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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de rotinas em linguagens de alto nível 

para obter os parâmetros modais extraídos de Funções de Resposta em Frequência obtidas 

experimentalmente. Um sistema simples foi escolhido para a aquisição de dados, e os resultados 

experimentais foram comparados com soluções semi analíticas, a fim de validar as rotinas 

desenvolvidas. Uma vez desenvolvidas as rotinas, outro teste experimental foi realizado num 

tubo parcialmente cheio. O objetivo deste teste foi verificar se a presença de fluido no interior 

do tubo influenciava os parâmetros modais, e como esta mudança ocorria nas direções 

horizontal e vertical. Um método alternativo para o cálculo do fator de amortecimento foi 

analisado. As limitações do método convencional, conhecido como “3 dB Bandwidth”, 

puderam ser superadas utilizando-se a nova abordagem em questão. Finalmente, a técnica de 

Análise de Estabilidade Linear (LSA) foi usada neste trabalho para obter os parâmetros modais. 

Esta técnica é comumente utilizada na área de dinâmica dos fluidos para prever instabilidades. 

Porém, ela também pode ser utilizada na análise de estruturas para calcular frequências naturais 

e modos normais de um sistema dinâmico. Fenômenos de instabilidades, com a flambagem, 

também podem ser previstos com esta técnica. 

 

Palavras-Chave: Vibração; Análise Modal; Fator de Amortecimento. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work focuses on the development of a high-level programming language routine 

to obtain modal parameters from Frequency Response Functions extracted from experiments. 

A simple system was chosen for data acquisition, and the results were compared to semi-

analytical solutions in order to validate the routines. Once the routines were proven to be 

working correctly, another experimental test were conducted in a partially filled pipe. The aim 

of this test was to verify if the fluid within the pipe changes the modal parameters, as well as 

verifying how these differences in modal parameters take place in the horizontal and vertical 

directions. An alternative method to calculate the damping ratio was analyzed in this work. The 

limitations of the conventional method, called here as “3 dB Bandwidth”, could be overcome 

through this new approach. Finally, the Linear Stability Analysis (LSA) technique is used in 

this work to obtain the modal parameters. This approach is commonly used in fluid dynamics 

to predict instabilities. However, this method can be used also in structural analysis to predict 

natural frequencies and mode shapes of a dynamic system. Instability phenomena, as buckling, 

can also be predicted by this technique. 

 

 

Keywords: Vibration; Modal Analysis; Damping Ratio; Routine. 
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1 INTRODUÇÃO 

A análise modal de uma estrutura tem como objetivo a obtenção de seus parâmetros 

modais, que são: frequências naturais (frequências nas quais o sistema vibra quando perturbado 

da sua posição de equilíbrio); fator de amortecimento (coeficiente responsável pelo decaimento 

da amplitude de vibração através da dissipação de energia); e modos de vibração (formas 

espaciais assumidas pelo sistema quando este oscila em cada uma das frequências naturais). 

AVITABILE (2001)  

Esta análise tem uma importância muito grande no universo da engenharia mecânica, 

principalmente na área de projetos. Um sistema mecânico bem projetado não deve possuir 

frequências naturais próximas às frequências nas quais este será excitado. Caso isto ocorra, o 

sistema entrará em ressonância, e as suas amplitudes de movimento serão bastante altas, 

podendo levar o sistema à falha. AVITABILE (2001) Um exemplo prático de falha envolvendo 

ressonância pode ser visto na Figura 1.1, onde se observa o colapso da ponte de Tacoma. 

Para sistemas de geometria simples, uma análise teórica permite descobrir quais são 

estas frequências naturais e os modos normais de vibração, entretanto, sistemas complexos não 

podem ser descritos por abordagens puramente teóricas. Sendo assim, um teste experimental 

deve ser feito a fim de se obter os parâmetros modais. As rotinas em linguagens de alto nível 

aqui desenvolvidas têm por objetivo tratar os dados coletado nos testes experimentais e calcular 

de maneira rápida os parâmetros modais desejados. Foram utilizados os programas 

Mathematica 9.0.0 WOLFRAM (2012) e MatLab 8.5 MATHWORKS (2015). 

Foi realizado um experimento em uma viga engastada em uma extremidade e livre na 

outra. Os parâmetros modais foram calculados utilizando abordagens semi analíticas (solução 

teórica e análise de estabilidade linear) e comparados com o resultado experimental fornecido 

pelas rotinas. Esta comparação foi feita com o intuito de validar as rotinas desenvolvidas. 
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Outro experimento foi realizado em um tubo de acrílico vazio e também parcialmente 

preenchido. Verificou-se a variação dos parâmetros modais em função da presença ou não de 

fluido, assim como a avaliação destes parâmetros nas direções horizontal e vertical. 

Por fim, empregou-se um método alternativo para o cálculo do fator de amortecimento. 

O método convencional mais utilizado na literatura é o “3 dB Bandwidth”. BAISHENG (2015) 

Porém, este método possui algumas limitações que serão abordadas ao longo deste trabalho. O 

objetivo desta análise é demonstrar que estas limitações podem ser superadas a partir de uma 

técnica mais abrangente. 

 

Figura 1.1: Falha na ponte de Tacoma após a mesma entrar em ressonância. 

Fonte: Zamboto (2015) 

 



 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia está voltada para a parte experimental do trabalho. Nesta seção busca-se 

descrever os equipamentos utilizados, os parâmetros usados na configuração dos mesmos e os 

sistemas empregados nos experimentos. Também descreve-se a maneira que as rotinas 

interagem com o usuário para extrair os parâmetros modais. 

 

2.1 EQUIPAMENTOS E PARÂMETROS EMPREGADOS NOS EXPERIMENTOS 

Para análise modal de um sistema contínuo através das rotinas elaboradas, é necessário 

obter as Funções de Resposta em Frequência (FRF) a partir de experimentos que consistem em 

introduzir uma excitação mecânica controlada no sistema e verificar a sua resposta. A FRF é 

definida como sendo a razão entre a força excitadora e a amplitude do movimento adquirido 

em um sistema de um grau de liberdade. Esta amplitude pode ser definida em termos de 

aceleração, velocidade ou deslocamento. LIEVEN (2001) 

As equações (1), (2) e (3) descrevem a FRF em aceleração (𝐻𝑎), velocidade (𝐻𝑣)  e 

deslocamento (𝐻𝑑), respectivamente, em função da frequência de excitação: 

𝐻𝑎 = √
𝜔4

𝑚2(𝜔4+2(−1+2𝜉2)𝜔2ωn2+ωn4)
  (1) 

 

𝐻𝑣 = √
𝜔2

𝑚2(𝜔4+2(−1+2𝜉2)𝜔2ωn2+ωn4)
  (2) 

 

𝐻𝑑 = √
1

𝑚2(𝜔4+2(−1+2𝜉2)𝜔2ωn2+ωn4)
  (3)
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onde 𝑚 é a massa, 𝜉 é o fator de amortecimento, e 𝜔𝑛 é a frequência natural do sistema. 

A excitação é comumente realizada a partir de um martelo de impacto ou um Shaker. A 

utilização do martelo torna o experimento mais rápido (uma vez que o preparo do experimento 

é mais rápido), menos dispendioso e mais fácil de ser reproduzido em outros ambientes, uma 

vez que os equipamentos são mais leves e, ao contrário do Shaker, não precisam de uma base 

de fixação. Portanto, para manter o objetivo de extrair de maneira prática os parâmetros modais 

de sistemas contínuos, adotou-se experimentos cuja excitação é realizada com um martelo de 

impacto. 

A vibração do sistema foi medida com um acelerômetro. Este foi fixado no sistema em 

uma posição que não ficasse próximo o suficiente de nós respectivos aos primeiros modos 

normais de vibração. Estes acelerômetros apresentam cristais piezelétricos, responsáveis por 

gerar diferença de potencial quando submetidos a acelerações. Esta diferença de potencial induz 

uma corrente elétrica que é então enviada ao analisador de sinais .HERLUFSEN (2012); 

Neste equipamento, a amplitude da vibração em função do tempo coletadas na excitação 

e na resposta passam por uma Transformada Rápida de Fourier (FFT) para gerar a FRF, que é 

exibida na tela do equipamento como uma função da amplitude da vibração no domínio da 

frequência. Nele também são definidos alguns parâmetros: o trigger (aceleração mínima ou 

força mínima aplicada pelo martelo a partir da qual se começa a coletar dados da amplitude da 

vibração), o tempo de coleta dos dados, o range (faixa de frequência a ser analisada), o intervalo 

de frequência entre pontos para discretização da FRF, o número de FRFs extraídas em cada 

ponto para montar uma FRF média, entre outros parâmetros. Os dados da parte real e a parte 

imaginária da FRF podem ser exportados para um computador. 

As características do martelo de impacto, do acelerômetro empregado na medição da 

resposta, do analisador de sinais e o valor das variáveis definidas no analisador estão listadas 

na Tabela 2.1. O martelo e o analisador de sinais podem ser vistos na Figura 2.1. 
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Tabela 2.1: Características e parâmetros dos equipamentos adotados no experimento. 

Martelo de impacto 

Marca Modally Tuned 

Modelo 086C40 

Sensibilidade 2,25 mV/N (±15%) 

Observação Ponta de borracha acoplada em todos os experimentos. 

Acelerômetro 

Marca PCB 

Modelo 353B34 

Massa 27 g 

Sensibilidade 10,19 mV/(m/s²) (±5%) 

Observação Equipamento acoplado com cera em todos experimentos. 

Analisador de sinais 

Marca Agilent 

Modelo 35670 A 

Observação Cada FRF gerada é uma média de FRFs de 5 impactos 

Parâmetros do 

Analisador 

Primeiro 

experimento 

Segundo 

experimento 

Terceiro 

experimento 

Quarto 

experimento 

Tempo de coleta 4 s 4 s 8 s 8 s 

Range 400 Hz 400 Hz 400 Hz 400 Hz 

Intervalo de frequência 1 Hz 0,25 Hz 0,125 Hz 0,125 Hz 

 

 

Figura 2.1: Martelo e analisador de sinais.  
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Vale destacar que os locais (pontos) de excitação (utilizando-se o martelo de impacto) 

mudam ao longo dos experimentos. Porém, o ponto no qual o acelerômetro é fixado, não muda. 

Logo, no decorrer deste trabalho, quando as expressões “FRF medida no ponto x”, ou “fator de 

amortecimento medido no ponto x” são mencionadas, isto indica que a FRF ou o fator de 

amortecimento foram calculadas através de funções de transferência entre o ponto (local do 

impacto com o martelo) e o local de instalação do acelerômetro. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS E DOS EXPERIMENTOS 

2.2.1 Primeiro Experimento: Viga Engastada com Três Pontos de Excitação 

O objetivo deste primeiro experimento é validar o algoritmo elaborado no MatLab 8.5 

MATHWORKS (2015) e no Mathematica 9.0.0 WOLFRAM (2012), através da comparação dos 

resultados obtidos com a formulação semi analítica, com a resolução pela técnica de análise de 

estabilidade e pela técnica dos elementos finitos. Como este experimento é realizado num 

sistema contínuo de fácil descrição e formulação matemática, a abordagem semi analítica e 

abordagem utilizando análise de estabilidade podem ser facilmente realizadas.  

Neste experimento, adotou-se um sistema simples, que consiste em uma viga engastada 

em uma das suas extremidades e livre na outra. Adotou-se 3 pontos para a excitação do sistema, 

marcados com lápis, e um ponto fixo onde foi acoplado o acelerômetro. O impacto foi realizado 

verticalmente, conforme a Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Primeiro experimento: barra engastada. 
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As dimensões, propriedades do material e a distância entre a extremidade engastada e o 

ponto de excitação, bem como a distância entre a extremidade engastada e o transdutor acoplado 

estão listados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Características do sistema contínuo do primeiro experimento. 

Material Aço 1020 

Módulo de elasticidade  205 GPa 

Coeficiente de Poisson  0,29 

Massa específica 7,87 g/cm³ 

Espessura da viga 3,9 mm 

Largura  21,50 mm 

Comprimento 432,5 mm 

Distância entre a extremidade engastada e o primeiro ponto de excitação 120 mm 

Distância entre a extremidade engastada e o segundo ponto de excitação 240 mm 

Distância entre a extremidade engastada e o terceiro ponto de excitação 360 mm 

Distância entre a extremidade engastada e o acelerômetro acoplado 121,5 mm 

 

2.2.2 Segundo Experimento: Viga Engastada com Sete Pontos de Excitação 

O segundo experimento realizado foi semelhante ao primeiro, entretanto, empregou-se 

sete pontos de excitação no sistema com o objetivo de adquirir mais dados para análise dos 

modos de vibração. Estes pontos estão representados na Figura 2.3. Além disso, discretizou-se 

mais a FRF obtendo um intervalo de frequências quatro vezes menor que usado no primeiro 

experimento. Apenas o intervalo de frequência e as distâncias entre a extremidade engastada e 

os pontos de excitação (listados na Tabela 2.3) mudaram em relação ao primeiro experimento. 

Tabela 2.3: Distância entre a extremidade engastada e os pontos de excitação. 

Primeiro ponto 60 mm 

Segundo ponto (acelerômetro fixado neste ponto) 120 mm 

Terceiro ponto 180 mm 

Quarto ponto 240 mm 

Quinto ponto 300 mm 

Sexto ponto 360 mm 

Sétimo ponto 420 mm 
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Figura 2.3: Pontos de excitação no sistema do segundo experimento. 

 

2.2.3 Terceiro Experimento: Tubo Livre Vazio com Nove Pontos de Excitação 

No terceiro experimento, o sistema contínuo consiste em um tubo de acrílico livre nas 

duas extremidades. Nove pontos equidistantes foram escolhidos para a excitação do sistema 

(realizado horizontalmente), dividindo, assim, o tubo em 10 partes iguais. 

Para simular a condição de contorno, o tubo foi apoiado sobre duas linhas de Nylon em 

dois pontos próximos ao segundo e ao oitavo pontos de excitação. O sistema pode ser visto na 

Figura 2.4. 

A discretização na frequência neste experimento é maior que a discretização permitida 

pelo analisador de sinais, e por isto realizou-se duas excitações em cada ponto (variando o range 

de frequências). As FRFs obtidas foram então concatenadas. 

 

Figura 2.4: Sistema contínuo do terceiro experimento: tubo. 
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As dimensões, propriedades do material, distância entre a extremidade de referência 

(engastada) e os pontos de excitação, bem como a distância entre a extremidade de referência e 

o transdutor acoplado ao sistema estão listados na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4: Características do sistema contínuo do terceiro experimento. 

Material Acrílico 

Módulo de elasticidade  3,3 GPa 

Coeficiente de Poisson  0,33 

Massa específica 1180 Kg/m³ 

Espessura do tubo 3,0 mm 

Diâmetro externo  51,0 mm 

Comprimento  1822 mm 

Primeiro ponto de excitação 182 mm 

Segundo ponto de excitação 364 mm 

Terceiro ponto de excitação 547 mm 

Quarto ponto de excitação 729 mm 

Quinto ponto de excitação 911 mm 

Sexto ponto de excitação 1093 mm 

Sétimo ponto de excitação 1275 mm 

Oitavo ponto de excitação 1458 mm 

Nono ponto de excitação 1640 mm 

Distância entre a extremidade de referência e o transdutor acoplado 547 mm 

 

2.2.4 Quarto Experimento: Tubo Livre Parcialmente Cheio e Nove Pontos de Excitação 

Este experimento foi realizado com o mesmo tubo do experimento anterior (Seção 

2.2.3), porém com este preenchido em 50% do seu volume interno com água. O teste foi 

repetido com excitações na direção horizontal e vertical (entretanto, o tubo permaneceu na 

posição horizontal). O objetivo é verificar como os parâmetros modais mudam com relação ao 

tubo completamente vazio, assim como avaliar como estes parâmetros mudam em função da 

direção de excitação (horizontal e vertical). 
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2.3 METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS FRFS 

Ao término do teste de impacto (ensaio modal não destrutivo descrito nos itens 

anteriores), o analisador de sinais fornece os dados obtidos em arquivos que são então 

convertidos para o formato .mat. Estes são compostos por dois vetores: um contendo números 

complexos representando a FRF, e outro contendo os valores discretos das frequências 

analisadas. Para poder tratar estes dados e extrair a partir deles os parâmetros modais do 

sistema, foram realizadas rotinas no Mathematica 9.0.0 WOLFRAM (2012) e no MatLab 8.5 

MATHWORKS (2015). 

As rotinas desenvolvidas no Mathematica 9.0.0 WOLFRAM (2012) serviram de 

ferramenta para o desenvolvimento no MatLab 8.5 MATHWORKS (2015), além de servir como 

suporte na elaboração do algoritmo para determinar o fator de amortecimento de maneira mais 

precisa (Apêndice 7.9), como será visto posteriormente neste trabalho. Esta seção trata das 

rotinas desenvolvidas no MatLab2015. 

Inicialmente é necessário ler os dados para que eles fiquem disponíveis para uso. Uma 

rotina foi criada para ler dados onde o usuário entra com o nome dos arquivos. Ela pode ser 

encontrada no Apêndice 7.1. Esta rotina deve ser executada antes das rotinas de análise modal 

descritas a seguir, uma vez que é necessário que os dados fiquem armazenados em matrizes no 

software para serem tratados. Esta rotina também permite a concatenação de até quatro FRFs 

quando for necessário dividir o experimento em mais de uma etapa. A Figura 2.5 apresenta a 

concatenação de FRFs a partir dos nomes dos arquivos digitado pelo usuário. 

As rotinas criadas para encontrar parâmetros modais extraem duas funções destes dados: 

o valor da magnitude da FRF e o ângulo de fase, ambos em função da frequência. Foram criados 

rotinas para de plotar FRFs como magnitude (Apêndice 7.2) e o ângulo de fase entre excitação 

e resposta (Apêndice 7.3) ambos em função da frequência. A primeira oferece opções para 

plotar mais de uma FRF do experimento no mesmo gráfico. Os algoritmos para extração dos 

parâmetros modais possuem estas rotinas embutidas em sua formulação, e os parâmetros 

modais são calculados a partir destas novas funções. 
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Figura 2.5: Concatenação de FRFs a partir da rotina de leitura de dados. 

 

2.3.1 Rotina para Extração da Frequência Natural 

Para se determinar a frequência natural associada a cada modo de vibração, verifica-se 

os pontos de máximo no gráfico da FRF e o valor do ângulo de fase. Se este ângulo estiver 

próximo de +90º ou -90º, então este valor da frequência indica uma frequência natural do 

sistema. INMAN (1989). 

A rotina elaborada para extrair a frequência natural pode ser encontrada no Apêndice 

7.4. Ela interage com o usuário perguntando qual o ponto ensaiado deve ser usado para a análise 

e então a FRF daquele ponto é plotado na tela. Deve-se entrar com uma frequência próximo a 

um dos picos da FRF que representa a frequência natural que se deseja obter. A rotina então 

oferece quatro opções para extração da frequência natural. 

A primeira opção é para FRFs pouco discretizadas, sem grandes oscilações pontuais. A 

rotina compara os valores em torno da frequência fornecida pelo usuário e caminha na direção 

do maior valor, até encontrar um máximo. Neste ponto, a rotina faz uma interpolação 

polinomial de segundo grau usando três pontos: dois pontos adjacentes ao máximo e o próprio 

ponto de máximo da FRF. O valor de máximo da função interpolação é então exibida na tela 
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como a frequência natural. Além disto, no gráfico da FRF é plotado uma reta vertical em 

vermelho para que o usuário confira se a reta coincide com máximo de interesse da FRF. 

A segunda opção é para FRFs com grandes oscilações em pontos vizinhos. A rotina é 

semelhante a anterior, porém a FRF é suavizada a partir de regressões polinomiais de segunda 

ordem em torno do ponto digitado pelo usuário. O número de pontos usado nas regressões é 

calculado pela rotina em função da frequência. Após encontrar a região de máximo, é calculado 

então o valor máximo da última regressão. São plotados a região em torno do máximo, os pontos 

usados na última regressão, uma reta vermelha vertical coincidindo com o valor da frequência 

natural calculada e parte da função encontrada na regressão. 

A terceira opção é a mais interativa (portanto, chamada de método manual), e foi 

elaborada para o caso de as duas opções anteriores falharem para encontrar a frequência natural. 

A falha pode ocorrer caso a FRF seja excessivamente discretizada ou caso o número de pontos 

calculado para cada regressão não seja o número ideal. Ela permite que o usuário entre com o 

valor próximo ao pico da FRF e o número de pontos que será usado na regressão polinomial 

(de segundo grau). A rotina plota a FRF em torno do valor digitado para a frequência, marca os 

pontos que serão usados e pergunta se os pontos estão em torno do máximo. Em caso negativo, 

o usuário deve entrar novamente com estes valores. Em caso afirmativo, ela plota uma parte da 

FRF em torno do máximo circulando os pontos usados na regressão, uma reta vermelha vertical 

sobreposta a frequência digitada pelo usuário e parte da função encontrada na regressão. 

A quarta opção é semelhante a segunda, entretanto, desta vez o usuário não entra com 

uma frequência próxima a frequência natural. O programa faz uma varredura em torno de toda 

a FRF localizando pontos que podem representar uma frequência natural. Cada vez que um 

ponto é localizado, plota-se na tela a FRF com uma reta vertical na frequência.  

Para todas as opções automáticas (1, 2 e 4) fornecidas pela rotina, o usuário deve julgar 

se a reta plotada em vermelho, indicado na Figura 2.6, coincide com o máximo da FRF para 

validar o resultado. Outro parâmetro para ajudar na decisão do usuário é o ângulo de fase, que 

é mostrada na tela junto com o valor da frequência calculada. Para o exemplo da figura, o ângulo 

de fase é de 86,21º, que está próximo de 90º. Ao término de cada análise, o usuário pode 

armazenar o valor da frequência natural em um vetor nomeado FN. 
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Figura 2.6: Extração da frequência natural de FRF excessivamente discretizada usando 

suavização. A região de máximo da curva está destacada no canto inferior direito. 

Uma função para extração de frequências naturais bastante similar a esta rotina, porém 

sem a quarta opção, foi elaborada para ser usada na extração do fator de amortecimento e dos 

modos de vibração. Desta forma, as rotinas para extração de parâmetros modais trabalham de 

modo independente. Esta função, pode ser encontrada no Apêndice 7.7. 

 

2.3.2 Rotina para Extração do Fator de Amortecimento 

O fator de amortecimento pode ser obtido a partir da técnica de “3 dB Bandwidth”. 

Porém, como está técnica possui certas limitações, uma nova técnica para calcular o fator de 

amortecimento foi desenvolvida (descrita na Seção 3). 

A rotina elaborada encontra-se no Apêndice 7.5. Ela extrai do fator de amortecimento a 

partir de dados da região próxima a frequência natural. A rotina permite que o usuário extraia 

ou digite a frequência natural, ou ainda leia dados do vetor FN descrito no Item 2.3.1. Para 

extrair a frequência, a rotina usa a função descrita também no Item 2.3.1. Após a extração, a 

rotina pergunta ao usuário qual método ele deseja usar para extrair o fator de amortecimento. 
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São fornecidos duas opções para esta análise. A primeira, aplica o método de “3 dB 

Bandwidth”. A segunda também aplica este método mas realiza a suavização com regressões 

polinomiais de segundo grau. A Figura 2.7 exemplifica a extração do fator de amortecimento, 

onde a rotina plota a região próxima a frequência natural e os pontos empregados para o cálculo. 

Cria-se duas funções de suavização, uma a esquerda e uma a direita do ponto de máximo a 

partir dos pontos destacados na FRF da Figura 2.7 para determinar a frequência que representa 

uma queda de 3 decibéis do máximo. No canto inferior direito desta figura está destacado a 

região em torno do ponto de máximo da segunda frequência armazenada no vetor FN (não 

necessariamente a frequência do segundo modo de vibração). 

 

Figura 2.7: Extração do fator de amortecimento empregando rotina e o método de 3dB 

de Bandwidth.  

 

A rotina para método da regressão usando a curva teórica encontra-se no Apêndice 7.9, 

e foi desenvolvido no software Mathematica 9.0.0 WOLFRAM (2012). 
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2.3.3 Rotina para Extração dos Modos Normais 

Determinou-se a configuração espacial dos modos normais, a partir da amplitude e do 

ângulo de fase da FRF na frequência natural em cada um dos pontos de excitação. INMAN 

(1989) 

O primeiro passo consiste em obter um conjunto de pontos em um gráfico onde o 

domínio é a posição espacial do ponto e a imagem é a amplitude da FRF na frequência natural 

em análise se o ângulo de fase for positivo, ou o negativo da amplitude da FRF na frequência 

natural em análise. A rotina foi elaborada para sistemas unidimensionais, e encontra-se no 

Apêndice 7.4, mas esta metodologia pode ser extrapolada para sistemas de duas dimensões 

onde a superfície em análise é planificada nos eixos X e Y, entretanto esta análise foge ao 

escopo deste trabalho. 

O passo seguinte é determinar uma função que melhor se aproxima destes pontos, 

respeitando as condições de contorno do sistema caso o mesmo não seja livre. Para isto, são 

fornecidos seis opções ao usuário. 

A primeira opção é para sistemas livres. A função é obtida a partir de interpolações, e 

por isto, a curva passa exatamente pelos pontos calculados no primeiro passo. Erros 

experimentais podem fazer surgir oscilações indesejáveis nesta curva. Para minimizar estes 

erros, a quinta opção fornece uma regressão polinomial para obter os modos normais de 

sistemas livres. 

Para sistemas rotulados em uma extremidade, deve-se usar a segunda opção e adotar a 

rótula como ponto de referência. A rotina cria interpolações mantendo a origem do gráfico 

como um dos pontos para interpolação. Para sistemas rotulados nas duas extremidades, deve-

se usar a quarta opção e manter uma das rótulas na origem. A rotina cria interpolações mantendo 

a origem e o ponto localizado na extremidade do sistema com magnitude nula. 

A terceira opção fornece uma regressão polinomial para sistemas engastados em uma 

extremidade. Como condição de contorno, se mantém a origem como ponto exato e a derivada 

da função também nula na origem. O usuário entra com o grau do polinômio, que deve ser 

escolhido de acordo com o modo de vibração. 
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A sexta opção plota o mesmo gráfico da primeira opção (sistema livre nas duas 

extremidades) e, no mesmo gráfico, plota também a curva teórica para um sistema 

unidimensional (onde a área da seção transversal é constante) para comparação. 

A Figura 2.8 mostra a interação da rotina com o usuário para determinar os modos 

normais. Neste exemplo, o usuário escolheu digitar uma frequência natural conhecida. Foi 

necessário então entrar com as distâncias entre a extremidade de referência e os pontos de 

excitação. Após a escolha da condição de contorno, é plotado um gráfico com o modo normal. 

 

Figura 2.8: Interação com o usuário da rotina para extração dos modos normais. Após 

execução da rotina, é plotado um gráfico com o modo de vibração. 
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3 CÁLCULO DO FATOR DE AMORTECIMENTO A PARTIR DA REGRESSÃO 

UTILIZANDO CURVA TEÓRICA 

 

Atualmente é muito utilizado o método “3 dB bandwidth”, trata a região adjacente a 

frequência natural como um sistema de um grau de liberdade. BAISHENG (2015) Neste 

método, calcula-se as o valor da FRF (em aceleração) de pico correspondente à frequência 

natural amortecida 𝜔𝑑. Em seguida, duas frequências, 𝜔𝑎 e 𝜔𝑏, correspondentes a uma queda 

de 3dB da FRF de pico são encontradas. O fator de amortecimento é dado pela Equação (4). 

𝜉 =
𝜔𝑏−𝜔𝑎

2 𝜔𝑑
  (4) 

Neste item, propõe-se o uso de um método que consiste em empregar a função analítica 

da curva FRF de um sistema de um grau de liberdade para realizar uma regressão utilizando 

pontos da curva experimental (obtida pelo ensaio de impacto) nas adjacências da frequência 

natural. O método aqui proposto é motivado por três principais razões: I) Em muitas curvas 

FRF, a descrição da região adjacente à frequência natural de interesse por um sistema de um 

grau de liberdade só pode ser feita numa região muito próxima a esta, pois logo depois o 

comportamento da FRF muda completamente, ficando inviável então a correspondência por um 

sistema de um grau de liberdade. Logo, as frequências correspondentes a uma queda de 3 dB 

podem se encontrar fora desta região, e portanto invalidaria completamente a correspondência 

feita (mais a frente neste trabalho será mostrado um exemplo prático); II) Dependendo da curva 

FRF, dois picos consecutivos podem estar próximos o suficiente para não permitir uma leitura 

da frequência correspondente a uma queda de 3 decibéis a partir do valor máximo da FRF. 

Logo, é impossível utilizar esta técnica para calcular o fator de amortecimento nestas condições. 

III) O método “3 dB bandwidth” se limita a fatores de amortecimento menores ou igual a 0,38. 

Valores superiores a este não são comuns de se encontrarem na prática, porém uma vez que se 

deseje medir sistemas com alto fator de amortecimento, o método “3 dB bandwidth” não pode 

ser utilizado. BAISHENG (2015) 
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O método da regressão empregando curva teórica da FRF (em aceleração, neste 

trabalho) correspondente a um sistema de um grau de liberdade não apresenta estas limitações. 

Não obstante, vale destacar sua principal desvantagem: o método exige uma programação 

mais.trabalhosa para se calcular os coeficientes necessários, assim como calcular o coeficiente 

de correspondência (R²). 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

A equação teórica da FRF (em aceleração), conforme já descrita na Seção 2.1, é dada 

pela Equação (1): 

𝐻 = √
𝜔4

𝑚2(𝜔4+2(2𝜉2−1)𝜔2𝜔𝑛
2+𝜔𝑛

4)
  (1) 

Fazendo substituições de algumas variáveis, obtém-se a Equação (5): 

1

𝐻2 = 𝑦𝑖 = 
𝑎1𝜔𝑖

4+ 𝑎2𝜔𝑖
4+𝑎3

𝜔𝑖
4   (5) 

onde:  

𝑎1 = 𝑚2  (6𝑎) 

𝑎2 = 2(2𝜉2 − 1)𝜔𝑛
2  (6𝑏) 

𝑎3 = 𝑚2𝜔𝑛
4  (6𝑐) 

Os coeficiente 𝑎1, 𝑎2 𝑒 𝑎3 em (6) podem ser calculados através do método dos mínimos 

quadrados. Feito isto, eles podem ser escritos em função dos pontos medidos da FRF através 

das expressões em (7): 

𝑎1 =
𝑝1𝑝4

2+𝑝2
2𝑝5−𝑝2(𝑝3𝑝4+𝑝1𝑝6)−𝑝4𝑝5n+𝑝3𝑝6n

𝑝4
3+𝑝2

2𝑝7+𝑝6
2𝑛−𝑝4(2𝑝2𝑝6+𝑝7n)

  (7𝑎) 

𝑎2 =
𝑝3𝑝4

2−𝑝2𝑝4𝑝5−𝑝1𝑝4𝑝6+𝑝1𝑝2𝑝7+𝑝5𝑝6n−𝑝3𝑝7n

𝑝4
3−2𝑝2𝑝4𝑝6+𝑝2

2𝑝7+𝑝6
2n−𝑝4𝑝7n

  (7𝑏) 

𝑎3 =
𝑝4

2𝑝5−𝑝2𝑝5𝑝6+𝑝1𝑝6
2+𝑝2𝑝3𝑝7−𝑝4(𝑝3𝑝6+𝑝1𝑝7)

𝑝4
3+p22𝑝7+𝑝6

2n−𝑝4(2𝑝2𝑝6+𝑝7n)
  (7𝑐) 

onde: 

𝑝1 = ∑ 𝑦𝑖𝜔𝑖
4𝑛

𝑖   (8𝑎) 

𝑝2 = ∑ 𝜔𝑖
2𝑛

𝑖   (8𝑏) 
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𝑝3 = ∑ 𝑦𝑖𝜔𝑖
6𝑛

𝑖   (8𝑐) 

𝑝4 = ∑ 𝜔𝑖
4𝑛

𝑖   (8𝑑) 

𝑝5 = ∑ 𝑦𝑖𝜔𝑖
8𝑛

𝑖   (8𝑒) 

𝑝6 = ∑ 𝜔𝑖
6𝑛

𝑖   (8𝑓) 

𝑝7 = ∑ 𝜔𝑖
8𝑛

𝑖   (8𝑔) 

e n é o número de pontos utilizado na interpolação. Calculando-se então os coeficientes 𝑝𝑖, 

pode-se determinar então as constantes 𝑎1, 𝑎2 𝑒 𝑎3 substituindo (8) em (7). Uma vez feito isto, 

pode-se retornar então às variáveis originais do problema, dadas pelas equações (9): 

𝑚 = √𝑎1  (9𝑎) 

𝜉 =

√
𝑎2√𝑎3

√𝑎1
+2𝑎3

2√𝑎3
  (9𝑏) 

𝜔𝑛 = (
𝑎3

𝑎1
)
1/4

  (9𝑐) 

Pelas equações (9) é possível calcular não somente o fator de amortecimento, mas 

também a massa equivalente e a frequência natural do sistema de um grau de liberdade 

associado. Estas outras propriedade equivalentes podem ser utilizadas em estudos que tenham 

por objetivo traçar uma relação mais estreita entre o sistema contínuo e o sistema de um grau 

de liberdade equivalente. 



 

 

4 ANÁLISE DA VIGA ENGASTADA 

Esta seção apresenta diferentes métodos de se obter os parâmetros modais da viga 

engastada apresentada na segunda seção (Metodologia) bem como a comparação dos resultados 

teóricos com os resultados experimentais empregando as rotinas. 

4.1 SOLUÇÃO TEÓRICA 

No modelo semi analítico apresentado nesta seção, considera-se um pequeno elemento 

da viga e analisar as forças e momentos que agem sobre ele, como ilustrado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Esquema com as forças atuantes na viga e diagrama de forças atuantes num 

elemento infinitesimal da viga. 

Fonte: Inman (1989) 
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Fazendo um somatório das forças na direção y, obtém-se a seguinte Equação de 

Movimento (10): 

(𝑉(𝑥, 𝑡) + 
𝜕𝑉(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
𝑑𝑥) − 𝑉(𝑥, 𝑡) + 𝑓(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥 = 𝜌𝐴(𝑥) 𝑑𝑥

𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡2
  (10) 

Realizando agora um somatório dos momentos atuantes no elemento infinitesimal de 

viga com relação ao eixo que coincide com a extremidade inferior esquerda, obtém-se a 

Equação (11): 

[𝑀(𝑥, 𝑡) + 
𝜕𝑀(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
𝑑𝑥] − 𝑀(𝑥, 𝑡) + [𝑉(𝑥, 𝑡) + 

𝜕𝑉(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
𝑑𝑥] 𝑑𝑥 + [𝑓(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥]

𝑑𝑥

2
= 0 

(11) 

O somatório dos momentos atuantes foi considerado nulo, i.e., é assumiu-se que a 

inércia de rotação do elemento desprezível. A deformação devido ao cisalhamento não foi 

considerada também. Estas hipóteses são utilizadas na formulação do modelo conhecido como 

modelo de viga de Euler-Bernoulli. Entretanto, esta é válida somente para vigas esbeltas.  Para 

vigas curtas em que a deformação por cisalhamento não pode ser desprezada, ou para altas 

frequências onde a inércia de rotação da seção não é desprezível, deve-se utilizar o modelo de 

viga de Timoshenko. 

Simplificando a Equação (10) e desprezando os termos de segunda ordem de dx, obtém-

se uma relação entre força cortante e momento fletor: 

𝑉(𝑥, 𝑡) = −
𝜕𝑀(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
  (12) 

Utilizando agora uma Equação relacionando momento fletor e deformação transversal 

da viga (12), e substituindo-a junto com (11) na Equação (10), obtém-se a EDP final (14): 

𝑀(𝑥, 𝑡) = 𝐸𝐼
𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2   (13) 

𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡2
+ 𝑐2 𝜕4𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥4
= 0  (14) 

onde 𝑐2 é uma constante determinada pela Equação (15), 

𝑐2 = 
𝐸𝐼

𝜌𝐴
  (15) 

E é o módulo de elasticidade do material, I é o momento de inércia da seção transversal da viga, 

𝜌 é a massa específica do material, e A é a área da seção transversal. Para o caso da viga 

engastada em um extremidade e livre na outra, utiliza-se as condições de contorno (16): 
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𝑤(𝑥, 𝑡) = 0        𝑒𝑚 𝑥 = 0 (16𝑎) 

𝜕𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
= 0        𝑒𝑚 𝑥 = 0 (16𝑏) 

𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2 = 0        𝑒𝑚 𝑥 = 𝐿 (16𝑐) 

𝜕3𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥3 = 0        𝑒𝑚 𝑥 = 𝐿 (16𝑑) 

onde L é o comprimento da viga. As segunda e terceira derivadas fisicamente significam, 

respectivamente, o momento e a força cortante sendo aplicados na extremidade. 

Para resolver a EDP (14) utilizando-se o método de variáveis separadas a partir da 

expressão (14): 

𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑋(𝑥). 𝑇(𝑡)  (17) 

Substituindo (17) em (14), obtém-se: 

𝑐2 =
𝑋′′′′(𝑥)

𝑋(𝑥)
= −

𝑇′′(𝑡)

𝑇(𝑡)
= 𝜔2  (18) 

Isolando-se a variável 𝑋(𝑥) em (18) e resolvendo, obtém-se: 

𝑋′′′′(𝑥) − (
𝜔

𝑐
)
2

𝑋(𝑥) = 0  (19) 

A solução geral desta equação está representada na Equação (20): 

𝑋(𝑥) = 𝑎1 sin (√
𝜔

𝑐
𝑥) + 𝑎2 cos (√

𝜔

𝑐
𝑥) + 𝑎3 sinh (√

𝜔

𝑐
𝑥) + 𝑎4 cosh (√

𝜔

𝑐
𝑥)  (20) 

Substituindo as condições de contorno (16) em (20), obtém-se o sistema: 

[
 
 
 
 
 

0 1 0
1 0 1

𝑠𝑖𝑛 (𝐿√
𝜔

𝑐
) 𝑐𝑜𝑠 (𝐿√

𝜔

𝑐
) −𝑠𝑖𝑛ℎ (𝐿√

𝜔

𝑐
)
    

1
0

−𝑐𝑜𝑠ℎ (𝐿√
𝜔

𝑐
)

−𝑐𝑜𝑠 (𝐿√
𝜔

𝑐
) 𝑠𝑖𝑛 (𝐿√

𝜔

𝑐
) 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝐿√

𝜔

𝑐
)      𝑠𝑖𝑛ℎ (𝐿√

𝜔

𝑐
)
]
 
 
 
 
 

[

𝑎1

𝑎2

𝑎3
𝑎4

] = [

0
0
0
0

]  (21) 

Para o sistema (21) possuir solução não trivial, é necessário que o determinante da 

matriz dos coeficientes em (21) seja nulo. Logo, este determinante determinará as frequências 

naturais do sistema. A Equação (22) mostra a expressão para o cálculo da enésima frequência 

natural, onde 𝛼𝑛 é uma constante que varia em função da enésima frequência natural: 

𝜔𝑛 = 𝛼𝑛
2 √

𝐸𝐼

𝜌𝐴𝐿4
  (22) 
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Substituindo na Equação (22) os valores correspondentes ao material e à geometria da 

viga (Tabela 2.2), obtém-se os seguintes valores para as quatro primeiras frequências naturais. 

A Tabela 4.1 apresenta estes resultados. 

Tabela 4.1: Resultados obtidos para frequências naturais no método semi analítico. 

N 𝛼𝑛 Frequência (Hz) 

1 1,875 13,33 

2 4,694 83,56 

3 7,855 234,01 

4 10,996 458,57 

 

Solucionando o sistema de equações (21), obtém-se quatro equações. Uma destas 

equações é sempre linearmente dependente das outras três. Logo, o sistema é indeterminado. A 

constante que não pode ser calculada está relacionada com a amplitude do modo de vibração. 

Porém, interessa somente na geometria espacial do modo, e não da amplitude. Portanto, fazendo 

esta constante assumir o valor de 1, obtém-se a Equação (23) para os modos de vibração: 

𝑦𝑛(𝑥) = cosh(𝛽𝑛𝑥) −  cos(𝛽𝑛𝑥) − 𝜎𝑛(sinh(𝛽𝑛𝑥) − sin(𝛽𝑛𝑥))  (23) 

onde 𝛽𝑛 e 𝜎𝑛 são duas constantes que variam em função do modo. Para os quatro primeiros 

modos, estas assumem os valores fornecidos na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Valores obtidos para 𝜷𝒏 e 𝝈𝒏 nos quatro primeiros modos. 

n 𝛽𝑛 𝜎𝑛 

1 0,0043355 0,7341 

2 0,0108534 1,0185 

3 0,0181613 0,9992 

4 0,0254232 1,0000 

 

Substituindo estes valores na Equação (23), obtém-se as curvas normalizadas que 

representam a configuração espacial dos modos, mostrados na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Modos de vibração obtidos pela LSA da viga: primeiro (linha sólida), 

segundo (linha tracejada), terceiro (linha traço ponto) e quarto (linha pontilhada). 

 

4.2 ANÁLIDE DE ESTABILIDADE LINEAR 

A técnica de Análise de Estabilidade Linear é uma técnica que prediz como um sistema 

se comportará ao ser perturbado por pequenas perturbações. Ou seja, se um sistema tiver sua 

posição de equilíbrio perturbada, esta técnica prediz o que acontecerá com o mesmo, i.e., se 

este voltará à sua posição de equilíbrio (sistema estável) ou não voltará mais à sua posição de 

equilíbrio (sistema instável). Além disto, ela informa como tal fenômeno ocorrerá (frequência 

de movimento, e se este fenômeno será amortecido ao longo do tempo ou não). 

Esta técnica é muito utilizada em Mecânica dos Fluidos e em Transferência de Calor 

para calcular, por exemplo, a partir de que parâmetros adimensionais um escoamento será 

instável ou não. No caso estudado nesta seção (viga engastada), o sistema é claramente estável, 

ou seja, ao perturbar a posição de equilíbrio da viga, está irá adquirir um movimento em torno 

da sua posição de equilíbrio até retornar à sua posição inicial. Logo, não se busca saber se o 

sistema é estável ou não, e sim saber como o sistema retornará para sua posição de equilíbrio, 

i.e., a frequência de oscilação da viga.  

Para aplicar esta técnica, é necessário descrever primeiramente a equação que governa 

o sistema. Conforme já desenvolvida na Seção 4.1, esta Equação (14) é: 

𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡2 +
𝐸𝐼

𝜌𝐴

𝜕4𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥4 = 0  (14) 

A solução de equilíbrio do sistema independente do tempo é: 

𝑤𝑏(𝑥, 𝑡) = 0  (24) 

mm 
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Ao aplicar uma pequena perturbação 𝑤𝑝 no sistema, pode-se assumir que esta se 

comportará como modos normais. 

𝑤𝑝(𝑥, 𝑡) = 𝜖𝑤𝑛(𝑥)𝑒−𝑖𝜔𝑡  (25) 

onde 𝜖 é uma constante muito pequena.  

Logo, o comportamento do sistema ao longo do tempo em torno da solução base será 

dado pela solução mais a perturbação: 

𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑤𝑏(𝑥, 𝑡) + 𝑤𝑝(𝑥, 𝑡) = 𝑤𝑏(𝑥, 𝑡) +  𝜖𝑤𝑛(𝑥)𝑒−𝑖𝜔𝑡  (26) 

Substituindo a Equação (25) na Equação de governo (14) e agrupando os termos 

multiplicados por 𝜖, obtém-se o seguinte problema de autovalor e autofunção para a 

perturbação: 

𝜌𝐴𝜔2𝑤𝑛(𝑥) − 𝐸𝐼
𝑑4(𝑤𝑛(𝑥))

𝑑𝑥4 = 0  (27) 

com as seguinte condições de contorno: 

𝑤𝑛(𝑥) = 0        𝑒𝑚 𝑥 = 0      (28𝑎) 

𝑑(𝑤𝑛(𝑥))

𝑑𝑥
= 0        𝑒𝑚 𝑥 = 0      (28𝑏) 

𝑑2(𝑤𝑛(𝑥))

𝑑𝑥2 = 0    𝑒𝑚 𝑥 = 𝐿      (28𝑐) 

𝑑3(𝑤𝑛(𝑥))

𝑑𝑥3 = 0    𝑒𝑚 𝑥 = 𝐿      (28𝑑) 

Este é um problema de autovalor e autofunção. Deseja-se descobrir os valores de 𝜔  

(autovalores) que satisfaçam as condições de contorno. As autofunções, 𝑤𝑛(𝑥), representam os 

modos normais de vibração. O problema foi resolvido pelo Método do Tiro utilizando-se a 

função Built-in FindRoot no Mathematica 9.0.0 WOLFRAM (2012).  

Na Tabela 4.3 estão listados os resultados obtidos para os quatro primeiros autovalores. 

Tabela 4.3: Resultado dos autovalores. 

n Frequência (Hz) 

1 13,33 

2 83,57 

3 233,99 

4 458,53 
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Na Figuras 4.3 está representadas um gráfico com as respectivas autofunções dos 

autovalores da Tabela 4.3. 

 

Figura 4.3: Modos de vibração obtidos pelo LSA da viga: primeiro (linha sólida), 

segundo (linha tracejada), terceiro (linha traço ponto) e quarto (linha pontilhada). 

 

Vale destacar que esta técnica captura as frequências naturais e os modos normais sem 

resolver a EDP que governa o problema (14). Encontrar a solução de uma EDP pode ser uma 

tarefa bastante trabalhosa, dependendo da complexidade da mesma. A técnica de Análise de 

Estabilidade Linear não resolve a EDP propriamente dita. Porém, ela é capaz de capturar todas 

as informações relevantes do problema, i.e., os parâmetros modais. Não obstante, sistemas mais 

complexos, com EDP característica mais complexa (ou ainda sistemas de EDPs acopladas), 

podem não apresentar solução teórica (como a apresentado na Seção 4.1, por exemplo). 

Logo, a Análise de Estabilidade pode resolver esta questão, pois, em suma, ela 

transforma a EDP do problema em uma EDO com problema de autovalor e autofunção, que é 

muito mais simples de ser resolvida do que uma EDP.  

 

4.3 TÉCNICA DOS ELEMENTOS FINITOS 

A viga engastada foi modelada no software Ansys 14.5 ANSYS (2012) para análise em 

elementos finitos. A malha empregada na análise está ilustrada na Figura 4.4. 

 

m 

m 
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Figura 4.4: Malha empregada na viga, dividindo-a em 2772 elementos hexaédricos e com 

um total de 28086 nós. 

 

Após definir as propriedades do material e a geometria da viga, listados na Tabela 4.4, 

e as condições de contorno (engaste na superfície em 𝑧 = 0), a simulação gerou as frequências 

naturais e os modos de vibração. 

Tabela 4.4: Propriedades do material e geometria da viga definidos na simulação. 

Módulo de elasticidade 205,0 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,29 

Densidade 7870 Kg/m³ 

Geometria 432,5 x 21,5 x 3,0 mm 

 

Os resultados obtidos para as frequências naturais estão listados na Tabela 4.5. Os 

modos de vibração na direção estudada (perpendicular à superfície onde o transdutor foi fixado) 

e suas respectivas frequências naturais estão ilustrados na Figura 4.5. 

Tabela 4.5: Frequências naturais calculadas a partir da técnica de elementos finitos. 

Modo Frequência Natural (Hz) 

1 13,261 

2 83,084 

3 232,59 

4 455,71 
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Figura 4.5: Representação dos quatro primeiros modos de vibração da viga engastada e 

suas respectivas frequências naturais. 
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4.4 ABORDAGEM EXPERIMENTAL EMPREGANDO ROTINAS 

Nesta seção, os parâmetros modais serão calculados utilizando as rotinas desenvolvidas 

no MatLab 8.5 MATHWORKS (2015) e Mathematica 9.0.0 WOLFRAM (2012) e os resultados 

são comparados com as três abordagens descritas anteriormente. 

As rotinas desenvolvidas no MatLab 8.5 MATHWORKS (2015) fornecem ao usuário os 

gráficos FRF e o ângulo de fase para qualquer ponto medido. Na Figura 4.6 segue exemplo da 

curva FRF obtida experimentalmente do estudo da viga engastada com sete pontos de excitação 

(Seção 2.2.2). Esta curva foi obtida a partir do ponto mais próximo ao engaste (primeiro ponto). 

 

Figura 4.6: Curva experimental FRF do primeiro ponto do segundo experimento da viga 

engastada. 

O ângulo de fase experimental para a excitação realizada neste mesmo ponto pode ser 

visto na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7: Curva experimental do ângulo de fase da viga engastada no primeiro ponto 

do segundo experimento. 
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4.4.1 Viga Engastada Com Três Pontos De Excitação 

As frequências naturais e os fatores de amortecimento para cada ponto da viga ensaiada 

encontrado pelas rotinas estão listados na Tabela 4.6. Para o cálculo do fator de amortecimento, 

foi empregado o método The Half Power Bandwidth Method ou 3 dB Bandwidth. 

Tabela 4.6: Resultados a partir do experimento da viga com três pontos de excitação. 

Valores marcados com * significa que o método aplicado não é aceitável para este caso. 

Pontos ω1 (Hz) ξ1 ω2 (Hz) ξ2 ω3 (Hz) ξ3 ω4 (Hz) ξ4 

1 11,232 0,0178* 67,083 0,030 177,918 0,017 372,632 0,011 

2 11,481 0,131 67,298 0,030 177,728 0,017 372,081 0,011 

3 11,689 0,168 67,002 0,030 177,888 0,017 371,875 0,011 

Média 11,467 0,159 67,128 0,030 177,844 0,017 372,196 0,011 

 

Para descrever a geometria das curvas que caracterizam os modos normais, o programa 

plota pontos que representam a amplitude de vibração (com mesmo sinal do ângulo de fase) em 

função da distância de um ponto de referência, que neste caso é o engaste. Deve-se então definir 

uma curva que melhor se ajusta a este conjunto de pontos. 

Para a condição de contorno engastada-livre, o programa permite o uso da regressão 

polinomial, ficando a critério do usuário escolher qual o grau do polinômio a ser utilizado. 

Neste caso específico, é possível encontrar na literatura funções teóricas para um sistema 

unidimensional. As curvas representando os modos normais estão na Seção 4.5. 

4.4.2 Viga Engastada Com Sete Pontos De Excitação 

O procedimento para extração dos parâmetros modais nesta seção é idêntico ao da Seção 

4.4.1, porém, espera-se que os resultados obtidos neste experimento se aproximem mais dos 

parâmetros calculados pelas outras três abordagens, já que nesta seção mais pontos são 

utilizados e a discretização da frequência é menor, o que permite com que os gráficos FRF e 

ângulo de fase fiquem mais realistas. As frequências naturais e os fatores de amortecimento 

para cada ponto encontram-se na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7: Resultados a partir do experimento da viga com sete pontos de excitação. 

Valores marcado com * significa que o método aplicado não é aceitável para este caso. 

PONTOS ω1 (Hz) ξ1 ω2 (Hz) ξ2 ω3 (Hz) ξ3 ω4 (Hz) ξ4 

1 11,588 0,040* 66,844 0,011 176,169 0,009 368,656 0,010 

2 11,594 0,024 66,956 0,013 176,496 0,008 369,102 0,009 

3 11,767 0,019 66,890 0,013 176,540 0,008 369,041 0,009 

4 11,787 0,019 66,779 0,011 176,397 0,008 369,192 0,009 

5 11,776 0,019 66,647 0,011 176,321 0,009 368,977 0,009 

6 11,841 0,020 66,882 0,013 176,555 0,008 369,222 0,009 

7 11,753 0,020 66,925 0,013 176,568 0,008 369,960 0,009 

MÉDIA 11,729 0,023 66,846 0,012 176,435 0,008 369,164 0,009 

 

4.4.2.1 Análise Quantitativa da Confiança do Método da Regressão com Curva Teórica 

Esta seção realizará uma análise de nível de confiança do método usando regressão a 

partir da curva teórica para cálculo do fator de amortecimento através de uma abordagem 

quantitativa, utilizando os dados experimentais obtidos no teste da viga engastada com sete 

pontos. 

O objetivo é tentar descobrir a partir de qual valor do parâmetro de correlação de curvas, 

R², a curva interpolada pode ser considerada boa o suficiente para ser considerada confiável, e 

consequentemente os parâmetros calculados pelo método da regressão empregando curva 

teórica também. Para isto, o fator de amortecimento calculado pelo método 3 dB Bandwidth foi 

tomado como referência, e a diferença relativa entre os valores do fator de amortecimento 

calculada pelos dois métodos foi plotada num gráfico em função do coeficiente de correlação 

R². A diferença relativa, em %, é calculada de acordo com a Equação (29). 

𝜃 = 100 
|𝜃1−𝜃2|

𝜃1
  (29) 

onde 𝜃1 é o fator de amortecimento calculado pelo método 3 dB Bandwidth e 𝜃2 é o fator de 

amortecimento calculado pelo método empregando a curva teórica da FRF (em aceleração). 

Este estudo, traçando a relação de 𝜃 com R² foi feito para os segundo, terceiro e quarto 

modos; nos pontos 1, 2 e 5. O valor de ∆𝑓, isto é, a distância consecutiva entre dois pontos 
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utilizada para se interpolar a curva, foi de 0,05Hz e 0,30Hz. A análise tem como objetivo 

verificar se a tendência da redução da diferença relativa 𝜃 em função de R² varia em função do 

ponto medido, em função da frequência natural ou ainda se varia em função do ∆𝑓 utilizado na 

interpolação. 

As Figuras 4.8, 4.9, 4.10 mostram, respectivamente, a tendência de 𝜃 com R² em função 

do modo normal, em função do ponto, e todos os pontos juntos para um ∆𝑓 de 0,05Hz. 

 

Figura 4.8: 𝜽 em função de R² para os modos 1, 2 e 5; e ∆𝒇 de 0,05 Hz. 

 

 

Figura 4.9: 𝜽 em função de R² para os pontos 1, 2 e 5; e ∆𝒇 de 0,05 Hz. 
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Figura 4.10: 𝜽 em função de R², para os pontos 1, 2 e 5; e ∆𝒇 de 0,05 Hz. 

Pode-se verificar que há uma tendência clara na redução da diferença percentual 𝜃 em 

função de R² em todas as análises. Além disto, este comportamento parece seguir uma trajetória 

definida, não sendo aleatório. Isto permitirá uma estimativa de um valor de R² em função do 𝜃 

requerido. 

As Figuras 4.11, 4.12 e 4.13 mostram, respectivamente, a tendência de 𝜃 com R² em 

função do modo normal, em função do ponto, e todos os pontos juntos para um ∆𝑓 de 0,30Hz. 

 

Figura 4.11: 𝜽 em função de R² para os modos 1, 2 e 5; e ∆𝒇 de 0,30 Hz. 
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Figura 4.12: 𝜽 em função de R² para os pontos 1, 2 e 5 e ∆𝒇 de 0,30 Hz. 

  

 

Figura 4.13: 𝜽 em função de R², para os pontos 1, 2 e 5; e ∆𝒇 de 0,30 Hz. 

 

No caso ∆𝑓 igual a 0,30Hz, de pode-se verificar que também há uma tendência clara na 

redução de 𝜃 em função de R² em todas as análises. Este comportamento não é tão bem definido 

como no caso de ∆𝑓 = 0,05Hz. Porém, mesmo que esta tendência seja menos precisa, o seu 

comportamento ainda pode ser extraído, de tal forma que permita uma estimativa de um valor 

de R² em função do 𝜃 requerido. 
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A Figura 4.14 mostra as Figuras 4.19 e 4.16 sobrepostas, de forma a se verificar se a 

tendência da curva varia em função do ∆𝑓. 

 

Figura 4.14: 𝜽 em função de R² para os pontos 1, 2 e 5 com ∆𝒇 de 0,05 Hz e de 0,30 Hz. 

 

A Figura 4.14 mostra que a tendência dos pontos é a praticamente a mesma para os 

casos com ∆𝑓 de 0,05 Hz e ∆𝑓 de 0,30 Hz. Mesmo que os pontos no caso ∆𝑓 = 0,30 Hz estejam 

mais dispersos nos gráficos, a sua linha de tendência é a mesma no caso ∆𝑓 = 0,05 Hz. Logo, 

pode-se concluir que a tendência da curva não é influenciada pelo ∆𝑓 utilizado na interpolação. 

Também conclui-se pelas Figuras 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 que o valor da frequência natural 

e o ponto utilizado para análise não interferem na linha de tendência. Conforme já mencionado, 

mesmo que esta tendência seja menos óbvia, por exemplo no caso ∆𝑓 = 0,30Hz, claramente 

pode-se perceber que esta não é influenciada pelo frequência natural e nem pelo ponto utilizado. 

Portanto, a conclusão deste estudo quantitativo é que a frequência natural, o ponto 

medido no experimento e o ∆𝑓 adotado não influenciam na tendência da curva. E pode-se 

concluir também, pelas Figuras 4.8 à 4.14, que o valor de 𝜃 fica menor que 10%, um valor 

considerado aceitável nesta análise, quando R² é maior que aproximadamente 0,95. Ou seja, 

quando a interpolação realizada obtiver um coeficiente de correlação maior que 0,95, os 

resultados extraídos da análise do método da regressão utilizando curva teórica apresenta boa 

nível de confiança. 
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4.4.2.2 Estudo de Caso Utilizando o Método da Regressão Empregando Curva Teórica  

Esta seção mostrará, através de um exemplo, que o método de 3 dB Bandwidth têm suas 

limitações para calcular o fator de amortecimento em determinados casos, conforme comentado 

na Seção 3.1. Como já mencionado, para se calcular o fator de amortecimento de um modo 

normal, primeiro admite-se que a curva FRF nas adjacências da frequência natural que se deseja 

calcular o fator de amortecimento é descrita por um sistema de um grau de liberdade. Não 

obstante, existem casos em que esta suposição só é válida em regiões bem próximas ao pico da 

curva FRF correspondente à frequência natural.  

A Figura 4.15 mostra as adjacências da curva FRF em torno da primeira frequência 

natural da viga medida no ponto 1. Pode-se ver pela Figura 4.15 os dois pontos que indicam a 

queda de 3 dB necessária para o cálculo do fator de amortecimento pelo método 3 dB 

Bandwidth, assim como a curva FRF obtida experimentalmente e a curva interpolada nas 

adjacências do pico de acordo com o método empregando curva teórica da FRF. 

 

Figura 4.15: curva experimental e curva interpolada (R² = 0,968) em torno da primeira 

frequência natural do ponto 1. Os dois pontos indicam uma queda de 3 dB do valor 

máximo correspondente à frequência natural associada (linha vertical). 

 

A região compreendida entre estes dois pontos, como já dito, é a região descrita por uma 

FRF de um sistema com um grau de liberdade. Porém, como pode-se observar pela Figura 4.15, 

esta curva experimental, ao se afastar do seu pico, perde muito rápido a sua caracterização por 

um sistema de um grau de liberdade. As regiões nas quais os pontos se encontram já não podem 

mais ser caracterizadas por tal sistema. Logo, o método 3 dB Bandwidth não pode ser utilizado 

neste caso para se calcular o fator de amortecimento.  
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O método da regressão a partir da curva teórica resolve este problema. Na Figura 4.15, 

a curva tracejada indica a curva obtida pelo método da regressão empregado a curva teórica 

seguindo os passos mencionados na Seção 2.3. Pode-se verificar, visualmente, que ela 

caracteriza muito bem a curva experimental na região adjacente ao pico. Isto se verifica também 

pelo alto coeficiente de correlação obtido com esta interpolação, R² = 0,968. Este coeficiente é 

alto o suficiente para se confiar na interpolação feita e consequentemente no fator de 

amortecimento calculado pela mesma. A Tabela 4.8 compara os valores do fator de 

amortecimento do primeiro modo pelos dois métodos distintos. 

Pode-se verificar que os fatores de amortecimento calculados são bastante diferentes 

para o ponto 1. 

Tabela 4.8: Fatores de amortecimento do primeiro modo medido em todos os pontos 

pelo método 3 dB Bandwidth (𝝃𝟏) e pelo método da regressão com curva teórica (𝝃𝟐). 

Pontos 𝜉1 𝜉2 

1 0,040 0,024 

2 0,024 0,020 

3 0,019 0,019 

4 0,019 0,019 

5 0,019 0,019 

6 0,020 0,020 

7 0,020 0,020 

 

Pode-se perceber que o método da regressão com curva teórica apresenta muito mais 

estabilidade nos seus valores do que o método 3 dB Bandwidth, sendo este último muito mais 

sensível a uma mudança do comportamento da FRF. Além disto, apesar da curva FRF 

experimental no ponto 1 ser muito ruim para uma caracterização por um sistema de um grau de 

liberdade, o método que emprega a curva teórica é capaz de extrair o fator de amortecimento 

deste modo com uma diferença pequena em relação ao fator extraído nos outros pontos. 

Apesar da curva experimental ter sido ruim no primeiro ponto, isto não ocorre para os 

outros. Na Figura 4.16 é mostrado as curvas experimental e interpolada ao redor na primeira 

frequência natural medida no ponto 7. Verifica-se que para uma grande faixa de frequência as 

duas curvas são praticamente coincidentes, isto é, a curva experimental pode ser caracterizada 

sem dificuldades por um sistema de um grau de liberdade.  
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Figura 4.16: Curva experimental e curva interpolada (R² = 0,990) em torno da primeira 

frequência natural do ponto 7. Os dois pontos indicam uma queda de 3 dB do valor 

máximo correspondente à frequência natural associada (linha vertical). 

 

Logo, é de se esperar que o fator de amortecimento calculado pelos dois métodos seja o 

mesmo, o que de fato ocorre (ver Tabela 4.8).  

Conclui-se, então, que o método da regressão empregando a curva teórica não somente 

permite o cálculo do fator de amortecimento, mas também pode funcionar como um verificador 

para o método 3 dB Bandwidth. Se a região compreendida entre os dois pontos com queda de 3 

dB puder ser tratada como um sistema de um grau de liberdade, então a curva experimental e a 

curva interpolada irão praticamente coincidir, e o fator de amortecimento calculado pelos dois 

métodos irá convergir. Porém, caso isto não ocorra, o método 3 dB Bandwidth não poderá ser 

utilizado, e o método da regressão com curva teórica se torna uma alternativa de substituição. 

 

4.5 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 

As quatro abordagens até aqui apresentadas para o cálculo dos parâmetros modais serão 

comparadas nesta seção. 

O primeiro parâmetro modal a ser extraído das análises são as frequências naturais. A 

Tabela 4.9 compara os valores obtidos nos quatro primeiros modos para todos os métodos. 



53 

 

Tabela 4.9: Frequências Naturais calculadas em todos os métodos apresentados. 

Frequências 

Naturais (Hz) 

Abordagens semi 

analíticas 

Abordagem 

numérica 
Teste Experimental 

Solução 

Teórica 

Análise de 

Estabilidade 
Elementos Finitos 3 Pontos 7 Pontos 

ω1 13,33 13,33 13,26 11,47 11,73 

ω2 83,56 83,57 83,08 67,13 66,85 

ω3 234,01 233,99 232,59 177,84 176,44 

ω4 458,57 458,53 455,71 372,20 369,16 

 

Verifica-se que a solução teórica e a abordagem numérica convergem em todas as 

frequências calculadas. Com relação ao teste experimental, os valores ficaram abaixo com 

relação às outras duas abordagens. Isto se deve ao fato do engaste não ser perfeito (permite 

rotação da seção transversal da viga na região do engaste), e portanto influencia o resultado 

experimental. Além disto, a massa do acelerômetro é significativa comparada com a massa da 

viga, e a sua fixação na viga aumenta a massa total do sistema. Logo, a fixação do acelerômetro 

na viga também contribui para reduzir as frequências naturais do sistema. No caso das 

abordagens semi analíticas e numérica, a presença de fatores dissipadores de energia não foi 

considerada. Porém, a contribuição do amortecimento é bem pequena na variação das 

frequências naturais. Como o fator de amortecimento experimental calculado foi pequeno para 

todos os modos, logo a sua influência será praticamente desprezível. A Equação Teórica (30) 

relaciona a frequência natural sem amortecimento (𝜔𝑛),, calculada pelas abordagens semi 

analíticas e numéricas) e com amortecimento (𝜔𝑑, calculada pelo teste experimental): 

𝜔𝑑 = 
𝜔𝑛

√1− 𝜉2
 (30) 

onde 𝜉 é o fator de amortecimento. 

Além disto, as abordagens semi analíticas e numérica não levam em consideração no 

seus desenvolvimentos a rotação de uma seção da viga. A inércia de rotação de um elemento 

infinitesimal na viga deve ser levada em consideração para frequências mais elevadas, pois a 

influência da inércia de rotação é proporcional ao quadrado da frequência. Logo, para 

frequências mais altas, a tendência é que a discrepância aumente entre os valores calculados 

pelas abordagens semi analíticas e numérica e os resultados experimentais. Este fato pode ser 
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observado na Tabela 4.10. Por isto estas abordagens convergiram entre si, mas divergiram com 

relação ao teste experimental. 

Tabela 4.10: Diferença relativa entre as frequências semi analíticas e experimentais. 

Frequências 

Naturais 
Solução Semi Analítica (Hz) 

Diferença relativa % em módulo 

3 Pontos 7 Pontos 

ω1 13,33 13,95 12,00 

ω2 83,56 19,66 20,00 

ω3 234,01 24,00 24,60 

ω4 458,57 18,83 19,50 

 

Outro parâmetro modal importante é a geometria dos modos normais de vibração. Para 

poder comparar os modos extraídos por todas as abordagens aqui presentes, dois parâmetros 

são importantes: a localização de nós e pontos de máxima amplitude (derivada zero); e o valor 

da amplitude nos pontos de máxima das curvas normalizadas. A Tabela 4.11 mostra a posição 

dos nós e pontos de máximo para os quatro primeiros modos e gráficos comparando os modos 

normais obtidos através das rotinas desenvolvidas com o modo normal obtido pela solução 

teórica. 

Tabela 4.11: Posição dos nós e máximos para o segundo, terceiro e quarto modo obtidas 

através da solução teórica. 

Solução Teórica Posição dos nós e pontos de máximo (mm) 

Modos Nó 1 Máx 1 Nó 2 Máx 2 Nó 3 Máx 3 

Segundo modo 338,44 203,40 - - - - 

Terceiro modo 217,53 125,81 374,84 299,09 - - 

Quarto modo 154,80 89,73 278,25 216,23 391,20 336,95 

 

As Figuras 4.17, 4.18, 4.19 e 4.20 representam os pontos para determinação dos modos, 

uma regressão polinomial de grau de acordo com o modo de vibração e uma curva teórica para 

um sistema unidimensional. 



55 

 

 

Figura 4.17: Modo normal teórico e experimental relativo a primeira frequência 

natural. 

 

 

Figura 4.18: Modo normal teórico e experimental relativo a segunda frequência natural. 

 

mm 

mm 
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Figura 4.19: Modo normal teórico e experimental relativo a terceira frequência natural. 

 

 

Figura 4.20: Modo normal teórico e experimental relativo a terceira frequência natural. 

 

Nas Figuras 4.17, 4.18 4.19 e 4.20 pode-se observar os pontos para determinação do 

modo, uma regressão polinomial e a curva teórica para os três primeiros modos de vibração. 

No primeiro modo é usado um polinômio de grau 2, no segundo modo um polinômio de grau 3 

e no terceiro modo um polinômio de grau 4. O grau de interpolação utilizado varia em função 

mm 

mm 
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da complexidade da geometria esperada para o modo. Quanto mais complexa for a geometria 

da curva, maior deverá ser o grau adotado para interpolação. 

Pode-se notar que a posição dos nós e máximos convergem para todos os modos 

normais. Porém, houve uma diferença significativa da amplitude dos máximos em todos os 

modos. Os valores dos pontos de máximo obtidos através de interpolação polinomial dos pontos 

experimentais ficaram bem abaixo dos valores teóricos. Esta diferença ocorre, principalmente, 

pois dois motivos: I) o número de pontos de excitação (e portanto número de pontos utilizados 

na interpolação) não foi alto suficiente para capturar as altas amplitudes nos picos; II) o 

amortecimento presente tende a diminuir as amplitudes de vibração. Da mesma forma que o 

amortecimento influencia o valor da frequência natural, ele também tende a reduzir a amplitude 

de vibração da viga. 



 

 

5  ANÁLISE DO TUBO LIVRE 

Nesta seção são estudados dois sistemas, um tubo livre vazio e um tubo parcialmente 

preenchido com 50% de água. Será apresentado a solução teórica para o tubo vazio, bem como 

a análise pela técnica de elementos finitos. Os resultados serão comparados com os valores 

obtidos experimentalmente. Então uma comparação dos parâmetros obtidos nos dois casos 

experimentais (tubo livre vazio e tubo livre parcialmente preenchido) será feita, afim de se 

descobrir a influência do líquido no interior deste sistema. 

 

5.1 SOLUÇÃO TEÓRICA 

O tubo pode ser aproximado para um sistema unidimensional e uma análise similar a 

realizada na viga pode ser feita. A Figura 4.1 também representa o modelo do tubo, uma vez 

que nesta Figura não são especificados as condições de contorno. 

Para o tubo, novamente, o momento de inércia não varia com 𝑥, uma vez que a área da 

seção transversal e a densidade permanecem constantes ao longo desta direção. Considerando 

que os lados do elemento infinitesimal não se deformam, o somatório de forças na direção y 

resulta na Equação (10). Esta equação é válida para o caso do tubo porque o comprimento é 

muito maior que o diâmetro externo (cerca de 35 vezes maior). O somatório dos momentos 

resulta na Equação (11). Após o mesmo desenvolvimento realizando anteriormente, chega-se 

na EDP descritas na Equação (14). 

Esta EDP deve ser resolvida considerando as condições de contorno espaciais (livre nas 

duas extremidades). Estas condições são descritas pelas equações (31). 
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𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2 |
𝑥=0

= 0  (31𝑎) 

𝜕3𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥3 |
𝑥=0

= 0  (31𝑏) 

𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2 |
𝑥=𝐿

= 0   (31𝑐) 

𝜕3𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥3 |
𝑥=𝐿

= 0  (31𝑑) 

Após aplicar as condições de contorno na EDP, obtém-se a um sistema que pode ser 

escrito forma matricial, que pode ser visto na Equação (32). 

[
 
 
 
 

0 −𝛽2 0

−𝛽3 0 𝛽3

−𝛽2𝑠𝑒𝑛(𝛽𝑙) −𝛽2𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑙) 𝛽2𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛽𝑙)

    
𝛽2

0
𝛽2𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑙)

−𝛽3𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑙) 𝛽3𝑠𝑒𝑛(𝛽𝑙) 𝛽3𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑙)      𝛽3𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛽𝑙) ]
 
 
 
 

[

𝑎1

𝑎2

𝑎3
𝑎4

] = [

0
0
0
0

]   (32) 

O vetor das constantes 𝑎 não será nulo somente se a matriz dos coeficientes tiver 

determinante igual a zero. Assim, igualando a zero o determinante da matriz, obtém-se a 

Equação (33) (Equação característica). 

𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑙) 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑙) = 1   (33) 

Existem infinitos valores de 𝛽𝑙 que satisfazem a Equação (33). Os primeiros valores 

estão listados na Tabela 5.1. Com estes valores, pode-se resolver o sistema de equações e obter 

as funções para os modos de vibração. A solução é dada pela Equação (34). 

𝑋𝑛 = −(
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛𝑙)−𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛𝑙)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛽𝑛𝑙)−𝑠𝑒𝑛(𝛽𝑛𝑙)
) [𝑠𝑒𝑛(𝛽𝑛𝑥) + 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛽𝑛𝑥)] + 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛𝑥) + 𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛𝑥) (34) 

Substituindo os valores para o comprimento do tubo, obtém-se os valores de 𝛽 listados 

na Tabela 5.1. Para o tubo, o valor de I é 0,0013080 𝑚4. As frequências podem ser calculadas 

a partir da Equação (35).  

𝜔𝑛 = 𝛽𝑛
2
√

𝐸𝐼

𝜌𝐴
  (35) 

O cálculo da primeira frequência natural está demonstrado na Equação (36). As outras 

frequências são calculadas substituindo o valor de 𝛽𝑛 pelos valores da Tabela 5.1 de acordo 

com o modo de vibração 𝑛. 

𝜔1 = (2,5960 𝑚−1)2√
3,3×109(𝐾𝑔/𝑚.𝑠²) 1,3080×10−7 (𝑚4)

1180 (Kg/m³) 4,5216×10−4(𝑚2)
= 30,5157 𝐻𝑧   (36) 
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Os valores para as cinco primeiras frequências naturais para o tubo também estão 

listados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Valores de constantes 𝜷𝒏𝒍 e 𝝈 para sistemas unidimensionais livres, e valores 

de 𝜷 e 𝝎 (frequências naturais) para o tubo vazio em análise. 

𝑛 𝛽𝑛𝑙 𝜎 =
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛𝑙) − 𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛𝑙)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛽𝑛𝑙) − 𝑠𝑒𝑛(𝛽𝑛𝑙)
 𝛽(𝑚−1) 𝜔 (𝐻𝑧) 

1 4,7300 0,9825 2,5960 30,52 

2 7,8532 1,0008 4,3102 84,12 

3 10,9956 0,9999 6,0349 164,89 

4 14,1372 1,0000 7,7592 272,59 

5 17,2788 0,9999 9,4834 407,22 

 

 

5.2 TÉCNICA DOS ELEMENTOS FINITOS PARA TUBO LIVRE VAZIO 

O tubo livre foi modelado no software Ansys 14.5 ANSYS (2012) para análise em 

elementos finitos. A malha empregada na análise está ilustrada na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Malha empregada no tubo, dividindo-o em 6950 elementos e com um total de 

46267 nós. 
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Após definir as propriedades do acrílico (de acordo com valores médios encontrados 

para este material) e a geometria do tubo, listados na Tabela 5.2, e as condições de contorno 

livre, a simulação gerou as frequências naturais e os modos de vibração. 

Tabela 5.2: Propriedades do material e geometria da viga definidos na simulação. 

Módulo de elasticidade 3,3 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,35 

Densidade 1180 Kg/m³ 

Diâmetro externo 51,0 mm 

Espessura 3,0 mm 

Comprimento 1822,0 mm 

Fonte: Plexiglas (2008) 

Os resultados obtidos para as frequências naturais estão listados na Tabela 5.3. Os 

modos de vibração na direção estudada (perpendicular à superfície onde o transdutor foi fixado) 

e suas respectivas frequências naturais estão ilustrados na Figura 5.2. 

Tabela 5.3: Frequências naturais calculadas a partir da técnica de elementos finitos. 

Modo Frequência Natural (Hz) 

1 30,36 

2 82,925 

3 160,41 

4 260,63 
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Figura 5.2: Representação dos quatro modos de vibração do tubo vazio e suas 

respectivas frequências naturais. 
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5.3 ABORDAGEM EXPERIMENTAL EMPREGANDO ROTINAS 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos experimentalmente para o tubo livre 

vazio e para o tubo parcialmente preenchido (onde análises teóricas são muito complexas). 

5.3.1 Tubo Livre Vazio 

Os resultados obtidos experimentalmente para o tubo livre vazio com nove pontos de 

excitação para frequência natural (Hz) e fator de amortecimento aplicando o método de 3 dB 

Bandwidth programado na rotina encontram-se na Tabela 5.4. A abordagem é a mesma descrita 

no Item 4.4.1. 

Tabela 5.4: Resultados obtidos a partir do experimento do tubo vazio. Valores com * 

indicam que o método aplicado (3 dB Bandwidth) não é bom para este caso. Os campos 

preenchidos com - indicam que não foi possível extrair os valores usando o método de 3 

dB Bandwidth. 

PONTOS ω1 ξ1 ω2 ξ2 ω3 ξ3 ω4 ξ4 

1 32,267 0,043 89,952 0,036 182,834 0,056 292,223 0,036 

2 31,705 - 91,011 0,035 182,026 0,045 290,854 0,053∗ 

3 33,006 0,047 90,833 0,038 182,499 0,040 299,488 0,037 

4 32,809 0,042 91,011 0,035 176,137 0,050 297,612 0,036 

5 32,732 0,044 - - 179,204 0,043 - - 

6 32,736 0,042 91,011 0,035 179,204 0,038 297,612 0,032 

7 32,873 0,044 90,552 0,035 177,350 0,039 298,288 - 

8 32,080 0,049 90,437 0,034 178,406 0,038 296,458 0,031 

9 32,578 0,040 90,264 0,035 179,520 0,038 297,131 0,033 

MÉDIA 32,532 0,044 90,634 0,035 179,687 0,043 296,208 0,037 

 

5.3.2 Tubo Livre Parcialmente Preenchido 

Este experimento permitiu o emprego prático da rotina, onde se desejava saber se os 

modos de vibração sofriam grandes alterações nas diferentes direções em um tubo parcialmente 

preenchido com água, e evidenciou que não era necessário realizar alterações nas rotinas. Os 

resultados deste experimento empregando a mesma abordagem para a viga descrita no Item 

4.4.1 estão listados na Tabela 5.5 e 5.6.
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Tabela 5.5: Resultados a partir do experimento do tubo parcialmente preenchido 

excitado horizontalmente. Valores com * indicam que o método aplicado (3 dB 

Bandwidth) não é bom para este caso. Os campos preenchidos com - indicam que não foi 

possível extrair os valores usando o método de 3 dB Bandwidth. 

Pontos ω1 ξ1 ω2 ξ2 ω3 ξ3 ω4 ξ4 ω5 ξ5 

1 25,621 0,061 72,449 0,040 146,570 0,059 233,752 0,054 348,953 0,032 

2 25,004 - 73,230 0,039 146,150 0,044 233,322 0,084 345,014 0,032 

3 27,004 0,062 73,403 0,050 146,592 0,043 239,416 0,035 351,252 0,042 

4 26,279 0,069 73,500 0,043 142,623 0,045 238,516 0,032 - - 

5 26,882 0,063 70,379 - 143,924 0,035 232,873 - 349,197 0,032 

6 25,319 0,062 72,785 0,040 144,548 0,032 238,023 0,033 343,169 0,036 

7 26,415 0,069 73,034 0,039 143,325 0,036 239,047 0,037 349,524 0,034 

8 25,630 0,063 73,103 0,038 143,850 0,033 237,333 0,033 348,042 0,030 

9 26,199 0,050 72,822 0,039 144,449 0,033 237,852 0,032 349,721 0,036 

Média 26,039 0,062 72,745 0,041 144,670 0,040 236,681 0,043 348,109 0,034 

 

Tabela 5.6: Resultados obtidos a partir do experimento do tubo parcialmente 

preenchido excitado verticalmente. Os campos preenchidos com - indicam que não foi 

possível extrair os valores usando o método de 3 dB Bandwidth. Os campos preenchidos 

com - indicam que não foi possível extrair os valores usando o método de 3 dB Bandwidt. 

Pontos ω1 ξ1 ω2 ξ2 ω3 ξ3 ω4 ξ4 ω5 ξ5 

1 21,498 0,047 60,634 0,039 122,123 - 195,150 - 289,552 0,030 

2 21,114 - 61,273 0,040 121,103 0,039 194,328 - 287,352 0,036 

3 22,208 0,065 61,258 0,040 121,866 0,049 202,504 - 291,529 0,032 

4 22,930 0,048 61,307 0,040 118,827 0,042 291,529 - - - 

5 21,935 0,048 59,201 - 119,598 0,033 195,079 - - - 

6 21,928 0,048 60,875 0,038 120,088 0,034 198,182 - 285,898 0,044 

7 22,022 0,054 60,970 0,038 119,285 0,035 199,685 - 290,244 0,031 

8 21,481 0,049 61,065 0,039 119,737 0,339 198,063 - 288,956 0,030 

9 21,790 0,043 60,845 0,038 120,553 0,034 198,584 - 290,330 0,031 

Média 21,878 0,050 60,825 0,039 120,353 0,076 208,123 - 289,123 0,033 
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5.4 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 

A influência do preenchimento com água de 50% do volume interno do tubo será 

desenvolvida nesta seção, assim como um comparativo dos testes experimentais com os 

resultados semi analíticos. 

Como previsto pela teoria de vibração, um sistema de um grau de liberdade tende a ter 

sua frequência natural reduzida em função de um acréscimo de massa do sistema. Portanto, é 

de se esperar que a adição de água no interior do tube reduza as suas frequências naturais. Isto 

vale tanto para a medição na horizontal quanto na vertical, pois não existe um motivo físico 

para o acréscimo de massa ocorrer somente em uma direção. Não obstante, este acréscimo de 

massa deve ocorrer de forma diferente nas duas direções, já que não há simetria na disposição 

do fluido dentro do tubo na horizontal. 

Com relação ao amortecimento, o atrito interno entre a parede do tubo e o líquido 

tenderá a frear o movimento do mesmo, aumentando-se assim o fator de amortecimento do 

sistema. Da mesma forma, isto vale tanto para a direção horizontal e vertical, e conforme 

mencionado anteriormente, o fato da disposição do fluido dentro do tubo ser simétrica 

verticalmente e não simétrica horizontalmente faz com que o fator de amortecimento nestas 

duas direções seja diferente. 

A Tabela 5.7 apresenta os valores para frequência natural para o tubo vazio obtido a 

partir das abordagens semi analítica, experimental e pela técnica dos elementos finitos, assim 

como os valores obtidos experimentalmente para a frequência natural do tubo parcialmente 

preenchido ensaiado horizontalmente e verticalmente. 

Tabela 5.7: Frequências Naturais obtidas para o tubo nas diferentes abordagens. 

Frequências 

Naturais 

(Hz) 

Abordagem 

Semi Analítica 

para Tubo 

Vazio 

Elementos 

Finitos 

para Tubo 

Vazio 

Abordagem experimental 

Tubo Vazio 
Tubo Parcialmente Cheio 

Horizontal Vertical 

ω1 30,52 30,36 32,53 26,04 21,88 

ω2 84,12 82,93 90,63 72,75 60,83 

ω3 164,89 160,41 179,69 144,67 120,35 

ω4 272,59 260,63 296,21 236,68 206,12 

ω5 407,22 - - 348,11 289,12 
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A Tabela 5.8 apresenta o fator de amortecimento para o tubo vazio, 50% cheio na 

horizontal e 50% na vertical para o segundo modo somente, já que a dedução qualitativa da 

comparação será a mesma oriunda dos outros modos. 

Tabela 5.8: Fatores de amortecimento obtidos para o tubo no segundo modo de 

vibração. 

Fator de 

Amortecimento 

Tubo 

Vazio 

Tubo Parcialmente Cheio 

Horizontal Vertical 

ξ1 0,044 0,062 0,050 

ξ2 0,035 0,041 0,039 

ξ3 0,043 0,040 0,038 

ξ4 0,037 0,043 - 

ξ5 - 0,034 0,033 

 

A Tabela 5.9 mostra a diferença percentual das frequências naturais do tubo ensaiado 

das três maneiras em relação a frequência calculada semi analiticamente para uma melhor 

comparação dos resultados. 

Tabela 5.9: Diferenças percentuais entre as frequências naturais obtidas através do teste 

experimental com relação a frequência calculada semi analiticamente. 

Frequências 

Naturais (Hz) 

Tubo 

Vazio (%) 

Tubo Parcialmente Cheio 

Horizontal (%) Vertical (%) 

ω1 6,60 14,67 28,30 

ω2 7,74 13,52 27,69 

ω3 8,98 12,26 27,01 

ω4 8,66 13,17 24,39 

ω5 - 14,52 29,00 

 

Pode-se observar, que a ordem de grandeza das diferenças relativas entre as frequências 

obtidas com o tubo vazio e as frequências calculadas semi analiticamente é da ordem de 

grandeza de 10%. Ao passo que a ordem de grandeza da mesma entre o teste experimental e o 

resultado semi analítico no caso da viga engastada é de 20%. Esta diferença relativa alta, no 

caso da viga, foi atribuída, principalmente, às condições não ideais do engaste da viga, i.e., às 

condições de contorno. 



67 

 

Não obstante, no caso do tubo livre-livre, a influência das condições de contorno deve 

ser bem menor no cálculo das frequências naturais, já que a modelagem matemáticas das 

condições de contorno no caso livre-livre se aproximam mais da realidade do que no caso 

engastado. 

Verifica-se também, conforme já previsto, que a frequência natural e o fator de 

amortecimento aumenta no caso do tubo parcialmente cheio. Além disto, como já era esperado, 

a queda da frequência natural e o aumento do fator de amortecimento não se dão da mesma 

forma para o caso horizontal e vertical do tubo parcialmente cheio. A queda da frequência 

natural foi mais acentuada na direção vertical, ao passo que o aumento do fator de 

amortecimento foi maior no caso horizontal. 

Este fenômeno pode ser explicado em função de uma grandeza denominada massa 

hidrodinâmica ou massa de fluido adicionada ao tubo. Este coeficiente divide e pondera a massa 

de fluido em duas partes: uma aderida ao tubo, movimentando-se com este numa dinâmica de 

corpo rígido, aumentando-se assim a massa do sistema e não havendo cisalhamento nas 

fronteiras fluido-estrutura; e outra não aderida ao tubo, sendo esta responsável somente pelo 

cisalhamento na região de contato fluido-estrutura, não agregando massa ao sistema. Quanto 

maior este coeficiente, maior será a massa de fluido aderida a massa do tubo, e portanto menor 

será sua frequência natural. Quanto menor for este coeficiente, menor será a massa aderida ao 

tubo, e maior será a massa livre para frear a vibração do tubo através do cisalhamento. 

Portanto, com base nos dados das Tabelas 5.7 e 5.8, pode-se concluir que a massa 

hidrodinâmica ou massa de fluido adicionada é maior na vertical e menor na horizontal, pois a 

queda na frequência natural é maior na direção vertical do que na horizontal, ao passo que o 

fator de amortecimento aumenta mais nesta direção do que na horizontal. 

Os modos podem ser comparados com curvas teóricas para sistemas unidimensionais. 

As Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 ilustram esta comparação. 
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Figura 5.3: Comparação entre curva teórica e experimental para o primeiro modo de 

vibração. 

 

 

Figura 5.4: Comparação entre curva teórica e experimental para o segundo modo de 

vibração. 

 

mm 
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Figura 5.5: Comparação entre curva teórica e experimental para o terceiro modo de 

vibração. 

 

 

Figura 5.6: Comparação entre curva teórica e experimental para o quarto modo de 

vibração. 

 

Com relação aos modos normais, vale ressaltar dois pontos pertinentes quando na 

comparação das curvas com o tubo vazio, horizontal e vertical: I) a mudança da geométrica 

espacial do modo; II) o valor das amplitudes nos valores de máximo. 

 

mm 

mm 
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5.4.1 Comparação das Geometrias Espaciais nos Modos Normais 

As curvas obtidas nas Figuras 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 foram normalizadas pelos seus 

respectivos máximos valores, com o intuito de comparar a geometria das curvas na direção 

horizontal e vertical. 

 

Figura 5.7: Primeiro modo normal horizontal e vertical. Cada curva foi normalizada 

com seu próprio valor máximo. 

 

 

Figura 5.8: Segundo modo normal horizontal e vertical. Cada curva foi normalizada 

com seu próprio valor máximo. 

mm 
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Figura 5.9: Terceiro modo normal horizontal e vertical. Cada curva foi normalizada 

com seu próprio valor máximo. 

 

 

Figura 5.10: Quarto modo normal horizontal e vertical. Cada curva foi normalizada 

com seu próprio valor máximo. 

 

Pode-se verificar que a geometria das curvas não muda em função da direção. Por mais 

que a massa hidrodinâmica ou massa de fluido adicionada seja diferente nas duas direções, a 

forma espacial das curvas dos modos normais não varia, i.e., a posição dos nós e valores de 

máximo continuam os mesmos.  

 

mm 

mm 
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5.4.2 Comparação das Amplitudes nos Modos Normais 

Analisando agora o valor das amplitudes, pode-se comparar os modos normais nas duas 

direções normalizando ambas as curvas pelo mesmo valor de referência, sendo este o maior 

valor de amplitude obtido nas duas curvas. Ao se fazer isto, descobre-se em qual direção o tubo 

apresentará maior amplitude de vibração quando excitado em determinada frequência natural.  

O segundo modo normal foi adotado para realizar estas comparações. Os outros modos 

apresentam os mesmos resultados. As Figuras 5.11, 5.12 e 5.13 apresentam estas comparações. 

 

Figura 5.11: Comparação de amplitude entre o tubo ensaiado vazio e verticalmente. 

 

 

Figura 5.12: Comparação de amplitude entre o tubo ensaiado vazio e horizontalmente. 
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Figura 5.13: Comparação de amplitude entre o tubo ensaiado horizontalmente e 

verticalmente. 

 

Na Figura 5.11 é comparado o segundo modo de vibração do tubo vazio com o tubo 

parcialmente cheio medido na direção vertical. Como já era de se esperar, a forma espacial dos 

modos é a mesma, i.e., nós e pontos de máxima são os mesmos nas duas curvas. Por outro lado, 

o valor de máximo encontrado nas posições de máximo são diferentes. As amplitudes são 

maiores no modo normal do tubo vazio do que na direção vertical do tubo parcialmente cheio. 

Fisicamente isto significa que, uma vez que ambos os tubos sejam excitados na sua segunda 

frequência natural, o tubo vazio irá adquirir um movimento mais intenso (com amplitudes 

maiores) do que a direção vertical do tubo parcialmente cheio. Como as amplitudes máximas 

nas curvas são proporcionais aos valores da FRF encontrados nas frequências naturais, fica 

claro que o quanto maiores estes picos forem, maiores serão os valores dos máximos. A 

expressão (37) indica o valor da amplitude máxima da FRF (em aceleração) na frequência 

natural de um sistema de um grau de liberdade 

𝐻𝑚á𝑥 =
1

𝑚

√−
(−1+2𝜉2)

𝜉2

2−4𝜉2  (37) 

Através desta expressão, pode-se observar que tanto um aumento no fator de 

amortecimento quanto um aumento na massa equivalente do sistema tendem a diminuir o valor 

de 𝐻𝑚á𝑥. Além disto, a expressão indica também que um aumento da massa equivalente tem 

uma influência maior na redução de 𝐻𝑚á𝑥 do que um aumento do fator de amortecimento. Logo, 

mm 
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o parâmetro predominante que determinará se um modo terá amplitudes maiores do que outro 

será a massa equivalente do sistema. No caso do tubo parcialmente cheio, a massa 

hidrodinâmica ou massa de fluido adicionada já discutida anteriormente influencia também esta 

massa equivalente. 

Portanto, através da análise acima, os resultados experimentais estão de acordo com a 

teoria. Como o tubo parcialmente cheio, avaliado tanto na direção vertical quanto horizontal 

possui uma massa equivalente maior do que o tubo vazio, é de se esperar que as amplitudes de 

máxima deles sejam menores do que as do tubo vazio (Figuras 5.11 e 5.12).  

Com relação a comparação dos modos na direção horizontal e vertical do tubo 

parcialmente cheio, a direção que apresentar maior coeficiente de agarramento apresentará 

modos normais com menores amplitudes do que a outra. Conforme já discutido, a direção 

vertical possui esta massa hidrodinâmica ou massa de fluido adicionada maior do que a 

horizontal. Logo, seus modos normais terão menor amplitude do que estes modos na direção 

horizontal (Figura 5.13). Fisicamente, se este tubo for excitado de forma homogênea em todas 

as direções em alguma frequência natural, a direção horizontal apresentará os maiores valores 

de amplitude de vibração, ao passo que a direção vertical apresentará valores menores. 



 

 

6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

As rotinas desenvolvidas neste trabalho no Mathematica 9.0.0 WOLFRAM (2012) e no 

MatLab 8.5 MATHWORKS (2015) permitem a extração de parâmetros modais de qualquer 

sistema unidimensional. Os testes experimentais realizados e as comparações realizadas 

validaram estas rotinas. As discrepâncias das frequências naturais verificadas nos dois 

experimentos entre os métodos semi analítico e experimental ocorreram, principalmente, 

devido as imperfeições nas condições de contorno, i.e., as dificuldades de se modelar 

matematicamente o comportamento do sistema nos contornos. 

Pôde-se observar também que o método da regressão empregando a curva teórica para 

cálculo do fator de amortecimento permite a validação do método convencional “3 dB 

Bandwidth” e o cálculo do fator de amortecimento extraído de curvas onde o método 

convencional não pode ser utilizado. Além disto, esta técnica permite o cálculo da massa 

equivalente e da rigidez equivalente do sistema para cada modo normal. Estas grandezas podem 

ser comparadas com a massa total do sistema e com a rigidez do mesmo para se traçar uma 

relação entre ambas. Esta relação pode indicar algum significado físico para a massa 

equivalente e a rigidez equivalente do sistema para cada modo de vibração. 

Este trabalho analisou também a influência dos parâmetros modais em um tubo 

preenchido parcialmente com líquido. A presença de líquido preenchendo não totalmente o 

volume interno de um tubo muda as frequências naturais e os fatores de amortecimento. Além 

disto, esta mudança não ocorre da mesma forma nas direções horizontal e vertical. A massa 

hidrodinâmica ou massa de fluido adicionada do fluido no tubo varia em função da direção. 

Foi verificado também que a geometria espacial dos modos normais não varia em função 

do fluido no interior do tubo. Porém, a amplitude de vibração do tubo nas frequências naturais 

varia em função da direção para uma mesma excitação. 
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A técnica de análise de estabilidade foi utilizada no estudo da viga para calcular as 

frequências naturais e os modos normais. Apesar desta técnica ser muito utilizada na área de 

dinâmica dos fluidos, ela pode ter bastante utilidade quando aplicada em problemas estruturais. 

Além de calcular frequências naturais e modos normais, ela é capaz de prever o início de 

instabilidades em estruturas. Um exemplo clássico disto é a flambagem. Sua maior dificuldade 

é a necessidade de descrever o sistema de forma matemática. Em sistemas complexos, isto nem 

sempre é possível. 

Finalizando, este trabalho atendeu seu objetivo principal de desenvolvimento de rotinas 

para cálculo de parâmetros modais. Estas rotinas poderão ser utilizadas em experimentos 

futuros, utilizando-se um martelo de impacto ou um Shaker. 
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7.1 Apêndice 1: Rotina para Entrada de Dados e Concatenação de FRFs 
 

clc 
clear  
ne=input(['Entre com o número de pontos ensaiados (ou digite 0 para '... 
    'concatenar FRFs): ']); 
if ne==0   
    disp('O programa permite a concatenação de até 4 FRFs por ponto.') 
    ne=input ('Entre com o número de pontos ensaiados: '); 
    npart=5; 
    while npart>4||npart<2 
        npart=input(['Entre com o número de FRFs a serem concatenadas '... 
            '(entre 2 e 4.): ']); 
        if npart>4 
            disp('O algoritmo não permite concatenar mais que 4 funções.') 
        end 
        if npart<2 
            disp(['Deve-se ter ao menos duas FRFs para concatenar. Caso'... 
                'contrário, encerre o programa.']) 
        end 
    end 
    for j=1:1:ne 
        for i=1:1:npart 
            nma=input(['Entre com o nome do ' num2str(i) ... 
                'º arquivo do ',num2str(j),'º ensaio: '],'s'); 
            estrut=load (nma,'-mat'); 
            campo=fields(estrut);       
            nomecampo1=char(campo(1)); 
            nomecampo2=char(campo(2)); 
            if i==1 
                FP1(:,j)=getfield(estrut, nomecampo1); 
                CP1(:,j)=getfield(estrut, nomecampo2);  
            end 
            if i==2 
                FP2(:,j)=getfield(estrut, nomecampo1); 
                CP2(:,j)=getfield(estrut, nomecampo2);  
            end 
            if i==3 
                FP3(:,j)=getfield(estrut, nomecampo1); 
                CP3(:,j)=getfield(estrut, nomecampo2);  
            end 
            if i==4 
                FP4(:,j)=getfield(estrut, nomecampo1); 
                CP4(:,j)=getfield(estrut, nomecampo2);  
            end 
        end         
    end 
    if npart==2 
        CP=[CP1;CP2]; 
        FP=[FP1;FP2]; 
    end 
    if npart==3 
        CP=[CP1;CP2;CP3]; 
        FP=[FP1;FP2;FP3]; 
    end 
    if npart==4 
        CP=[CP1;CP2;CP3;CP4]; 
        FP=[FP1;FP2;FP3;FP4]; 
    end 
else 
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    for i=1:1:ne 
        nma=input(['Entre com o nome do ' num2str(i) 'º arquivo: '],'s'); 
        estrut=load (nma,'-mat'); 
        campo=fields(estrut);       
        nomecampo1=char(campo(1)); 
        nomecampo2=char(campo(2)); 
        FP(:,i)=getfield(estrut, nomecampo1); 
        CP(:,i)=getfield(estrut, nomecampo2);               
    end 
end 
disp(['As matrizes FP e CP com os dados experimentais foram montados '... 
    'para uso em outras rotinas.']) 
clearvars -except CP FP 

 

 

7.2 Apêndice 2: Rotina para Plotar FRFs (Magnitude Versus Frequência) 
 
clc 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
disp('1 - Plotar uma FRF ou mais de uma no mesmo gráfico.') 
disp('2 - Plotar uma ou mais FRFs em gráficos diferentes.') 
disp('3 - Plotar todas as FRFs no mesmo gráfico.') 
disp('4 - Plotar todas as FRFs em gráficos diferentes.') 
nfrf=input('Entre com uma das opções acima: '); 
aux=0; 
if nfrf==1 
    aux=1; 
    p=1;    
    cont=1; 
    while p~=0 
        p=input(['Entre com o ponto ensaiado através do qual se deseja '... 
            'obter a FRF (0 para sair): ']); 
        if p~=0 
            y=CP(:,p); 
            x=FP(:,p); 
            tam=size(x); 
            h=0:1:(tam(1)-1); 
            i=1; 
            while i<=tam(1); 
                h(i)=sqrt(((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2)); 
                i=i+1; 
            end  
            hold on 
            if cont==1 
                title(['FRF do ',num2str(p),'º Ponto']) 
            else 
                title(['FRFs de ',num2str(cont),' Pontos']) 
            end 
            semilogy(x,h) 
            cont=cont+1; 
        end 
    end 
end 
if nfrf==2 
    aux=1; 
    p=1;  
    while p~=0 
        p=input(['Entre com o ponto ensaiado através do qual se deseja '... 
            'obter a FRF (0 para sair): ']); 
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        if p~=0 
            y=CP(:,p); 
            x=FP(:,p); 
            tam=size(x); 
            h=0:1:(tam(1)-1); 
            i=1; 
            while i<=tam(1); 
                h(i)=sqrt(((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2)); 
                i=i+1; 
            end  
            figure('name','FRF') 
            semilogy(x,h,'k') 
            title(['FRF do ',num2str(p),'º Ponto']) 
        end 
    end 
end 
if nfrf==3 
    aux=1; 
    tam=size(CP); 
    for p=1:1:tam(2); 
        y=CP(:,p); 
        x=FP(:,p); 
        h=0:1:(tam(1)-1); 
        i=1; 
        while i<=tam(1); 
            h(i)=sqrt(((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2)); 
            i=i+1; 
        end  
        hold on 
        semilogy(x,h) 
    end 
    title(['FRFs dos ',num2str(tam(2)),' Pontos Ensaiados']) 
end 
if nfrf==4 
    aux=1; 
    tam=size(CP); 
    for p=1:1:tam(2); 
        y=CP(:,p); 
        x=FP(:,p); 
        h=0:1:(tam(1)-1); 
        i=1; 
        while i<=tam(1); 
            h(i)=sqrt(((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2)); 
            i=i+1; 
        end 
        figure('name','FRF') 
        semilogy(x,h) 
        title(['FRF do ',num2str(p),'º Ponto']) 
    end 
end 
if aux==0 
    disp ('Opção inválida. O programa será encerrado.') 
end 
p=1; 
p=input('Digite 0 para fechar todos os gráficos abertos: '); 
if p==0 
    close all 
end 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
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7.3 Apêndice 3: Rotina para Plotar o Ângulo de Fase em Função da 

Frequência 
 

clc 
close 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
p=input('Entre com o ponto ensaiado para extração da fase: '); 
y=CP(:,p); 
x=FP(:,p); 
tam=size(x); 
mx=FP((tam(1)),p); 
fas=0:1:tam(1)-1; 
i=1; 
while i<=tam(1) 
    if real(y(i))>0 
        if imag(y(i))>0 
            fas(i)=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        else 
            fas(i)=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        end 
    else 
        if imag(y(i))>0 
            fas(i)=180-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        else 
            fas(i)=-180+(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        end 
    end 
    i=i+1; 
end 
plot(x,fas,'k') 
title(['Fase do ',num2str(p),'º Ponto']) 
axis([0 mx -180 180]) 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 

 

 

7.4 Apêndice 4: Rotina para Determinar as Frequências Naturais 
 
clc 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
continuar=1; 
while continuar==1 
    disp(['A rotina permite o usuário encontrar a frequência natural '... 
        'através dos seguintes métodos:']) 
    disp('1 - Método automático sem suavização.') 
    disp(['2 - Método automático com suavização (para FRFs com grandes '... 
        'oscilações pontuais).']) 
    disp(['3 - Método manual com FRF suavizada (caso haja falhas nos '... 
        'métodos automáticos).']) 
    disp(['4 - Método automático com FRF suavizada para extrair todas '... 
        'as Frequencias Naturais.']) 
    disp('0 - Finalizar a rotina.') 
    auto=input ('Escolha uma das opções acima: '); 
    if auto~=1&&auto~=2&&auto~=3&&auto~=4&&auto~=0 
        disp(' ') 
        disp('Opção inválida.') 
    else 
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        continuar=0; 
    end     
end 
if auto~=0 
    p=input(['Entre com o ponto ensaiado através do qual se deseja '... 
        'obter a frequência natural: ']); 
    x=FP(:,p); 
    y=CP(:,p); 
    tam=size(CP); 
    df=x(2)-x(1); 
    for i=1:1:tam(1) 
        h(i)=sqrt((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2); 
    end 
end 
if auto==1    
    disp('Será exibido um gráfico da Magnitude x Frequência...') 
    close 
    semilogy(x,h) 
    chute=input('Digite uma frequência próxima a Frequencia Natural: '); 
    fi=round(chute/df+1); 
    h1=h(fi); 
    h2=h(fi+1); 
    if h1<h2 
        while h1<h2 
            h1=h2; 
            h2=h(fi+2); 
            fi=fi+1; 
        end 
    else 
        h2=h(fi); 
        h1=h(fi+1); 
    end 
    npis=5; 
    for i=1:1:npis 
        xp(npis+1-i)=(fi-i+(npis-1)/2)*df; 
        yp(npis+1-i)=h(fi-i+((npis+1)/2)); 
    end 
    lxi=xp(1)-npis*df; 
    lxs=xp(npis)+npis*df; 
    lyi=min(yp)-(max(yp)-min(yp)); 
    lys=max(yp)+(max(yp)-min(yp)); 
    close 
    semilogy(x,h) 
    axis([lxi lxs lyi lys]) 
    hold on 
    scatter(xp,yp)        
    coef=polyfit(xp,yp,2); 
    xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
    disp(['A Frequencia Natural mais próxima do ponto é ' num2str(xmax) ... 
        ' Hz.']); 
    disp(['Confira o valor no gráfico. Uma linha vertical representando'... 
        'a frequência natural deve coincidir com um máximo de magnitude.']) 
    close 
    semilogy(x,h) 
    hold on 
    plot([xmax xmax],[min(h) (5/2)*max(h)],'r') 
    i=round(xmax/(df)); 
    if real(y(i))>0 
        if imag(y(i))>0 
            fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        else 
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            fas=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        end 
    else 
        if imag(y(i))>0 
            fas=180-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        else 
            fas=-180+(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        end 
    end 
    disp(['A fase nesta frequência vale aproximadamente ' num2str(fas) ... 
        'º.']) 
    armz=input('Armazenar a Frequencia Natural no vetor FN? (s/n): ','s'); 
    if armz=='s' 
        md=input('Entre com a posição de armazenamento no vetor FN: '); 
        FN(md)=xmax; 
        FASE(md)=fas; 
        PT(md)=p; 
    end 
end 
if auto==2 
    disp('Será exibido um gráfico da Magnitude x Frequência...') 
    close 
    semilogy(x,h) 
    chute=input('Digite uma frequência próxima da Frequencia Natural: '); 
    fi=round(chute/df+1); 
    ni=round(1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774); 
    if mod(ni,2)==0 
        ni=ni+1; 
    end 
    for i=1:1:ni 
        xp(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
        yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
    end 
    coef=polyfit(xp,yp,2); 
    xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
    deriv=2*coef(1)*(chute)+coef(2);     
    if coef(1)>0 
        if deriv>0 
            chute=chute+df; 
        else 
            chute=chute-df; 
        end 
    else 
        if deriv>0 
            chute=max(xp); 
        else 
            chute=min(xp); 
        end 
    end 
    coef(1)=1; 
    while xmax<min(xp)||xmax>max(xp)||coef(1)>0 
        fi=round(chute/df+1); 
        ni=round(1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774); 
        if mod(ni,2)==0 
            ni=ni+1; 
        end 
        clear('xp','yp') 
        for i=1:1:ni 
            xp(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
            yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
        end 
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        coef=polyfit(xp,yp,2); 
        xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
        deriv=2*coef(1)*(chute)+coef(2);     
        if coef(1)>0 
            if deriv>0 
                chute=chute+df; 
            else 
                chute=chute-df; 
            end 
        else 
            if deriv>0 
                chute=max(xp); 
            else 
                chute=min(xp); 
            end 
        end 
    end             
    for i=1:1:ni 
        xi(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
        yi(ni+1-i)=coef(1)*xi(ni+1-i).^2+coef(2)*xi(ni+1-i)+coef(3); 
    end 
    close 
    semilogy(x,h) 
    hold on 
    scatter(xp,yp,'.') 
    hold on 
    plot(xi,yi,'k') 
    plot([xmax xmax], [0.1*min(h) (5/2)*max(h)],'r') 
    disp(['A frequencia natural vale ' num2str(xmax) 'Hz.']) 
    i=round(xmax/(df)); 
    if real(y(i))>0 
        if imag(y(i))>0 
            fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        else 
            fas=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        end 
    else 
        if imag(y(i))>0 
            fas=180 - (180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        else 
            fas=-180 + (180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        end 
    end 
    disp(['A fase nesta frequência está próximo de ' num2str(fas) 'º.']) 
    armz=input('Armazenar a Frequencia Natural no vetor FN? (s/n): ','s'); 
    if armz=='s' 
        md=input('Entre com a posição de armazenamento no vetor FN: '); 
        FN(md)=xmax; 
        FASE(md)=fas; 
        PT(md)=p; 
    end 
end 
if auto==3     
    disp('Será exibido um gráfico da Magnitude x Frequência...') 
    close 
    semilogy(x,h)     
    continuar='n'; 
    while continuar=='n'  
        close 
        semilogy(x,h) 
        chute=input('Digite um valor próximo da Frequencia Natural: '); 
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        fi=round(chute/df+1); 
        ni=round(1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774); 
        lxi=chute-ni*df; 
        lxs=chute+ni*df; 
        for i=lxi/df:1:lxs/df 
            vtz(1+i-(lxi/df))=h(i); 
        end 
        lyi=min(vtz); 
        lys=max(vtz); 
        close 
        semilogy(x,h) 
        axis([lxi lxs lyi lys]) 
        hold on 
        plot([chute chute],[0.1*min(h) (5/2)*max(h)],'r') 
        npis=input('Entre com o número de pontos para suavizar: '); 
        npis=round(npis); 
        if mod(npis,2)==0 
            npis=npis+1; 
        end      
        for i=1:1:npis 
            xp(npis+1-i)=(fi-i+(npis-1)/2)*df; 
            yp(npis+1-i)=h(1+(xp(npis+1-i))/df); 
        end 
        lxi=xp(1)-npis*df; 
        lxs=xp(npis)+npis*df; 
        lyi=min(yp)-(max(yp)-min(yp)); 
        lys=max(yp)+(max(yp)-min(yp)); 
        close 
        semilogy(x,h) 
        axis([lxi lxs lyi lys]) 
        hold on 
        scatter (xp,yp,'o') 
        continuar=input(['Os pontos para suavização estão em torno do '... 
            'máximo? (s/n): ','s']); 
        if continuar=='n' 
            clear('xp','yp') 
        end 
    end 
    coef=polyfit(xp,yp,2); 
    xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
    disp(['A Frequencia Natural calculada vale ' num2str(xmax) ' Hz.']);  
    for i=1:1:npis 
        xi(npis+1-i)=(fi-i+(npis-1)/2)*df; 
        yi(npis+1-i)=coef(1)*xi(npis+1-i).^2+coef(2)*xi(npis+1-i)+coef(3); 
    end 
    close 
    semilogy(x,h) 
    axis([lxi lxs lyi lys]) 
    hold on 
    scatter (xp,yp,'.') 
    hold on 
    plot (xi,yi,'k') 
    plot([xmax xmax], [0.1*min(h) (5/2)*max(h)],'r') 
    i=round(xmax/(df)); 
    if real(y(i))>0 
        if imag(y(i))>0 
            fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        else 
            fas=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        end 
    else 
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        if imag(y(i))>0 
            fas=180-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        else 
            fas=-180+(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
        end 
    end     
    disp(['A fase nesta frequência está próximo de ',num2str(fas),'º.']) 
    armz=input('Armazenar a Frequencia Natural no vetor FN? (s/n): ','s'); 
    if armz=='s' 
        md=input('Entre com a posição de armazenamento no vetor FN: '); 
        FN(md)=xmax; 
        FASE(md)=fas; 
        PT(md)=p; 
    end 
end 
if auto==4 
    close 
    chute=2*df; 
    enc=0; 
    fi=round(chute/df+1); 
    ni=round(1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774);     
    while ((chute/df)+ni<tam(1))&&enc~=1 
        disp(' ') 
        fi=round(chute/df+1); 
        ni=round(1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774); 
        if mod(ni,2)==0 
            ni=ni+1; 
        end 
        for i=1:1:ni 
            xp(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
            yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
        end 
        coef=polyfit(xp,yp,2); 
        xmax=-coef(2)/(2*coef(1));       
        if coef(1)>0 
            chute=chute+df; 
        else 
            chute=max(xp); 
        end 
        coef(1)=1; 
        while (xmax<(min(xp)+(max(xp)-(min(xp)))/4)||xmax>(max(xp)-... 
                (max(xp)-min(xp))/4)||coef(1)>0)&&(enc~=1) 
            fi=round(chute/df+1); 
            ni=round(1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774); 
            if mod(ni,2)==0 
                ni=ni+1; 
            end 
            if fi+ni<tam(1) 
                clear('xp','yp') 
                for i=1:1:ni 
                    xp(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
                    yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
                end 
            else 
                enc=1; 
            end           
            if enc==0 
                coef=polyfit(xp,yp,2); 
                xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
                if coef(1)>0 
                    chute=chute+df; 
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                else 
                    chute=max(xp); 
                end        
            end 
        end 
        if enc==0             
            for i=1:1:ni 
                xi(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
                yi(ni+1-i)=coef(1)*xi(ni+1-i).^2+coef(2)*xi(ni+1-i)+... 
                    coef(3); 
            end 
            close 
            semilogy(x,h) 
            hold on 
            scatter(xp,yp,'.') 
            hold on 
            plot(xi,yi,'k') 
            plot([xmax xmax],[0.1*min(h) (5/2)*max(h)],'r') 
            disp(['A confira no gráfico se frequência natural vale ' ... 
                num2str(xmax) 'Hz.']) 
            i=round(xmax/(df)); 
            if real(y(i))>0 
                if imag(y(i))>0 
                    fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                else 
                   fas=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                end 
            else 
                if imag(y(i))>0 
                    fas=180-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                else 
                    fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i))))-180; 
                end 
            end 
            disp(['A fase nesta frequência vale aproximadamente ' ... 
                num2str(fas) 'º.']) 
            armz=input... 
                ('Armazenar a Frequencia Natural no vetor FN?(s/n): ','s'); 
            if armz=='s' 
                md=input(['Entre com a posição de armazenamento no '... 
                    'vetor FN: ']); 
                FN(md)=xmax; 
                FASE(md)=fas; 
                PT(md)=p; 
            end 
            chute=chute+df; 
        end 
    end 
end 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
disp ('Fim da Rotina.') 

 

 

7.5 Apêndice 5: Rotina para Determinar o Fator de Amortecimento pelo 

Método de 3dB de Bandwidth 
 

clc 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
disp(['É necessário conhecer a frequência natural do sistema a partir'... 
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    'da qual se extrairá o fator de amortecimento.']) 
continuar=1; 
while continuar==1 
    disp('1 - Extrair a frequência natural.') 
    disp('2 - Entrar com a frequência natural.')  
    disp('3 - A frequencia natural está armazenada no vetor FN.') 
    fc=input('Entre com uma das opções acima: '); 
    if fc~=1&&fc~=2&&fc~=3 
        disp('Opção inválida.') 
    else 
        continuar=0; 
    end         
end 
if fc==2 
    afn=input('Entre com a frequência natural: '); 
    p=input(['Entre com o ponto ensaiado através do qual se extraiu '... 
        'a frequência natural: ']); 
end 
if fc==3 
    tfn=size(FN); 
    j=1; 
    for i=1:1:tfn(2) 
        if FN(i)~=0 
            afn(j)=FN(i); 
            j=j+1; 
        end 
    end 
    p=input(['Entre com o ponto ensaiado através do qual se extraiu '... 
        'a frequência natural: ']); 
end 
if fc==1 
    p=input(['Entre com o ponto ensaiado através do qual se extrairá '... 
        'a frequência natural: ']); 
    disp(' ') 
    afn(1)=ffn(FP,CP,p); 
end 
disp(' ') 
disp('ATENÇÃO: A rotina fechará todos os gráficos abertos.') 
continuar2='n'; 
while continuar2~='s' 
    continuar=1; 
    while continuar==1 
        disp(['É possível obter o fator de amortecimento a partir de '... 
            'um dos 3 métodos empregados abaixo: ']) 
        disp('1 - Não suaviza a FRF e aplica o método de 3 dB Bandwidth.') 
        disp('2 - Suaviza a FRF e aplica o método de 3 dB Bandwidth.') 
        disp('3 - Encerrar.') 
        met=input ('Escolha uma das opções acima: '); 
        if met==1||met==2||met==3 
            continuar=2; 
        else 
            disp('Opção inválida.') 
        end 
    end 
    disp(' ') 
    close all 
    x=FP(:,p); 
    y=CP(:,p); 
    df=x(2)-x(1); 
    tam=size(x); 
    for i=1:1:tam(1) 
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        h(i)=sqrt((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2); 
    end 
    if met==1 
        semilogy(x,h,'k') 
        tamfn=size(afn); 
        hold on 
        for j=1:1:tamfn(2) 
            jtxt=char(num2str(j)); 
            fi=round(afn(j)/df+1); 
            xmax=x(fi); 
            ymax=h(fi); 
            ymaxr2=ymax/sqrt(2);      
            fi1=fi; 
            x1=xmax; 
            y1=ymax; 
            while y1>=ymaxr2 
                x1=x1+df; 
                fi1=fi1+1; 
                y1=h(fi1); 
            end 
            fi2=fi; 
            x2=xmax; 
            y2=ymax; 
            while y2>=ymaxr2 
                x2=x2-df; 
                fi2=fi2-1; 
                y2=h(fi2); 
            end 
            scatter(x2,y2,'o') 
            scatter(x1,y1,'o') 
            if fc==3 
                text(x1,y1,['\leftarrow', jtxt,'d']) 
                text(x2,y2,[jtxt,'e','\rightarrow'],... 
                    'HorizontalAlignment','right') 
            end             
            fator(j)=abs(x2-x1)/(2*xmax); 
            if tamfn==1 
                disp(['O fator de amortecimento vale: ' num2str(fator(1))]) 
                armz=input(['Armazenar o fator de amortecimento no '... 
                    'vetor FA? (s/n): '],'s'); 
                if armz=='s' 
                    md=input(['Entre com a posição de armazenamento no '... 
                        'vetor FA: ']); 
                    FA(md)=fator(1); 
                end 
            else 
                disp(['O fator de amortecimento calculado em torno da '... 
                    num2str(j) 'º frequência natural vale: '... 
                    num2str(fator(j))]) 
                FA(j)=fator(j); 
            end 
        end 
    end 
    if met==2 
        semilogy(x,h,'k') 
        tamfn=size(afn); 
        hold on 
        for j=1:1:tamfn(2) 
            clear('xp','yp') 
            jtxt=char(num2str(j)); 
            fi=round(afn(j)/df+1); 
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            ni=round((1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774)); 
            if mod(ni,2)==0 
                ni=ni+1; 
            end 
            for i=1:1:ni; 
                xp(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
                yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
            end 
            coef=polyfit(xp,yp,2); 
            xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
            ymax=coef(1)*xmax^2+coef(2)*xmax+coef(3); 
            ymaxr2=ymax/sqrt(2); 
            fi1=fi; 
            x1=xmax; 
            y1=ymax; 
            while y1>=ymaxr2 
                clear('xp','yp') 
                x1=x1+df; 
                fi1=fi1+1; 
                ni=round((1*10^-5*fi1^2+0.0161*fi1+4.774)); 
                if mod(ni,2)==0 
                    ni=ni+1; 
                end 
                for i=1:1:ni; 
                    xp(ni+1-i)=(fi1-i+(ni-1)/2)*df; 
                    yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
                end 
                coef=polyfit(xp,yp,2); 
                y1=coef(1)*x1^2+coef(2)*x1+coef(3);     
            end 
            scatter(xp,yp,'.') 
            fi2=fi; 
            x2=xmax; 
            y2=ymax; 
            while y2>=ymaxr2 
                clear('xp','yp') 
                x2=x2-df; 
                fi2=fi2-1; 
                ni=round((1*10^-5*fi2^2+0.0161*fi2+4.774)); 
                if mod(ni,2)==0 
                    ni=ni+1; 
                end 
                for i=1:1:ni; 
                    xp(ni+1-i)=(fi2-i+(ni-1)/2)*df; 
                    yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
                end 
                coef=polyfit(xp,yp,2); 
                y2=coef(1)*x2^2+coef(2)*x2+coef(3);     
            end 
            scatter(xp,yp,'.') 
            scatter(x2,y2,'o') 
            scatter(x1,y1,'o') 
            if fc==3 
                text(x1,y1,['\leftarrow',jtxt,'d']) 
                text(x2,y2,[jtxt,'e','\rightarrow'],... 
                    'HorizontalAlignment','right') 
            end 
            fator(j)=abs(x2-x1)/(2*xmax); 
            if tamfn==1 
                disp(['O fator de amortecimento vale: ' num2str(fator(1))]) 
                armz=input(['Armazenar o fator de amortecimento no '... 
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                    'vetor FA? (s/n): '],'s'); 
                if armz=='s' 
                    md=input(['Entre com a posição de armazenamento no '... 
                        'vetor FA: ']); 
                    FA(md)=fator(1); 
                end 
            else 
                disp(['O fator de amortecimento calculado em torno da '... 
                    num2str(j) 'º frequência natural vale: '... 
                    num2str(fator(j))]) 
                FA(j)=fator(j); 
            end 
        end 
    end 
    if met~=3 
        continuar2=input('Encerrar a rotina? (s/n): ','s'); 
    else 
        continuar2='s'; 
    end     
end 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
disp('Fim da Rotina.') 

 

 

7.6 Apêndice 6: Rotina para Determinar os Modos de Vibração de 

Sistemas 1D 
 

clc 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
tam=size(FP); 
disp(['Para obter os modos de vibração, primeiro é necessário conhecer '... 
    'a frequência natural.']) 
continuar=1; 
while continuar==1 
    disp('1 - Extrair a frequência natural.') 
    disp('2 - Digitar a frequência natural.') 
    disp('3 - Ler a frequência natural do vetor FN.') 
    exfn=input ('Escolha uma das opções acima: '); 
    if exfn ~=1||exfn ~=2||exfn ~=3 
        continuar=2; 
    else 
        disp('Opção inválida.') 
    end 
end 
disp(' ') 
if exfn==1 
    disp(['ATENÇÃO: Todos os gráficos serão fechados. Encerre o '... 
        'programa para não fechar.']) 
    p=input('Entre com o ponto para extrair a frequência natural: '); 
    close all 
    fn=ffn(FP,CP,p); 
end 
if exfn==2 
    fn=input('Entre com a frequência natural: '); 
end  
if exfn==3 
    p=input('Entre com a posição da frequência natural no vetor: '); 
    fn=FN(p); 
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end 
df=(FP(2,1)-FP(1,1)); 
fifn=round((fn/df)+1); 
for p=1:1:tam(2) 
    for j=1:1:3 
        y=CP(fifn+j-2,p); 
        h(j)=sqrt((real(y))^2+(imag(y))^2); 
        x(j)=FP(fifn+j-2,p); 
    end 
    coef=polyfit(x,h,2); 
    xfn=-coef(2)/(2*coef(1)); 
    hfn(p)=coef(1)*xfn*xfn+coef(2)*xfn+coef(3); 
    fas=ffase(FP,CP,fn,p); 
    if fas<=0 
        hfn(p)=-hfn(p); 
    end 
end 
disp(' ') 
for i=1:1:tam(2) 
    dist(i)=input(['Entre com a distância entre o ' num2str(i) ... 
        '° ponto de excitação e a extremidade de referência: ']); 
end 
tb=input('Entre com o tamanho total do sistema: ');  
disp(' ') 
cc=100; 
while cc >=7||cc<=0 
    disp('As possíveis condições de contorno estão listadas abaixo: ') 
    disp('1 - sistema livre nas duas extremidades (interpolação)') 
    disp('2 - sistema rotulado em uma extremidade (interpolação)') 
    disp('3 - sistema engastado em uma extremidade (regressão polinomial)') 
    disp('4 - sistema rotulado nas duas extremidades (interpolação)') 
    disp('5 - sistema livre (regressão polinomial)')     
    disp(['6 - sistema livre (interpolação) com gráfico teórico de '...  
        'corpo unidimensional para comparação de amplitudes.']) 
    cc=input(['Entre com o número correspondente a condição de contorno'... 
        'do sistema: ']); 
    cc=round(cc); 
end 
if cc==1 
    figure 
    xq=0:tb/50:tb; 
    vq1=interp1(dist,hfn,xq,'spline'); 
    hmax=max(abs(vq1)); 
    hfn=hfn/hmax; 
    vq1=vq1/hmax; 
    plot(dist,hfn,'ok',xq,vq1,'k'); 
    xlim([0 tb]); 
    title('Modo de Vibração do Sistema Livre Livre'); 
end 
if cc==2 
    for i=tam(2):-1:1 
        dist(i+1)=dist(i); 
        hfn(i+1)=hfn(i); 
    end         
    dist(1)=0; 
    hfn(1)=0; 
    figure 
    xq=0:tb/50:tb; 
    vq1=interp1(dist,hfn,xq,'spline'); 
    hmax=max(abs(vq1)); 
    hfn=hfn/hmax; 
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    vq1=vq1/hmax; 
    plot(dist,hfn,'ok',xq,vq1,'k'); 
    xlim([0 tb]); 
    title('Modo de Vibração do Sistema Rotulado Livre'); 
end 
if cc==3; 
    clear x y fn  
    grau=input(['Entre com o grau da interpolação (sugestão: 2 para 1º '... 
        'modo, 3 para 2º modo, etc.): ']); 
    x=dist; 
    y=hfn; 
    b=zeros(tam(2),tam(2)+1); 
    for i=1:1:tam(2); 
        for j=1:1:tam(2); 
            for k=1:1:tam(2); 
                b(k,i)=x(j)^(i+k+2)+b(k,i); 
            end 
        end 
    end 
    for j=1:1:tam(2); 
        for i=1:1:tam(2); 
            b(j,tam(2)+1)=b(j,tam(2)+1)+y(i)*x(i)^(j+1); 
        end 
    end 
    grau=grau-1; 
    c=b; 
    clear b 
    t=size(c); 
    for i=1:1:grau 
        for j=1:1:grau 
            b(i,j)=c(i,j); 
        end 
        b(i,j+1)=c(i,t(2)); 
    end 
    tama=size(b); 
    for k=1:1:(tama(1)-1) 
        for i=(k+1):1:tama(1) 
            m=b(k,k)/b(i,k); 
            for j=k:1:tama(2) 
                b(i,j)=b(i,j)*m-b(k,j); 
            end 
        end 
    end 
    for i=tama(1):-1:1 
        j=tama(1); 
        soma=0; 
        while j>i 
            soma=soma+b(i,j)*a(j); 
            j=j-1; 
        end 
        a(i)=(b(i,tama(2))-soma)/b(i,i); 
    end 
    m=5; %A discretização do gráfico é de 1/m. 
    for i=1:1:round(tb)*m 
        n(i)=i/m; 
        fn(i)=0; 
        for j=1:1:grau 
            fn(i)=fn(i)+a(j)*n(i).^(j+1); 
        end 
    end 
    figure 
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    hmax=max(abs(fn)); 
    fn=fn/hmax; 
    y=y/hmax; 
    plot(n,fn,'k') 
    hold on 
    scatter(x,y,'k') 
    title('Modo de Vibração do Sistema Engastado Livre'); 
end 
if cc==4 
    for i=tam(2):-1:1 
        dist(i+1)=dist(i); 
        hfn(i+1)=hfn(i); 
    end     
    dist(1)=0; 
    hfn(1)=0;         
    dist(tam(2)+1)=tb; 
    hfn(tam(2)+1)=0; 
    figure 
    xq=0:tb/50:tb; 
    vq1=interp1(dist,hfn,xq,'spline'); 
    plot(dist,hfn,'ok',xq,vq1,'k'); 
    xlim([0 tb]); 
    title('Modo de Vibração do Sistema Rotulado Rotulado'); 
end  
if cc==5   
    gr=input('Entre com o grau da interpolação: '); 
    coef=polyfit(dist,hfn,gr);         
    figure 
    xq=0:tb/50:tb; 
    vq1=coef(1)*xq.^2+coef(2)*xq+coef(3); 
    plot(dist,hfn,'ok',xq,vq1,'k'); 
    xlim([0 tb]); 
    title(['Modo de Vibração do Sistema Livre Livre com Regressão '... 
        'Polinomial']); 
end 
if cc==6 
    nm=input('Entre com o número do modo: '); 
    figure 
    xq=0:tb/50:tb; 
    vq1=interp1(dist,hfn,xq,'spline'); 
    hmax=max(abs(vq1)); 
    hfn=hfn/hmax; 
    vq1=vq1/hmax; 
    plot(dist,hfn,'ok',xq,vq1,'k'); 
    xlim([0 tb]); 
    if nm==1 
        minabsvq1=abs(min(vq1)); 
        vq1=vq1+minabsvq1;    
    end 
    xt=0:tb/50:tb; 
    maxvq1=max(vq1); 
    if nm==1 
        yt=maxvq1*sin((nm*pi*xq.^1)/tb); 
        yt=yt-minabsvq1; 
    else 
        yt=(maxvq1)*sin((nm*pi*xq.^1)/tb); 
    end 
    hold on 
    plot(xt,yt) 
    title(['Modo de Vibração do Sistema Livre Livre Comparando com '... 
        'Magnitudes da Curva Teórica de Corpo Unidimesional']); 
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end 
clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD 
disp('Fim da Rotina.') 

 

 

7.7 Apêndice 7: Função para Determinar Frequências Naturais 
 

function freqnat=ffn(FP,CP,p) 
    clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD p 
    disp(['A rotina permite o usuário encontrar a frequência natural '... 
        'através dos seguintes métodos:'])  
    armz='n'; 
    while armz=='n' 
        continuar=1; 
        while continuar==1 
            disp(['1 - Método automático com FRF suavizada (para FRFs '... 
                'com grandes oscilações pontuais.)']) 
            disp('2 - Método automático sem suavização.') 
            disp(['3 - Método manual com FRF suavizada (para o caso de'... 
                'os métodos automáticos falharem.)']) 
            auto=input ('Escolha uma das opções acima: '); 
            if auto~=1&&auto~=2&&auto~=3 
                disp ('Opção inválida.') 
            else 
                continuar=0; 
            end     
        end 
        clear('xp','yp','xi','yi') 
        if auto==1 
            x=FP(:,p); 
            y=CP(:,p); 
            tam=size(CP); 
            df=x(2)-x(1); 
            for i=1:1:tam(1) 
                h(i)=sqrt((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2); 
            end 
            disp('Será exibido um gráfico da Magnitude x Frequência...') 
            close 
            semilogy(x,h) 
            chute=input('Digite um valor próximo da frequência natural: '); 
            fi=round(chute/df+1); 
            ni=round(1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774); 
            if mod(ni,2)==0 
                ni=ni+1; 
            end 
            for i=1:1:ni; 
                xp(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
                yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
            end 
            coef=polyfit(xp,yp,2); 
            xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
            deriv=2*coef(1)*(chute)+coef(2);     
            if coef(1)>0 
                if deriv>0 
                    chute=chute+df; 
                else 
                    chute=chute-df; 
                end 
            else 
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                if deriv>0 
                    chute=max(xp); 
                else 
                    chute=min(xp); 
                end 
            end 
            coef(1)=1; 
            while xmax<min(xp)||xmax>max(xp)||coef(1)>0 
                fi=round(chute/df+1); 
                ni=round(1*10^-5*fi^2+0.0161*fi+4.774); 
                if mod(ni,2)==0 
                    ni=ni+1; 
                end 
                clear('xp','yp','xi','yi') 
                for i=1:1:ni; 
                    xp(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
                    yp(ni+1-i)=h(1+(xp(ni+1-i))/df); 
                end 
                coef=polyfit(xp,yp,2); 
                xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
                deriv=2*coef(1)*(chute)+coef(2);     
                if coef(1)>0 
                    if deriv>0 
                        chute=chute+df; 
                    else 
                        chute=chute-df; 
                    end 
                else 
                    if deriv>0 
                        chute=max(xp); 
                    else 
                        chute=min(xp); 
                    end 
                end 
            end            
            for i=1:1:ni; 
                xi(ni+1-i)=(fi-i+(ni-1)/2)*df; 
                yi(ni+1-i)=coef(1)*xi(ni+1-i).^2+coef(2)*xi(ni+1-i)+... 
                    coef(3); 
            end 
            close 
            semilogy(x,h) 
            hold on 
            scatter (xp,yp,'.') 
            hold on 
            plot (xi,yi,'k') 
            plot([xmax xmax],[0.01 (5/2)*max(h)],'r') 
            disp(['A frequencia natural vale ' num2str(xmax) 'Hz.']) 
            i=round(xmax/(df)+1); 
            if real(y(i))>0; 
                if imag(y(i))>0; 
                    fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                else 
                    fas=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                end 
            else 
                if imag(y(i))>0; 
                    fas=180-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                else 
                    fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i))))-180; 
                end 
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            end 
            disp(['A fase nesta frequência vale aproximadamente '... 
                num2str(fas) 'º.']) 
            armz=input('A Frequencia Natural está correta? (s/n): ','s'); 
            if armz=='s' 
                freqnat=xmax; 
            else 
                disp(' ') 
                disp('A rotina será reiniciada.') 
            end 
        end 
        if auto==2    
            x=FP(:,p); 
            y=CP(:,p); 
            tam=size(CP); 
            df=x(2)-x(1); 
            for i=1:1:tam(1) 
                h(i)=sqrt((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2); 
            end 
            disp('Será exibido um gráfico da Magnitude x Frequência...') 
            close 
            semilogy(x,h) 
            chute=input(['Digite uma frequência próxima a Frequencia'... 
                'Natural: ']); 
            fi=round(chute/df+1); 
            h1=h(fi); 
            h2=h(fi+1); 
            if h1<h2; 
                while h1<h2; 
                    h1=h2; 
                    h2=h(fi+2); 
                    fi=fi+1; 
                end 
            else 
                h2=h(fi); 
                h1=h(fi+1); 
            end 
            npis=5; 
            clear('xp','yp','xi','yi')    
            for i=1:1:npis; 
                xp(npis+1-i)=(fi-i+(npis-1)/2)*df; 
                yp(npis+1-i)=h(fi-i+((npis+1)/2)); 
            end 
            lxi=xp(1)-npis*df; 
            lxs=xp(npis)+npis*df; 
            lyi=min(yp)-(max(yp)-min(yp)); 
            lys=max(yp)+(max(yp)-min(yp)); 
            close 
            semilogy(x,h) 
            axis([lxi lxs lyi lys]) 
            hold on 
            scatter(xp,yp)        
            coef=polyfit(xp,yp,2); 
            xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
            disp(['A Frequencia Natural mais próxima do ponto é '... 
                num2str(xmax) ' Hz']); 
            disp(['Confira o valor no gráfico. Uma linha vertical'... 
                'representando a frequência natural deve coincidir com'... 
                'um pico de Magnitude.']) 
            close 
            semilogy(x,h) 
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            hold on 
            plot([xmax xmax],[0.01 (5/2)*max(h)],'r') 
            i=round(xmax/(df)+1); 
            if real(y(i))>0 
                if imag(y(i))>0 
                    fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                else 
                    fas=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                end 
            else 
                if imag(y(i))>0; 
                    fas=180-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                else 
                    fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i))))-180; 
                end 
            end 
            disp(['A fase nesta frequência vale aproximadamente '... 
                num2str(fas) 'º.']) 
            armz=input('A Frequencia Natural está correta? (s/n): ','s'); 
            if armz=='s' 
                freqnat=xmax; 
            else 
                disp(' ') 
                disp('A rotina será reiniciada.') 
            end 
        end 
        if auto==3     
            x=FP(:,p); 
            y=CP(:,p); 
            tam=size(CP); 
            df=x(2)-x(1); 
            for i=1:1:tam(1) 
                h(i)=sqrt((real(y(i)))^2+(imag(y(i)))^2); 
            end 
            disp('Será exibido um gráfico da Magnitude x Frequência...') 
            close 
            semilogy(x,h)     
            continuar='n'; 
            while continuar=='n'  
                close 
                semilogy(x,h) 
                chute=input(['Digite uma frequência próxima a '... 
                    'Frequencia Natural: ']); 
                lxi=chute-200*df; 
                lxs=chute+200*df; 
                for i=lxi/df:1:lxs/df 
                    vtz(1+i-(lxi/df))=h(i); 
                end 
                lyi=min(vtz); 
                lys=max(vtz); 
                close 
                semilogy(x,h) 
                axis([lxi lxs lyi lys]) 
                hold on 
                plot([chute chute],[0.01 (5/2)*max(h)],'r') 
                fi=round( chute/df + 1 ); 
                npis=input('Entre com o número de pontos para suavizar: '); 
                npis=round(npis); 
                if mod(npis,2)==0 
                    npis=npis+1; 
                end      
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                for i=1:1:npis 
                    xp(npis+1-i)=(fi-i+(npis-1)/2)*df; 
                    yp(npis+1-i)=h(1+(xp(npis+1-i))/df); 
                end 
                lxi=xp(1)-npis*df; 
                lxs=xp(npis)+npis*df; 
                lyi=min(yp)-(max(yp)-min(yp)); 
                lys=max(yp)+(max(yp)-min(yp)); 
                close 
                semilogy(x,h) 
                axis([lxi lxs lyi lys]) 
                hold on 
                scatter(xp,yp,'o') 
                continuar=input(['Os pontos para suavização estão em '... 
                    'torno do máximo? (s/n): '],'s'); 
                if continuar=='n' 
                    clear('xp','yp','xi','yi') 
                end 
            end 
            coef=polyfit(xp,yp,2); 
            xmax=-coef(2)/(2*coef(1)); 
            disp(['A Frequencia Natural calculada vale ' ... 
                num2str(xmax) ' Hz.']); 
            for i=1:1:npis; 
                xi(npis+1-i)=(fi-i+(npis-1)/2)*df; 
                yi(npis+1-i)=coef(1)*xi(npis+1-i).^2+... 
                    coef(2)*xi(npis+1-i)+coef(3); 
            end 
            close 
            semilogy(x,h) 
            axis([lxi lxs lyi lys]) 
            hold on 
            scatter(xp,yp,'.') 
            hold on 
            plot(xi,yi,'k') 
            plot([xmax xmax],[0.01 (5/2)*max(h)],'r') 
            i=round(xmax/(df)+1); 
            if real(y(i))>0 
                if imag(y(i))>0 
                    fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                else 
                    fas=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                end 
            else 
                if imag(y(i))>0 
                    fas=180-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
                else 
                    fas=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i))))-180; 
                end 
            end     
            disp(['A fase nesta frequência vale aproximadamente '... 
                num2str(fas),'º.']) 
            armz=input('A Frequencia Natural está correta? (s/n): ','s'); 
            if armz=='s' 
                freqnat=xmax; 
            else 
                disp(' ') 
                disp('A rotina será reiniciada.') 
            end 
        end 
    end 
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    clearvars -except CP FP FN FASE PT FA MD p freqnat 
    close 
end 

 

 

7.8 Apêndice 8: Função para Determinar o Ângulo de  Fase 
 

function fasfn = ffase (FP,CP,fn,p) 
    clear('fas','i','tam','x','y') 
    y=CP(:,p); 
    x=FP(:,p); 
    df=x(2)-x(1); 
    tam=size(x); 
    fas=0:1:tam(1)-1; 
    i=1; 
    while i<=tam(1) 
        if real(y(i))>0 
            if imag(y(i))>0 
                fas(i)=(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
            else 
                fas(i)=-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
            end 
        else 
            if imag(y(i))>0 
                fas(i)=180-(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
            else 
                fas(i)=-180+(180/pi)*atan(abs(imag(y(i)))/abs(real(y(i)))); 
            end 
        end 
        i=i+1; 
    end 
    fifn=round((fn/df)+1); 
    fasfn=fas(fifn);     
    clear('fas','i','p','tam','x','y') 
end 

 

 

7.9 Apêndice 9: Rotina Elaborada no Mathematica 9.0.0 para Determinar 

o Fator de Amortecimento pela Regressão Usando Curva Teórica 
 

a1 = Import[“ARQUIVO”] 

FREQ1 = Flatten[a1[[1]]]; 

h1 = Flatten[a1[[2]]]; 

dataH1 = Table[ {FREQ1[[i]], Sqrt[(Re[h1[[i]]])^2 + (Im[h1[[i]]])^2]}, 

{i, 1, 1600 + 1, 1}]; 

datafase1 =  Table[{FREQ1[[i]], If[ Re[h1[[i]]] > 0, If[Im[h1[[i]]] > 0, 

(180/\[Pi])*ArcTan[Im[h1[[i]]]/Re[h1[[i]]]], -

(180/\[Pi])*ArcTan[Abs[Im[h1[[i]]]]/Abs[Re[h1[[i]]]]]], If[Im[h1[[i]]] > 0, 

180 - (180/\[Pi])*ArcTan[Abs[Im[h1[[i]]]]/Abs[Re[h1[[i]]]]], -180 + 

(180/\[Pi])*ArcTan[Abs[Im[h1[[i]]]]/Abs[Re[h1[[i]]]]]]]}, {i, 1, 1600 + 1, 

1}]; 

H1 = Interpolation[dataH1, InterpolationOrder -> 3]; 
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fase1 = Interpolation[datafase1, InterpolationOrder -> 3]; 

n = 0.060; 

min = (1 - n)*73.2; 

max = (1 + n)*73.2; 

pontos = 20; 

fa11 = Table[ {\[Omega], (H1[f] /. f -> \[Omega])}, {\[Omega], min, max, 

(max - min)/(pontos - 1)}]; 

fa1 = Table[ {\[Omega], 1/(H1[f] /. f -> \[Omega])^2}, {\[Omega], min, 

max, (max - min)/(pontos - 1)}]; 

p1 = 0; 

Do[ p1 = p1 + fa1[[i, 2]]*(fa1[[i, 1]])^4, {i, 1, pontos}] 

p2 = 0; 

Do[ p2 = p2 + (fa1[[i, 1]])^2, {i, 1, pontos}] 

p3 = 0; 

Do[ p3 = p3 + fa1[[i, 2]]*(fa1[[i, 1]])^6, {i, 1, pontos}] 

p4 = 0; 

Do[ p4 = p4 + (fa1[[i, 1]])^4, {i, 1, pontos}] 

p5 = 0; 

Do[ p5 = p5 + fa1[[i, 2]]*(fa1[[i, 1]])^8, {i, 1, pontos}] 

p6 = 0; 

Do[ p6 = p6 + (fa1[[i, 1]])^6, {i, 1, pontos}] 

p7 = 0; 

Do[ p7 = p7 + (fa1[[i, 1]])^8, {i, 1, pontos}] 

a1 = (p1 p4^2 + p2^2 p5 - p2 (p3 p4 + p1 p6) - p4 p5 pontos + p3 p6 

pontos)/(p4^3 + p2^2 p7 + p6^2 pontos - p4 (2 p2 p6 + p7 pontos)); 

a2 = (p3 p4^2 - p2 p4 p5 - p1 p4 p6 + p1 p2 p7 + p5 p6 pontos - p3 p7 

pontos)/(p4^3 - 2 p2 p4 p6 + p2^2 p7 + p6^2 pontos - p4 p7 pontos); 

a3 = (p4^2 p5 - p2 p5 p6 + p1 p6^2 + p2 p3 p7 - p4 (p3 p6 + p1 

p7))/(p4^3 + p2^2 p7 + p6^2 pontos - p4 (2 p2 p6 + p7 pontos)); 

Print["a1 = ", a1]; 

Print["a2 = ", a2]; 

Print["a3 = ", a3]; 

Print["\[Xi] = ", Sqrt[(a2 Sqrt[a3])/Sqrt[a1] + 2 a3]/(2 Sqrt[a3])] 


