar os resultados obtidos.  

3.4.2. Sensores 

Existe uma grande variedade de sensores desenvolvidos para medir as grandezas físicas que 

caracterizam o movimento, sendo uns mais adequados para medir deslocamentos como é o caso dos 

potenciómetros, outros com uma utilização com vista em determinar velocidades tais como os 

equipamentos de Laser (que se baseiam no efeito de Doppler [18]). Por fim, temos os sensores 

desenvolvidos para medir acelerações, os acelerómetros. Existem vários tipos de sensores com este 

propósito [40], com diferentes tipos de funcionamento assim como diferentes aplicações. 

Nos ensaios levados a cabo, foram usados dois tipos de sensores para medir acelerações: 

 Transdutor de força; 

 Acelerómetro tri-axial; 

Transdutor de força 

Nestes ensaios foi usado um transdutor de força piezoeléctrico PCB PIEZOTRONICS 208C01 [68] 

limitado de 0,1Hz a 36 kHz, sendo este o tipo de transdutor mais utilizado para análises do género. O 

seu princípio de funcionamento, de uma forma simplificada, é baseado na emissão de um sinal eléctrico 

pelo cristal piezoeléctrico quando submetido a uma carga. O sinal eléctrico é proporcional à deformação 

causada devido à força aplicada, sendo assim possível medir a força em causa [45]. 
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Figura 3.4 - Esquema de funcionamento do transdutor de força [4] 

Algumas características do transdutor de força utilizado mostram-se na Figura 3.5. Na Figura 3.6 

mostra-se uma imagem do sensor. 

 

Figura 3.5 - Propriedades do transdutor de força no software PULSE ® [69] 

 

Figura 3.6 - Transdutor de forças [68] 

Acelerómetro tri-axial 

Com vista à redução do número de ensaios a realizar, optou-se por um acelerómetro tri-axial. Desta 

forma reduziu-se o número de ensaios em um terço, uma redução significativa que se explica pelo facto 

de se poder realizar em cada ensaio, a medição para as três direcções. 
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Com base no que foi dito anteriormente, o acelerómetro utilizado foi o Brüel & Kjær Type 4326 A [66] 

limitado de 1Hz a 8 kHz, como se mostra na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 - Acelerómetro Brüel & Kjær Type 4326 [66] 

Tal como o transdutor de força, o acelerómetro é também um sensor piezoeléctrico. Este necessita 

de ser ligado a um amplificador de carga antes de ligar ao sistema de aquisição. Como o acelerómetro 

é tri-axial, necessita de três amplificadores de carga, um para cada direcção. Os amplificadores de 

carga usados nos ensaios foram Brüel & Kjær Type 2635 [65]. Na Figura 3.8 apresenta-se uma imagem 

de um amplificador de carga semelhante aos utilizados para os ensaios. 

 

Figura 3.8 - Amplificador de carga Brüel & Kjær Type 2635 [65] 

Existem acelerómetros que são pré-amplificados internamente, o que permitiria que se ligassem 

directamente ao sistema de aquisição de dados, no entanto, estes sensores são mais frágeis e não 

estavam disponíveis no laboratório. 

3.4.3. Aquisição de Dados e Componentes de Processamento 

O sistema de aquisição e componentes de processamento têm como objectivo medir os sinais 

provenientes dos sensores e verificar a magnitude e a fase, tanto das forças como das respostas. 

Geradores, condicionadores e analisadores de sinal são exemplos deste tipo de componentes, assim 

como os amplificadores de potência.  Foi utilizado um equipamento de aquisição de dados Brüel & 

Kjaer Type 3560-D [67] (Figura 3.9). 
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Figura 3.9 - Sistema de aquisição de dados Brüel & Kjaer Type 3560-D [67] 

3.5. Equipamento Utilizado 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Vibrações do Departamento de Engenharia 

Mecânica (DEM), no Instituto Superior Técnico. No laboratório existem estruturas e todos os 

componentes necessários para a realização dos ensaios. 

Alguns equipamentos utilizados nos ensaios já foram referidos. No entanto, de forma a resumir o 

equipamento necessário, segue-se uma lista de todos os componentes utilizados para realizar os testes 

experimentais: 

 Equipamento de aquisição de dados Brüel & Kjaer Type 3560-D [67]; 

 Vibrador Brüel & Kjaer Type 4809 [63]; 

 Amplificador de potência Brüel & Kjaer Type 2712 [64];  

 Três amplificadores de carga Brüel & Kjaer Type 2635 [65]; 

 Acelerómetro Brüel & Kjaer Type 4326 A [66]; 

 Transdutor de força PCB PIEZOTRONICS 208C01 [68]; 

 Computador com software Brüel & Kjaer Pulse® vers.6.1.5.65 [69] 

 Cabos e conectores;  

 Estruturas metálicas; 

 Fio de nylon; 

De referir que se assumiu que todos os equipamentos se encontravam calibrados, razão pela qual 

não se procedeu à calibração dos mesmos. 

3.6. Set-up Experimental 

Quando se montou o suporte para o ensaio teve-se em consideração a facilidade de montar e 

desmontar o set-up experimental, de maneira a que os ensaios pudessem ser parados, continuados 

e/ou repetidos.  
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Foi usado um fio de pesca para prender o intercooler a uma estrutura metálica presente no 

laboratório. Em teoria, o intercooler deveria estar livre no espaço, sem qualquer apoio físico, na prática 

esta situação é impossível, daí a utilização do fio de pesca. A escolha do material é baseada na sua 

frequência de ressonância, estando muito abaixo da gama de frequências de interesse [4]. Deve notar-

se que este suporte terá influência nos resultados, no entanto, esta influência é menor que usando 

condições de fronteira que não livre no espaço. 

O vibrador electromagnético foi igualmente preso na estrutura metálica existente no laboratório, mas 

este foi suspenso com correntes. Assim evitou-se a transmissão de vibrações provenientes do solo ou 

de outros aparelhos. 

A ligação do mecanismo de vibração ao intercooler é muito importante. Esta ligação foi feita como 

se mostra na Figura 3.3. O objectivo desta montagem foi a de transmitir a excitação apenas na direcção 

desejada e de não condicionar o movimento da estrutura noutras direcções. O vibrador foi ligado ao 

transdutor de força através de uma vareta flexível e, por sua vez, o transdutor de força foi colado à 

estrutura. Existe literatura no âmbito de se escolher o melhor tamanho para a vareta [52]. Foi escolhida 

uma vareta de 7 cm existente no laboratório. 

Na Figura 3.10 mostra-se o esquema experimental utilizado para todos os ensaios. 

 

Figura 3.10 - Esquema Experimental 

O acelerómetro foi colado à estrutura, para se obter uma ligação rígida, como aconteceu com o 

transdutor de forças. 
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3.7. Ensaios Realizados 

Existem algumas limitações em termos de detecção de modos de vibração dos ensaios realizados. 

Tentou-se atenuar estas limitações com a escolha das coordenadas baseadas nas ligações do 

intercooler ao automóvel e com a escolha da gama de frequência bastante superior à requerida pelos 

fabricantes. 

Existem igualmente limitações aos ensaios introduzidas pelos sensores e pelo equipamento 

utilizados na análise modal, assim como as ligações entre acelerómetro e transdutor de força à 

estrutura [49]. 

Ao utilizar um acelerómetro tri-axial conseguiu-se diminuir o número de ensaios a realizar de 156 

para 52. Dos 52 ensaios realizados, alguns foram repetidos para verificar que os resultados obtidos 

eram equivalentes [50, 51]. 

A Tabela 3.1 resume a ordem dos ensaios realizados para a determinação da matriz de acelerância.  

Tabela 3.1 - Tabela de ensaios realizados 

VIBRADOR 

ACELERÓMETRO 

1X 1Y 1Z 2X 2Y 2Z 3X 3Y 3Z 4X 4Y 4Z 

1 36 25 20 5 19 15 42 29 32 6 8 7 

2 37 26 21 40 18 2 43 1 11 46 10 35 

3 38 24 22 4 3 14 44 30 31 47 9 33 

4 39 27 23 41 17 16 45 28 12 48 13 34 

 

Na primeira linha encontra-se a posição e direcção do vibrador e na primeira coluna se encontram 

as diferentes posições do acelerómetro.  

Em todos os ensaios realizados foram igualmente registadas as direcções e sentidos do sinal do 

acelerómetro. Posteriormente foram convertidas para o referencial global. 

Os ensaios relativos à coordenada desconhecida da matriz de transmissibilidade foram realizados 

excitando a estrutura na coordenada em questão e medindo as respostas nas coordenadas do conjunto 

A. As razões pelas quais se procedeu desta forma são: como demostrado na secção 2, é igual solicitar 

em 𝑖 e medir em 𝑗 e solicitar em 𝑗 e medir em 𝑖; existia uma maior dificuldade em mudar o vibrador que 

o acelerómetro devido à sua massa, dimensão e período de estabilização. 

De seguida é descrito sucintamente o procedimento experimental para a realização de cada um dos 

52 ensaios. 
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3.7.1. Procedimento Experimental 

Antes de se efectuar qualquer ensaio usando o software Brüel & Kjaer Pulse® Labshop (versão 

6.1.5.65) é necessário criar o plano de ensaio no software. Com este objectivo, foram então definidas 

as ligações eléctricas efectuadas e o tipo de sinal de excitação, como se mostra na Figura 3.11. O sinal 

escolhido foi de uma excitação aleatória. De seguida, definiu-se o número de medições que iria realizar, 

as médias e a forma de as calcular assim como a gama de frequência. Decidiu-se medir 3200 linhas, 

fazendo 300 médias de forma linear numa gama de frequências até 500Hz, como mostra a Figura 3.12. 

Foi escolhido o estimador H1 para as FRF’s.  Desta forma os ensaios são relativamente rápidos e 

precisos. Algumas propriedades deste estimados são apresentadas na Figura 3.13. 

 

Figura 3.11 - Propriedades do sinal mostradas no software PULSE® 

 

Figura 3.12 - Propriedades do analisador utilizado no software PULSE® 
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Figura 3.13 - Propriedades do estimador H1 no software PULSE® 

O estimador H1, tal como se mostra na Figura 3.13, é o melhor para anti-ressonâncias. A escolha 

deste estimador baseou-se no facto de, na identificação modal, ser necessário escolher os residuais a 

partir de pontos nas anti-ressonâncias.  

De referir que apenas se procede uma única vez à definição do ensaio no software PULSE® pois 

este permite gravar e carregar projectos. 

Após a definição da excitação e da leitura a efectuar em termos computacionais, é necessário 

montar todo o esquema dos ensaios. Começa-se por colocar o fio de pesca em volta dos bocais de 

entrada e de saída do intercooler. Seguidamente, suspende-se o intercooler na estrutura metálica, 

assim como o vibrador.  

Antes de cada análise experimental foi necessário colocar o mecanismo de excitação (vibrador 

electromagnético, vareta flexível e tradutor de força) na coordenada e direcção desejada, o 

acelerómetro tri-axial na coordenada desejada e verificar se ambos os equipamentos estavam bem 

colados. A cola utilizada foi supercola.  

Com a estrutura fisicamente pronta a ensaiar, procede-se as ligações eléctricas de todos os 

equipamentos utilizados. Na Figura 3.14 mostram-se as ligações eléctricas no sistema de aquisição de 

dados: 
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Figura 3.14 - Sistema de aquisição de dados e respectivas ligações 

Em que o output se encontra ligado ao amplificador de sinal Brüel & Kjaer Type 2712 que, por sua 

vez, se encontra ligado ao vibrador Brüel & Kjaer Type 4809. O input 1 está directamente ligado ao 

transdutor de força PCB PIEZOTRONICS 208C01 e os inputs 2, 3 e 4 são ligados a três amplificadores 

de sinal Brüel & Kjaer Type 2635, que por sua vez se encontram ligados aos canais X, Y e Z do 

acelerómetro Brüel & Kjaer Type 4326 A respectivamente. Para a parametrização do acelerómetro, foi 

necessário ajustar os amplificadores de carga aos valores de sensibilidade de referência do 

acelerómetro, como se mostra na Figura 3.15. 

  

                 (a)                                                                                   (b) 

Figura 3.15 - Calibração do acelerómetro (a) Manual de Calibração; (b) Amplificadores de Carga 

Após a montagem eléctrica e física dos componentes dos ensaios, liga-se o computador presente 

no laboratório e abre-se o software Brüel & Kjaer Pulse® Labshop (vers. 6.1.5.65). 

Antes de se começar os ensaios propriamente ditos é necessário registar as direcções e sentidos 

dos eixos do acelerómetro e do vibrador para posteriormente se poderem converter para o referencial 

global. De seguida liga-se o vibrador e procede-se ao ajuste da escala da gama de leitura dos sensores 

utilizando a ferramenta “Autorange” do software PULSE®. Esta ferramenta ajusta as gamas lidas pelos 

sensores às gamas de leitura do software, como se mostra na Figura 3.16.  
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Figura 3.16 - Função Auto Range no software PULSE® 

Quando o “Autorange” termina, todas as luzes do sistema de aquisição encontram-se a verde. Pode-

se então proceder a ensaio seleccionando a opção “Run”, que se mostra no quadrado vermelho da 

Figura 3.16.  

Quando o ensaio termina, o vibrador pára e no ecrã do computador é possível observar as curvas 

lidas como se mostra na Figura 3.17. Caso os resultados sejam aceitáveis, isto é, sem muito ruído e 

coerentes com resultados anteriores, gravam-se os dados como se mostra na Figura 3.18. Os dados 

das medições foram gravados no formato “PULSE file ASCII” pois neste formato podem ser introduzidos 

directamente no software de identificação. 

Procede-se da mesma forma para todos os ensaios, mudando apenas a montagem física do ensaio. 
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Figura 3.17 - Exemplo de curvas obtidas no software PULSE ® 

 

Figura 3.18 - Gravação dos dados analisados no software PULSE® 

3.8. Técnica de Identificação Modal 

Como foi referido na secção 2, quando existe um acoplamento acentuado dos modos nos dados 

recolhidos, muito ruído, ou quando é necessária uma precisão elevada na estimação, é usual usar uma 

técnica de identificação para determinar os parâmetros modais de uma estrutura. Nesta dissertação 
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utilizou-se a versão mais recente do software BETAlab [53]. Este software utiliza a FRC para identificar 

os parâmetros modais, globais e locais de uma forma consistente, como descrito em 2.1.4.  

O software BETAlab [53] recebe apenas uma curva de cada vez. No entanto, o output do software 

Brüel & Kjaer Pulse® Labshop (vers. 6.1.5.65) para um acelerómetro tri-axial é um documento “.txt” 

que possui as três curvas, relativas a cada uma das direcções. Por este motivo, antes de iniciar o 

tratamento dos dados utilizando o BETAlab [53], foi necessário fazer a divisão do ficheiro de output dos 

ensaios em três ficheiros, cada um contendo a informação de apenas uma direcção. Foi igualmente 

necessário fazer a conversão das curvas para o referencial global antes de se introduzir as curvas no 

software de identificação. 

Na Figura 3.19 ilustra-se o ambiente de trabalho do software BETAlab [53]. 

 

Figura 3.19 - Visualização do software BETAlab [53] 

O processo de identificação começa com a introdução de todas as curvas no software BETAlab [53], 

identificando qual a curva de mobilidade que se está a introduzir. Neste caso, foram medidas as 

acelerações, portanto as curvas são de acelerância. O software calcula então a receptância (que 

aparece no gráfico denominado ALFA-FRF da Figura 3.19) e a FRC (que aparece no gráfico 

denominado BETA-CRF da Figura 3.19).  

Cabe ao utilizador a escolha da gama onde existe um modo de vibração. Ao escolher essa gama 

na proximidade de um modo global, o utilizador pode mudar de separador para “FREQUENCY & 

DAMPING” como se mostra na Figura 3.20. O utilizador pode então ajustar a frequência e o 

amortecimento através dos cursores e adicionar um novo modo.  
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Figura 3.20 - Separador “FREQUENCY & DAMPING” do software BETAlab [53] 

Depois de identificados os vários modos, procede-se à determinação dos residuais. Este processo 

é feito manualmente, no separador “RESIDUALS”, como se mostra na Figura 3.21. Ao deslocar os 

cursores relativos à contribuição mássica e rígida, o utilizador ajusta a curva regenerada à curva 

experimental, sendo o objectivo que correspondam perfeitamente.  

 

Figura 3.21- Escolha dos residuais no software BETAlab [53] 
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De seguida apresentam-se algumas particularidades do software BETAlab [53]: 

1. O step pode ser aumentado para facilitar a visualização do modo na curva de FRF; 

2. O utilizador pode isolar um modo de maneira a retirar da função os efeitos dos modos já 

identificados, ou diminuir a influência desses modos nos modos a identificar; 

3. É possível a identificação de mais de um modo, sendo apenas necessário carregar no botão 

ADD MODE quando se estiver na presença de um modo de vibração das curvas; 

4. Os residuais podem ser incluídos na visualização de forma a contemplar a influência dos modos 

que existem fora da gama contemplada nos ensaios; 

5. As curvas introduzidas podem ser sobrepostas pelas curvas regeneradas, possibilitando ao 

utilizador a comparação entre as duas; 

6. É possível o utilizador modificar manualmente os parâmetros, sendo possível observar o efeito 

produzido devido à sua modificação; 

7. É possível gravar e carregar projectos e resultados; 

Quando se termina a identificação de todas as curvas, as constantes obtidas são gravadas para que 

seja possível regenerar as curvas laboratoriais identificadas. 
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4. Discussão de Resultados 

Neste capitulo são apresentados e discutidos os resultados. Como foi mencionado no primeiro 

capitulo, o objectivo desta dissertação é a caracterização do comportamento dinâmico do intercooler 

destinado ao Alfa Romeo Giulietta, e o cálculo da matriz de transmissibilidade entre os apoios e uma 

coordenada de interesse. 

Os resultados laboratoriais obtidos necessitaram de um processamento posterior, por essa razão a 

ordem da apresentação dos resultados obtidos segue a ordem dos procedimentos seguidos.  

O software BETAlab [53] foi utilizado para identificar as curvas laboratoriais, de forma a obter os 

parâmetros modais da estrutura. 

O software MATLAB [60] foi utilizado para regenerar as curvas identificadas e fazer o tratamento 

dos resultados.  

4.1. Resultados Laboratoriais 

Os resultados apresentados foram obtidos seguindo o procedimento descrito no capitulo anterior.  

Como se prevê na teoria de análise modal, quando se estuda uma estrutura em temos modais, 

existem parâmetros modais globais, nomeadamente a frequência natural e amortecimento respectivos 

a cada modo. Como tal, espera-se que todas as frequências naturais sejam iguais para todas as curvas 

experimentais, podendo haver ressonâncias que apenas sejam visíveis nalgumas curvas. Na Figura 

4.1 apresenta-se um gráfico com todas as curvas obtidas na medição das respostas da estrutura. 

 

Figura 4.1 – Magnitude das respostas obtidas nos ensaios laboratoriais 

Como se pode observar, existem curvas em que as frequências naturais coincidem e outras em que 

se encontram desviadas. Com base nesta observação, procedeu-se a uma identificação das curvas 

referentes a cada ensaio (3 a 3 pois o acelerómetro tri-axial lê três respostas de cada vez). Esta 
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identificação foi feita com o objectivo de se efectuar posteriormente o cancelamento parcial de massas 

para confirmar se as diferenças verificadas nos resultados experimentais em termos de ressonâncias 

podiam ser diminuídas ou mesmo eliminadas através do cancelamento de massas. 

Uma outra observação que se retira da análise dos resultados é de que as entradas simétricas da 

matriz de acelerância nem sempre correspondiam na perfeição como está previsto. Por esse motivo foi 

feita uma escolha da curva de entrada simétrica da matriz de acelerância que melhor representava o 

comportamento da estrutura. 

4.2. Curvas Regeneradas 

Com o objectivo de identificar as curvas laboratoriais, aproximando-as de uma função do género da 

equação (18), foi utilizado o software BETAlab [53]. Este software representa uma ferramenta útil pois 

permite retirar todas as constantes necessárias para se regenerar uma curva laboratorial, inclusive os 

termos residuais (que representam a contribuição dos modos fora da gama em estudo). 

No entanto, as curvas obtidas pela utilização deste software são receptâncias, e não acelerâncias 

como se pretende. Por esta razão é necessário convertê-las como apresentado na secção 2.1. Na 

Figura 4.2 mostra-se uma comparação de uma curva experimental com uma curva regenerada para 

um caso típico. 

 

Figura 4.2 - Comparação de curva laboratorial com curva regenerada 

É fácil observar que a curva regenerada (a azul) é semelhante à curva laboratorial (a laranja), com 

a particularidade de não ter ruído. Esta particularidade vai ser muito útil para a verificação do 

cancelamento de massas e para a obtenção da matriz de transmissibilidade.  
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4.3. Cancelamento de Massas 

Com o objectivo de verificar se as discrepâncias entre resultados experimentais em termos de 

ressonâncias se deviam à adição de massas referente aos sensores utilizados nas medições das 

respostas da estrutura a uma solicitação dinâmica, procedeu-se ao cancelamento de massas.  

Apesar do cancelamento de massas ser possível para todas as entradas da matriz de acelerância 

através da técnica de desacoplamento, numa primeira análise foi feito apenas para a diagonal da 

matriz. Foi utilizada a equação (35) para efectuar o cancelamento de massas para as respostas 

directas. A razão pela qual se procedeu desta forma é porque o algoritmo de cancelamento de massas 

é mais estável para estas respostas. 

Na Figura 4.3 apresenta-se uma comparação gráfica de todas as curvas referentes à diagonal da 

matriz. 

 

Figura 4.3 - Comparação de curvas depois do cancelamento de massas 

Uma observação saliente do gráfico anterior é que o algoritmo de cancelamento de massas não 

aumentou a consistência dos parâmetros modais das diferentes curvas como pretendido.  

Quando se efectuou o cancelamento de massas esperava-se que os modos se aproximassem (ou 

coincidissem), no entanto verificou-se um comportamento contrário. Ao analisar mais meticulosamente 

os resultados observou-se que as curvas nem sempre seguiam o comportamento previsto, que consiste 

numa deslocação dos modos ligeiramente para a direita. Como se pode observar na Figura 4.4, os 

modos de frequência mais elevada, deslocam-se ligeiramente para a direita como previsto. No entanto 

os modos de frequência mais baixas sofrem mudanças acentuadas na sua magnitude e não são 

afectados em termos de frequência. 
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Figura 4.4 - Comparação dos resultados obtidos por aplicação do cancelamento de massas 

As restantes curvas de medição directa corrigidas utilizando o algoritmo de cancelamento de massa 

encontram-se no anexo 1.  

Como o cancelamento de massas não aumentou a consistência em termos de ressonâncias das 

curvas regeneradas, este procedimento não foi usado para a identificação modal. Por consequência 

não se considerou o cancelamento de massas para o cálculo da matriz de transmissibilidade. Uma 

razão provável para a diferença entre os resultados previstos e obtidos após o cancelamento de massas 

deve-se ao facto de o algoritmo apenas cancelar a massa na direcção da solicitação, e não considera 

a sua contribuição nas outras direcções. Um algoritmo mais completo poderia resultar numa maior 

coerência como desejado. 

4.4. Identificação da Matriz de Acelerância 

Foram referidas algumas dificuldades na identificação da matriz de acelerância e foram utilizadas 

técnicas de pós-processamento de dados laboratoriais para os tentar aumentar a consistência dos 

resultados. No entanto, algumas dessas técnicas, tais como o cancelamento de massas, não 

resultaram num melhoramento dos resultados. 

Como através da identificação das curvas 3 a 3, ou seja, a identificação de cada ensaio 

independente dos restantes, foram obtidas algumas diferenças nas ressonâncias, efectuou-se uma 

identificação simultânea de todas as 78 curvas (diagonal superior da matriz de acelerância) de forma a 

obter a matriz de acelerância das FRF’s identificadas. 
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Tabela 4.1 – Parâmetros Modais Globais 

Modo Frequência (Hz) Factor de amortecimento 

1 224,677 0,012085 

2 280,239 0,009176 

3 375,442 0,005375 

4 421,578 0,005984 

 

Na Tabela 4.1 encontram-se os parâmetros modais globais obtidos através desta análise. Nalguns 

casos foi necessário ajustar manualmente os parâmetros modais de forma a obter um conjunto 

coerente para a estrutura.  Este ajuste é apresentado a título de exemplo na Figura 4.5: 

 

Figura 4.5 - Comparação de curva experimental com curva regenerada por identificação global 

De uma maneira geral, os resultados laboratoriais foram melhorados visto que o processo de 

identificação remove o ruído do sinal e que a identificação de todas as curvas em simultâneo permite a 

obtenção dos parâmetros modais globais, apresentados na Tabela 4.1. 

Os parâmetros modais obtidos caracterizam os modos da estrutura ensaiada em laboratório. Esta 

estrutura pode conter defeitos, o set-up experimental pode influenciar os modos de vibração, os 

próprios sensores e respectivos cabos e ligações podem ter influência nos resultados obtidos. No 
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entanto, o grande número de ensaios aliado à solicitação e medição de respostas nas várias 

coordenadas, favorecem a validação dos resultados obtidos. 

4.5. Matriz de Transmissibilidade 

Após a identificação das respostas laboratoriais é possível calcular a matriz de transmissibilidade 

de duas formas distintas: utilizando directamente as respostas laboratoriais; utilizando as curvas 

regeneradas; 

A matriz de transmissibilidade calculada representa a transmissibilidade de respostas nos pontos 1, 

2, 3 e 4 para uma resposta desconhecida na coordenada 5, como descrito na secção 3.2. 

Para a obtenção da matriz de transmissibilidade através das curvas laboratoriais foi utilizada a 

equação (47). Como foi observado anteriormente, estas curvas possuem ruído, um pico de tensão a 

50Hz e não produzem resultados tão bons quanto se deseja. 

Com o objectivo de melhorar os resultados, foi calculada a matriz de transmissibilidade com recurso 

às curvas identificadas. Este cálculo baseia-se na equação (44). De referir que as curvas da 

coordenada 5 também foram identificadas com os parâmetros globais presentes na Tabela 4.1. 

A título ilustrativo, apresentam-se os gráficos de comparação das matrizes de transmissibilidade 

obtidas utilizando os diferentes métodos na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Matriz de transmissibilidade experimental 

Observa-se que a matriz laboratorial possui muito ruído como se esperava. Procede-se a uma 

análise mais cuidada da matriz de transmissibilidade obtida pelos dois diferentes métodos. 
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Na Figura 4.7 encontra-se o gráfico relativo à curva de transmissibilidade entre a coordenada 1x 

para a coordenada 5. 

 

Figura 4.7 - Transmissibilidade de 1x para 5 

Numa primeira análise, verifica-se que a transmissibilidade obtida por um método ou outro é muito 

diferente. As razões que levam a estas diferenças são a não coincidência dos modos de vibração para 

as diferentes curvas experimentais, que representa uma mudança na estrutura a ensaiar. Começou-se 

por abordar esta mudança como consequência da adição de massas referentes aos sensores 

utilizados. No entanto, com a aplicação do cancelamento parcial de massas os resultados não 

melhoraram em termos de consistência, porque o problema é mais complexo. No algoritmo aplicado 

apenas se considera a contribuição de uma massa adicional numa direcção. Talvez com um algoritmo 

mais completo se conseguisse cancelar o efeito das massas dos transdutores em todas as direcções 

e melhorar a coerência das curvas em termos de ressonâncias. Desta forma seria possível calcular a 

matriz de transmissibilidade (entre as mesmas coordenadas) com resultados experimentais mais 

coerentes. 

Como consequência da complexidade do problema, efectuou-se uma aproximação em que se 

identificam todas as respostas com base no comportamento global destas, onde se procurou encontrar 

valores coerentes para os modos de vibração. O resultado da aplicação desta aproximação é a matriz 

de transmissibilidade obtida através das curvas regeneradas.  

Com base no gráfico da Figura 4.6 referente à matriz de transmissibilidade calculada com as curvas 

regeneradas, pode-se observar que existem alguns picos significativos. Mas estes picos não geram 

obrigatoriamente respostas de grande magnitude na coordenada de interesse. De facto, tanto a 
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amplitude como a fase das várias contribuições vão contribuir para a resposta na coordenada de 

interesse. Portanto é sempre necessário considerar o número complexo e não apenas a magnitude. 

As curvas de transmissibilidade referentes às restantes coordenadas encontram-se no anexo 2. 
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5. Dados Externos 

Como foi referido no inicio do documento, este trabalho foi solicitado pela entidade empresarial João 

de Deus e Filhos, S. A.. Para complementação do trabalho, a empresa propôs-se a fornecer um modelo 

de elementos finitos com o objectivo de o validar com os resultados experimentais e dados de testes 

de campo para se verificar a matriz de transmissibilidade em serviço. 

5.1. Elementos Finitos  

Como foi referido na secção 2.3, a análise numérica é uma ferramenta importantíssima para a 

resolução de problemas que envolvem geometrias complexas. No entanto, as estruturas reais são 

sistemas contínuos, com um número infinito de graus de liberdade e, na maioria dos casos, não são 

homogéneos. A discretização de um sistema real num número finito de graus de liberdade é um dos 

passos fundamentais. Este número tem de ser escolhido para que o sistema modelado constitua uma 

boa aproximação do sistema real.  

Nesta secção encontram-se três análises modais numéricas realizadas na entidade empresarial 

João de Deus & Filhos, S. A,, utilizando o software ANSYS® versão 17.0. Referem-se algumas 

dificuldades que foram encontradas ao longo das análises, assim como as propriedades dos materiais 

usadas e as condições das simulações. 

Assumiu-se que o amortecimento era suficientemente baixo para não alterar significativamente os 

valores das frequências naturais da estrutura. De facto, o modelo histerético (que é o que melhor 

representa o caso real) não altera o valor das frequências naturais. O modelo viscoso para o 

amortecimento altera as frequências naturais, mas como a gama de frequências é de 0 a 500 Hz, não 

se espera uma alteração significativa. Num caso extremo teríamos um amortecimento de cerca de 5% 

para a frequência de 500 Hz, o que levaria a um desvio de: 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2          (57) 

Resolvendo: 

𝜔𝑑 = 500√1 − 0.052 = 499.3746 𝐻𝑧            (58) 

Como a diferença não chega a 1 Hz num caso extremo, foi decidido não se utilizar amortecimento 

para as análises efectuadas.  

Portanto, os parâmetros modais retirados de cada simulação resumem-se às frequências naturais. 

5.1.1. Modelação Utilizada 

Numa primeira aproximação, não se modelou a junta elástica devido à quantidade de elementos 

que iria introduzir no cálculo. Além disso, seria incompatível com uma analise em tempo útil com os 

recursos disponíveis. No software ANSYS, os materiais hiperelásticos têm uma modelação muito 
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peculiar e de difícil implementação. Como tal, recorreu-se a uma análise modal da geometria do 

intercooler sem junta. 

Começou-se por criar um novo projecto “Modal” na ferramenta “WorkBench”. Este tipo de projecto, 

como a maioria dos projectos do software, requer as propriedades dos materiais, que foram adicionadas 

na secção “Engineering Data”. Como a junta não foi modelada, apenas se introduziram a liga de 

alumínio e o polímero que constituem o intercooler. As propriedades dos materiais já se encontram 

numa base de dados da empresa JDEUS®, pelo que foi apenas necessário definir qual o material dos 

diferentes constituintes da peça modelada. 

Procedeu-se a importação da geometria. A geometria usada encontra-se na Figura 5.1.  

 

Figura 5.1 - Visualização da geometria no software ANSYS® 

Após a importação da geometria, atribuiu-se a cada componente da geometria o material que o 

constitui. O passo seguinte foi a geração da malha. A malha gerada é constituída por 603034 elementos 

e 1686260 nós. O tipo de elementos é o SOLID186 e SOLID187. 

Depois de se gerar a malha, estabeleceu-se as condições do ensaio a realizar. Estas condições 

encontram-se na Figura 5.2: 

 

Figura 5.2 - Condições de Cálculo 

Escolheu-se uma frequência mínima de 5 Hz e uma máxima de 500Hz tal como foi utilizada nos 

ensaios experimentais. A frequência mínima utilizada é diferente de zero com o objectivo de omitir os 

modos rígidos. Esta foi a gama eleita pois representava os ensaios experimentais, os requisitos dos 

fabricantes e ainda limitava o tempo de cálculo em comparação a gamas maiores. Escolheu-se procurar 

25 modos numa primeira simulação pois não se sabia quantos se iam encontrar.  
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Os resultados obtidos para as várias simulações serão apresentados nas secções seguintes e serão 

devidamente discutidos. 

5.1.2. Diferentes Simulações Efectuadas 

Simulação 1 

Na primeira simulação a junta não foi utilizada (pelas razões referidas anteriormente) nem se 

simulou o seu comportamento. Foi apenas retirada da geometria e substituída por condições de 

contacto. Esta técnica é usada em análise estrutural obtendo-se resultados aproximados do que se 

pretende. Foi então verificado o comportamento da aproximação em análise dinâmica. 

 As frequências naturais do intercooler modelado nestas condições foram as seguintes: 

 

Figura 5.3 - Frequências naturais para primeira simulação 

E os modos de vibração foram os seguintes: 

 

Figura 5.4 - Modos de Vibração para a primeira simulação 

Foram encontradas cinco frequências naturais para a estrutura nas condições descritas. Verificou-

se que os três primeiros modos observados são modos rígidos pelo que podem ser omitidos. Ficando 

apenas dois modos elásticos. De notar que os modos rígidos têm frequências bastante acima do que 

seria de prever (Figura 5.3), existindo um com 69,74Hz. 

O quarto modo observado, que se encontra à esquerda na Figura 5.4, foi observado em laboratório 

com recurso a uma luz estroboscópica e uma esferográfica de plástico. No entanto, este modo verificou-

se em frequências da ordem dos 224,68 Hz em laboratório e a frequência natural do modo em 

elementos finitos é de 309,17 Hz. 

O quinto modo obtido para as condições de simulação foi de 362,50 Hz e não corresponde 

inteiramente ao modo observado em laboratório. A frequência natural também se encontra bastante 

afastada do valor obtido nos ensaios (cerca de 280,24 Hz).  



59 
 

Simulação 2 

Nesta simulação utilizou-se uma aproximação do comportamento da junta em termos dinâmicos. A 

aproximação consiste na utilização de uma mola no software em vez da junta. Esta aproximação é 

frequentemente utilizada em análise estrutural, onde se verifica que a substituição da junta por uma 

mola resulta numa boa aproximação do caso real. 

A mola utilizada tem as seguintes características: 

 

Figura 5.5 - Características da mola introduzida para simular o comportamento da junta elástica 

No entanto, esta tentativa provou-se demasiado complexa e não foi possível obter quaisquer 

resultados. 

Simulação 3 

Na terceira simulação efectuada tentou-se simular o que se estava a ensaiar em laboratório, 

introduzindo o fio que suportava o intercooler e a gravidade a que este está sujeito quando suspenso. 

Com esta simulação pretendia-se estudar a estrutura ensaiada com mais rigor pois uma análise modal 

em elementos finitos assume que a estrutura está livre no espaço e isenta do efeito da gravidade.  
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Ao recorrer a uma análise mais representativa dos ensaios laboratoriais foi necessária uma análise 

estrutural inicial para se observar quais os efeitos da gravidade no fio e na estrutura. Somente após 

esta análise estrutural se procedeu à análise modal. 

 

Figura 5.6 - Modelo de elementos finitos para simular condições laboratoriais 

  

Figura 5.7 - Ilustração da aplicação da gravidade à estrutura 

A presença do fio a suportar o intercooler fez com que os modos rígidos tivessem todos uma 

frequência superior a 5Hz estando os seis presentes nos resultados das análises. O primeiro modo 

elástico observado, tal como na simulação 1, foi o primeiro modo observado em laboratório, mas desta 

vez com uma frequência de 317,64 Hz. Quanto ao segundo modo, este apresenta uma frequência de 

397.05 Hz. As formas dos modos encontrados para esta simulação encontram-se na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 - Modos elásticos observados para a terceira simulação 

De facto, os valores das frequências naturais obtidas nesta simulação subiram em relação à 

simulação inicial. As diferenças observadas podem ser explicadas pelos constrangimentos serem mais 

rígidos e por consequência as frequências naturais são mais elevadas. 
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 Conclui-se que apesar de a simulação ser mais coerente com o ensaiado em laboratório, o modelo 

existente para análise estrutural não representa o que acontece em termos dinâmicos pois o segundo 

modo não representa o segundo modo observado em laboratório e as frequências naturais resultantes 

das análises de elementos finitos são demasiado elevadas.  

5.2. Dados de Campo 

A medição das acelerações nos apoios do intercooler com este em serviço é de maior interesse pois 

serve para validar ou alterar os testes propostos pelos fabricantes em termos de vibração. A empresa 

João de Deus & Filhos S. A. efectuou testes a diferentes velocidades, em diferentes tipos de piso e com 

temperaturas ambientes diferentes para poder verificar a influência destes parâmetros no 

comportamento dinâmico do intercooler.  

Em comparação com os ensaios experimentais e em elementos finitos, os testes em serviço têm a 

particularidade de o intercooler estar acoplado. Outra das diferenças é que o intercooler usado para 

efectuar estes testes foi instrumentado, não apenas para medição de acelerações, mas também de 

várias outras variáveis de interesse. Esta instrumentação levanta o problema de se alterar 

consideravelmente a massa do intercooler, o que pode causar grandes discrepâncias em termos de 

resultados. Na Figura 5.9 e na Figura 5.10 encontram-se fotografias do intercooler instrumentado e da 

posição dos acelerómetros. 

 

Figura 5.9 - Posição dos acelerómetros no intercooler instrumentado 

 

Figura 5.10 - Posição do acelerómetro 5 no intercooler instrumentado 

Acc_3 Acc_4 
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Os acelerómetros usados foram PCB PIEZOTRONICS MODEL HT356A15 [59], com massa de 10.5 

g, com um apoio plástico de massa 3.87g. A parametrização dos acelerómetros foi efectuada antes da 

sua montagem no veículo.  

Para a fixação dos acelerómetros 1 e 2 foram fabricados suportes de massa 20g.  

Outras discrepâncias nos resultados obtidos podem ser devidas ao próprio funcionamento do 

intercooler pois a sua temperatura e pressão interna variam ao longo dos ensaios. 

5.2.1. Análise de Dados de Campo 

Os dados dos testes realizados foram registados através de um sistema de aquisição de dados 

projectado para esse mesmo efeito. Os dados foram registados em força versus tempo (g/s) e neste 

trabalho serão analisados dois conjuntos de dados referentes a um teste realizado em condução em 

auto-estrada e outro em condução em estrada nacional.  

A título de exemplo mostra-se os dados referentes ao acelerómetro 5 no teste efectuado em estrada 

nacional na Figura 5.11: 

 

Figura 5.11 - Dados retirados do acelerómetro 5 em teste em estrada nacional 

Como os dados foram registados na escala temporal, foi necessária uma transformação desses 

dados para o domínio da frequência. Essa análise foi feita com recurso ao software MATLAB [60]. Numa 

primeira fase foi elaborado um programa para se observar os dados em frequência como se mostra na 

Figura 5.12 e na Figura 5.13, para os ensaios em estrada nacional e auto-estrada respectivamente. 
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Figura 5.12 - Espectro de magnitude (log) em frequência para ensaio em estrada nacional 

 

Figura 5.13 - Espectro de magnitude (log) em frequência para ensaio em auto-estrada 

Em ambos os casos se observa que entre os 60 Hz e os 75 Hz é onde existem os picos de amplitude 

mais significativos para todos os sensores. É possível observar que em ambos os ensaios as 

amplitudes são de ordens de grandeza bastante baixa. 

5.2.2. Verificação da Matriz de Transmissibilidade em Serviço 

De forma a verificar se a matriz de transmissibilidade obtida nos ensaios laboratoriais se verifica em 

testes com o intercooler em serviço foi usada a matriz de transmissibilidade para calcular a resposta 
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da coordenada desconhecida em serviço, tendo em conta que esta coordenada é a direcção y do 

acelerómetro 5 (tal como em laboratório). Todas as outras coordenadas encontram-se nos 

acelerómetros 1, 2, 3 e 4. 

Na Figura 5.14 e na Figura 5.15 apresentam-se graficamente a curva de resposta prevista pela 

matriz de transmissibilidade determinada por métodos experimentais e a curva de resposta lida pelo 

acelerómetro para os testes de estrada nacional e de auto-estrada respectivamente. 

 

Figura 5.14 - Respostas Prevista vs. obtida em serviço para teste de estrada nacional 

 

Figura 5.15 - Respostas Prevista vs. obtida em serviço para teste de auto-estrada 
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Observa-se que as respostas previstas pela matriz de transmissibilidade calculada através dos 

dados experimentais tem uma magnitude superior às respostas obtidas em serviço e que o seu 

comportamento não é totalmente idêntico. De facto, existem inúmeras variações entre a estrutura 

estudada em laboratório e a estrutura em serviço: começando pela temperatura e pressão que podem 

atingir respectivamente 170 graus Celsius e 3,2 bar absolutos, o que altera as propriedades dos 

materiais e por consequência o seu comportamento dinâmico; a forma de como o componente está 

montado no automóvel, possuindo outras coordenadas onde são aplicadas forças e momentos que não 

foram consideradas em laboratório; e, por fim, a adição de massa não desprezável correspondente aos 

sensores de temperatura, pressão e extensão instalados no intercooler para testes de estrada.  
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6. Conclusões  

Nesta tese foi apresentado um estudo de caracterização do comportamento dinâmico do intercooler 

constituinte do Alfa Romeo Giulietta. Para este propósito foram realizados ensaios experimentais e 

definida a matriz de transmissibilidade para um ponto no ninho do mesmo. Os resultados foram 

comparados com simulações de elementos finitos e testes em serviço realizados pela empresa 

fabricante do intercooler, João de Deus & Filhos, S. A.. As principais conclusões adquiridas deste 

trabalho foram: 

• A enorme complexidade da estrutura dificultou o tratamento dos dados experimentais através 

das abordagens clássicas e algumas aproximações tiveram de ser levadas a cabo com o 

objectivo de caracterizar o comportamento dinâmico da estrutura em causa; 

• O cancelamento de massas revelou-se carecendo de mais ensaios do que os que foram 

realizados e de um desenvolvimento teórico que não fez parte deste trabalho; 

• Tal como requerido por alguns fabricantes automóveis, não se verificaram modos de vibração 

em frequências inferiores a 200 Hz nos ensaios experimentais; 

• O modelo de elementos finitos existente utilizado para caracterização estrutural não se 

adequa para prever o comportamento dinâmico da estrutura; 

• As causas prováveis das diferenças observadas entre resultados laboratoriais e resultados 

em serviço são: 

 A instrumentação do intercooler para os testes de estrada que altera 

significativamente a estrutura caracterizada nos ensaios laboratoriais;  

 A existência de gradientes de temperatura e pressão em serviço altera as 

propriedades dos materiais, e por consequência o seu comportamento 

dinâmico; 

 As mangueiras podem ser fontes de solicitações dinâmicas; 

Os trabalhos futuros devem envolver um modelo de elementos finitos capaz de modelar os ensaios 

experimentais para a temperatura ambiente, para seguidamente se simular o comportamento dinâmico 

para condições próximas das condições de serviço. Os testes de estrada deverão ser realizados com 

o único propósito de se caracterizar o comportamento dinâmico da estrutura de forma a não se alterar 

a estrutura pela adição de sensores para medir outras variáveis de interesse. O algoritmo para o 

cancelamento de massas deve ser desenvolvido de forma a considerar a influência das massas 

adicionadas em todas as direcções.  
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A.1 – Cancelamento de Massas 

 

Figura A.1.1 - Cancelamento de massas para a entrada (1,1) da matriz de acelerância 

 

Figura A.1.2 - Cancelamento de massas para a entrada (2,2) da matriz de acelerância 
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Figura A.1.3 - Cancelamento de massas para a entrada (3,3) da matriz de acelerância 

 

Figura A.1.4 - Cancelamento de massas para a entrada (4,4) da matriz de acelerância 
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Figura A.1.5 - Cancelamento de massas para a entrada (5,5) da matriz de acelerância 

 

Figura A.1.6 - Cancelamento de massas para a entrada (6,6) da matriz de acelerância 
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Figura A.1.7 - Cancelamento de massas para a entrada (7,7) da matriz de acelerância 

 

Figura A.1.8 - Cancelamento de massas para a entrada (8,8) da matriz de acelerância 
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Figura A.1.9 - Cancelamento de massas para a entrada (9,9) da matriz de acelerância 

 

Figura A.1.10 - Cancelamento de massas para a entrada (10,10) da matriz de acelerância 
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Figura A.1.11 - Cancelamento de massas para a entrada (11,11) da matriz de acelerância 

 

Figura A.1.12 - Cancelamento de massas para a entrada (12,12) da matriz de acelerância 
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A.2 – Transmissibilidade 

 

Figura A.2.1 - Transmissibilidade de 1x para 5 

 

Figura A.2.2 - Transmissibilidade de 1y para 5 
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Figura A.2.3 - Transmissibilidade de 1z para 5 

 

Figura A.2.4 - Transmissibilidade de 2x para 5 
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Figura A.2.5 – Transmissibilidade de 2y para 5 

 

Figura A.2.6 - Transmissibilidade de 2z para 5 
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Figura A.2.7 - Transmissibilidade de 3x para 5 

 

Figura A.2.8 - Transmissibilidade de 3y para 5 
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Figura A.2.9 - Transmissibilidade de 3z para 5 

 

Figura A.2.10 - Transmissibilidade de 4x para 5 
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Figura A.2.11 - Transmissibilidade de 4y para 5 

 

Figura A.2.12 - Transmissibilidade de 4z para 5 
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