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paráveis, serei imensamente grato pelo seus cuidados preciosos.

Ao meu pai, Edilton, pelo amor, incentivo e apoio de sempre, em todos os momentos.

Tenho muito orgulho de te-lo como exemplo de profissional e amante do conhecimento.
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Mecânico, e que até hoje continuam presentes em minha vida, em especial, a Murilo
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RESUMO

Modelos avançados de cálculo podem ser usados para resolver equações diferen-
ciais que caracterizam diversos problemas de engenharia, a exemplo de problemas de
análise de tensão e deformação e dinâmica de estruturas metálicas. Entre estes mode-
los, destaca-se o Método dos Elementos Finitos (MEF), ferramenta numérica bastante
utilizada, devido à versatilidade de suas rotinas computacionais, sendo aplicado em pra-
ticamente todos os ramos da engenharia. O propósito deste trabalho consiste em criar
um modelo matemático que descreva, de forma satisfatória, o comportamento dinâmico
de estruturas metálicas, através da análise modal das frequências naturais e amplitudes
de vibração, com escopo tangente a técnica de modelamento dos elementos finitos. Desse
modo, elabora-se modelos matemáticos enlaçados pelas condições de contorno e proprie-
dades do material da estrutura em estudo. Tal análise refere-se ao estudo de uma base
de máquina rotativa submetida a carregamentos dinâmicos, gerados pela excitação trans-
mitida da máquina à base. Os modelos são criados de modo que simulem as distorções
geométricas da estrutura à ńıveis vibracionais. Embora os diversos modelos de estrutu-
ras apresentem caracteŕısticas particulares, intenta-se elaborar uma rotina computacional
para cálculo das frequências naturais de vibração, bem como as amplitudes vibratórias
em estruturas, a exemplo de bases de máquinas, através do MEF, contemplando o vasto
campo de variantes estruturais existentes. Por fim, determina-se os pontos mais cŕıticos ao
longo das estrutura, através da análise de frequências naturais, mapeando as frequências
de ressonância, bem como a amplitude dos pontos cŕıticos e o seu coeficiente de segurança.
Não obstante, os resultados da análise numérica de vibrações refletem bem as distorções
previstas para estrutura, na medida que estes estão consoantes com os valores de ampli-
tude e frequências naturais calculados através de softwares comerciais. Dessa forma, as
funções FRF e gráficos de deslocamento da estrutura traduzem bem o comportamento
estimado para dinâmica da fundação exposta a forças de desbalanceamento rotativo. De-
monstrando assim, a alta eficiência do MEF na solução de problemas na área estrutural,
a exemplo da análise dinâmica de estruturas metálicas.

Palavras-chave: máquinas rotativas, MEF, vibrações, dinâmica, estruturas.



ABSTRACT

Advanced models of calculation can be used to solve differential equations that
characterize several engineering problems, such as problems of stress and strain analysis
and dynamics of metallic structures. Among these models, the Finite Element Method
(MEF), a numerical tool widely used, stands out due to the versatility of its computational
routines, being applied in practically all branches of engineering. The purpose of this work
is to demonstrate a mathematical model that satisfactorily describes the dynamic behavior
of metallic structures through the modal analysis of the natural vibration and amplitude
of frequencies, with a tangent scope to the finite element modeling technique. In this way,
we elaborate mathematical models entangled by the boundary conditions and properties
of the material of the structure under study. Such analysis refers to the study of a rotating
machine base subjected to dynamic loads, generated by the load transmitted from the
machine to the base. Models are created so that they faithfully simulate the geometric
distortions of the structure at vibrational levels. Although the various structural models
have particular characteristics, a computational routine is elaborated through the Scilab
software for calculation of natural frequencies of vibration, as well as vibratory amplitudes
in structures, such as machine bases, through MEF, contemplating the vast field of existing
structural variants. Finally, the most critical points along the structure are determined
by the analysis of natural frequencies, mapping the resonance frequencies, as well as the
amplitude of the critical points and their safety coefficient. Nevertheless, the results of
the numerical analysis of vibrations reflect well the distortions envisaged for structure, as
they are consonants with the amplitude values and natural frequencies calculated through
commercial software. So that, the FRF functions and graphs of displacement of the
structure translate well the estimated behavior for Foundation dynamics exposed to rotary
imbalance forces. Thus demonstrating the high efficiency of the MEF in the solution
of problems in the structural area, the example of the dynamic’s analysis of metallic
structures.

Keywords: rotating machines, finite element, vibrations, dynamic, structures.
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forçada amortecida (sobreposição modal) - regime transitório até os 1.2 s,
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fundação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.14 Respresentação das dimensões do modelo f́ısico utilizado na análise dinâmica
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fundação: base de máquina rotativa, discretização por elementos hexaédricos,

fixada no solo através do nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58, 59 e
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sujeita a vibração forçada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146



Lista de Tabelas

6.1 Frequências Naturais de Vibração da Fundação (Hz), calculadas com força apli-

cada nos nós 44 e 48 - Modos nas direções x, y e z . . . . . . . . . . . . . . . . 117

6.2 Frequências Naturais de Vibração da Fundação (Hz), calculadas com força apli-

cada nos nós 87 e 88 - Modos nas direções x, y e z . . . . . . . . . . . . . . . . 117

A.1 Deslocamentos nos nós da Estrutura, bloco engastado em uma superf́ıcie, com-

paração entre os resultados obtidos do modelo 1, 2 e NX NASTRAN, und. 10−12

m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

A.2 Frequências Naturais de Vibração - bloco engastado em uma superf́ıcie, com-

paração entre os resultados obtidos do modelo 1, 2 e NX NASTRAN, und. Hz 129

D.1 Frequências Naturais de Vibração da Fundação, comparação entre os resultados

obtidos do modelo da fundação e NX NASTRAN, und. Hz . . . . . . . . . . 136

16



Lista de Śımbolos
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1.5.1 Estruturação dos Caṕıtulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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4.1 Considerações Iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.2 Método dos Elementos Finitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.2.1 Método dos Reśıduos Ponderados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.2.2 Método de Galerkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.2.3 Discretização do Domı́nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.3 Formulação Elementos Hexaédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.3.1 Conceito de Elemento Isoparamétrico . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.3.2 Elemento Sólido Tridimensional Hexaédrico (bricks) . . . . . . . . . 75

4.3.3 Equação Matricial das Deformações e Matriz de Rigidez do Ele-

mento de Referência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.3.4 Matriz de Massa Consistente do Elemento . . . . . . . . . . . . . . 80

4.3.5 Matriz de Amortecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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Caṕıtulo 1

INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

Uma das premissas ao realizar qualquer análise ou projeto de estruturas mecânicas é

usar os prinćıpios da estática e dinâmica para determinar as forças externas e internas

agentes sobre seus vários elementos mecânicos, bem como a natureza e o tipo de mate-

rial que compõem a estrutura em estudo. Portanto, ao descrever as equações precisas da

resistência estática e dinâmica dos materiais - pautadas pelos conceitos de deflexão, esta-

bilidade e estreitamente ligadas aos carregamentos externos e as forças de corpo do sólido

- é de suma importância a compreensão do comportamento do material e desenvolvimento

de modelagem que se aproxime do fenômeno f́ısico em estudo.

De acordo com Ribas (2004), a modelagem matemática tem como objetivo interpretar

os mais diversos fenômenos do nosso cotidiano, devido ao poder que ela proporciona

pelas aplicações dos conceitos matemáticos. A modelagem, portanto, permite descrever,

analisar e compreender estes fenômenos com o propósito de gerar discussões reflexivas e

oportunizar a interferência humana no mundo material.

Ao Engenheiro Mecânico, essa ferramenta mostra-se essencial em sua atividade na área

de projeto, haja visto que a principal função deste profissional é solucionar problemas,

independente do foco de sua formação. Sendo assim, para obter resultados eficientes,

o engenheiro faz uso constante da modelagem matemática, buscando entender como as

propriedades mecânicas dos materiais são afetadas pela aplicação de cargas externas e

internas, sejam estáticas ou dinâmicas, em termos mensuráveis e o que elas represen-

tam, para que, ao projetar estruturas, os ńıveis de deformação, amplificados pelos efeitos

vibratórios, sejam aceitáveis e não ocorram falhas. Ressalta-se que as distribuições de

tensões e deformações, bem como os deslocamentos estruturais, podem ser determinadas

por ensaios experimentais ou análises teóricas e numéricas (CALLISTER, 2009). Por-

tanto, modelos avançados de cálculo podem ser usados para resolver equações diferenciais

24
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que caracterizam diversos problemas de engenharia, a exemplo de problemas de análise

dinâmica de bases de máquinas. Entre estes modelos, destaca-se o Método dos Elementos

Finitos (MEF), ferramenta numérica bastante utilizada, devido à versatilidade de suas

rotinas computacionais, sendo aplicado à praticamente todos os ramos da engenharia.

Outro desafio de suma importância para os engenheiros, ao analisar estruturas su-

jeitas à cargas dinâmicas, visa estabelecer as relações entre as propriedades dinâmicas

dos sistemas f́ısicos, manipulando a massa - inércia, a rigidez e o coeficiente de amorteci-

mento da estrutura, ao passo que o projeto mecânico atenda às exigências normatizadas.

Para tanto, tem-se como um dos fundamentos básicos da análise dinâmica, distanciar

as frequências naturais dos sistema, das frequências externas, dirimindo as probabilida-

des de ressonância, garantindo que o a estrutura mecânica não apresentará amplitudes

de vibrações fora dos valores admisśıveis. Entretanto, com intuito de atender às tais

exigências, é necessário que o engenheiro projetista esteja atento aos critérios antagônicos

de segurança, funcionalidade e conforto dos usuários.

Inúmeras bases de máquinas são projetadas empiricamente, por vezes, equivocada-

mente fundamentadas no cotidiano industrial por fabricantes. Diversas vezes, os mesmos

as dimensionam estipulando as caracteŕısticas de massa e rigidez como sendo um valor

respectivo a m e n vezes o valor da massa e rigidez das máquinas e equipamentos su-

portados pela base, desprezando parâmetros fundamentais da dinâmica das estruturas, a

exemplo do coeficiente de amortecimento. Tal procedimento não pode ser tolerado, visto

os significativos avanços da análise dinâmica estrutural obtidos nas ultimas décadas.

Segundo Neto (1989), em termos gerais a análise dinâmica em bases de máquinas

envolve:

• A definição dos critérios de desempenho da base;

• Determinação dos esforços dinâmicos gerados pela máquina;

• Levantamento do perfil de solo e sua interação com a base;

• Cálculo da resposta dinâmica e posterior comparação com parâmetros de desempe-

nho da base.

É importante salientar que além da etapa de projeto mencionada anteriormente, cabe

ao engenheiro projetista de fundações, acompanhar e verificar o desempenho da base

de máquina, pós instalada. Assim, através das informações de desempenho coletadas, é

posśıvel validar a metodologia utilizada para o cálculo e estabelecer hipóteses simplifica-

doras, mesmo nas formulações mais elaboradas. Além disso, os dados coletados na etapa

experimental são necessários para aferir novos procedimentos de análise e desenvolvimento

de novos projetos.
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Por fim, com intuito de obter modelos dinâmicos confiáveis, é necessário aprimo-

rar as técnicas de modelagem, incluindo a identificação das propriedades dinâmicas, a

análise modal e a formulação do comportamento dos diversos tipos de geometria e seus

parâmetros. Neste trabalho, enfoca-se o melhoramento de modelos numéricos aplicados à

dinâmica estrutural, através do estudo e desenvolvimento de metodologias e ferramentas

computacionais suficientemente robustas.

1.2 Justificativa e Relevância

Segundo Bessa (2000) dentre as aplicações do problema de cargas móveis, a análise da

interação entre máquina e base estrutural, constitui um dos maiores desafios enfrentados

pela engenharia estrutural dinâmica. As dificuldades estão na necessidade de se considerar

em um mesmo modelo, subsistemas de natureza distinta, interagindo entre si. O mesmo

afirma que por se tratar de um assunto de grande relevância para a engenharia, esforços

foram realizados com o intuito de se dar um tratamento matemático mais aprimorado,

visando o estudo de sistemas mais sofisticados, e que representem melhor a realidade de

sistemas estruturais dinâmicos.

Nesse contexto, a capacidade de prever o comportamento de máquinas e sistemas

de engenharia é de grande importância em todos os seus ńıveis: projeto, fabricação e

operação. Segundo Atkinson (1978), as metodologias preditivas são posśıveis porque

os engenheiros tiveram enorme progresso no entendimento do comportamento f́ısico dos

materiais e estruturas e desenvolveram modelos matemáticos, ainda que aproximados,

para descrever seu comportamento f́ısico.

Portanto, se as distorções causadas por carregamentos dinâmicos puderem ser deter-

minadas na fase de projeto através de análises numéricas, a exemplo deste trabalho, será

posśıvel reduzir os custos de manutenção e reparo a um tempo mı́nimo, e garantir um o

coeficiente ótimo de segurança para estruturas metálicas, neste caso bases de máquina em

aço.
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1.3 Objetivos

Geral

- Formular um modelo numérico detalhado, que descreva o comportamento dinâmico

de uma base (em aço isotrópico) de máquina rotativa, fixada ao solo, sob ação transversal

de uma carga dinâmica, através da análise de vibrações com escopo tangente a técnica de

modelagem por elementos finitos (MEF).

Espećıficos

- Realizar análise numérica da resposta dinâmica de sistemas complexos referentes

ao comportamento vibratório de estruturas metálicas através do Método dos Elementos

Finitos sob uma perspectiva modal.

- Desenvolver uma rotina computacional através de parâmetros com propriedades

mecânicas e tipos de fontes de carregamentos solicitantes.

- Comparar os resultados obtidos durante a pesquisa com aqueles adquiridos por meio

de softwares comerciais de análise em elementos finitos comumente usado em empresas

de análise estrutural mecânica e ou dados experimentais obtidos em referencial teórico.

- Adequar as variáveis computacionais as limitações f́ısicas e critérios de segurança

estabelecidos pelas normas reguladoras de análise e projetos de estruturas metálicas, a

exemplo NBR 8800.
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1.4 Conceitos Preliminares

Na presente dissertação incorporam-se técnicas avançadas em visão computacional

para análise dinâmica de estruturas metálicas. Implementam-se alguns algoritmos pauta-

dos nos conceitos da mecânica computacional, através do Método dos Elementos Finitos.

A metodologia utilizada estrutura-se nos conceitos descritos nas próximas seções.

1.4.1 Tipos de Análise Dinâmicas - Análise Modal e Análise Não

Linear

Muitos esforços foram desenvolvidos por estudiosos, com intuito de solucionar as

inúmeras equações de equiĺıbrio que modelam o comportamento dinâmico de estrutu-

ras, lançando mão de métodos numéricos, a exemplo do Método dos Elementos Finitos.

Destacando-se a Análise Não-Linear e a Análise Modal como as duas principais metodo-

logias matemáticas criadas para alcançar tal exito (AVELINO, 2008).

Segundo Cook et al. (2002) ao modelar um sistema estrutural mecânico, obtêm-se um

sistema de equações diferenciais dependentes entre si, Uma das formas de soluciona-las

ocorre da ideia de integrar tal sistema de forma direta. Assim, conforme os ”enlaces”ou

acoplamentos entre estas equações, deve-se integra-las simultaneamente, uma tarefa muito

trabalhosa, mas que em situações especificas torna-se um método necessário. Vale destacar

que o termo ”integração direta”refere-se ao fato de que, antes de proceder a integração

das equações, nenhuma transformação é efetuada sobre o sistema com intuito de facilitar

a sua solução.

Neste contexto, em linhas gerais, a Análise Não-Linear consiste em resolver o problema

dinâmico estrutural modelado por equações não-lineares, considerando o acoplamento

entre as tais equações do movimento obtidas através do modelo, solucionando-o de forma

direta, sem desacoplar o conjunto de equações.

Por outro lado, em muitos dos problemas estruturais dinâmicos, a exemplo daque-

les modelados por sistemas lineares, ao invés de iniciarmos a integração do sistema de

equações diferenciais com todas elas simultaneamente, pode-se, transformá-lo em um ou-

tro sistema equivalente, mais simples de ser resolvido. Tal modo de solução, corresponde

à desacoplar o sistema de equações. Ao passo que o sistema poderá ser solucionado por

vários outros sistemas independentes uns dos outros sobrepondo os resultados obtidos des-

tes sistemas, com intuito de obter uma resposta geral de interesse, tal método de análise,

é denominada Análise Modal, ou Sobreposição Modal (COOK et al., 2002).

Segundo Avelino (2008), a Análise Modal reflete o comportamento dinâmico básico

da estrutura e constitui uma indicação de como ela responderá ao carregamento dinâmico
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agindo sobre a mesma. Desse modo, a chave para determinar a resposta dinâmica de

sistema estrutural linear está fundamentada na hipótese da sobreposição modal.

Em suma, utilizando a hipótese de sobreposição modal, a configuração da estrutura

em um dado instante é obtida pelo somatório das configurações de cada modo de vibrar,

resultando a configuração deformada da estrutura em um instante qualquer. Assim, a

configuração deformada da estrutura ao longo do tempo, passa a ser uma combinação

linear do modos naturais de vibração da estrutura. Cada modo apresenta nesse somatório,

multiplicado pelo coeficiente de participação do modo, que determina a ponderação ou

(importância) de cada modo na resposta dinâmica do sistema.

1.4.2 Fontes de Carregamento Dinâmico do Sistema

Estruturas sujeitas a carregamentos que variam de forma rápida com o intervalo de

tempo muito curto precisam ser modeladas de modo que o engenheiro consiga determinar,

precisamente, a natureza da força externa, sua origem e como ela se comporta ao longo do

tempo. Assim, ao discriminar o carregamento dinâmico é posśıvel determinar o quanto a

estrutura se fasta do equiĺıbrio estático em termos das acelerações cedidas pela fonte.

A maioria das estruturas mecânicas utilizadas no cotidiano estão totalmente, ou apre-

sentam componentes mecânicos, sujeitos algum tipo de força dinâmica. Desse modo,

a hipótese de adotar um simples modelo estático de Elementos Finitos se distancia bas-

tante quando deseja-se reapresentar a realidade do problema f́ısico de engenharia, levando

o modelo a uma simplificação grosseria e muitas vezes, a resultados inadequados.

Neste meandro, outro fato é de suma importância nas análises de vibração - análise

dinâmica - de máquinas e estruturas mecânicas. Tal fato consiste em analisar se os

movimentos vibratórios ou oscilatórios presentes nas máquinas ou estruturas provém de

forças externas perturbadoras, essenciais ao funcionamento do sistema ou são prejudicais.

Assim, no contexto descrito, a medida que provocam vibrações fora dos ńıveis aceitáveis

é essencial conhecer os tipos de cargas dinâmicas e suas respostas no sistema f́ısico em

estudo.

Tipos de Cargas Dinâmicas e Suas Respostas

Como citado anteriormente, conforme sua utilização, em muitos casos as estruturas

mecânicas estão sujeitas a carregamentos dinâmicos, portanto, o projeto dos componentes

mecânicos de uma máquina ou estrutura deve estar pautado em medidas experimentais

destes carregamentos ou em alguma relação emṕırica (AVELINO, 2008).

O projeto estrutural baseado em Análise Estática por vezes são muito conservadores,

assim, fornecem componentes estruturais superdimensionados, ademais, muitos projetos
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estáticos são impróprios ao prever o comportamento dinâmico adequado da estrutura, que

pode romper por falha de fadiga. Portanto distinguir entre cargas estáticas e dinâmicas,

bem como os diversos tipos destas ultimas, e suas particularidades auxilia o engenheiro

de estruturas a prever uma resposta fidedigna da estrutura projetada.

Dessa forma, ao identificar as diferentes caragas dinâmicas, sendo elas; cargas Cı́clicas

ou Periódicas, de Impacto e Dinâmicas Gerais - cargas Móveis é proposto estratégias

matemáticas com intuito de determinar uma resposta adequada ao problema dinâmico

que as represente. Neste contexto, Rao (2009) explica que, dependendo do modo como as

informações relativas aos carregamentos dinâmicos estão dispońıveis, o engenheiro pode

classificá-los em Determińısticos ou Aleatórios.

Nesta dissertação, a abordagem da Análise Dinâmica será desenvolvida numa visão

determińıstica, isto justifica-se por dois principais motivos. O primeiro ocorre pelo fato da

maioria dos fenômenos f́ısicos explorados serem fundamentais para posteriores trabalhos

calcados em variáveis aleatórias, que tem como suporte os conceitos matemáticos de pro-

babilidade e estat́ıstica. A segunda razão que justifica o uso da abordagem determińıstica

está no fato da maior parte das leis que governam os fenômenos f́ısicos serem enunciadas

de forma determińıstica, ou seja situações nas quais o o carregamento dinâmico pode ser

descrito por uma função matemática dependente do tempo.

Os carregamentos determińısticos fazem-se presentes em importantes aplicações da

engenharia estrutural mecânica. A exemplo dos esforços periódicos transmitidos pela

máquina rotativa a base estrutural, foco de estudo desta dissertação. A seguir, versa-se

sobre os principais carregamentos dinâmicos.

1 Cargas Ćıclicas ou Periódicas - repetem-se identicamente em intervalos de tempos

iguais, portanto, são causadores de fenômenos periódicos. (Figura 1.1)

Figura 1.1: Tipos de Carregamentos Dinâmicos - Cargas Ćıclicas

Fonte: ALVES Filho, 2008.
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2 Cargas Senoidais - cargas periódicas mais simples, cuja a variação com o tempo é

harmônica. Este tipo de carregamento, representa muitos dos problemas dinâmicos

de estruturas, uma vez que a maioria das cargas estruturais são periódicas e que

qualquer cargamento periódico e por consequência seu efeito na estrutura, podem

ser obtidos através da sobreposição de carregamento senoidais com uso da Análise

de Fourier. (Figura 1.2)

Figura 1.2: Tipos de Carregamentos Dinâmicos - Cargas Senoidais

Fonte: Fonte: ALVES Filho, 2008.

3 Cargas não Periódicas - geralmente atuam durante um intervalo muito pequeno de

tempo - Cargas Impulsivas. (Figura 1.3).

Figura 1.3: Tipos de Carregamentos Dinâmicos - Carga Impulsiva - Impacto

Fonte: Fonte: ALVES Filho, 2008.

4 Carregamento Dinâmico Geral - carregamento de longa duração, cujas as carac-

teŕısticas não se encaixam em nenhuma das classificações anteriormente descritas.

(Figura 1.4)
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Figura 1.4: Tipos de Carregamentos Dinâmicos - Carregamento Dinâmico Geral

Fonte: Fonte: ALVES Filho, 2008.

1.4.3 Estrutura Metálica Analisada

O primeiro passo deste trabalho foi determinar a estrutura a ser analisada. Desse

modo, é proposto a análise detalhada da dinâmica estrutural de uma base de máquina

em aço submetida a uma força harmônica transmitida pela máquina cujo as limitações

normativas são descritas pela NBR 8800.

Assim, como parâmetros do projeto de engenharia na determinação da estrutura supra,

destacam-se a:

- Determinação dos parâmetros geométricos, como perfil dos elementos estruturais e

propriedades mecânicas do material em estudo, neste caso, Aço ASTM 1020, cuja as pro-

priedades seguem a normas SAE, descritas em catálogo comercial de referência: Manual

de Aços (2003) dispońıvel ao consumidor.

- Determinação das caracteŕısticas dinâmicas da estrutura, com as seguintes proprie-

dades, de massa generalizada me, constante elástica ke e constante de amortecimento ce,

definidas pelos padrões de projeto e fabricação dos principais centros de pesquisa, projeto

e fabricação de bases de máquinas no Brasil e no mundo.

- Determinação dos parâmetros modais da fundação, tais como as frequências naturais,

fatores de amortecimento da base de máquina, determinação dos modos de vibração e

massas.

- Determinação da fonte de carregamentos solicitantes, força transmitida da máquina

rotativa a fundação através dos pontos de apoio fixo dos mancais sobre a mesma.

O modelo a ser analisado consiste numa base de máquina horizontal semelhante a
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bomba rotativa ilustrada na Figura 1.5. Para obter as equações que governam o compor-

tamento dinâmico da estrutura, utiliza-se o modelo da fundação em aço com formato de

mesa, cujo modelo f́ısico-geométrico é ilustrado conforme Figura 1.6.

Figura 1.5: Representação ilustrativa do problema f́ısico estudado - máquina rotativa
horizontal sobre uma fundação tipo mesa.

Fonte: Shanghai Pacific Pump Manufacture Co., Ltd. Rotary vane vacuum pump / lubricated

/ single-stage.

1.4.4 Modelagem Numérica Através do Método dos Elementos

Finitos

A modelagem é desenvolvida de modo que simule fidedignamente as distorções da

estrutura à ńıveis vibracionais - frequências naturais e modos de vibrar - bem como as

concentrações de tensão e deformação ao longo da mesma.

Embora cada modelo apresente caracteŕısticas particulares, elabora-se, com uso do

software Matlab e ou Scilab, uma rotina computacional para análise modal do compor-

tamento dinâmico de Estruturas através do Método dos Elementos Finitos, de modo que

esta rotina reúna as caracteŕısticas das mais variadas situações que aportam modelos do

conjunto rotor-fundação.

Ou seja, simule o comportamento das estruturas de fundação em aço, isotrópicas

sujeitas a forças transmitidas pela máquina, considerando a diversidade de propriedades

intŕınsecas, a exemplo da sua massa equivalente, coeficiente de amortecimento, rigidez

equivalente e natureza do carregamento dinâmico.
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Figura 1.6: Representação da estrutura mecânica estudada - Fundação tipo Mesa, croqui
em escala real, basado em análise numérica experimental referenciada.

Fonte: CAVALCANTE, 1997.

Por fim, plotam-se os resultados através do software Scilab e GiD das distorções à ńıveis

vibracionais ao longo da estrutura metálica, analisando tais resultados à luz dos critérios

de frequência de ressonância e amplitude, restrita pelos limites de falha e coeficiente de

segurança. Embora tais análises possam ser realizadas, é importante destacar que a rotina

computacional desenvolvida segue as limitações normativas, a exemplo das descritas pela

NBR 8800 e pelas principais normas de projeto e fabricação de estruturas metálicas.

1.4.5 Validação da Rotina Computacional Desenvolvida

Inicialmente, o programa desenvolvido é validado através de modelos anaĺıticos sim-

plificados, cuja a manipulação numérica pode ser obtida sem grandes esforços computa-

cionais.

Em parceria com colegas representantes do Gitec - Grupo de Inovação Tecnológica da

UFBA - que atua nas áreas de Desenvolvimento de Produtos, oferecendo soluções inova-

doras e reprojeto de equipamentos, e Análise e Dimensionamento de Estruturas e Compo-

nentes, visando a otimização e certificação de produtos propostos pelas empresas parceiras

- utiliza-se os avançados recursos computacionais, dos softwares FEMAP-NASTRAN, NX

(CAE/CAD/CAM) para validar os resultados numéricos obtidos por meio do software de-

senvolvido por linguagem computacional.

Por fim, compara-se os resultados obtidos em ordem de grandeza com outros dados

experimentais adquiridos através do referencial teórico, que tratam do tema em estudo.
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1.5 Organização do Trabalho

1.5.1 Estruturação dos Caṕıtulos

Este trabalho é organizado em 7 caṕıtulos, onde:

Neste Caṕıtulo, consta a introdução a análise de base de máquinas, justificativa do

tema e estrutura do trabalho, objetivos, tipos de análise, métodos, tipos de carregamen-

tos e modelagem numérica, necessariamente nesta ordem, tomados como alicerce para a

construção desta dissertação.

No Caṕıtulo 2 tem-se a revisão bibliográfica e Estado da Arte, onde foram levantadas

bibliografias referentes aos métodos numéricos que permitirão a construção da base para a

implementação dos algoritmos referentes às análises propostas neste texto, além da teoria

a respeito do fenômeno em estudo.

No Caṕıtulos 3 e 4 são elaboradas as formulações matemáticas referentes ao método

dos elementos finitos do modelo desenvolvido, assim como a modelagem teórica acerca

da dinâmica estrutural e análise modal, utilizado para análise no domı́nio do tempo e

frequência do problema dinâmico em estudo.

O Caṕıtulo 5 traz a discretização do modelo estudado, bem como a organização dos al-

goritmos e toda a implementação computacional dos métodos desenvolvidos nos caṕıtulos

anteriores.

Finalmente, encontra-se no caṕıtulo 6 as análises realizadas com o objetivo de avaliar

as respostas no domı́nio do tempo e da frequência para o problema em destaque, base de

máquina rotativa horizontal, sujeita a carga dinâmica transmitida pelo desbalanceamento

da máquina a fundação.

O Caṕıtulo 7 traz uma conclusão sobre as análises realizadas anteriormente, bem como

sugestões para trabalhos futuros.



Caṕıtulo 2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Considerações

Neste caṕıtulo, descreve-se brevemente sobre o estado da arte na área de dinâmica

de máquinas rotativas e suas fundações, analisando a influência do sistema máquina-

fundação, no que tange principalmente o comportamento estrutural da fundação sujeita

a força transferida pelo rotor-máquina a base (fundação). É importante destacar, que a

base será tomada como elemento flex́ıvel, que se desloca ao longo do tempo, e portanto,

apresenta-se uma estrutura com comportamento a ńıveis vibracionais.

2.2 Introdução

Os primeiros estudos sobre o comportamento de máquinas rotativas tinham como prin-

cipal preocupação o desbalanceamento do conjunto rotativo, e as consequências cŕıticas

vibracionais que este fenômeno geraria ao conjunto rotativo e mancais de suporte. Com

os avanços nas técnicas de modelagem e análise numérica, coube aos engenheiros e estudi-

osos da área, implementar os efeitos vibratórios impostos à estrutura suporte em função

das forças transmitidas pelo conjunto máquina-macais-rotor, desse modo, modelos mais

avançados foram desenvolvidos, de modo que fosse posśıvel considerar de forma precisa os

efeitos das velocidades cŕıticas dinâmicas submetidas as fundações - ou base de máquinas.

A seguir será descrito um breve histórico do estudo sobre o comportamento dinâmico de

máquinas rotativas, em seguida, ter-se-á comentários sobre interação máquina-estrutura

suporte, justificando a importância de se determinar as causas cŕıticas vibratórias, a exem-

plo da identificação de parâmetros de desbalanceamento rotativo. Ademais, será revisto

os procedimentos utilizados na modelagem da estrutura suporte, além das adaptações

utilizadas para realização da análise modal adequada à sistemas rotativos.

36
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2.3 Contexto Histórico

O estudo da dinâmica de máquinas iniciou-se por volta do final do século XIX,

quando pela primeira vez surgiram os estudos em torno de problemas de alta rotação

(BANNWART, 1998). As primeiras máquinas apresentavam velocidades de rotação in-

feriores a 1000 rpm, no inicio dos anos 70 do século XIX, o engenheiro Dr. Gustaf de

Laval inventou a primeira máquina a funcionar com rotação com quase 10000 rpm. Com

advento posterior das turbinas, com velocidades de rotação superiores a 30000 rpm, sur-

giram os primeiros problemas relacionados a velocidades cŕıticas e desbalanceamento do

conjunto rotativo. Na época, Laval, um dos estudiosos deste problema, sugeriu que fos-

sem projetados eixos mais flex́ıveis, observando que ao ultrapassar a velocidade cŕıtica, a

máquina retomava a estabilidade de funcionamento.

Ao passar dos anos, outros cientistas importantes, como Rankine, Greenhill, Dun-

kerley, Cherr em 1904 e Jeffcot 1919 desenvolveram formulações teórico-matemáticas,

permitindo grandes avanços na compreensão de fenômenos vibratórios relacionados a ve-

locidades cŕıticas em equipamentos rotativos. Tal formulação, permite determinar, por

método numérico, a menor frequência natural de rotores compostos e consideram os efeitos

giroscópicos de discos com diâmetros elevados.

Ainda segundo Bannwart (1998), outros importantes esforços com intuito de equacio-

nar as forças evolvidas entre o conjunto rotativo-mancal, foram desempenhados por Kerr

e Stodola 1916, em seus estudos, desenvolveram modelos que inseriam a contribuição dos

mancais através do efeito óleo-dinâmico ou ”Oil Wrip”de amortecimento por atrito dos

mancais. Tais descobertas foram de suma importância no entendimento das frequências

cŕıticas de vibração, assim como na determinação das amplitudes de descolamento em vir-

tude do desbalanceamento rotativo. Por fim, vale ressaltar que a introdução do método

dos elementos finitos na análise de problemas dinâmicos de máquinas rotativas, se deu em

meados dos anos setenta do século XX através Mac Vaugahn 1974 e Meirovitch 1976.

Bannwart (1998) também nos revela que, a participação da fundação (base da máquina)

só passou a ser considerada como integrante do sistema dinâmico estudado recentemente.

O próprio desenvolveu seu trabalho na identificação de parâmetros modais de fundações

de turbogrupos, pautado nas descobertas de Barkan 1968 e Flint 1966, precursores ao

incluir a fundação ao sistema dinâmico, e analisar os efeitos de solicitação vertical gerado

pelo conjunto rotativo. Além deles, importantes trabalhos foram desempenhados por Ba-

chschmid, Pasquantoni e Pizzigoni no final da década de 70 na modelagem do sistema

rotor fundação. Nas décadas seguintes, o volume de trabalhos que aperfeiçoaram cada vez

mais a modelagem do comportamento dinâmico da fundação de máquinas rotativas, neste

contexto, foram inseridos elementos tridimensionais, com aumento do grau de liberdade

do sistema estrutural.
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Posteriormente, além das rotinas computacionais cada vez mais sofisticadas, vários

pesquisadores desenvolveram modelos teóricos experimentais que continuam a comple-

mentar os métodos numéricos descritos. Entre estes pesquisadores destacam-se: Aboal-

Ella, Novak, Major, Simmons, Wang, Weber, Gasch, Curami, Semeijkal, Zhang, Hayama,

Mesquita, Diana, Dedini, Cheli, Feng e Hahn, Cavalca, Cavalcante, Bannwart, Okabe

entre outros.

2.4 Modelagem de Bases de Máquinas Rotativas

A fundação é a estrutura responsável pela sustentação do rotor. O elemento que faz a

interface de conexão entre a fundação e o rotor é o mancal (BROL, 2011). Assim, conforme

elucida Brol (2011), ao entrar em rotação, o rotor transmite forças de desbalanceamento

à fundação, e através dos mancais a fundação interfere na resposta do rotor. Conforme

a rigidez e seu amortecimento se alteram, maior será a interação entre conjunto rotativo

e a base. A seguir, retoma-se as principais contribuições dos autores de destaque no que

tange a modelagem de estruturas suportes - fundações - de máquinas rotativas.

Weber (1961), ao simular o comportamento de uma fundação, utilizou o método da

matriz de transferência, ao aplica-lo a um modelo com duas vigas, em seu modelo uma

das vigas figurava o rotor e a outra uma fundação de mesa. Neste caso, ambas as vigas

foram acopladas por molas nas posições dos mancais, e a fundação foi posta em molas

modelando os pontos de ligações com o solo. Por fim, Weber (1961) obteve por simulação

o comportamento vibratório do rotor e da fundação, destacando a interação da estrutura

de suporte, embora, ressalva-se a simplicidade do modelo da base.

A teoria da elasticidade foi utilizada pela primeira vez por Poulos (1968), ao analisar o

comportamento de um pilar simples, o mesmo realizou o estudo de uma base formada por

um grupo de pilares e inter-relação entre os mesmos. Posteriormente, embora enfrentasse

as mesmas limitação de técnicas na análise modal e do custo operacional, enfrentadas por

Paulos, (SLOANE, 1975) desenvolveu uma resposta anaĺıtica que utiliza a transformada de

Laplace aplicada a funções de transferência obtidas através da estrutura. Sua técnica, traz

como importante contribuição, uma vez que, prescinde o conhecimento das propriedades

modais da estrutura.

Outra importante solução para representar o comportamento de fundações de aço

para máquinas rotativas foi elaborada por (WILSON e BREBBIA, 1971). Estes estudio-

sos representaram a fundação como uma estrutura composta de vigas, colunas e placas,

aplicando o método dos deslocamentos dos elementos finitos com intuito de obter as ma-

trizes de massa e rigidez, assim, foi posśıvel calcular as frequências naturais e os modos

de vibrar a partir dos auto-vetores e auto-valores destas matrizes. Ademais, vale ressaltar
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que os mesmos consideraram o amortecimento estrutural proporcional à matriz de rigi-

dez. Por fim, conforme excitação senoidal da fundação, foi obtida a resposta dos sistema

dinâmico através da resolução de um sistema de equações complexas.

Pouco tempo depois, um modelo matemático para o cálculo de um rotor suportado

por vários mancais (OKABE, 2007) foi desenvolvido por Morton (1972), tal modelo,

considera os acoplamentos entre movimentos horizontais e verticais dos mancais. Para

tanto, Mortan modela o rotor com uso restrito da quantidade de modos de vibrar, neste

caso, sob condições de viga livre-livre e rigidamente apoiada. Outra caracteŕıstica do seu

modelo reside na utilização de mancais hidrodinâmicos incorporados ao sistema por meio

dos coeficientes de rigidez e amortecimento do filme de óleo. Por fim, por simplificação,

leva-se em consideração neste modelo que o eixo no intervalo entre os mancais é de seção

cont́ınua, ao passo que a fundação é modelada através de sistemas massa-mola.

Gasch (1976) representou as matrizes de rigidez dinâmica obtidas através da inversão

da soma das matrizes de receptância dos deslocamentos horizontais e verticais da fundação

obtidas, experimentalmente (BROL, 2011).

Outro importante avanço na modelagem do conjunto base-máquina foi proposto através

da metodologia desenvolvida por Diana e Bachschmid (1978), o método foi desenvolvido

com intuito de descrever a interação entre o eixo de uma bomba centŕıfuga e sua fundação

de concreto. Em seus estudos, conclui-se que é de suma relevância considerar a influência

da fundação no comportamento do rotor, principalmente na determinação da velocidade

cŕıtica da máquina. Dessa forma, Diana e Bachschmid, em sua pesquisa, descreveram

as forças exercidas à fundação em função dos parâmetros de impedâncias mecânicas da

fundação e da velocidade de rotação do eixo.

Portanto, explica (BROL, 2011), quando não se dispõe de um modelo numérico ade-

quado da estrutura, é posśıvel determinar a impedância mecânica experimentalmente

excitando os pontos de conexão com o rotor. Em contrapartida, é sabido experimental-

mente que nem sempre torna-se posśıvel medidas de impedâncias mecânicas necessárias,

uma vez que grande parte de estruturas mecânicas são limitadas fisicamente.

Aboul-Ella e Novak (1980) realizaram uma análise completa do sistema estrutural

dinâmico, em seus estudos foram investigados, através de subsistemas o sistema completo

rotor-fundação, ao passo que os mesmos aplicaram o método de elementos finitos na

montagem da matriz de rigidez. A modelagem proposta por Aboul-Ella e Novak (1980)

consiste em uma fundação que reúne um grande número de pilares fincados no solo. Esta

configuração modifica a resposta ao longo do tempo da estrutura suporte dos rotores.

Segundo Beolchini (1982) é posśıvel descrever o comportamento dinâmico de uma base

suporte de máquina rotativa, através de um sistema de parâmetros de massa, mais simples

e versátil do que os elaborados por modelos de elementos finitos. Em seus trabalhos,
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Beolchini (1982) descreveu a base de máquina com auxilio dos vários parâmetros da

fundação, demonstrando a influência de cada um desses parâmetros na resposta geral do

sistema dinâmico rotor-estrutura da base suporte. Desse modo, ele concluiu que o grau de

engastamento da fundação para o sistema testado aumentava a frequência de ressonância

do sistema.

O efeito dos grandes turbogeradores sobre base de máquinas de estruturas flex́ıveis foi

analisado por Aneja (1982) e Jainski (1982). Em seu modelo, a base é avaliada, tomando

como referência parâmetros obtidos como uso de um modelo f́ısico, através da técnica

de elementos finitos tendo como ferramenta computacional o software NASTRAN (Nasa

Structural Analysis).

Os parâmetros modais da base de máquina foram estabelecidos por Curami e Vania

(1985), através do amortecimento proporcional utilizando a análise modal direcionada as

funções de transferência da estrutura adquiridas como modelagem por elementos finitos.

O método de Craggs (1987) propõem um modelo cuja a montagem de um sistema

completo é descrita com objetivo de simular o funcionamento de um turbo-gerador. Essa

análise é pautada na śıntese de componentes modais. A base suporte e os mancais hidro-

dinâmicos são modelados em coordenadas generalizadas e conectados ao eixo pelos nós de

conexão. Além disso, o mesmo indica que o modelo de elementos finitos do sistema pode

condensado com uso de coordenadas generalizadas compostas pelos seus modos vibração

mais importantes, e assim, é posśıvel calcular apenas os pontos de deslocamentos das

coordenadas de maior relevância.

Nos estudos desenvolvidos por Subbiah e Rajakumar (1990) é posśıvel visualizar o

efeito das deformações da fundação da máquina e as tensões internas ocasionadas no con-

junto máquina-suporte. Dessa forma, os autores conclúıram que os modos de vibrar da

base suporte afetam de forma significativa o comportamento tenso-dinâmico das estrutu-

ras mecânicas que compõem o sistema rotativo.

Em seu trabalho, Aljanabi et al. (1990) a modelagem da estrutura suporte da máquina

foi estruturada através da discretização da malha de análise com elementos de viga, tendo

como principal contribuição, a consideração das deformações tangenciais com objetivo de

montar a matriz de rigidez exata, uma vez que tornou-se posśıvel averiguar a influência das

reações e dos momentos de uma viga sujeita a solicitações vertical, bem como, horizontal

e vertical.

Posteriormente, Lee (1991) trouxe grandes avanços na análise numérica dos sistema

rotor-fundação. Em seu trabalho, foram realizados testes modais complexos para máquinas

rotativas, ademais comparou-se o modelo desenvolvido pelo autor ao modelo clássico de

análise modal de notação complexa. Por fim, as descobertas de Lee (1991) identificaram

parâmetros modais e adjuntos, permitindo distinguir os modos diretos e retrógrados e,
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desse modo, os separar no domı́nio da frequência.

O estudo de formas vibracionais livres da viga de Timoshenko foi desenvolvido por Sar-

gand e Shad (1992). Em sua modelagem, o autor representa o comportamento dinâmico

de fundações elásticas sob aspecto bi-paramétrico da estrutura de base. Por conclusão,

verificou-se que a taxa de decaimento dos deslocamentos da fundação, variavam a depen-

der dos parâmetros, à exemplo da frequência natural e dos modos de vibrar da estrutura

suporte.

Segundo Stephenson e Rouch (1992) é de suma importância considerar a interferência

da base suporte na modelagem de máquinas com conjunto rotativo, tendo como referência,

seus parâmetros modais. Em sua pesquisa, o autor descreve que a resposta no domı́nio da

frequência (FRF) da base de máquina é obtida por medições téorico-experimentais e em

complemento, usa-se a análise modal, com intuito de calcular a massa, amortecimento,

rigidez da fundação. Por fim, ao incorporar os dados obtidos ao sistema completo, inverte-

se a matriz dos auto-vetores, desse modo, inclui-se as variantes modais nas equações do

sistema geral. Uma contribuição relevante do trabalho destes autores reside no fato de que

quando o número de modos identificados é menor que o de pontos medidos, devem-se ser

inseridos ”modos fict́ıcios”mantendo a matriz de auto-vetores quadrada, tornando mais

simples inverte-la. Dados experimentais foram utilizados para validar a sua modelagem,

indicando excelente correlação com os dados obtidos por simulação.

Em complemento ao trabalho de Diana et al. (1988), ao utilizar os coeficientes de ri-

gidez e amortecimento calculados experimentalmente, Cheli et al. (1992) obteve variáveis

modais da base por meio da excitação estrutural desincluindo rotor. Desse modo, o autor

correlacionou estes dados com aqueles adquiridos com a técnica da minimização da função

objeto.

Segundo Cavalca (1993) o método das coordenadas mistas pode ser utilizado para

incluir a interferência da base no sistema conjunto rotativo-mancais-estrutura de base.

Assim, Cavalca sugere o uso para modelagem do rotor de coordenadas f́ısicas, enquanto

à fundação destina-se as coordenadas modais. Vale ressaltar que o modelo desenvolvido

traz como importante contribuição a não necessidade de inverter a matriz de flexibilidade

com intuito de se obter a matriz de impedância mecânica da base de máquina. Dessa

forma, conclui-se que para solucionar o sistema, não se necessita inverter a matriz dos

auto-vetores. Por fim, esta metodologia foi otimizada por Dedini e Cavalca (1993) e

Dedini e Cheli (1994) ao proporem, com a utilização da resposta do rotor ou dos mancais

nos pontos de conexão, otimizar as funções objetivo na obtenção da variáveis modais da

base.

Em seu trabalho, (OKABE, 2007, pags. 8 e 9) explica:
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Krämer (1993) utilizou a matriz de rigidez dinâmica com intuito de
estabelecer a interação da fundação no comportamento do rotor, con-
cluindo que para máquinas de pequeno porte que possuam estrutura de
fundação é suficiente calcular separadamente as caracteŕısticas do ro-
tor e da fundação, uma vez que a mesma seja suficientemente pesada
e ŕıgida, ou quando suas frequências naturais estão longe da faixa de
operação da máquina. Porém, a análise do sistema completo deve ser
realizada quando máquina analisada tiver um alto volume de produção,
ou se ela for operada em locais que exijam ńıveis particularmente baixos
de vibração.

Ainda segundo (OKABE, 2007, pags. 8 e 9):

No caso de máquinas rotativas de grande porte, o modelo acoplado rotor-
fundação tem várias frequências naturais, porém apenas algumas levam
a ressonâncias significativas, o que depende da distribuição de massa
desbalanceada. As frequências naturais do sistema rotor-fundação estão
acima ou abaixo das frequências naturais dos sistemas desacoplados, a
variação das frequências naturais devido ao acoplamento pode ser as-
sumida de no máximo 12 por cento, para máquinas com fundação de
concreto reforçado com aço. Os valores de pico das ressonâncias são
normalmente menores no sistema acoplado do que apenas no modelo do
rotor Krämer (1993).

Desse modo, em sua literatura, Krämer nos recomenda que ao utilizar mancais hidro-

dinâmicos, seus suportes devem ser utilizados na obtenção de parâmetros vibracionais de

rotores de grande porte, neste caso a modelagem é adequada a maior parte dos casos nos

quais sistema rotativo está fixado em uma base de máquina relativamente pesada, geral-

mente constrúıda de ferro fundido ou concreto reforçado com aço. Um modelo acoplado

com a base da fundação engastada no solo deve ser utilizado em projetos novos (OKABE,

2007), assim, por meio da modelagem do rotor, deve-se identificar o surgimento de 10 de

ressonâncias em seu campo fixo de operação. Por fim, Krämer sugere que ao selecionar

base de máquinas em aço, deve-se preferencialmente utilizar a modelagem do sistema

completo.

Em sua pesquisa, Feng e Hahn (1995) realizaram experimentos em uma máquina de

rotação desbalanceada. Para tanto, fizeram medições dos deslocamentos do rotor e da

fundação em locais espećıficos da junção mancal-rotor estrutura de base. Assim, utilizou-

se frequências selecionadas para obtenção dos pontos cŕıticos de amplitude. Por fim, vale

destacar que sua modelagem não contempla um um modelo refinado do sistema rotor,

bem como da distribuição do desbalanceamento.
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Ao estudar a dinâmica interativa do sistema vibratório turbina-gerador-fundação, Wei-

ming, Liu e Novak (1995) desenvolveram um método h́ıbrido capaz de simular o compor-

tamento dinâmico da base de máquina rotativa. Em complemento, Smart (1996) deter-

minou, de forma estimada, as variantes modais da estrutura de fundação correlata ao

turbo-gerador fincado a base flex́ıvel. Através deslocamentos dos mancais obtidos por

modelagem de rotor, calculou-se os parâmetros modais anteriormente citados.

Smart (1998), em seguida, determinou um modelo de rotor refinado com modelo de

mancais desconhecidos. A contribuição do modelo completo utilizava de estimativa um

modelo de fundação real para estabelecer a matriz de rigidez dinâmica com medições de

excitação e resposta (BROL, 2011).

Cavalcante (1997), apresenta uma metodologia para estudo do comportamento da

fundação, utilizando técnicas modais para determinar os parâmetros modais da fundação.

Através do uso das funções de transferência do modelo numérico da estrutura ao discretiza-

la com uso do método dos elementos finitos (elementos de viga Bernoulli-Euler). Para o

cálculo, o autor aplica forças unitárias, obtendo por meio das transformadas de Fourier a

resposta do espectro de frequências, em função de nós significativos ao longo da estrutura

rotor-macal-fundação.

Em sua pesquisa, Feng e Hahn (1998) e (2001) correlacionaram a função de trans-

ferência do sistema com a matriz de rigidez dinâmica da base de máquina com uso de

transformações em função somente do rotor e dos mancais. Para tanto, os autores determi-

naram a posições dos eixos principais de inércia da base, assim como as forças transmitidas

entre rotor e fundação são expressas em função dos deslocamentos relativos rotor-fundação

nos pontos de engaste dos mancais. Destaca-se que os parâmetros modais são obtidos em

função do centro de massa da carcaça do rotor da máquina.

Ao apresentar sua pesquisa a respeito da influencia da fundação nas propriedades vi-

bratórias dos sistemas rotor-mancais, Kang et al. (2000) desenvolveram uma modelagem

para estudo do sistema completo, constrúıdo através do MEF. Este modelo foi implemen-

tado com utilização do software comercial ANSYS. Para tanto, simulou-se o comporta-

mento de rotor em configuração Jeffcott fixado sobre uma base, cuja representação foi

feita por massas e uma viga cont́ınua. Além disso, avaliou-se um modelo de rotor com

três massas conectados a uma base de máquina do tipo placa. Desse modo, os autores

chegaram a conclusão de que a medida que a rigidez da fundação torna-se mais baixa

em relação à rigidez do rotor e um aumento progressivo da massa da base da máquina

produzirá uma redução nas frequências naturais do sistema completo. Por fim, o autor

sugere que a rigidez da fundação seja dimensionada a fim de evitar movimentos de corpo

ŕıgido dentro da faixa de operação do rotor. Tal contribuição leva a conclusão de que

ao trabalhar com base de baixa rigidez, as frequências naturais do rotor elevam-se com a

elevação da massa consistente da base da máquina rotativa.
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Em sua pesquisa Cavalcante (2001) sugere uma metodologia de cálculo dos parâmetros

de uma estrutura de fundação utilizando técnicas de análise modal clássica. Desse modo,

neste trabalho o autor insere os parâmetros em uma modelagem de um sistema rotor-

mancais, utilizando a técnica das coordenadas mistas. Assim, o rotor é modelado através

do (MEF), além disso, no modelo desenvolvido, os mancais tinham sua representação

feita através dos coeficientes lineares de rigidez e amortecimento obtidos pelo método de

diferenças finitas com uso da equação de Reynolds. Ao validar sua pesquisa, Cavalcante

(2001) desenvolve de forma experimental um banco de testes com um modelo (Jeffcott

de rotor com uma massa posicionada no centro do eixo, apoiado em dois mancais hidro-

dinâmicos suportados por duas configurações de fundação (OKABE, 2007).

Embora tenha encontrado dificuldades em modelar a base de máquina através do MEF,

uma vez que, somente as primeiras frequências naturais foram identificadas com precisão,

ainda que a modelagem fosse refinada. O autor traz como importante contribuição o fato

da distribuição de massa interferir de forma significativa nas aferições do experimento

envolvendo a fundação, concluindo este, torna-se um empecilho na determinação dos

parâmetros modais. Assim, embora enfrentastes tais dificuldades, em seus estudo, o

método das coordenadas mistas mostrou-se eficiente, apresentando excelentes resultados

ao modelar o sistema completo, ao incluir somente os modos de vibrar mais importantes

da fundação.

Os os efeitos de uma base de máquina foram inseridos na modelagem de um turbo-

gerador por Konishi et al. (2002). Em seu modelo, o autor utiliza o método de elementos

finitos (MEF) e as funções de transferência da fundação em conjunto ao rotor aplicado em

pontos espećıficos da estrutura - nós de conexão dos mancais. Em conclusão, sua pesquisa

revela que a fundação influencia significativamente nas frequências naturais do sistema,

embora importante contribuição, Konishi et al. (2002) não pôde validar seus resultados

através de dados experimentais.

Uma análise detalhada dos efeitos das estruturas de suporte na dinâmica dos rotores foi

constrúıda por Cavalca et al. (2005). Em sua pesquisa, revelou-se de forma experimental

os modos da fundação através de solicitações vertical e horizontal, ademais disto, o seu

estudo inseriu a modelagem do rotor-mancal com usos das coordenadas mistas. Por fim,

os dados obtidos foram validados através de experimentos, constatando-se que o método

apresentava razoável convergência em suas frequências naturais.

Como ponto negativo, Cavalca et al. (2005) considera ter realizado uma estimativa

ruim do fator de amortecimento da estrutura de suporte, o que acarretou resultados

com amplitudes apresentando sugestivas diferenças após validação experimental. Como

sugestão ao problema, indica-se pelo autor, a utilização de métodos de otimização com

intuito de melhor ajustar dos parâmetros modais.
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Ao modelar um turbo-gerador de 1150 MW suportado por onze mancais hidrodinâmicos,

Gunter (2006) avaliando a máquina real, verificou que parte dos suportes teriam encur-

vados, sugerindo que houva uma divisão incorreta de cargas nos mancais. Ao solucionar

este problema, representou a máquina através da matriz de transferência do sistema com-

pleto obtida com uso do (MEF) aplicado ao rotor. Além disso, Gunter simulou a base

da máquina como um sistema de massas inseridos sob a estrutura e mancais. Por fim,

concluiu-se que o balanceamento de turbo-geradores de grande porte só pode ser entendido

com uso da modelagem do sistema completo, sendo de suma relevancia, inserir a fundação,

uma vez que a flexibilidade dos suportes dos mancais pode provocar um decréscimo de

até 90% do amortecimento absoluto dos mancais.

Okabe (2007) investigou os efeitos da estrutura de suporte e de mancais hidrodinâmicos

no comportamento de uma máquina rotativa. A estrutura de suporte, também conhe-

cida como fundação, foi analisada experimentalmente, e através da análise modal das

funções resposta em frequência (FRF) foram calculados seus parâmetros modais. Estes

parâmetros foram refinados através de dois métodos de otimização, o primeiro foi baseado

na busca áurea, e segundo no método de mı́nimos quadrados não-linear. O modelo modal

da fundação foi integrado ao sistema rotor-mancais através do método das coordenadas

mistas sugerido por Cavalca (1993), para o cálculo da resposta ao desbalanceamento do

sistema completo.

Ademais, o autor utiliza a análise modal complexa do sistema rotor-mancais-fundação

com intuito de determinar a função resposta em frequência direcional (dFRF), na qual

foram observados os efeitos dos parâmetros testados sobre os modos diretos e retrógrados

do rotor. Assim, como importante contribuição, Okabe (2007) traz duas abordagens dife-

rentes utilizadas para a modelagem dos mancais hidrodinâmicos: o método das diferenças

finitas e uma solução anaĺıtica usando a teoria de mancal curto. O método das dife-

renças finitas foi empregado no cálculo dos coeficientes de amortecimento e rigidez de

um mancal hidrodinâmico finito, estes últimos aplicados na determinação da resposta ao

desbalanceamento e dFRF do rotor.

Por fim, o autor utiliza a solução anaĺıtica na obtenção da resposta harmônica do

rotor om intuito de demonstrar o comportamento não-linear do mancal. Os resultados

das simulações foram verificados experimentalmente em um banco de testes.

Santana (2009), analisou a influência do grau de anisotropia dos mancais e da estru-

tura de suporte na resposta do modo retrógrado de precessão. Em sua pesquisa, diversas

configurações de sistema rotor-mancais foram modelados, utilizando coordenadas dire-

cionais, para diferentes graus de anisotropia dos mancais flex́ıveis. Para tanto, o autor

modela o eixo ŕıgido e flex́ıvel, utilizando também o método dos elementos finitos.

Ao validar os dados obtidos numericamente, Santana (2009) faz uso de modelos expe-
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rimentais de fundação incorporados ao sistema rotor-mancais. Por fim, destaca-se que os

principais modos da fundação são representados em seu trabalho por coordenadas prin-

cipais, e o sistema resultante é simulado por coordenadas mistas (f́ısicas para o rotor e

principais para a fundação).

Em sua pesquisa, Brol (2011) identifica a influência da estrutura de suporte ou fundação

no comportamento dinâmico de uma máquina através dos métodos de impedância mecânica

e coordenadas modais, sendo neste último caso, aplicado a redução modal e análise de

sensibilidade qualitativa da mesma na influência da resposta dinâmica do sistema. Utili-

zando o método de coordenadas mistas, o autor simula o sistema estrutural considerando

o amortecimento proporcional da estrutura e, portanto, o representa enquanto um sistema

de coordenadas modais desacopladas.

Por fim, Brol (2011) verifica a igualdade entre os métodos de análise considerando

todos os modos. Destaca-se que para a combinação de modos reduzidos determinou-se o

número mı́nimo de modos que representam a fundação com amortecimento proporcional

e não proporcional, e no caso do método das coordenadas mistas com uma fundação

experimental de entrada, determinou-se o número mı́nimo de modos quando acoplados

ou desacoplados ao sistema, bem como o tipo de amortecimento estrutural da base de

máquina rotativa.



Caṕıtulo 3

DINÂMICA ESTRUTURAL E

ANÁLISE MODAL

3.1 Considerações Básicas da Dinâmica de Estrutu-

ras

No contexto atual, a Dinâmica Estrutural, representa o estudo do comportamento

vibratório de sistemas mecânicos, entre eles, destacam-se: as máquinas, véıculos, equi-

pamentos industriais e estruturas da construção civil (RADE e STEFFEN, 2010). As

vibrações mecânicas são oscilações sobre a posição de equiĺıbrio do sistema, resultando

em transformação ao longo do tempo de energia cinética em potencial com dissipação de

energia por atrito ou calor. Neste contexto, a energia cinética está relacionada à massa ou

inércia do sistema, enquanto a energia potencial está associada à flexibilidade do sistema

(RAO, 2009).

Segundo Rao (2009), os sistemas de engenharia, em sua maioria, são cont́ınuos e assim,

possuem um numero infinito de graus de liberdade. A análise de vibrações de sistemas

reais (ou cont́ınuos) sugere a solução de equações diferenciais parciais, cuja solução, por

vezes não é tão simples, além disso, para muitas delas não existem soluções anaĺıticas.

Portanto, é usual modelar os sistemas cont́ınuos com sistemas de vários graus de liber-

dade, cuja a solução consiste em resolver um conjunto de equações ordinárias, muito mais

simples. Desse modo, é comum em análises dinâmicas discretizar sistemas cont́ınuos -

reais - em sistemas de vários graus de liberdade.

Ao modelar o comportamento dinâmico de um sistema estrutural, o primeiro passo

é obter as equações de movimento, seja através do método de Newton, ou utilizando as

equações de Lagrange. Em seguida, na maioria das análises de vibração, determina-se

as n frequências naturais, cada uma associada a sua própria forma modal. Entende-se

47
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a análise modal como métodos anaĺıticos e experimentais utilizados na construção do

modelo que representa o comportamento dinâmico dos sistemas vibratórios que decorre

do fato de que, sob certa condições, a resposta dinâmica pode ser representada como uma

superposição das respostas dinâmicas de sistemas mecânicos elementares, em termos das

chamadas caracteŕısticas modais (RADE e STEFFEN, 2010).

O método matemático frequentemente utilizado na análise modal de sistemas dinâmicos

é o prolema do Autovalor e Autovetor, dessa forma, a medida que os graus de liberdade

aumentam a solução da equação caracteŕıstica torna-se mais complexa, exigindo recursos

computacionais mais robustos. Todavia, este fator é amenizado, uma vez que as formas

modais exibem propriedades caracteŕısticas como a ortogonalidade, que, muitas vezes,

permite-nos simplificar a análise de vários graus de liberdade (RAO, 2009). Na Figura

(3.1) é ilustrado uma aplicação da análise modal com uso de recursos computacionais

mais robustos, a exemplo do Método dos Elementos Finitos MEF.

Desse modo, Rade e Steffen (2010) indicam algumas definições importantes utilizadas

no entendimento teórico do comportamento vibratório de estruturas e sistemas mecânicos,

são elas:

Inércia: é entendida como a propriedade do sistema que quantifica a sua resistência a

ser acelerada quando sujeito a esforços externos.

Flexibilidade: ou, inverso da rigidez, é a propriedade relacionada com a capacidade

inerente do sistema para deformar sob a ação de esforços externos e recuperar a deformação

após remoção de tais esforços.

Atenuação: é entendido como qualquer mecanismo de dissipação de energia encontrado

em sistemas mecânicos, tais como fricção e resistência viscosa.

Vibrações livres : estão relacionados com a resposta dinâmica do sistema quando su-

jeito a um conjunto de condições iniciais (deslocamentos ou velocidades) sem excitações

externas permanentes (forças ou torques).

Vibrações forçadas : estão relacionadas com a resposta dinâmica do sistema, quando

submetido excitações externas permanentes ao longo do tempo.

Número de graus de liberdade: é o menor número de coordenadas independentes que

são necessárias para expressar a posição do sistema mecânico completamente.

Sistemas discretos : são aqueles cujos parâmetros (f́ısica inércia, rigidez e amorteci-

mento) estão concentrados em um número finito de pontos fixos no espaço.

Cont́ınuas : são aqueles cujos parâmetros f́ısico são distribúıdos em um determinado

volume no espaço.
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Figura 3.1: Estrutura de Plataforma sob ação de carregamento dinâmico, I - configuração
no tempo inicial t(0) segundos da plataforma que apoia dois equipamentos representados
pelas massas e momentos de inércia concentrados no centro de massa deles, e II - confi-
guração deformada do segundo Modo de Vibrar - ωn = 19, 7Hz - da Plataforma, obtida
através da Análise Modal, esses modos são as bases para o cálculo da resposta dinâmica
da estrutura no domı́nio do tempo e da frequência

Fonte: ALVES Filho, A., 2008.
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3.2 Equações de Governo para Sistemas Estruturais

São demonstradas sob o pressuposto de comportamento linear os fundamentos teóricos

da dinâmica estrutural através de suas equações de governo, bem como da análise modal

utilizada para soluciona-las.

À luz da Segunda Lei de Newton ou, utilizando o método das equações de energia de

Lagrange, determina-se o conjunto de equações diferenciais de segunda ordem acopladas,

que modelam a vibração do sistema estrutural amortecido com n graus de liberdade.

Estas equações são escritas na forma matricial como:

[M ] {ẍ}+ [C] {ẋ}+ [K] {x} = {f(t)} (3.1)

Onde,

{x(t)} =



x1(t)

x2(t)
...

xn(t)


∈ Rn (3.2)

Vetor de respostas do sistema ao longo do tempo.

E,

{f(t)} =



f1(t)

f2(t)
...

fn(t)


∈ Rn (3.3)

Vetor de Forças externas de excitação do sistema ao longo do tempo.

A matriz [M ] é positiva definida, [C] e [K] são positivas ou semi-positivas definidas e

representam respectivamente a inércia, amortecimento e rigidez do sistema.

3.2.1 Vibrações Livres sem Amortecimento - Problema do Au-

tovalor e Autovetor

Considerando o sistema livre sem amortecimento, a Equação (3.1) torna-se:

[M ] {ẍ}+ [K] {x} = {0} (3.4)
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Na qual a solução geral é escrita como:

x(t) = {x} eiωt (3.5)

Ao adotar está solução, determina-se a resposta para equação diferencial que modela

um sistema harmônico livre (CHOPRA, 2012).

Assim, substituindo a equação (3.5) na (3.4) é posśıvel determinar as frequências

naturais do sistema através do problema do autovalor escrito por:

([K]− λ[M ]) {x} = {0} (3.6)

Onde,

λ = ω2

A solução da equação (3.6) leva as frequências naturais ωr =
√
λr e consequente modos

de vibrar do sistema estrutural. Portanto, o problema expresso pela equação (3.6) admite

a solução trivial, quando {x} = {0}, que corresponde a nenhuma deformação estrutural

imposta a estrutura, e N pares de soluções não triviais (λr, {xr}), r = 1, 2, ..., n, chamadas

autovalores, que surgem quando ([K]−ω2[M ]) = {0}. Essa relação só é posśıvel quando:

det
(
[K]− ω2[M ]

)
= 0 (3.7)

Sendo,

• λr ∈ <+ são autovalores do problema, frequências naturais de vibração do sistema;

• {xr} ∈ <n são os autovetores ou Modos de Vibração do Sistema.

Obtidos através da solução do polinômio caracteŕıstico:

λn + αn−1λ
n−1 + ...+ α0 = 0 (3.8)

Assim, para cada autovalor, corresponde um autovetor {Xr}. Segundo (Jr. ROY

R. CRAIG, 1981) reagrupando os autovalores e os correspondentes modos de vibração,

obtêm-se as seguintes matrizes:

[X] = [{x1} {x2} . . . {xn}] ∈ <nxn (3.9)

[Λ] = diag {λ1λ2 . . . λn} ∈ <nxn (3.10)
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Sendo,

• [X] = Matriz Modal;

• [Λ] = Matriz Espectral.

A Matriz [K] pode ser positiva definida ou positiva semi-definida, de acordo com as

Condições de contorno (restrições cinemáticas) do sistema. Portanto, se as restrições são

suficientes para evitar qualquer movimento, sem deformação dos elementos flex́ıveis [K]

será definida positiva, por outro lado [K] será positiva semi-definida, representando os

chamados modos de corpo ŕıgido e um conjunto.

Propriedade de Ortogonalidade dos Autovetores e Autovalores

Sem dúvida, uma das mais importantes propriedades do problema de autovalor e

autovetor é Ortogonalidade. Tal condição esta relacionada a natureza da matriz de rigidez

e de massa da estrutura. Nesta seção, ela será demonstrada à luz de uma perspectiva

modal.

Dado um par de autovalores (λr, {xr}), a equação (3.6) é rescrita da seguinte forma:

[K] {xr} = λr[M ] {xr} (3.11)

Para outro par (λs, {xs}) tem-se:

[K] {xs} = λs[M ] {xs} (3.12)

Ao multiplicar a equação (3.11) por {xs}T e a equação (3.12) por {xr}T , sucessiva-

mente, subtraindo o resultado de uma equação da outra, assumindo que [M ] e [K] sejam

simétricas. Pode-se escrever:

(λr − λs) {xs}T [M ] {xs} = 0 (3.13)

Assumindo valores distintos para os autovalores, λr 6= λs, sabe-se que a solução para

as equações (3.13) e (3.14) é satisfeita, se e somente se:

{xr}T [M ] {xs} = 0 (3.14)

{xr}T [K] {xs} = 0 (3.15)
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Avaliando-se para cada par de autovalor r 6= s.

Ao todo, as equações (3.14) e (3.15) revelam as propriedades de ortogonalidade dos

autovetores referentes às matrizes de massa e rigidez.

É notável que, se {xr} é um autovetor, através da equação (3.6), qualquer vetor

colinear α {xr}, com α 6= 0, também é um autovetor. Isto significa que as normas dos au-

tovetores não são determinadas de forma única e podem ser selecionados arbitrariamente,

ao passo que satisfaçam:

{xr}T [M ] {xs} = nr

{xr}T [K] {xs} = nrλr

 , r = 1, 2 . . . n (3.16)

Sendo, nr, r = 1, 2 . . . n são os termos da matriz de massa generalizada. Desse modo,

é comum normalizar os autovetores com intuito de se obter as massas generalizadas

unitárias, assim:

{xr}T [M ] {xs} = 1

{xr}T [K] {xs} = λr

 , r = 1, 2 . . . n (3.17)

Portanto, conforme os conceitos prescritos equações (3.9) e (3.10), as relações de orto-

gonalidade (3.12) e (3.13), e as equações de normalização (3.15) são reunidas nas equações

matriciais, em termos das matrizes espectrais e modais, da seguinte maneira:

[Φ]T [M ][Φ] = [Nm] (3.18)

[Φ]T [K][Φ] = [Nm][Λ] (3.19)

Sendo,

[Nm] = diag[n1 n2 n3 . . . nn] (3.20)

De modo que,

• [Φ] = Matriz Modal, determinada pela equação de movimento da fundação, descrita

nas próximas seções (CAVALCA, 1993);

• [Nm] = Matriz de Massas Generalizadas.

Portanto, a ortogonalidade dos autovetores demonstrada até aqui, permite que, ao

estabelecer os autovetores do sistema, o problema dinâmico estrutural com n graus de

liberdade forma um conjunto de n vetores linearmente independentes.
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Assim, à luz da Álgebra Linear, este conjunto é conhecido por constituir um vetor base

do espaço n-dimensional, representando todas as configurações posśıveis de movimento do

sistema. Ao passo que satisfaz as condições de fronteira prescritas.

Desse modo, qualquer resposta do sistema (livre ou forçado) pode ser expresso unica-

mente como uma combinação linear do n autovetores, através das equações:

{x(t)} =
n∑
r=1

{xr}κr(t) = [Φ] {κ(t)} (3.21)

Sendo, κr(t) os coeficientes de amplificação modal, que combinam as respostas dos

diversos modos de movimento da estrutura, reunidos na forma vetorial como:

{κ(t)} = [κ1 κ2 κ3 . . . κn]T (3.22)

De acordo com Rade e Steffen (2010) a equação (3.22) expressa o Teorema de Expansão

ou Prinćıpio de superposição do modal, alicerce da maior parte das técnicas utilizadas

na análise modal com intuito de solucionar problemas envolvendo sistemas estruturais

mecânicos lineares.

3.2.2 Vibrações Harmônicas sem Amortecimento - Determinação

da Matriz de Flexibilidade do Sistema Estrutural

Até o presente momento, foi descrito a equações e técnicas utilizadas na solução de um

modelo que representa o comportamento de uma fundação com movimento livre e sem

amortecimento, entretanto, em situações reais a base de máquina de um conjunto rotativo

esta sujeita a carregamentos forçados, isto é, a força de excitação é transmitida da máquina

a fundação de forma permanente. Desse modo, estamos interessados a prinćıpio, em criar

um modelo que simule uma resposta vibratória harmônica permanente para fundação.

Portanto, assumindo excitação harmônica com uma frequência forçada Ω, as equações

de movimento de um sistema estrutural mecânico com n graus de liberdade é escrita como

(CAVALCA, 1993):

[M ] {ẍ}+ [K] {x} = {F} eiΩt (3.23)

Sendo {F} ∈ Rn é o Vetor de Amplitude das Forças Externas

A solução no regime estável para equação (3.23) é dada por:

{x(t)} = {X(Ω)} eiΩt (3.24)



ANÁLISE DINÂMICA DE BASE DE MÁQUINAS ATRAVÉS DE ELEMENTOS FINITOS 55

Onde {X(Ω)} ∈ Rn é Vetor de Amplitude da Resposta Harmônica.

Substituindo a equação (3.24) na equação (3.23) tem-se:

(
[K]− Ω2[M ]

)
. {X} = {F} (3.25)

Assumindo que:

(
[K]− Ω2[M ]

)
= [Z(Ω)] ∈ Rn,n (3.26)

Obtém-se Matriz de Rigidez Dinâmica [Z(Ω)].

Multiplicando a equação (3.26) por [Z(Ω)]−1 é posśıvel determinar o vetor da resposta

harmônica das amplitudes, ou seja:

{X(t)} = [H(Ω)] {F} (3.27)

Logo,

[H(Ω)] = {X(Ω)} {F}−1 (3.28)

Chamada Matriz de Flexibilidade Dinâmica de uma estrutura elástica, apresentando

uma relação de proporcionalidade entre o vetor amplitude de deslocamento de uma es-

trutura e o vetor de força aplicado à fundação (BROL, 2011).

Utilizando as propriedades de ortogonalidade e realizando as devidas manipulações

matemáticas, pode-se escrever a matriz [H(Ω)] em termos dos autovalores e autovetores

do problema. Assim:

[H(Ω)] = [X]([Λ]− Ω2[I])−1[Nm]−1[X]T (3.29)

Portanto, Matriz de Flexibilidade Dinâmica ou Matriz de Função de Resposta de

Frequência (FRF) para o sistema livre harmônico sem Amortecimento pode ser escrita

como:

[H(Ω)] =
n∑
r=1

{xr} {xr}T

nr(ω2
r − Ω2)

(3.30)

O termo genérico da matriz de flexibilidade hij é definido como:
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hij(Ω) =
n∑
r=1

{xir} {xjr}T

nr(ω2
r − Ω2)

(3.31)

Sendo, {xir} e {xjr} componentes dos nós i e j relativas ao r-ésimo modo de vibrar da

estrutura.

3.2.3 Vibrações Livres com Amortecimento

De forma geral, a equação de governo do ponto de vista f́ısico-matemático para sistemas

estruturais em movimento livre considerando o amortecimento intŕınseco a estrutura é

escrita na forma:

[M ] {ẍ}+ [C] {ẋ}+ [K] {x} = {0} (3.32)

Com intuito de determinar as respostas de sistemas livres amortecidos, é necessário

realizar duas verificações quanto ao tipo de amortecimento existente. Portanto, as ma-

trizes descritas na equação (3.32) são utilizadas para verificação dos diferentes casos de

amortecimento estrutural. Assim, tem-se para Primeira Condição Satisfeita a expressão

(INMAN, 2007):

[C][M ]−1[K] = [K][M ]−1[C] (3.33)

Tal condição é suficiente para afirmar que a matriz de amortecimento generalizada

[βc] é diagonal, ou seja [βc] = [Φ]T [C][Φ]. Isto pode ser verificado através do modelo do

amortecimento proporcional ou amortecimento de Rayleigh, caso particular da condição

geral expressa pela equação (3.33). Além disso, é conveniente expressar a resposta do sis-

tema amortecido através da combinação linear dos autovetores do sistema como (CRAIG

e KURDILA, 2006):

{x(t)} = [Φ] {κ(t)} =
n∑
r=1

= {xr}κr(t) (3.34)

Substituindo a equação (3.34) na equação (3.32), e utilizando as propriedades de or-

togonalidade das matrizes descritas, obtém-se:

[Nm] {κ̈(t)}+ [βc] {κ̇(t)}+ [Nm][Λ] {κ(t)} = {0} (3.35)

Sendo, conforme supracitado [βc] = diag[βc1 βc2 βc3 . . . βcn].

Desse modo, a equação (3.35) gera um sistema composto por n equações diferenciais
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desacopladas na forma:

κ̈(t) + 2ζrωrκ̇(t) + ω2
rκ(t) = 0 (3.36)

Onde,

ζr =
βc

2nrωr
(3.37)

É denominado Fator de amortecimento Modal

Segundo Geradin e Rixen (1997) a natureza da resposta de sistemas estruturais mecânicos

está ligada ao volume de amortecimento. Assim, em situações onde o fator de amorteci-

mento é pequeno (ζr < 1 com r = 1, . . . , n) ou seja, sub-cŕıtico, a solução geral para os

sistema é escrita como:

κr(t) = e−ζrωrt[Crcos(ωdr(t)) +Drsen(ωdr(t))] (3.38)

Onde:

ωdr = ωr
√

1− ζ2
r (3.39)

É a Frequência Natural de Amortecimento

Por fim, a resposta do comportamento dinâmico estrutural é escrita como:

{x(t)} =
n∑
r=1

e−ζrωrt[Crcos(ωdr(t)) +Drsen(ωdr(t))] {xr} (3.40)

Considerando as condições de contorno para a solução da equação (4.38) as constantes

Cr, Dr com (r = 1, ..., n), são:

Cr =
{xr}T [M ] {x0}

nr
(3.41)

Dr =
{xr}T [M ] {ẋ0}
nrωr

√
1− ζ2

r

(3.42)

A segunda condição envolvendo vibrações livres com amortecimento satisfeita para

problemas de dinâmica estrutural é dada por:
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[C][M ]−1[K] 6= [K][M ]−1[C] (3.43)

Caso esta condição seja satisfeita, a transformação modal baseada nos autovetores

associados ao sistema não amortecido não fornece a diagonalização simultânea de matrizes

de [M ], [C] e [K]. Desse modo, a transformação modal deve ser feita em termos da base

modal do sistema amortecido. Portanto, o problema estrutural deve ser solucionado no

espaço R2n. As equações utilizadas nesta modelagem são:

[U ] {ẏ(t)} = [A] {y(t)} (3.44)

Sendo:

[U ] =

 C M

M 0

 ∈ RN,N , [A] =

 −K 0

0 M

 ∈ RN,N(N = 2n) (3.45)

{y(t)} =

 {x(t)}
{ẋ(t)}

 ∈ RN (3.46)

Como solução da equação matricial tem-se:

{y(t)} = {y} est (3.47)

Substituindo a equação (3.47) na equação (3.44), o problema de autovalor pode ser

solucionado, obtendo-se:

([A]− s[U ]) {y} = {0} (3.48)

Como resultado para pequenos amortecimentos obtém-se as seguintes matrizes:

• [S] = diag {s1 . . . sn} ∈ CN,N Autovalores da solução

• [Y ] = {y1 . . . yn} ∈ CN,N Autovetores da solução

Assim:

Calcula-se a matriz generalizada das massas:

[Nd] = diag([Y ]T [U ][Y ]) = diag
{
nd1 n

d
2 . . . n

d
N

}
(3.49)

E a matriz Espectral (matriz dos autovalores):
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[Nd][S] = diag([Y ]T .[A].[Y ]) (3.50)

Portanto, a solução do problema, utilizando o Teorema da Expansão, admitindo as

condições iniciais de contorno, torna-se uma combinação linear dos N autovetores ou

modos de vibração:

{y(t)} =
N∑
r=1

cr(t) {yr} = [Y ] {c(t)} (3.51)

Considerando:

{ċr} = [S] {c(t)} (3.52)

e

ċr(t) = srcr(t), r = 1, . . . , N (3.53)

cr(t) = Are
srt (3.54)

Onde

Ar =
1

[Nd
r ]
{yr}T [U ] {y0} (3.55)

A solução da equação do comportamento dinâmico ao longo do tempo é definida por:

{y(t)} =
N∑
r=1

1

[Nd
r ]
{yr}T [U ] {y0} esrt {yr} (3.56)

3.2.4 Vibrações Harmônicas com Amortecimento - Determinação

da Matriz de Receptância Complexa do Sistema Estrutu-

ral

Uma vez que a condição [C][M ]−1[K] 6= [K][M ]−1[C] é satisfeita, os sistemas estrutu-

rais com amortecimento viscoso excitado harmonicamente são modelados pelas equações

escritas na forma matricial, como:

[M ] {ẍ}+ [C] {ẋ}+ [K] {x} = {f(t)} (3.57)
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Sendo:

{f(t)} = {f} eiΩt (3.58)

Onde, Ω é frequência da excitação harmônica.

Com intuito de se obter as respostas harmônicas para sistemas estruturais no estado

estacionário, devido à excitação de fontes externas em regime forçado devem-se sobrepor a

resposta em regime permanente forçada às condições iniciais transientes, supra elucidadas

na seção anterior (CRAIG, Jr. e KURDILA, 2006).

Neste caso, as equações vibratórias da estrutura no state-space são escritas na forma

matricial por:

[U ] {ẏ(t)} = [A] {y(t)}+ {g} eiΩt (3.59)

Com as condições iniciais dadas por {y(0)} = {y0}.

Onde,

{g} =

 {f}{0}
 ∈ RN (3.60)

A solução da equação (3.59) é dada por:

{y(t)} = [Y ] {c(Ω)} eiΩt (3.61)

Ao passo que, através das condições de ortogonalidade e realizando as devidas mani-

pulações matemáticas, tem-se:

{c(Ω)} = (iΩ[Nd]− [S][Nd])−1[Y ]T {g} (3.62)

Assim, é posśıvel obter a relação entre as amplitudes de respostas do sistema e as

amplitudes das forças de excitação externa, escrita como:

{Y } = [HI(Ω)] {g} (3.63)

De modo que,

[HI(Ω)] = [Y ][Nd]−1(iΩ[I]− [S])−1[Y ]T (3.64)
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Chamada Matriz de Receptância Complexa do Sistema Estrutural

Em muitos sistemas vibratórios de estruturas, os autovalores do problema aparecem

em pares conjugados complexos, assim, Matriz de Receptância Complexa do Sistema

Estrutural é dada por:

[HI(Ω)] =
N∑
r=1

{yr} {yr}T

ndr(iΩ− sr)
+

N∑
r=1

{yr} {yr}
T

ndr(iΩ− sr)
(3.65)

De modo que os elementos da matriz [HI(Ω)] são obtidos através da equação:

HI(ij)(Ω) =
N∑
r=1

{yir} {yjr}T

ndr(iΩ− sr)
+

N∑
r=1

{yir}
{
yjr
}T

ndr(iΩ− sr)
(3.66)

Portanto, assumindo as condições iniciais {y(0)} = {y0} e uma força arbitraria {g(t)}
qualquer, tem-se como solução geral:

[Nd] {ċ(t)} = [Nd][S] {c(t)}+ [Y ]T {g(t)} (3.67)

A equação matricial (3.66) é formada por N equações diferencias desacopladas da

forma:

ċr(t)− srcr(t) =
1

ndr
pr(t) (3.68)

Com,

pr(t) = {yr}T
{
g(t)

}
, (r = 1, 2 . . . , N) (3.69)

Onde, usando o método de variação de parâmetros, tem-se:

cr(t) =
1

ndr

[
{yr}T [U ] {y0} esrt +

∫ t

0
esr(t−τ) {yr}T

{
g(τ)

}
dτ
]
, (r = 1, 2 . . . , N) (3.70)

Por fim, substituindo a equação (3.69) na (3.51) e considerando as condições de con-

torno do problema estrutural dinâmico e as fontes de excitação externas, determina-se a

resposta total do sistema através da equação geral, escrita na forma:

{y(t)} =
2n∑
r=1

1

ndr

[
{yr}T [U ] {y0} esrt +

∫ t

0
esr(t−τ) {yr}T

{
g(τ)

}
dτ
]
{yr} (3.71)
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3.3 Equações do Comportamento Dinâmico da Fundação

em Aço de uma Máquina Rotativa

3.3.1 Equações Geral em Coordenadas F́ısicas

Ao descrever o movimento da base de máquina rotativa, foco de análise deste trabalho,

conforme conceitos teóricos esclarecidos nas seções anteriores, temos a seguinte equação

que modelo o comportamento vibratório da fundação:

[Mg]
{
Ẍf

}
+ [Cg]

{
Ẋf

}
+ [Kg] {Xf} = Ff (t) (3.72)

Onde,

• [Mg] = Matriz de massa da fundação, obtida através da discretização do modelo

usando o método dos elementos finitos;

• [Kg] = Matriz de rigidez da fundação, também obtida através da discretização do

modelo usando o método dos elementos finitos;

• [Cg] = Matriz de amortecimento da fundação, obtida através das matrizes de rigidez

e massa da fundação;

• {Xf} = Vetor deslocamento Nodal da fundação;

• Ff (t) = Vetor das Forças de excitação transmitidas ou aplicadas a fundação.

As demonstrações da obtenção das matrizes de rigidez e massa, já foram discutidas

no caṕıtulo 3. A matriz de amortecimento da estrutura já foi apresentada no caṕıtulo 3,

na próxima seção sua obtenção será demonstrada à luz do amortecimento proporcional

às matrizes de massa e rigidez estrutural (CURAMI, A. e VANIA, A., 1985).

Assim, a equação (3.72) é resolvida, assumindo duas principais situações. Na primeira

situação, ela é solucionada no domı́nio do tempo e admite-se que a força de excitação

harmônica externa é dada por:

Ff (t) = {Ff0} sen(Ωe.(t)) (3.73)

Em seguida, a equação (3.72) é resolvida no domı́nio da frequência e admite-se que a

força de excitação harmônica externa é dada por:

Ff (t) = {Ff0} .eiΩet (3.74)
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Onde {Ff0} é um vetor fonte nodal, ou seja nulo nos nós sem carregamento e diferentes

de zero nos demais. Cuja a frequência de excitação externa de cada carga nodal é dada

por (Ωe).

Portanto, a resposta dinâmica da base é proporcional a excitação externa, assim os

deslocamentos nodais do modelo discretizado da fundação é representado pelo vetor:

Xf = {xf0} eiΩet (3.75)

Calculando-se as derivada dessa última equação, e substituindo as mesmas com a

equação (3.74) e (3.75) na equação de movimento da fundação, temos (CAVALCANTE,

2001):

[Mg] {xf0} (Ω2
e) + [Cg] {xf0} (iΩe) + [Kg] {xf0} = Ff0 (3.76)

([Mg](Ω
2
e) + [Cg](iΩe) + [Kg]) {xf0} = {Ff0} (3.77)

Por fim, conclui-se que a equação (3.77) é a função de resposta em frequência da base

de máquina rotativa em análise. Assim, com seu auxilio é posśıvel obter os parâmetros

modais da fundação como: frequências naturais, fatores de amortecimento, bem como a

massas generalizadas da estrutura.

3.3.2 Determinação das Matrizes Generalizadas

Após de determinar a matriz modal [Φ] da equação de movimento da base de máquina,

Eq. (3.72), utilizando os métodos clássicos de análise modal, a próxima etapa na obtenção

da resposta dinâmica da fundação será construir um sistema auxiliar de um grau de

liberdade a partir dos n graus de liberdade do modelo discretizado.

Assim, através deste novo sistema auxiliar, é posśıvel representar por intermédio do

que chamamos de massas e rigidezes generalizadas, através de novas coordenadas que

os definem a posição f́ısica da massa da estrutura em cada modo de vibrar (AVELINO,

2008).

Nesse contexto, podemos concluir que um sistema estrutural que tenha n graus de

liberdade, sendo todos eles dotados de massa, apresentará n massas e rigidezes generali-

zadas.

Portanto, partindo da equação de Lagrange (DIANA et al., 1988) para sistemas dis-

sipativos, a equação de movimento para fundação em coordenadas generalizadas é dada

por:
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[mg]ψ̈ + [cg]ψ̇ + [Kg]ψ = −[Φ]TFf (3.78)

Onde, as denominadas Matriz Diagonal das Massas Generalizadas e Matriz Diagonal

das Rigidezes Generalizadas são respectivamente:

[mg]nxn = [Φ]T [Mg][Φ] (3.79)

= diag[m1,m2, . . . ,mn] (3.80)

[kg]nxn = [Φ]T [Kg][Φ] (3.81)

= diag[k1, k2, . . . , kn] (3.82)

Ao considerar que o número de modos de vibrar da estrutura é igual ao número de

graus de liberdade, a matriz modal [Φ] pode ser considerada invert́ıvel, já que é quadrada,

assim (CAVALCA, 2005):

ψ = [Φ]−1Xf (3.83)

Substituindo a equação (3.81), descreve-se o vetor de deslocamento através das forças

transmitidas da máquina a base suporte, na forma:

([Φ]T )−1[mg][Φ]−1Ẍf + ([Φ]T )−1[cg][Φ]−1Ẋf + ([Φ]T )−1[kg][Φ]−1Xf = −Ff (3.84)

A ultima equação representa os deslocamentos dos nós da fundação em decorrência da

força transmitida a base suporte nos pontos de conexão da estrutura.

3.3.3 Determinação dos Coeficientes de Amortecimento Propor-

cional da Fundação

O primeiro passo para construir a matriz de amortecimento é considerar que a estrutura

atenua os efeitos dinâmicos através da dissipação proporcional de Rayleigh, ou seja, [Cg] =

α[Mg] + β[Kg].

Na seções anteriores, elucidou-se sobre os conceitos de massa generalizada, destacando
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a importância do desacoplamento das equações diferenciais na análise dinâmica de es-

truturas mecânicas. Tal propriedade também e de suma relevância na determinação do

amortecimento do sistema associado a cada modo de vibrar encontrado através do pro-

blema de autovalor.

Usando a transformação linear:

Xf = [Φ]ψ (3.85)

Onde,

[Φ] = [φ1, φ2, . . . , φn] é matriz dos autovetores do sistema.

ψ = {ψ1, ψ3 . . . , ψn} é vetor das coordenadas discretas da estrutura.

Substituindo as duas ultimas equações na equação (3.72) e multiplicando por [Φ]T ,

obtém-se:

[Φ]T [Mg][Φ]ψ̈f + [Φ]T [Cg][Φ]ψ̇f + [Φ]T [Kg][Φ]ψf = [Φ]TFf (t) (3.86)

Uma vez que,

• [Φ]T [Mg][Φ] = mg

• [Φ]T [Kg][Φ] = kg

• [Φ]T [Cg][Φ] = cg

• [Φ]TFf = ff (t)

Utilizando as propriedades de ortogonalidade das matrizes supra elencadas e as nor-

malizando em relação a matriz de massa, pode-se rescrever a relação de amortecimento

[Cg] = α[Mg] + β[Kg] na forma:

[Φ]T [Cg][Φ] = α[Φ]T [Mg][Φ] + β[Φ]T [Kg][Φ] (3.87)

ceqi = cg = α[I] + βdiag[ω2
i ] (3.88)

Onde:

• ceqi = Coeficiente de amortecimento do i-ésimo modo;

• [I] = Matriz Identidade;
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• diag[ω2
i ] = Matriz diagonal das frequências naturais do sistema.

Assim, a equação que representa o sistema desacoplado é dada por:

mrψ̈ + crψ̇ + krψ = fr(t), r = (1, 2, . . . , n) (3.89)

Desse modo, é posśıvel simplificar um problema complexo em n graus de liberdade em

n equações de que representam osciladores simples com um grau liberdade, como massa

mr, rigidez kr e amortecimento cr, generalizados para cada r-ésimo modo.

Dividindo a equação (3.89) por mr, tem-se:

ceqr =
cr
mr

(3.90)

e

ωr =
kr
mr

(3.91)

Portanto, de posse desses conceitos, aplicando o método de minimação - cálculo das

derivadas parciais da função erro quadrático - é posśıvel determinar os coeficientes e con-

sequentemente o amortecimento equivalente ceqr para estrutura (CAVALCANTE, 1997).

Para tanto, inicialmente, deve-se assumir como relação de amortecimento, ou fator de

amortecimento estrutural a expressão (CHELI et al., 1987):

ζ =
ceqr
ceqrc

(3.92)

Cuja expressão é valorada experimentalmente através do balanço energético, ou por

decremento logaŕıtmico.

Onde,

• ζ = Fator de amortecimento;

• ceqr = Amortecimento de cada grau de liberdade do sistema desacoplado;

• ceqrc = Amortecimento cŕıtico de cada grau de liberdade do sistema desacoplado;

Assim, para um sistema forçado, o amortecimento cŕıtico é expresso para cada grau

de liberdade, através da equação:

ceqrc = 2mrωr (3.93)
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Realizando as devidas manipulações matemáticas a equação (3.92) é escrita (DIANA

et al., 1988):

ζ = f(ωr) =
α

2ωr
+
βωr

2
= f ′(ωr) (3.94)

Onde,

• f(ωr) uma função de interpolação aproximada;

• f ′(ωr) uma função de interpolação avaliada em relação ao valor real de amorteci-

mento.

Assim, para cálculo dos coeficientes α e β defini-se uma função erro de modo que a

função aproximada f(ωr) determine um erro mı́nimo para todas as aproximações.

Dessa forma, a função erro é escrita na forma:

δ(ωr) = f ′(ωr)− f(ωr) = f ′(ωr)−
(
α

2ωr
+
βωr

2

)
= δ(ωr, α, β) (3.95)

Portanto, para cada modo próprio, f ′(ωr) e ωr são conhecidos. Assim, as aproximações

são determinadas para incógnitas α e β:

δ(ωr) = δ(ωr, α, β) = δ(α, β) (3.96)

Além disso, para soma de todos os n modos ao quadrado, obtém-se a função do Erro

Quadrático E(α, β), escrita como:

E(α, β) =
n∑
i=1

[δi(α, β)]2 (3.97)

Por fim, com intuito de se obter os coeficientes α e β derivamos parcialmente a função

de erro quadrático, com relação a α e β, de modo que o erro seja mı́nimo.

∂E

∂α
= 0 e

∂E

∂β
= 0 (3.98)

Resolvendo o sistema de duas equações, tomando como incógnitas α e β, determina-se

os valores dos coeficientes de amortecimento.



Caṕıtulo 4

MODELAGEM MATEMÁTICA

4.1 Considerações Iniciais

Os modelos de sistemas máquina-fundação tentam simular fidedignamente os efeitos

gerados entre os componentes ou subsistemas como o eixo, rotor, acoplamentos, mancais

e fundação. Neste sentido, o método de elementos finitos (MEF) é bastante utilizado

na análise vibratória de rotores, principalmente porque este método fornece excelentes

resultados nas simulações geradas com uso desta técnica. O MEF tem por principal

objetivo discretizar um sistema cont́ınuo, tornando aproximada a condição real de projeto

em relação a de operação.

Dessa forma, ao discretizar a estrutura - base de máquina - em um conjunto de elemen-

tos hexaédricos que, individualmente são tratados como cont́ınuos, é posśıvel relacionar

os deslocamentos de todos os pontos da estrutura suporte cont́ınua em função dos deslo-

camentos de um número finito de pontos.

A seguir, descreve-se a natureza do método dos elementos finitos e a maneira utilizada

para discretizar a base de máquina - fundação - por fim, descreve-se os passos utilizados

na modelagem das cargas solicitantes e interações impostas a estrutura suporte (base de

máquina), provocada pela composição máquina-fundação.

É importante salientar que embora este trabalho modele o sistema máquina-fundação

completo, devido as limitações experimentais, não se discretizará o sistema através das

coordenas mistas (CAVALCA, 2005). Todavia, é sugerido um método que modele de

forma aproximada as força de desbalanceamento transmitidas a estrutura suporte de aço

da máquina.

68
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4.2 Método dos Elementos Finitos

A capacidade de prever o comportamento de máquinas e sistemas de engenharia em ge-

ral é de grande importância em todos os estágios, incluindo projeto , fabricação e operação.

Segundo Atkinson (1978), tais metodologias preditivas são posśıveis porque os engenhei-

ros e cientistas tiveram enorme progresso no entendimento do comportamento f́ısico dos

materiais e estruturas e desenvolveram modelos matemáticos, ainda que aproximados,

para descrever seu comportamento f́ısico.

Diversos destes problemas f́ısicos encontrados nas ciências e nas engenharias são des-

critos matematicamente na forma de equações diferenciais ordinárias e parciais. A solução

exata usualmente é fruto de um método de solução anaĺıtica encontrado através de

métodos algébricos e diferenciais aplicados a geometrias e condições de contorno particula-

res; a aplicação generalizada dos métodos anaĺıticos para diferentes geometrias e condições

de contorno torna impraticável ou até mesmo imposśıvel a obtenção de soluções anaĺıticas

exatas. O chamado Método dos Elementos Finitos (MEF) consiste em diferentes métodos

numéricos que aproximam a solução de problemas de valor de fronteira descritos tanto

por equações diferenciais ordinárias quanto por equações diferenciais parciais através da

subdivisão da geometria do problema em elementos menores, chamados elementos fini-

tos, nos quais a aproximação da solução exata pode ser obtida por interpolação de uma

solução aproximada (WANG e ANDERSON, 1982).

Atualmente a popularidade do MEF se explica pelo fato do método resultar em pro-

gramas computacionais bastante versáteis que podem resolver muitos problemas práticos

com uma quantidade mı́nima de treinamento. Desse modo, ele tem sido aplicado em pra-

ticamente todas as áreas de engenharia, como na análise de tensão e deformação, análise

dinâmica (foco de estudo deste trabalho), transferência de calor, mecânica dos fluidos e

reologia, eletromagnetismo, etc.

Geralmente, as soluções de problemas práticos de engenharia são muito complexas e

não podem ser representadas com uso de expressões simples. Um conceito importante de

MEF é que a solução é aproximada usando polinômios simples, na maioria das vezes, como

em casos de análise estrutural, eles são lineares ou quadráticos, dentro de cada elemento

(KIM e SANKAR, 2011).

Existem três métodos que podem ser usados para obtenção das equações de elementos

finitos de um problema: método direto; método dos reśıduos ponderados; e o

método variacional. Neste trabalho, ilustraremos o método de reśıduos ponderados,

destacando o método de Garlerkin, um dos mais populares e adequado à maioria dos

problemas de engenharia (HUTTON, 2004).
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4.2.1 Método dos Reśıduos Ponderados

Com base no conceito do MEF, elucidado anteriormente, pode-se considerar que os

elementos que compõem o domı́nio discretizado, estão conectados ao longo de todo o

sistema, portanto obtém-se a solução aproximada para o problema em estudo usando

polinômios das partes que o compõem. A medida que o tamanho do elemento é reduzido,

a solução aproximada convergirá para solução exata (SEGERLIND, 1984).

Nesse contexto, explica Kim e Sankar (2011), ao usar o método dos reśıduos pondera-

dos, procuramos uma solução aproximada ũ ' u para equação diferencial que modela o

problema. De maneira genérica pode-se representar tais equações diferencias da seguinte

forma

Lu = f, (4.1)

onde L representa o operador diferencial, u representa o campo a ser determinado e f a

função excitadora ou fonte (BATISTA, 1991).

Denominamos reśıduo a função resultante da substituição da função de aproximação ũ

na equação diferencial, de modo que a igualdade anteriormente descrita não é mais valida,

assim obtém-se:

Lũ− f = R. (4.2)

Nosso objetivo é fazer com erro ou o reśıduo se torne o menor posśıvel. Em vez de

fazer com que R se anule para todos os valores de (r), faremos com que R seja igual a

zero num sentido médio (FISH e BELYTSCHKO, 2007).

4.2.2 Método de Galerkin

Consiste em determinar uma função pêso wj(r), função de ponderação ou função de

base, tal que o produto interno dessa função com a função erro ou função de reśıduo (R)

resulte em zero (BATISTA, 1991). Portanto, a solução aproximada é expressa como uma

soma de várias destas funções de aproximação, na forma:

ũ(r) =
nt∑
i=1

Φi(r)ui (4.3)

sendo, nt, o numero de termos usados ou numero de nós do elemento discretizado no

domı́nio (r); Φi(r) são funções de aproximação e ui o valor do campo a ser determinado

pelo método dos reśıduos ponderados.

O método de Galerkin difere dos outros métodos de reśıduos ponderados pelo fato de

que as n funções pêso, wj(r) são as mesmas funções de aproximação Φi(r). Substituindo

a equação (4.3) na equação (4.2) temos
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nt∑
i=1

LΦi(r)ui − f = R(r), (4.4)

onde, R(r) representa o erro de aproximação, ou reśıduo.

Dessa forma, para minimizar o erro da equação anterior, escolhe-se uma função wj(r)

de forma que, como foi citado, o produto interno dessa função escolhida com a função

erro, R(r), resulte em zero, ou seja (BATISTA, 1991)

< wj, R(r) >=
nt∑
i=1

< wj, LΦi(r)ui − f >= 0, (4.5)

sendo < wj, R(r) >=
∫
r wjR(r) dr.

Portanto, tem-se;

n∑
i=1

∫
r
wjLΦi(r)ui dr = qj; (4.6)

sendo,

qj =
∫
r
wjf dr. (4.7)

É importante ressaltar que a integral (
∫
r) pode ser de linha (unidimensional), de

superf́ıcie (bidimensional) ou de volume (tridimensional) dependendo do domı́nio estudado

(BATISTA, 1991).

Desenvolvendo a equação (4.6), tem-se:

(∫
r
wjLΦ1(r)

)
u1 +

(∫
r
wjLΦ2(r)

)
u2 + ...+

(∫
r
wjLΦn(r)

)
un = qj. (4.8)

Se variarmos j na equação (4.8), teremos um sistema de equações, que pode ser rescrito

na forma matricial da seguinte maneira



∫
r w1LΦ1(r)

∫
r w2LΦ2(r) ...

∫
r wnLΦn(r)∫

r w1LΦ1(r)
∫
r w2LΦ2(r) ...

∫
r wnLΦn(r)

...
...

...
...∫

r wnLΦ1(r)
∫
r wnLΦ2(r) ...

∫
r wnLΦn(r)





u1

u2

...

un


=



q1

q2

...

qn


. (4.9)

As equações podem ser rescritas na forma compacta como

[K] {u} = {q} , (4.10)
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onde, {u} é o vetor solução do campo a ser determinado ui, e os elementos das matrizes

[K] e {q}, respectivamente, são definidos como

Ki,j =
∫
r
wjLΦi(r); (4.11)

q = (q1, q2 · · · qn)T . (4.12)

Ressalta-se que [K] é simétrica, já que Ki,j = Kj,i, além de ser quadrada e esparsa.

O sistema de equações (4.9) apresenta a solução em cada elemento e pode ser chamada

também de elemento da matriz condutância global. As soluções aproximadas em toda

malha são obtidas realizando a adição das contribuições das equações fornecidas pelos

elementos. A adição entre as equações possibilita a interação entre todos os elementos da

malha, originando o sistema de equações ampliado.

4.2.3 Discretização do Domı́nio

Como elucidado, a solução da equação diferencial do problema estudado é aproximada

por uma série de funções em todo o seu domı́nio. De acordo com Souza (2003), uma

ideia importante do método dos elementos finitos é dividir o domı́nio em um conjunto

de subdomı́nios simples ou elementos finitos. Então dentro de cada elemento finito, a

solução é aproximada na forma de um polinômio simples. Esta ideia é bastante utilizada

na engenharia, onde usualmente tenta-se resolver um problema complexo, subdividindo-o

em uma série de problemas mais simples. Logo, trata-se de um procedimento intuitivo

para os engenheiros (SOUZA, 2003).

Os elementos finitos utilizados na discretização (subdivisão) do domı́nio do problema

em estudo são conectados entre si através de determinados pontos, denominados nós ou

pontos nodais, conforme indica a Figura (4.1). Ao conjunto de elementos finitos e pontos

nodais, elucida Batista (1991), dá-se, usualmente o nome de malha de elementos finitos.

Os elementos adjacentes, como pode ser visto na Figura (4.1), possuem o mesmo valor

de solução no nó compartilhado, assim quanto mais elementos forem usados, a solução

aproximada convergirá para solução exata.

Vários tipos de elementos são utilizados, dependendo do domı́nio que necessita ser dis-

cretizado e do grau (ordem) do polinômio interpolador usados para aproximar a solução.

Os elementos apresentam formas geométricas diversas (por exemplo, triangular, quadri-

lateral, cúbico, etc.) em função do tipo e da dimensão do problema (se uni, bi, ou tridi-

mensional). A Figura (4.2) apresenta a geometria de vários tipos de elementos finitos.
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Figura 4.1: Malha de Elementos Finitos (para um domı́nio bidimensional)

Fonte: SOUZA, R. M., 2003

4.3 Formulação Elementos Hexaédricos

4.3.1 Conceito de Elemento Isoparamétrico

O processo de partição do domı́nio Ω deve conduzir a um conjunto de suportes tal

que seja posśıvel construir funções de aproximação da solução exata do problema (MAR-

CIEL, 2013). Desse modo, a tarefa da partição do domı́nio pode apresentar os mais

variados resultados, dependendo de fatores como o algoritmo empregado que definirá os

sub-domı́nios, as condições de fronteira exigidas pelo sistema, bem como diversos elemen-

tos finitos utilizados para modelar o problema. Assim, torna-se necessário que o processo

de obtenção de funções de forma seja coeso ao ponto de permitir que adotemos a qualquer

domı́nio Ωe
k o espaço de funções V e

nk de aproximação.

Um dos métodos mais utilizados com intuito de definir espaços V e
nk para Ωe

k que exi-

bam uma configuração irregular, incluindo limites curvos, implica em escolher dentro do
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Figura 4.2: Diferentes tipos de elementos

Fonte: SOUZA, R. M., 2003.

mesmo domı́nio Ωe
k um número ordenado de pontos que, conforme interpolação, permitem

parametrizar um determinado sub-domı́nio. Assim, defini-se um arranjo de funções de

base que geram cada espaço de funções V e
nk originadas de um conjunto de funções que

permite interpolar os parâmetros estudados. Portanto, conforme explica Zienkiewicz et

al. (2005) para desempenhar seu papel de forma eficiente, as funções de base, funções

interpoladoras precisam exibir certas propriedades, são elas:

1 sup(Ni) = Ωe
k, i ∈ {1, ..., n}

2 {p1, ..., pn} ∈ Ωe
k : Nl(pm) = δlm

3
∑N
n=iNi(x) = 1

Onde sup(Ni) é o suporte da função N , ou seja, é o menor subconjunto fechado do

domı́nio onde a função não é nula.

Nesse contexto explica Marciel (2013):

Este conjunto de propriedades, referido por partição da unidade, garante
que qualquer conjunto de funções de base que as apresentem é capaz
de gerar parametrizações que constituem interpolações dos parâmetros
que as compõem, o que implica que estas parametrizações contêm os
parâmetros no seu contra-domı́nio (MARCIEL, pag. 37, 2013).

Portanto, tal capacidade de usar as mesmas funções de base para descrever a apro-

ximação da solução e representar a geometria do elemento constitui a caracteŕıstica prin-

cipal dos elementos isoparamétricos (ERGATOUDIS et al., 1968). Dessa forma, o termo
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isoparamétrico deve-de ao fato de que o mesmo esquema de interpolação é usado para

interpolar tanto os deslocamentos como a geometria.

Ao utilizar funções de interpolação consequentemente grandezas a se modelar depen-

derá dos valores a serem interpolados. Embora o domı́nio da parametrização seja ar-

bitrário, podendo o usuário estar livre em sua escolha. Assim, explica Marciel (2013),

tal arbitrariedade na definição dos domı́nios de parametrização permite que se analise

qualquer grandeza descrita através destas funções atribuindo-lhe uma representação con-

veniente, evitando assim qualquer dificuldade proveniente da sua análise na configuração

que assume no espaço global.

Desse modo, a simulação por processamento dos elementos tem por consequência a

procura por uma forma de modelar qualquer sub-domı́nio através de uma representação

paramétrica de um poĺıgono regular - coordenadas local ou natural. Portanto, em notação

matemática, tem-se como representação dos componentes estruturais da fundação a for-

mulação geral dada pela equação (4.13):

x = x(ξ, η, γ) =
n∑
j=1

Nj(ξ, η, γ) (4.13)

Onde, x ∈ Ω ⊂ <3 são as coordenadas globais e as coordenadas locais são x ∈ Ωe, local

k ⊂ <3, e considerando que as coordenadas dos nós que definem o elemento no referencial

global são representadas por pj ∈ <3.

4.3.2 Elemento Sólido Tridimensional Hexaédrico (bricks)

O elemento escolhido para discretização da fundação de aço foi o sólido tridimensional

hexaédrico (bricks). No desenvolvimento das formulações deste elemento considera-se de

forma genérica três graus de liberdade de deslocamento para cada nó do elemento. Ao

longo desta seção será exposto resumidamente as funções de forma do elemento finito

sólido de oito nós, conforme ilustrado na Figura (4.3). O número de graus de liberdade

deste elemento é p = 8 x 3 = 24.

O elemento f́ısico da Figura (4.3) é um hexaedro de formato geral. Entretanto, todos

ângulos interiores devem ser menores que 180 graus. A ordem dos números dos nós é

idêntica à de um elemento retangular, iniciando em um ponto e movendo no sentido

horário contrário ao dos ponteiros do relógio. Cada nó tem trés graus de liberdade: u, v

e w.

As funções de interpolação devem satisfazer compatibilidade entre os elementos. Na

verdade, será utilizado o conceito de mapeamento de referência mostrado na Figura (4.3).

O elemento f́ısico é definido nas coordenadas x-y-z, enquanto o de referência é (ξ, η e γ).
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Figura 4.3: Elemento f́ısico sólido de oito nós com geometria arbitrária

Fonte: AZEVEDO, A. F. M., 2003.

O elemento de referência é um hexaedro perfeito e tem centro na origem dos eixos

cartesianos. vale ressaltar que embora o elemento f́ısico tenha o primeiro nó em qualquer

canto, o elemento de referência sempre tem o primeiro nó no canto inferior no canto

anterior esquerdo (−1,−1,−1) conforme Figura (4.4).

Figura 4.4: Elemento finito de referência

Fonte: AZEVEDO, A. F. M., 2003.
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As funções de interpolação de Lagrange para elementos hexaedros definidas no ele-

mento de referência são dadas por (AZEVEDO, 2003):



N1 = 1
8
(1− ξ)(1− η)(1− γ)

N2 = 1
8
(1 + ξ)(1− η)(1− γ)

N3 = 1
8
(1 + ξ)(1 + η)(1− γ)

N4 = 1
8
(1− ξ)(1 + η)(1− γ)

N5 = 1
8
(1− ξ)(1− η)(1 + γ)

N6 = 1
8
(1 + ξ)(1− η)(1− γ)

N7 = 1
8
(1 + ξ)(1 + η)(1 + γ)

N8 = 1
8
(1− ξ)(1 + η)(1 + γ)

(4.14)

Cada ponto do elemento f́ısico é mapeado também como um ponto no elemento de

referência, Desse modo, a relação de mapeamento é biuńıvoca. Assim qualquer ponto do

elemento f́ısico da fundação (x, y, z) é função dos pontos de referência (ξ, η, γ). Portanto,

a geometria e deslocamento de qualquer ponto da base de máquina é dado por (BECKER

et al., 1981)


x

y

z

 =
n∑
i

Ni


xi

yi

zi

 (4.15)

e


u

v

w

 =
n∑
i

Ni


ui

vi

wi

 (4.16)

Onde, em termos generalizados a coeficientes constantes ai dos graus de liberdade do

elemento de oito nós, os deslocamentos u, v, w tem a forma:

u = a1 + a2ξ + a3η + a4γ + a5ξη + a6ηγ + a7γξ + a8ξηγ (4.17)

4.3.3 Equação Matricial das Deformações e Matriz de Rigidez

do Elemento de Referência

Neste momento, desenvolveremos a formulação que relaciona os deslocamentos e as de-

formações sofridas pelo elemento hexaédrico. Reordenando os componentes de deformação

nas derivadas dos deslocamentos tem-se (COOK, 2002):



ANÁLISE DINÂMICA DE BASE DE MÁQUINAS ATRAVÉS DE ELEMENTOS FINITOS 78



εx

εy

εz

γxy

γyz

γzx


=



1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0





∂u
∂x
∂v
∂x
∂w
∂x
∂u
∂y
∂v
∂y
∂w
∂y
∂u
∂z
∂v
∂z
∂w
∂z



(4.18)

Ou em notação matricial tem-se:

{ε} = [BA] {D’cg} (4.19)

Sendo {D’cg} o vetor derivada dos deslocamentos em relação as coordenadas globais

(x, y, z).

Conforme elucida Kim e Sankar (2011), as as derivadas dos deslocamentos não podem

ser obtidas diretamente. Em vez disso, usamos a relação inversa do Jacobiano (a definição

Jacobiano pode ser encontrada em (COOK, 2002, pg. 206 e 207)). De modo que as

derivadas dos deslocamentos possam sr escritas em termos das coordenadas de referência

local. Assim, através da matriz Jacobiana pode-se obter a relação tensão-deformação

expressa por

 ε

γ

 = [B] {q} (4.20)

Onde {q} é o vetor deslocamento nodal e a matriz [B](6X24) é a matriz de transformação

deformação-deslocamentos obtida através da multiplicação matricial:

[B] =
1

| J |
[BA][J]−1 {D’cr} (4.21)

Um vez que, conforme elucida Zienkiewicz et al. (2005), a matriz [J] e o vetor {D’cr}
são respectivamente a matriz Jacobiana e o vetor derivada dos deslocamentos em relação

as coordenadas locais:

[J] =


∂x
∂ξ

∂y
∂ξ

∂z
∂ξ

∂x
∂η

∂y
∂η

∂z
∂η

∂x
∂γ

∂y
∂γ

∂z
∂γ

 (4.22)
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E

{D’cr} =



∂u
∂ξ
∂v
∂ξ
∂w
∂ξ
∂u
∂η
∂v
∂η
∂w
∂η
∂u
∂γ
∂v
∂γ
∂w
∂γ



(4.23)

Equação de Elementos Finitos e Matriz de Rigidez do Elemento

Conforme teoria da elasticidade de Timoshenko (1984), quando uma força é aplicada

em uma estrutura, esta muda seu formato e dimensões. Dessa forma, pode-se dizer que é

realizado um trabalho sobre a mesma. Este trabalho é proporcional a deformação. Assim,

o trabalho realizado pela carga aplicada é armazenado na estrutura sob a forma de energia

potencial, chamada de energia de deformação.

U =
∫∫
V

∫
U0(x, y, z)dV (4.24)

U =
1

2

∫∫
V

∫
{ε}T {σ} dV (4.25)

Portanto, a matriz de rigidez do elemento local pode ser calculada a partir da energia

de deformação do elemento. Substituindo as deformações da Equação (4.20) na matariz

de energia de deformação da Equação (3.25),

U e =
1

2

∫∫
V

∫
{ε}T [C] {ε} dV e =

1

2
{qe}T

∫∫
V

∫
[B]T24x6[C]6x6[B]6x24dV {qe} (4.26)

≡ 1

2
{qe}T [ke]24x24 {q

e} (4.27)

onde [ke] é a matriz de rigidez do elemento e [C] a matriz de elasticidade do material

isotrópico da fundação dada por:
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[C] =
E

(1 + v)(1− 2v)



1− v v v 0 0 0

v 1− v v 0 0 0

v v 1− v 0 0 0

0 0 0 1
2
− v 0 0

0 0 0 0 1
2
− v 0

0 0 0 0 0 1
2
− v


. (4.28)

Onde E é o Modulo de Elasticidade do material e v seu coeficiente de Poisson.

Por fim, o Jacobiano desempenha um papel importante na transformação da integral

para o elemento de referência local, de modo que a relação entre os volumes real do

elemento f́ısico e o volume do elemento de referência se torna:

dV =| J | dξdηdγ (4.29)

Logo, a matriz de rigidez do elemento de referência de oito nós é escrita como

[ke]24x24 =
∫ 1

−1

∫ 1

−1

∫ 1

−1
[B]T24x6[C]6x6[B]6x24 | J | dξdηdγ (4.30)

4.3.4 Matriz de Massa Consistente do Elemento

Considerações Sobre Massa Concentrada e Massa Distribúıda do Elemento

A rigor, ao modelar a distribuição em massa de uma estrutura, a exemplo da fundação

de máquina e objeto de estudo deste trabalho, considera-se que a massa está distribúıda

no domı́nio do elemento. Nesse contexto, Chopra (2012) elucida que ao discretizar o

modelo em elementos finitos, devemos considerar a influência tanto da massa concentrada

nós quanto da massa distribúıda ao longo do elemento, uma vez que a contribuição de

ambas são de fundamental importância no comportamento da estrutura em relação aos

graus de liberdade de aceleração.

Na demonstração da montagem da matriz de rigidez estrutural desenvolveu-se o cálculo

dos deslocamentos da fundação através de um modelo discretizado. Ou seja, a partir dos

deslocamentos nodais, interpola-se os deslocamentos da estrutura inteira.

Do mesmo modo, com intuito de determinar a inércia estrutural - Forças de Inércia -

do sistema através do (MEF) dentro do elementos, devemos conhecer a aceleração dentro

destes. Assim, se usarmos as funções de interpolação como usamos para derivar a matriz

de rigidez, o resultado obtido será a matriz de massa consistente (CHOPRA, 2012). De
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forma geral, usando o prinćıpio dos deslocamentos virtuais obtém-se a equação da matriz

de massa consistente:

mij =
∫
V
m(x)Φi(x)Φj(x)dx (4.31)

Resumindo, a mesma função de forma que descreve o deslocamento interno do ele-

mento em termos de deslocamentos nodais, será utilizada para fornecer aceleração interna

em termos das acelerações nodais. Assim, as propriedades estruturais de Massa e Rigidez

são concentradas em pontos discretos na montagem da matriz do elemento através do

prinćıpio dos trabalhos virtuais.

Portanto, como será demonstrado, a matriz de massa do elemento finito de referência

local é escrita como (NELSON, 1980):

[M e] =
∫
V e
ρ[N ]T [N ]dV e (4.32)

Sendo,

• [M e] a matriz de massa do elemento (24 X 24);

• [N ] a matriz de forma (3 X 24);

• ρ densidade do material do elemento;

• V e o volume do elemento.

Obs. A matriz de forma [N ] é obtida através das mesmas funções de forma descritas

pela Equação (3.14) e dada por:

[N ]3x24 =


N1 0 0 N2 0 0 ... N8 0 0

0 N1 0 0 N2 0 ... 0 N8 0

0 0 N1 0 0 N2 ... 0 0 N8

 (4.33)

Determinação da Matriz de Massa da Estrutura

A definição de Matriz de Massa Consistente já foi estabelecida, nesta seção será feita

uma breve demonstração de sua obtenção, bem como da matriz de Massa da Estrutura.

Da teoria da mecânica do cont́ınuo, exposta por Pimenta (2006), ao calcular o trabalho

devido a todas as forças externas sobre um volume elementar de um sólido ou estrutura,

devemos somar a contribuição do trabalho de cada força atuando em cada volume, ao

longo do volume inteiro, como é ilustrado na Figura (4.5).
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Figura 4.5: Tipos de Forças externas que provocam o deslocamento correspondentes a
estrutura, permitindo o cálculo do trabalho delas. Esse trabalho total é armazenado
na forma de energia de deformação na configuração deformada da estrutura - Forças
Concentradas, Forças de Volume e Forças de Superf́ıcie

Fonte: ALVES Filho, A., 2008.

Tal soma será obtida através da integral ao longo de todo volume em função dos

trabalhos virtuais, que será expresso nesta demonstração por (∆).

τex = ∆TP +
∫

∆T (x)b(x)dV +
∫

∆T (s)p(s)dA (4.34)

Onde,

• τex = Trabalho Externo;

• ∆TP = Trabalho Virtual efetuado pelas Cargas Pontuais;

•
∫

∆T (x)b(x)dV = Trabalho Virtual efetuado pelas Forças de Volume;

•
∫

∆T (s)p(s)dA = Trabalho Virtual efetuado pelas Forças de Superf́ıcie;
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O segundo Avelino (2008) o trabalho externo provoca uma Energia de Deformação

por Unidade de Volume da Estrutura por consequência, surge um Trabalho Interno, que

se estende no domı́nio de todo o corpo cont́ınuo. Assim, em termos gerais tem-se:

τint =
∫
εT (x)τ(x)dV (4.35)

Igualando as equações (4.34) e (4.35), tem-se a equação geral do prinćıpio dos trabalhos

virtuais para estrutura inteira.

τex = ∆TP +
∫

∆T (x)b(x)dV +
∫

∆T (s)p(s)dA = τint =
∫
εT (x)τ(x)dV (4.36)

A solução desta equação torna-se uma tarefa muito complicada, principalmente quando

a mesma modela sistemas estruturais com domı́nio irregular, neste caso, maior parte das

estruturas reais. Para solucionar este problema, Avelino (2008) elucida que deve-se subdi-

vidir a estrutura em elementos finitos, conectados em pontos discretos, nós, e portanto,

representar os deslocamentos dentro do elemento através das funções de interpolação

Ni(x).

Uma vez que,

∆(x) = Ni(x)∆ (4.37)

ε = B∆ (4.38)

τ = Cε (4.39)

Realizando as devidas substituições na equação (4.36), tem-se:

∆TP +
∑
e

[∫
V e

(N∆)T b(x)dV e +
∫
Ae

(N∆)T p(s)dAe
]

(4.40)

=
∑
e

∫
V e

(B∆)T CBdV e (4.41)

Assim, após operações algébricas, obtém-se:

∆T

[
P +

∑
e

∫
V e
NT b(x)dV e +

∫
Ae
NTp(s)dAe

]
(4.42)
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= ∆T
∑
e

∫
V e
BTCBdV e∆ (4.43)

Eliminando o ∆T , definimos a expressão geral das cargas atuando em uma estrutura

cont́ınua, através do modelo discreto na forma de Cargas Nodais Equivalentes. Ou seja,

FNodais = [KEstrutural] {∆Nodais} (4.44)

Onde,

• FNodais = Forças Nodais equivalentes às Forças Distribúıdas ao longo de todos os

elementos;

• [KEstrutural] = Matriz de Rigidez Estrutural;

• {∆Nodais} = Deslocamentos Nodais da Estrutura Inteira

Dessa forma , através da definição supra elucidada é posśıvel formular a Massa no

Modelo Discreto em Elementos Finitos, equivalente à massa distribúıda da estrutura em

estudo (AVELINO, 2008).

Por definição, conforme Hibbeler (2009), temos que a Força de Inércia é uma Força de

Volume, devendo ser representada por:

∫
V e
NT b(x)dV e (4.45)

Como, a Força de Inércia por unidade de volume é dada por

b(x) = ρ.∆̈(x) (4.46)

A Força Nodal Equivalente aos efeitos d inércia é escrita na forma:

Fe =
∑
e

∫
V e
NTρ.∆̈(x)dV e (4.47)

Por fim, como a mesma função de forma que descreve os deslocamentos internos do

elemento também fornece a aceleração interna em termos das acelerações nodais, temos:

Fe =
∑
e

∫
V e
ρNTN∆̈(x)dV e (4.48)

Em notação Matricial a expressão é rescrita na forma:
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{Fe} =
∑
e

{∫
V e
ρ[NT ].[N ]dV e

}
∆̈ (4.49)

Sendo,

• {Fe} - Vetor Força Nodal;

• [M e] =
∫
V e ρ[NT ][N ]dV e - Massa Consistente do Elemento, que considera os efeitos

de inércia no elemento;

•
{

∆̈
}

Vetor Aceleração Nodal.

Portanto, a massa total da estrutura é obtida através da combinação entre a matriz

de massa concentrada nos nós e a matriz de massa consistente (distribúıdas ao longo dos

elementos), ou seja:

[Mtotal] = [Mnodal] + [Melementos] (4.50)

4.3.5 Matriz de Amortecimento

Obedecendo as condições de restrição da estrutura, a equação de movimento da

fundação é escrita como (CAVALCANTE, 1997) apud (BATHE e KLAUS-JURGEN,

1996):

[Mg]
{
Ẍf

}
+ [Cg]

{
Ẋf

}
+ [Kg] {Xf} = Ff (t) (4.51)

Onde,

• [Mg] = Matriz de massa da fundação;

• [Cg] = Matriz de amortecimento da fundação;

• [Kg] = Matriz de rigidez da fundação;

• {Xf} = Vetor deslocamento Nodal;

• Ff (t) = Vetor das Forças de excitação transmitidas ou aplicadas a fundação.

Assim, após determinadas as matrizes estruturais para os elementos hexaédricos [Mg]

e [Kg] da fundação de aço é posśıvel construir a matriz de amortecimento da estrutura

[Cg].
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Para obter a matriz de amortecimento, foi adotado a técnica do Amortecimento

proporcional ou Amortecimento de Rayleigh que contabiliza a A Matriz de Amor-

tecimento [Cg] como uma combinação linear das Matrizes de Massa e Rigidez (CHOPRA,

2012). Assim, a matriz de amortecimento é escrita da seguinte forma:

[Cg] = α[M ]g + β[Kg] (4.52)

Sendo α e β chamadas, respectivamente, de Constantes de Amortecimento Proporci-

onais de Rigidez e Massa.

A relação entre α e β, o fator de amortecimento ζ e a frequência natural ω é dada

pela seguinte expressão (CHOPRA, 2012)

ζ =
α

2

1

ωn
+
β

2
ωn (4.53)

As constantes α e β podem ser calculadas assumindo-se, por exemplo, fatores de

amortecimento ζ1, ζ2 ... ζn em frequências naturais diferentes da estrutura estudada, ω2

... ωn, resolvendo-se o sistema de n equações e n incógnitas.

Figura 4.6: Amortecimento de Rayleigh

Fonte: Adaptado (BRITO, 2018).

Segundo Chopra (2012) é comum utilizar os dois principais modos de vibrar da estru-

tura e assim relacionar as frequências naturais destes modos ao fator de amortecimento

estimado para o material da estrutura, baseado nas relações experimentais:

α = ζ
2ωiωj
ωi + ωj

(4.54)
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β = ζ
2

ωi + ωj
(4.55)



Caṕıtulo 5

DISCRETIZAÇÃO DOS MODELOS

E ORGANIZAÇÃO DOS

ALGORITMOS

5.1 Considerações Iniciais

Neste caṕıtulo serão descritos os modelos desenvolvidos durante a pesquisa, os ele-

mentos utilizados em cada modelo, suas caracteŕıstica f́ısicas, geométricas e o material

utilizado em cada peça. Além disso, serão indicadas as condições de contorno utilizadas,

bem como as cargas expostas aos modelos, evidenciando os pontos de maior interesse na

análise das estruturas.

Nas próximas subseções serão elencados todos modelos de forma detalhada. Entre-

tanto, para que a discretização tenha uma melhor compressão, a prinćıpio, descreve-se

brevemente os parâmetros matemáticos, baseados no método dos elementos finitos para

determinar as formulação das matrizes da inércia, rigidez e por consequência amorte-

cimento das estruturas apresentadas de acordo com os parâmetros utilizados em cada

modelo.

5.2 Discretização de um Sólido através de Elementos

Hexaédricos

Ao considerar um domı́nio 3D, é posśıvel dividi-lo em vários elementos hexaédricos com

oito nós e seis superf́ıcies. Este procedimento, é comumente chamado de discretização do

modelo através de uma malha, neste caso de elementos hexaédricos. Portanto, conforme

88
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formulação anteriormente elucidadas, cada elemento hexaedro tem nós numerados de 1 a

8 no sentido anti-horário, como mostra a Figura 5.1.

Para cada nó é atribúıdo três graus de liberdade, é útil definir um sistema de coorde-

nadas naturais (ξ, η e γ) com a origem no centro do cubo transformado, visto que é muito

mais simples construir as funções de forma e avaliar a integração da matriz nos pontos

desta referência.

Figura 5.1: Discretização de uma estrutura através de elementos Hexaédricos

Fonte: Adaptado (ZIENKIEWICZ, et al., 2005).

Assim, obtém-se através da equação (4.30) a matriz de rigidez de cada elemento, e

posterior matriz de Rigidez Global da estrutura.

Para obter a matriz de inércia ou (massa) do elemento hexaédrico, faz-se uso dos

métodos descritos na Seção 4.3.4, ao passo que através das equações (4.32) e (4.33) pode-

se explicitamente reescrever a matriz de massa como:
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[M e] =



m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18

m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28

m33 m34 m35 m36 m37 m38

m44 m45 m46 m47 m48

m55 m56 m57 m58

m66 m67 m68

sy. m77 m78

m88



(5.1)

Onde,

mij =
∫ 1

−1

∫ 1

−1

∫ 1

−1
ρV eNiNjdξdηdγ (5.2)

Ou em notação matricial:

mij =
∫ 1

−1

∫ 1

−1

∫ 1

−1
ρV e


NiNj 0 0

0 NiNj 0

0 0 NiNj

 dξdηdγ (5.3)

Ou seja,

mij =


NiNj 0 0

0 NiNj 0

0 0 NiNj

 (5.4)

Assim, ao montar a porção da matriz de massa correspondente a apenas uma direção

de deslocamento do elemento, por exemplo direção x, obtemos:

[M e] =



8 4 2 4 4 2 1 2

8 4 2 2 4 2 1

8 4 1 2 4 2

8 2 1 2 4

8 4 2 4

8 4 2

sy. 8 4

8



(5.5)

Portanto, é posśıvel obter através da equação (5.5) a matriz de inércia de cada ele-

mento, e posterior matriz de Inércia Global da estrutura.
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5.3 Discretização de um Bloco de Aço Engastado em

uma Superf́ıcie

O primeiro modelo consiste em um bloco de aço cúbico de aresta 2 m, engastado em

uma superf́ıcie e, para análise do modelo, não considera-se a rigidez da superf́ıcie. Tal

modelo foi desenvolvido com intuito de validar a rotina computacional constrúıda, e as

comparações dos resultados obtidos foram feitas utilizando o FEMAP/NX NASTRAN.

Nesta configuração, o modelo é discretizado com duas malhas diferentes, na primeira

utilizou-se elementos hexaédricos, a segunda malha é gerada com elementos tetraédricos,

cuja formulação segue em anexo. É importante salientar que tanto as teorias matemáticas,

quanto da dinâmica de estruturas se encaixam para ambos os elementos.

5.3.1 Primeiro Modelo - Malha com Elemntos Hexaédricos -

Bloco de aço Engastado em uma Superf́ıcie

O primeiro modelo utilizado para discretizar o bloco engastado na superf́ıcie apresenta

1 elemento Hexaédrico, com 8 nós, como mostra Figura 5.2.

Nesta análise, a modelagem é desenvolvida de modo que o problema é governado

através da equação de Newton para sistemas livres com amortecimento. Assim é ne-

cessário assumir algumas hipóteses com intuito de estabelecer os parâmetros adequados

ao constituir as matrizes de massa, rigidez e amortecimento do sistema em estudo.

Hipóteses e Simplificações do Primeiro Modelo - Malha de Elementos Hexaédricos

Ao analisar o modelo algumas hipótese foram consideradas, são elas:

• Para o primeiro modelo desenvolvido não considera-se a rigidez do solo, desse modo

não leva-se em consideração as forças e momentos atuantes nos pontos de conexão,

uma vez que estes são considerados nulos;

• Foi aplicada uma força estática no nó 4 com direção x, y e z positiva, com intuito de

validar o comportamento ŕıgido e os efeitos de Poisson das matrizes de elasticidade

estrutural;

• Os nós 1, 2, 3 e 7 referem-se aos nós de engastamento, onde os deslocamentos são

nulos;

• Assumiu-se como condição inicial de contorno, velocidade nas três direções x, y e z

dos nós 5, 4, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s ;



ANÁLISE DINÂMICA DE BASE DE MÁQUINAS ATRAVÉS DE ELEMENTOS FINITOS 92

• Assumiu-se como condição inicial de contorno, deslocamento iniciais nas três direções

x, y e z dos nós 5, 4, 6 e 8 iguais a 0 m;

• Um carga Harmônicas do tipo {f(t)} = {f} eiΩt é aplicada nó 4, representando uma

excitação que surge com frequência forçada igual a Ω;

• Não há presença de cargas concentradas ao longo da estrutura;

• A resposta em frequência - FRF - do sistema é analisada na faixa de 0 a 1200 Hz.

Figura 5.2: Discretização de uma estrutura através de elementos hexaédricos, fixada a uma
superficie nos nós 1, 2, 3 e 7. Modelo utilizado para validação do programa de cálculo do
compartamento dinâmico de estruturas em aço, comportamento livre com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor através do software GiD.

Propriedades F́ısicas do Primeiro Modelo

As propriedades mecânicas do aço variam muito devido a diversidade de elementos

de liga que podem ser incorporados. A exemplo, se o percentual de carbono na liga for

menor tem-se um aço doce com caracteŕısticas resistivas diferentes de um aço com maior

teor de carbono (aço mais frágil e duro).

Portanto, considera-se o material do bloco de aço, cujos parâmetros, módulo de elasti-

cidade transversal seguem as regras estabelecidas pela NBR 8800 (ASSOCIAÇÃO BRA-

SILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008 pag.13), onde define-se que o aço utilizado na

fabricação de estruturas metálicas deve apresentar as seguintes propriedades:
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• E = Módulo de Elasticidade = 200 GPa;

• v = Coeficiente de Poisson = 0,3;

• ρ = Densidade Especifica = 7850 kg/m3.

5.3.2 Segundo Modelo - Malha com Elemntos Tetraédricos -

Bloco de aço engastado em uma superf́ıcie

O segundo modelo utilizado para discretizar o bloco é discretizado com 8 elementos

tetraédricos, com 4 nós, como mostra Figura 5.3.

Assim como no primeiro modelo, ratifica-se que a modelagem é desenvolvida através

da equação de Newton para sistemas livres com amortecimento. Portanto, também é

necessário assumir algumas hipóteses com intuito de estabelecer os parâmetros adequados

ao constituir as matrizes de massa, rigidez e amortecimento em análise.

Figura 5.3: Discretização de uma estrutura através de elementos Tetraédricos, fixada
a uma superficie nos nós 1, 2, 3 e 7. Modelo utilizado para validação do programa
de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas em aço, comportamento livre com
amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor através do software GiD.
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Hipóteses e Simplificações do Segundo Modelo - Malha de Elementos Te-

traédricos

Ao analisar o modelo algumas hipótese foram consideradas, são elas:

• Para o primeiro modelo desenvolvido não considera-se a rigidez do solo, desse modo

não leva-se em consideração as forças e momentos atuantes nos pontos de conexão,

uma vez que estes são considerados nulos;

• Foi aplicada uma força estática no nó 4 com direção x, y e z positiva, com intuito de

validar o comportamento ŕıgido e os efeitos de Poisson das matrizes de elasticidade

estrutural;

• Os nós 1, 2, 3 e 7 referem-se aos nós de engastamento, onde os deslocamentos são

nulos;

• Assumiu-se como condição inicial de contorno, velocidade nas três direções x, y e z

dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s ;

• Assumiu-se como condição inicial de contorno, deslocamento iniciais nas três direções

x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0 m;

• Um carga Harmônicas do tipo {f(t)} = {f} eiΩt é aplicada nó 4, representando uma

excitação que surge com frequência forçada igual a Ω;

• Não há presença de cargas concentradas ao longo da estrutura;

• A resposta em frequência - FRF - do sistema é analisada na faixa de 0 a 1200 Hz.

Propriedades F́ısicas do Segundo Modelo.

As propriedades mecânicas do aço variam muito devido a diversidade de elementos

de liga que podem ser incorporados. A exemplo, se o percentual de carbono na liga for

menor tem-se um aço doce com caracteŕısticas resistivas diferente de um aço com maior

teor de carbono (aço mais frágil e duro).

Portanto, considera-se o material do bloco de aço, cujos parâmetros, módulo de elasti-

cidade transversal seguem as regras estabelecidas pela NBR 8800 (ASSOCIAÇÃO BRA-

SILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008 pag.13).
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5.3.3 Análise dos Resultados - Bloco de Aço Engastado em uma

Superf́ıcie

Nesta seção serão mostrados os resultados obtidos no primeiro e segundo modelo.

Como foi citado anteriormente, a primeira análise consiste em verificar o comportamento

ao longo do tempo da estrutura engastada em uma superf́ıcie sujeita a uma excitação

externa, cujas condições iniciais são: velocidade inicial igual a 0.001 m/s e deslocamento

zero.

Dessa forma, ao analisar o primeiro modelo, discretizado através da malha de elemen-

tos hexaédricos, obtém-se os como resposta para equação [M ] {ẍ}+[C] {ẋ}+[K] {x} = {0}
a representação gráfica através da Figura 5.4. Nesta última, ilustra-se o movimento da

estrutura através da sobreposição dos deslocamentos nas direções x, y e z ao longo tempo,

utilizando a técnica de sobreposição dos modos de vibração.

Figura 5.4: Resultados - Deslocamentos da estrutura em metros, modelo 1: elementos
hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições iniciais
de velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s, duração
da análise t = 0.6 s, tempo da impressão dos resultados t = 0.52 s. Modelo utilizado
para validação do programa de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas em aço,
comportamento livre com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.
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As análises foram realizadas em um intervalo de tempo de 0.6 s, e assim foram plotados

os deslocamentos na direção x no tempo t = 0.52 s. Desse modo, verifica-se, conforme

Figura 5.5, que os deslocamentos do primeiro modelo na direção x, apresentam maior

amplitude nos nós 4, 5, 6 e 8 conforme esperado, uma vez que as condições iniciais indicam

maiores velocidades de partida nestes três pontos, que conforme a estrutura vibra, vão se

distribuindo ao longo da mesma.

Outro ponto importante verificado nesta análise preliminar, e que condiz com o que se

esperava para os resultados, consiste no gradiente de deslocamento ao longo da estrutura,

mostrando-se zero nos pontos de engastamento e propagando-se até os nós cŕıticos, ante-

riormente elencados. Além disso, nota-se que parte dos nós deslocam-se para esquerda e

outros no sentido oposto o que também reforça através da prática numérica os conceitos

teóricos, uma vez que espera-se a sobreposição dos modos de deslocamentos.

Figura 5.5: Resultados - Deslocamentos da estrutura na direção x em metros, modelo 1:
elementos hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições
iniciais de velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s,
duração da análise t = 0.6 s, tempo da impressão dos resultados t = 0.52 s. Modelo
utilizado para validação do programa de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas
em aço, comportamento livre com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.
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Nas Figuras 5.6 e 5.7 plota-se os deslocamentos nas direções y e z, ao analisa-las

comprovam-se os mesmos pontos supracitados para representação dos deslocamentos na

direção x, ratificando o coerência entre os resultados obtidos através do programa de

cálculo e aqueles esperados com base nos conceitos teóricos que fundamentam a dinâmica

de estruturas.

Por fim, plota-se os gráficos dos deslocamentos dos pontos 4 e 5 ao longo de todo

peŕıodo da análise, de modo que nas Figuras 5.8 e 5.9 são ilustradas a resposta do deslo-

camento desses nós da estrutura no domı́nio do tempo e das frequências, com espectro de

frequência entre zero e 1200 Hz.

A Figuras 5.8 tem um significado muito importante em vibrações de estruturas, uma

vez que através deste gráfico é posśıvel definir o amortecimento presente em um sistema

estrutural. Quando um sistema com muitos graus de liberdade vibra em um de seus

modos naturais, essa oscilação tende a findar-se após um determinado tempo.

Figura 5.6: Resultados - Deslocamentos da estrutura na direção y em metros, modelo 1:
elementos hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições
iniciais de velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s,
duração da análise t = 0.6 s, tempo da impressão dos resultados t = 0.52 s. Modelo
utilizado para validação do programa de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas
em aço, comportamento livre com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.
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A literatura orienta que variados modos de vibração se extinguem de modos diferentes,

sugerindo maiores e menores velocidades de extinção. Assim, nota-se que na maioria

das vezes, modos de frequência mais alta são mais amortecidos, e se acomodam mais

rapidamente.

Nesse contexto, como era esperado, verifica-se através da Figura 5.8 uma perda de

amplitude nas oscilações livres, que quantifica o ńıvel de amortecimento da estrutura,

explicito neste caso através dos graus de liberdade do nó em destaque. Portanto, sistemas

muito amortecidos têm uma taxa de decaimento alta.

É importante lembrar que, para sistemas reais, seu amortecimento é determinado em

termos do fator de amortecimento equivalente, assim, cada nó vem acompanhado dos seus

graus de liberdade e coeficientes de amortecimento. Fato este, que evidencia e quantifica

a energia dissipada por ciclo de oscilação nas curvas ilustradas pela Figura 5.8.

Figura 5.7: Resultados - Deslocamentos da estrutura na direção z em metros, modelo 1:
elementos hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições
iniciais de velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s,
duração da análise t = 0.6 s, tempo da impressão dos resultados t = 0.52 s. Modelo
utilizado para validação do programa de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas
em aço, comportamento livre com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.
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Por fim, utilizando a relação entre as amplitudes dos ciclos sucessivos nas curvas

ilustradas pelo gráfico da Figura 5.8, é posśıvel propor a medida de amortecimento do nó,

(valor de amortecimento equivalente no ponto da estrutura representado pelo nó 4 e 5) ao

reproduzir o conceito de decaimento logaŕıtmico, que por definição é o logaritmo natural

do quociente de duas amplitudes consecutivas quaisquer. Ou seja:

δ = ln
u1

u2

(5.6)

Onde u1 e u2 são os deslocamentos quaisquer do nó na direção x, y ou z.

Além disso, ainda é posśıvel relacionar o decaimento logaŕıtmico ao fator de amorte-

cimento por meio da equação:

δ =
2πζ√
1− ζ2

(5.7)

Figura 5.8: Resultados - Deslocamentos da estrutura em metros, modelo 1: elementos
hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições iniciais
de velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s. Gráfico
representativo das amplitudes decrescentes dos nós 4 e 5 nas direções x, y e z em vibração
livre amortecida (sobreposição modal). Modelo utilizado para validação do programa
de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas em aço, comportamento livre com
amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 5.9 mostra os resultados para as amplitudes de vibração da estrutura em
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Figura 5.9: Resultados - Amplitudes de vibração da estrutura em dB, modelo 1: elementos
hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições iniciais de
velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s. Gráfico da
função das amplitudes de vibração do sistema, nós 4 e 5 através dos modos das direções
x, y e z em vibração livre amortecida, espectro representado por uma curva cont́ınua.
Modelo utilizado para validação do programa de cálculo do compartamento dinâmico de
estruturas em aço, comportamento livre com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software Scilab.

dB, modelo 1: elementos hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7,

com condições iniciais de velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais

a 0.001 m/s, gráfico da função das amplitudes de vibração do sistema, nós 4 e 5 através

dos modos das direções x, y e z em vibração livre amortecida, espectro representado por

uma curva cont́ınua, analisado no intervalo de [0, 1200Hz].

Outro resultado relevante dos dois primeiros modelos é o cálculo das frequências natu-

rais de vibração, elas refletem a natureza dos modos de vibrar das duas estruturas, uma

vez que, para cada frequência, revela-se um modo de vibrar, que caracteriza a natureza

dos deslocamentos da estrutura em seus diversos modos de vibração.

A Tabela A.2 em anexo mostra as frequências naturais dos primeiros modos de vibrar

das estruturas do primeiro e segundo modelo. Além disso, comparar-se os resultados

obtidos com aqueles calculados com uso do software, Nx NASTRAN, replicando os dois

modelos com as mesmas caracteŕısticas e condições de contorno.

Por fim, os últimos resultados obtidos refletem as amplitudes de deslocamentos dos
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dois modelos ao serem sujeitos a cargas estáticas e dinâmicas. Em seguida, comparam-

se os resultados aos encontrados através da replicação do modelo com uso do software

comercial Nx NASTRAN. Dessa forma, os resultados para análise estática foram elencados

na Tabela A.1 em anexo.

A Figura 5.9 mostra os resultados para as amplitudes de vibração da estrutura em

m, modelo 1: elementos hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7,

aplicação de carga dinâmica nas três direções x, y e z no nó 4 igual a:

Fx,y,z = {F} eiΩt (5.8)

Com F = (1, 1, 1) N e Ω = 20 rad/s, destaca-se que realiza-se a análise durante um

intervalo de 0.6 s, e o tempo de plotagem é igual a 0.52 s.

Portanto, o gráfico ilustrado na Figura 5.10 refletem satisfatoriamente o comporta-

mento esperado para resposta dinâmica do bloco engastado, sujeito a carga harmônica,

uma vez que a resposta do sistema dependerá dos modos particulares segundo o qual

os agentes externos, conforme direções x, y e z, os solicita. Assim, a força excitatória

harmônica obriga a estrutura vibrar de forma particular, que corresponde a parte perma-

nente à solução da equação diferencial que governa o problema.

Nota-se como esperado, que o nó 4, ponto de aplicação da carga dinâmica, apresenta

maiores deslocamentos em comparação com os outros pontos da estrutura, haja vista que

é nele o local de maior concentração de força do sistema. Por fim, verifica-se o gradiente de

propagação da vibração ao longo da estrutura, sugerindo a composição da amplificações

dos deslocamentos, caso a força F agisse estaticamente. Comprovando à luz da simulação

numérica as hipóteses levantadas através do estudo anaĺıtico em questionamento.

A Figura 5.12 representa os graficamente a composição das duas formas de resposta

anteriormente elucidadas: as oscilações livres amortecidas, que tendem a se extinguir, e

portanto, tem caráter transitório, e conseguinte as oscilações permanentes mantidas pela

força de excitação harmônica, que se mantém e têm caráter estacionário. Pode-se observar

que aproximadamente aos 1.2 s as vibrações dão lugar a oscilação imposta pela força de

excitação Fx,y,z = {1} ei20t, e assim assume a resposta com a forma desta última função.

Algumas considerações importantes podem ser ratificadas com as respostas supra apre-

sentadas, são elas:

• O movimento forçado descrito pelas Figuras 5.11 e 5.12 é permanentemente harmônico

e de mesma frequência da excitação;

• A resposta estacionária independe das condições iniciais impostas ao sistema estru-

tural, uma vez que as condições de contorno iniciais representam o transitório, que
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Figura 5.10: Resultados - Amplitudes de vibração da estrutura em m, modelo 1: elementos
hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7. Aplicação de carga
dinâmica nas três direções x, y e z no nó 4 igual a Fx,y,z = {1} eiΩt com Ω = 20 rad/s,
tempo de análise - intervalo de 0.6 s,e o tempo de impressão dos resultados é igual a 0.52
s. Modelo utilizado para validação do programa de cálculo do comportamento dinâmico
de estruturas em aço, estrutura amortecida sujeita a vibração forçada

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.

será amortecido. Ou seja, só a resposta permanente irá ”sobreviver”;

• Do ponto de vista matemático, a resposta permanente não contém constantes ar-

bitrárias;

• A amplitude da resposta do sistema estacionário é função da carga F de excitação

e da sua frequência Ω.

• Se a relação entre a intensidade da carga e a rigidez estrutural em cada equação

desacoplada, para cada grau de liberdade, for igual um, ou seja:

% =
Fi,j,k
ki,j,k

= 1 (5.9)
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Figura 5.11: Resultados - Deslocamentos da estrutura em metros, modelo 1: elementos
hexaédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições iniciais
de velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s, força
aplicada nó 4 da estrutura nas três direções x, y e z no nó 4 igual a Fx,y,z = {1} eiΩt com
Ω = 20 rad/s, tempo de análise - intervalo de 1 s, e o tempo de impressão dos resultados
é igual a 0.52 s. Gráfico representativo das amplitudes de vibração dos nós 4 e 5 nas
direções x, y e z em vibração forçada amortecida (sobreposição modal). Modelo utilizado
para validação do programa de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas em aço,
comportamento forçado com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software Scilab.

A amplitude de deslocamentos da estrutura pode ser determinada como se es-

tivéssemos analisando um problema estático;

• O problema estrutural dinâmico real ocorre quando o fator % é diferente de um.

A seguir replicam-se as condições de contorno e hipóteses admitidas para o primeiro

modelo, em anexo, constam os gráficos que representam o comportamento dinâmico para

o segundo modelo através das Figuras 9.2 e 9.3, desta vez, utilizando uma malha formada

por um elemento tetraédricos, validando os resultados obtidos em comparação aos cálculos

realizados com uso do elemento finito tridimensional bricks.

Através dos resultados obtidos, verifica-se que o elemento hexaédrico fornece maior

rigidez a estrutura em estudo, comprovando através dos resultados da simulação numérica,

conforme descrito em literatura, que o elemento finito bricks é mais ŕıgido do que o

elemento tetraédrico. Entretanto, vale salientar que esta caracteŕıstica reflete também na
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Figura 5.12: Resultados - Deslocamentos da estrutura em metros, modelo 1: elementos
tetraédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições iniciais de
velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s, força aplicada
nó 4 da estrutura nas três direções x, y e z no nó 4 igual a Fx,y,z = {1} eiΩt com Ω = 20
rad/s. Gráfico representativo das amplitudes de vibração dos nós 4 e 5 nas direções x,
y e z em vibração forçada amortecida (sobreposição modal) - regime transitório até os
1.2 s, que se exintgue dando lugar ao estado estácionario que se mantém até o fim da
análise aos 1.4 s. O tempo de impressão dos resultados é igual a 0.52 s. Modelo utilizado
para validação do programa de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas em aço,
comportamento forçado com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software Scilab.

quantidade de elementos utilizados em cada malha.

Outro ponto interessante é que para ambos modelos os deslocamentos devido a carga

estática apresentam pouca divergência em relação ao aos obtidos através do software

NX NASTRAN. Quanto a amplitude de vibração, verifique-se um maior gradiente de

deslocamento no ponto de aplicação da carga dinâmica, ratificando as hipóteses previstas

pelos aspectos teóricos da dinâmica estrutural.
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5.4 Discretização da Fundação através do Modelo por

Elementos Finitos

A discretização da fundação foi realizada tomando-se algumas considerações impor-

tantes, são elas:

• Foram avaliados nós de interesse, como os de posicionamento dos pontos de fixação

dos mancas da máquina rotativa a mesa;

• Utilizou-se o elemento hexaédrico, brikcs para discretizar o modelo da fundação;

• O modelo do MEF é composto por 23 elementos e com 88 nós;

• Para a modelagem, considera-se que a fundação esteja diretamente fixada ao solo e,

ao analisar o sistema, não considera-se a rigidez do solo.

• A estrutura analisada, base tipo mesa, possui pernas com comprimento de 0.8 m,

vigas de apoio com comprimento de 1.5 m e vigas centrais com comprimento 2.7 m,

Figura 5.14;

5.4.1 Hipóteses e Simplificações do Modelo da Fundção - Máquina

Rotativa

Ao analisar o modelo algumas hipótese foram consideradas, são elas:

• Para o modelagem da base de máquina não considera-se a rigidez do solo, desse

modo não leva-se em consideração as forças e momentos atuantes nos pontos de

conexão, uma vez que estes são considerados nulos;

• Foi aplicada uma força estática de 400 N nos nó 83, 84, 87 e 88 com direção x, y e

z positivas, com intuito de validar o comportamento ŕıgido e os efeitos de Poisson

das matrizes de elasticidade estrutural;

• Assumiu-se como condição inicial de contorno, velocidade nas três direções x, y e z

dos nós aleatórios da estrutura iguais a 0.001 m/s ;

• Assumiu-se como condição inicial de contorno, deslocamento iniciais nas três direções

x, y e z de nós aleatórios da estrutura iguais a 0 m;

• A máquina rotativa está fixada em pontos da fundação através de suportes, sendo

algum deles, os pontos de transmissão das forças de desbalanceamento máquina-

base;
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• Os nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64 referem-se

aos nós de fixação, onde os deslocamentos são nulos;

• A carga harmônica do tipo {f(t)} = {f} eiΩt é aplicada nos nós 44, 48, 87 e 88

representando a força excitação transmitida da máquina a base e, que surge com

frequência forçada igual a Ω;

• Nos nós 35, 39 estão concentradas massas iguais a 38 kg, nos nós 83, 84, massas de

41 kg, 44 e 48, 33 Kg e nos nós 87 e 88 concentra-se 30 Kg, equivalente ao peso da

máquina suportada, suporte e mancais, o que corresponde ao peso total suportado

de 284 kg;

• A resposta em frequência - FRF - do sistema é analisada na faixa de 150 a 450 Hz.

Figura 5.13: Discretização da fundação através de elementos hexaédricos. Modelo uti-
lizado na análise dinâmica da base de máquina tipo mesa sujeita a ação de uma carga
harmônica de desbalanceamento, transmitida da máquina a fundação

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Propriedades F́ısicas da Fundação

As propriedades mecânicas do aço variam muito devido a diversidade de elementos de

liga que podem ser incorporados. A exemplo, se o percentual de carbono na liga for menor

tem-se um aço doce com caracteŕısticas resistivas diferente de um aço com maior teor de

carbono (aço mais frágil e duro). Neste sentido, a estrutura analisa tem seu modelo f́ısico

ilustrado conforme Figura 5.14.

Figura 5.14: Respresentação das dimensões do modelo f́ısico utilizado na análise dinâmica
da base de máquina tipo mesa sujeita a ação de uma carga harmônica de desbalancea-
mento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Portanto, considera-se o material da fundação, o aço 1020, cujos parâmetros, módulo

de elasticidade transversal seguem as regras estabelecidas pela NBR 8800 (ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008 pag.13), onde define-se que para este aço

utilizado na fabricação de estruturas metálicas, devem apresentar as seguintes proprieda-

des:

• E = Módulo de Elasticidade = 200 GPa;
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• v = Coeficiente de Poisson = 0,3;

• ρ = Densidade Especifica = 7850 kg/m3.

5.4.2 Modelagem da Força Transmitida da Máquina a Fundação

Muitas das vezes, os problemas de vibração em máquinas rotativas tem sua origem

relacionada aos desbalanceamentos. As partes móveis não balanceadas de um rotor em

operação geram forças periódicas, ao passo que é de fundamental relevância identificar

as frequências de excitação da carga harmônica. Desse modo, é posśıvel relaciona-las

com as frequências naturais da estrutura, equacionando o fator de amplificação dinâmica

do sistema estrutural. Dirimindo assim as chances de ocorrência do fenômeno de res-

sonância, estabelecendo parâmetros de trabalho que garantem um desempenho favorável

dos elementos estruturais em um regime elástico.

O sistema mecânico ilustrado na Figura 5.15 modela o problema f́ısico geral máquina-

base, bem como a força transmitida da máquina a fundação. Ressalta-se que a embora

discretização da rigidez e massa equivalente do seja feita através do modelo representado

nas Figuras 5.13 e 5.14, o acoplamento entre os três sistemas é modelado através do

modelo mecânico apresentado na Figura 5.15.

Figura 5.15: Modelagem da Força Transmitida - Sistema excitado por máquina rotativa
não balanceada. Desbalanceamento é representado por uma massa excêntrica m que gira
com excentricidade e. A massa total do sistema é M , rigidez e amortecimento da base
são k e c

Fonte: Adaptado (RAO, 2009).

O sistema é excitado por máquina rotativa não balanceada. A ponto que o desbalan-

ceamento pode ser representado por uma massa excêntrica m que gira com excentricidade
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e. Além disso, a massa total do sistema é M e, a rigidez e amortecimento da base são

dados por k e c. Aplicando o prinćıpio fundamental da dinâmica, identifica-se todas as

massas que se movimentam no sistema. Separando as contribuições de massa que não

gira (M − m) e a massa que gira m e, contabilizando tal movimento em relação a um

referencial não móvel, neste caso, o solo, tem-se posição da massa que não gira igual a x

e a posição da massa que gira igual a x+ esenΩt. Assim:

−kx− cẋ = (M −m) ẍ+mẍ+meΩ2eiΩt (5.10)

Reorganizando os termos, tem-se:

Mẍ+ cẋ+ kx = meΩ2eiΩt (5.11)

Dessa forma, o problema do desbalanceamento rotativo é equivalente ao problema

massa-mola-amortecedor e força externa. Sendo portanto, a força externa igual a força

transmitida da máquina a fundação equivalente a força periódica de intensidade igual a

m.e.Ω2, ou seja f(t) = meΩ2eiΩt.

Uma das hipóteses levantadas para construção do modelo é que a máquina esteja

fixada em quatro pontos da estrutura - fundação -, uma vez que a máquina está acoplada

através destes pontos, por simplificação, determina-se a força transmitida em cada ponto

de fixação, dividindo a contribuição da força de desbalanceamento total f(t) = meΩ2eiΩt

por 4, admitindo uma distribuição simétrica das cargas nos nós 44, 48, 87 e 88, conforme

são ilustrados nas Figuras 5.13 e 5.14

5.5 Organização dos Algoritmos

O programa desenvolvido através do software Scilab, foi elaborado com objetivo de

estudar o comportamento dinâmico de base de máquinas rotativas. A análise linear é re-

alizada através do cálculo da resposta estática, frequências naturais e modos de vibração.

Posteriormente calcula-se a resposta no domı́nio do tempo e da frequência FRF da estru-

tura mecânica, o que possibilita um estudo detalhado dos diversos problemas vibratórios

em fundações de máquinas rotativas.

Na primeira etapa, a rotina desenvolvida consiste em analisar, com uso do método dos

elementos finitos (MEF), a resposta dos deslocamentos estáticos da fundação quando su-

jeita a carga desbalanceada, em um tempo instantâneo, representando o primeiro esforço

estático a qual a base é submetida. Em seguida, é constrúıda uma modelagem do com-

portamento vibratório da fundação, devido a carga transmitida pelo desbalanceamento,
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nos pontos cŕıticos da estrutura, neste acaso acoplamento máquina-base.

Por fim, também com uso do MEF, sob uma perspectiva modal determina-se a reposta

no tempo dos nós de maior interesse, neste ponto, destaca-se também os nós pontos de

fixação entre máquina-fundação, por fim, a resposta da FRF indica as frequências de

ressonância os picos de amplitude no domı́nio da frequência.

Figura 5.16: Fluxogrma de configuração do algoritimo desenvolvido: cálculo do compor-
tamento estático e dinâmico de bases de máquinas rotativas atrvés do MEF sob uma
pespectiva modal

Fonte: Elaborado pelo autor.

As sequências de cálculo supra elencadas pode ser organizado através de trés principais

blocos, ilustrado com uso do fluxograma pela Figura 5.16. Estes blocos consistem em:

• Bloco 1 - Entrada de dados da fundação, fontes, e condições de contorno, cálculo do

jacobiano, montagem das matrizes de rigidez e massa dos elementos, e globais.

• Bloco 2 - Determinação da análise estática e cálculo dos deslocamentos gerados pelas

cargas estáticas;

• Bloco 3 - Análise Modal, determinação dos autovalores e autovetores, verificações de

diagonalizações da matrizes, cálculo do espectro de frequências, modos de vibração

e por fim, respostas no domı́nio do tempo e da frequência FRF.



Caṕıtulo 6

RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 Considerações Iniciais

Neste caṕıtulo serão apesentados os resultados numéricos obtidos para a base o modelo

proposto. Serão constrúıdas as curvas de respostas no tempo e em frequência (FRF) para

pontos de interesse, pontos de aplicação da força de excitação e os de conexão dos mancais,

bem como os gráficos representando o comportamento dinâmico da fundação ao longo do

tempo através das amplitudes de deslocamento. Por fim, analisa-se os resultados obtidos.

6.2 Análise da Resposta Livre Amortecida no Tempo

da Base de Máquina

A resposta no tempo da fundação (Equação 3.71) para modelo desenvolvido, foi obtida

utilizando os métodos descritos nos Caṕıtulo 3 e 4, considerando as hipóteses levantadas

na Seção 5.4. Desse modo, estima-se uma força de excitação harmônica igual Fx,y,z =

{m.e.Ω2} eiΩt com intensidade igual 1136.97 N , com direções vertical e horizontal aplicada

nos nós 44, 48, 87 e 88. Para tanto, considera-se a massa m desbalanceada da máquina

igual a 1.2 Kg, excentricidade e igual a 0.2 m; Ω igual a 376.99 rad/s.

Estimando assim, a resposta no tempo do sistema com excitação na direção x e z.

Para a análise foram selecionados os nós 44, 48, 87, 88, pontos de aplicação da carga, e

os nós 35 e 39, que correspondem aos outros pontos de fixação do suporte a base.

Seguiu-se as técnicas apresentadas no Caṕıtulo 3, item 3.2 para determinar frequências

naturais, modos de vibração e por fim a resposta ao longo do tempo da estrutura analisada.

Desse modo, a primeira análise consiste obter a resposta do movimento livre com amorte-

cimento da fundação, sem o suporte com equipamento, discretizada através da malha de

111
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elementos hexaédricos. Assim, obtém-se como resposta para equação [M ] {ẍ}+ [C] {ẋ}+

[K] {x} = {0} a representação gráfica através da Figura 6.1. Nesta última, ilustra-se o

movimento da estrutura através da sobreposição dos deslocamentos nas direções x, y e z

ao longo tempo, utilizando a técnica de sobreposição dos modos de vibração.

Figura 6.1: Resultados - Deslocamentos da estrutura em metros, base de máquina rotativa,
discretização por elementos hexaédricos, fixada no solo através do nós 49, 50, 51 e 52; 53,
54, 55 e 56; 57, 58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64; com condições iniciais de velocidades nas três
direções x, y e z dos nós aleatórios da estrutura iguais a 0.001 m/s, duração da análise
t = 0.1 s, tempo da impressão dos resultados t = 0.04 s. Modelo utilizado na mdelagem
do compartamento dinâmico da fundação, comportamento livre com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As análises foram realizadas em um intervalo de tempo de 0.1 s, e os resultados da

Figura 6.1 tem tempo da impressão igual a t = 0.04 s.

Por fim, plota-se os gráficos de deslocamentos dos pontos 34, 39, 44 e 48; 83, 84, 87

e 88 - nós de fixação dos suportes da máquina a fundação - ao longo de todo peŕıodo da

análise, de modo que nas Figuras 6.2 e 6.3 são ilustrados as respostas dos deslocamentos

desses nós da estrutura no domı́nio do tempo, com duração da análise t = 0.2 s.

A partir das excitações iniciais atuantes ao longo da estrutura, é posśıvel visualizar nos
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Figura 6.2: Resultados - Deslocamentos da estrutura em metros, base de máquina rotativa,
discretização por elementos hexaédricos, fixada no solo através do nós 49, 50, 51 e 52;
53, 54, 55 e 56; 57, 58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64; com condições iniciais de velocidades
nas três direções x, y e z dos nós aleatórios da estrutura iguais a 0.001 m/s, duração da
análise t = 0.1. Gráfico representativo das amplitudes decrescentes dos nós 34, 39, 44
e 48 nas direções x, y e z em vibração livre amortecida (sobreposição modal). Modelo
utilizado na mdelagem do compartamento dinâmico da fundação, comportamento livre
com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

pontos de interesse os deslocamentos, prevendo o comportamento dos pontos de fixação

do componente mecânico - neste caso o suporte com a máquina rotativa horizontal -

posteriormente fixado.

Os deslocamentos em resposta livre da região de fixação da base de máquina rotativa

faz parte da composição do estudo das vibrações forçadas dos pontos de suporte com

equipamento agregado, devido a excitação harmônica gerada com o desbalanceamento.

Portanto, a resposta global, terá como subśıdio a participação dos deslocamentos livres

da estrutura com amortecimento.

As frequências naturais obtidas para o modelo com uso do programa desenvolvido

(DINABASE) são ilustradas em comparação com as obtidas pelo software NX NASTRAN

através da Tabela D.1 em Anexo.
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Figura 6.3: Resultados - Deslocamentos da estrutura em metros, base de máquina rotativa,
discretização por elementos hexaédricos, fixada no solo através do nós 49, 50, 51 e 52;
53, 54, 55 e 56; 57, 58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64; com condições iniciais de velocidades
nas três direções x, y e z dos nós aleatórios da estrutura iguais a 0.001 m/s, duração
da análise t = 0.1. Gráfico representativo das amplitudes decrescentes dos nós 83, 84,
87, 88 nas direções x, y e z em vibração livre amortecida (sobreposição modal). Modelo
utilizado na mdelagem do compartamento dinâmico da fundação, comportamento livre
com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.3 Análise da Função de Resposta em Frequência

(FRF) da Fundação para o Modelo Proposto

A função resposta em frequência da fundação para o modelo proposto (Figura 5.1

5.14) também foi obtida utilizando os métodos propostos no Caṕıtulos 3 e 4, restrito

pelas hipóteses levantadas na seção 5.4. Assim, determina-se a resposta em frequência do

sistema, para esta análise foram selecionados os nós 44, 48, 87, 88 de aplicação da carga

e os nós 35 e 39; 83 e 84 que corresponde aos outros pontos de fixação do suporte a base.

A análise destas funções foi constrúıda na faixa de frequência de 100 a 450 Hz. Dessa

forma, a determinação das frequência naturais, pode ser ratificada através do espectro de

frequências, identificando aquelas mais significativas na faixa analisa.

As FRFs descritas nas Figuras 6.3 e 6.4 relacionam a amplitude de deslocamento da

resposta do sistema à força que age na estrutura, e são função da frequência de excitação.
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Vale ressaltar, que é posśıvel obter velocidade e aceleração a partir do deslocamento

sugerido, por meio de derivação, ao passo que à prova, as seguintes relações existem e são

válidas (MAIA; SILVA, 1997):

{Y } = [HI(Ω)] (6.1)

{
Ẏ
}

= iΩ[HI(Ω)] (6.2)

{
Ÿ
}

= iΩ2[HI(Ω)] (6.3)

A matriz de receptância é simétrica, sendo que essa propriedade de simetria mostra a

natureza rećıproca da discretização estrutural em múltiplos graus de liberdade em relação

às suas resposta dinâmicas.

Figura 6.4: Resultados - Amplitudes de vibração da estrutura em (dB), modelo da
fundação: base de máquina rotativa, discretização por elementos hexaédricos, fixada no
solo através do nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64. Gráfico
representativo da - ponto FRF - dos nós 44 e 48 nas direções x, y e z. Modelo utilizado
na modelagem do compartamento dinâmico da fundação, espectro representado por uma
curva cont́ınua.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Portanto, os elementos da matriz [HI(Ω)] serão uma função de resposta do ponto j
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quando uma força é aplicada no ponto i, na medida que uma resposta na coordenada i

devido a uma força em j é igual a resposta na coordenada j conforme aplicação da força

em i.

A respostas plotadas nas Figuras 6.3 e 6.4 mostram as amplitudes de vibração da

estrutura em dB, modelo da fundação discretizada por elementos hexaédricos, fixada

no solo através do nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64,

representando os nós 44 e 49; 87 e 88 nas direções x, y e z. Modelo utilizado na modelagem

do comportamento dinâmico da fundação, espectro representado por uma curva cont́ınua.

Tal função refere-se como um ponto FRF, ou seja a resposta e excitação coincidem

num mesmo ponto (i = j), vale lembrar que de outra forma é chamada transferência em

FRF.

Figura 6.5: Resultados - Amplitudes de vibração da estrutura em (dB), modelo da
fundação: base de máquina rotativa, discretização por elementos hexaédricos, fixada no
solo através do nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64. Gráfico
representativo da - ponto FRF - dos nós 87 e 88 nas direções x, y e z. Modelo utilizado
na modelagem do compartamento dinâmico da fundação, espectro representado por uma
curva cont́ınua.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, é importante lembrar que, apesar de ser proveniente da vibração de uma

excitação forçada, as receptâncias FRFs refletem as caracteŕısticas de vibração linear

do modelo em similaridade as frequências naturais e modos de vibrar da estrutura, sem

dependência das excitações externas. Isto ocorre se o comportamento estrutural for não-
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linear.

Analisando os resultados das Figuras 6.3 e 6.4 na faixa de 150 a 450 Hz, observa-se

que existem 2 modos próprios na direção x mais significativos, ademais, identifica-se 2

modos próprios na direção y e 1 em z, conforme ilustram Tabelas 6.1 e 6.2, ratificando

a similaridade entre estas últimas e as calculadas para modelo sem suporte e máquina

agregado.

Tabela 6.1: Frequências Naturais de Vibração da Fundação (Hz), calculadas com força aplicada
nos nós 44 e 48 - Modos nas direções x, y e z

Número de Freq. Freq. Mod. x Freq. Mod. y Freq. Mod. z
1 269 308 269
2 324 339 324
3 338 - 339
4 - - 415

Analisando as curvas de respostas em frequência da Figura 6.1 para os nós 44 e 48

(regiões de aplicação das forças e fixação dos suportes da máquina), na direção x, verifica-

se maiores picos de ressonâncias a 269, 324, e 338 Hz, na direção y picos de 308, 339 e

na direção z picos iguais a 269, 324, 339 e 415.

Tabela 6.2: Frequências Naturais de Vibração da Fundação (Hz), calculadas com força aplicada
nos nós 87 e 88 - Modos nas direções x, y e z

Número de Freq. Freq. Mod. x Freq. Mod. y Freq. Mod. z
1 308 308 308
2 324 324 339
3 339 339 -
4 - - -

Por sua vez, ao analisar as curvas de respostas em frequência da Figura 6.2 para os

nós 83, 87 (regiões de aplicação das forças e fixação dos suportes da máquina), na direção

x, evidenciam-se picos de ressonâncias a 308, 324 e 339 Hz, na direção y picos de 308,

329, e 339 e na direção z picos iguais a 308 e 339. Destaca-se que, uma correta seleção dos

modos significativos pode ser realizada conforme sugere (CAVALCANTE, 1997) através

da média estat́ıstica em todos os nós selecionados.
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6.4 Análise do Comportamento Dinâmico da Base de

Máquina para Modelo Proposto

Considerando ainda as hipóteses admitidas no Seção 5.4, e estimando-se uma força

de excitação harmônica igual Fx,y,z = {m.e.Ω2} eiΩt, onde m é a massa desbalanceada da

máquina igual a 1.2 Kg, e excentricidade na direção z, igual a 0.2 m; e Ω (frequência

de excitação) igual a 376.99 rad/s com intensidade igual 1136.97 N , direções vertical e

horizontal aplicada nos nós 44, 48, 87 e 88; a resposta no tempo da fundação (Equação

3.71) para modelo desenvolvido, devido a aplicação da carga de excitação é ilustrado

através da Figura 6.6.

Na Figura 6.6 é ilustrado as amplitudes de vibração da fundação em valores médios

quadráticos (unid. m), com a base fixada ao solo nos nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56;

57, 58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64, conforme aplicação de carga dinâmica nas direções x e

z nos nós 44, 48, 87 e 88 igual a Fx,y,z = {284.4N} eiΩt com Ω = 377 rad/s, durante um

intervalo de 1.2 s, além disso, o tempo de impressão dos resultados é igual a 0.024 s.

Portanto, o gráfico ilustrado pela Figura 6.6 reflete satisfatoriamente o comporta-

mento esperado para resposta dinâmica do modelo proposto para fundação, sujeito a

carga harmônica, uma vez que a resposta do sistema dependerá dos modos particulares

segundo os quais as forças externas, conforme direções x e z, as solicita. Assim, a força

excitatória harmônica obriga a estrutura vibrar de forma particular, que corresponde a

parte permanente à solução da equação diferencial que governa o problema.

Verifica-se como esperado, que os nós 44, 49, 87 e 88, pontos de aplicação da carga

dinâmica, apresentam maiores deslocamentos em comparação com os outros pontos da

estrutura, haja vista que é nele o local de maior concentração de força do sistema. Ade-

mais, é posśıvel perceber que os deslocamentos tem sua varição em torno da deformação

estática provocada pela força, amplificada pelos fator de participação dinâmica dos modos

naturais da estrutura.

Assim, é viśıvel o gradiente de propagação da vibração ao longo da estrutura, sugerindo

a composição da amplificações dos deslocamentos, caso a força F agisse estaticamente.

Comprovando à luz da simulação numérica as hipóteses levantadas através do estudo

anaĺıtico em questionamento.

Os gráficos da resposta dinâmica do modelo da fundação para os deslocamentos na

direção x, y e z são ilustrados em Anexo através das Figuras D10, D11, D12 e D13. Ao

analisa-las, comprovam-se os mesmos pontos supracitados para representação dos desloca-

mentos obtidos na Figura 6.6, ratificando o coerência entre os resultados obtidos através

do programa de cálculo e aqueles esperados com base nos conceitos teóricos que funda-

mentam a dinâmica de estruturas.
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Figura 6.6: Resultados - Amplitudes de vibração da fundação em m, modelo proposto:
elementos hexaédricos, base fixada ao solo nos nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57,
58, 59 e 60; 61, 62, 63 e 64. Aplicação de carga dinâmica nas direções x e z nos nós
44, 48, 87 e 88 igual a Fx,y,z = {284.24N} eiΩt com Ω = 377 rad/s, tempo de análise
- intervalo de 1.2 s, e o tempo de impressão dos resultados é igual a 0.024 s. Modelo
utilizado na mdelagem do compartamento dinâmico da fundação, estrutura amortecida
sujeita a vibração forçada

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.



Caṕıtulo 7

CONCLUSÃO

7.1 Conclusões e Perspectivas Futuras

O modelo de elementos finitos não é uma replica do modelo f́ısico, mas sim uma

representação matemática do fenômeno estudado. Em outras palavras a análise através do

(MEF) não precisa reproduzir o fenômeno f́ısico de modo real, mas deve ser uma simulação

precisa do evento em termos das restrições e tolerâncias numéricas. Portanto, com intuito

de realizar uma modelagem em elementos finitos satisfatória, o Engenheiro Mecânico deve

dominar o comportamento f́ısico do problema, a exemplo das teorias clássicas referentes

a mecânica dos sólidos, dinâmica das estruturas e resistência dos materiais.

Desse modo, ao desenvolver uma modelagem por elementos finitos, os engenheiros

vislumbram um conjunto de equações e condições de contorno que represente de forma

fidedigna o problema f́ısico em estudo. Por vezes esse trabalho torna-se uma tarefa dif́ıcil,

a exemplo, cita-se a modelagem do comportamento vibratório de uma turbina ou outro

equipamento rotativo. Ao passo que, durante a modelagem, torna-se essencial o conhe-

cimento aprofundado da teoria matemática, e não menos importante dos ditames f́ısicos

que norteiam o problema em questionamento.

Neste trabalho, incrementou-se através de métodos simples, técnicas eficientes para

análise do comportamento de bases de máquinas, utilizando uma metodologia de cálculo

numérico, que permite determinar as funções de transferência do modelo num tempo de

resposta rápido, conservando as propriedades e dados na formulação do modelo.

Durante a pesquisa, consolidou-se as teorias, f́ısicas e matemáticas com propósito de

demonstrar um modelo numérico-computacional que descreva, de forma coerente, o com-

portamento dinâmico de estruturas metálicas, através da análise modal das frequências

naturais e amplitudes de vibração, com escopo tangente a técnica dos elementos finitos.

Quanto aos programas computacionais desenvolvidos, após as validações preliminares

120
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teórico-anaĺıticas, os mesmos mostram-se eficientes, uma vez que verificam-se frequências

naturais e amplitudes de vibração coerentes com as que se esperava, utilizando modelos

anaĺıticos simples, a exemplo de um bloco engastado sob carregamento dinâmico em sua

extremidade, ou em modelos mais complexos, a exemplo do modelo para base de máquinas

rotativas horizontais.

Entretanto, é importante salientar que ao optar por uma análise de sistemas estruturais

mais complexos, o engenheiro deve analisar com mais tempo e de forma bastante criteriosa

os resultados obtidos. Não obstante, deve lançar mão de recursos computacionais mais

robustos, com computadores mais modernos e softwares de linguagem de baixo ńıvel,

otimizando suas rotinas computacionais e minimizando passiveis erros.

Assim, este trabalho mostrou-se eficiente ao esclarecer sobre os principais teorias e

técnicas relacionadas à Análise Dinâmica de Estruturas através do Método dos Elemen-

tos Finitos, já que obtém-se a resposta para o comportamento da base estrutural de uma

máquina rotativa horizontal, em um peŕıodo relativamente curto, com resultados relativa-

mente bons quando comparados com os métodos clássicos, onde considera-se a fundação

da máquina como componente ŕıgido.

Entretanto, ressalta-se a extrema necessidade da aquisição de dados experimentais

(bancada de teste) por meio de pesquisas futuras, com intuito de comparar as funções

de transferência identificadas no modelo numérico com aquelas obtidas com a modelagem

desenvolvida e assim, validar o modelo numérico proposto.

7.1.1 Sugestões para Trabalhos Futuros

Enfim, é de fundamental importância salientar a necessidade de estudos futuros, com

maior profundidade em detalhes que possam ser incisivos na continuação desta linha de

pesquisa, ao passo que, a este respeito são sugeridos, entre outros, os seguintes temas:

• Inserir nas rotinas computacionais outros materiais com caracteŕısticas diferentes,

a exemplo de materiais com comportamento não linear.

• Utilizar estruturas complexas, com presença de elementos estruturais diferentes,

anisotrópicos, viscoelásticos entre outros.

• Levar em consideração a influência de fontes de carregamento de natureza impulsiva

(impacto).

• Utilizar recursos numéricos-computacionais que otimizem a rotina, sem que haja a

necessidade de muitas inversões matriciais.
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• Lançar mão de recursos computacionais mais robustos, com computadores mais

modernos e softwares de linguagem de baixo ńıvel.

• Optar por integração direta na obtenção da solução das equações diferencias.

• Realizar análise numérica da resposta dinâmica da fundação através de uma ban-

cada experimental, onde os parâmetros da estrutura serão determinados através da

análise modal com uso de técnicas teórico-experimentais.



REFERÊNCIAS
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800. Apresentação
de citações em documentos: procedimentos. Rio de Janeiro, 2008.

ATKINSON, K. E. An Introduction to Numerical Analysis. Wiley, New York,
1978.

AZEVEDO, A. F. M. Sólidos, Estado Plano de Deformação e Axissimetria
Universidade do Porto, Portugal, 2003.

BATHE, K. J. Finite element procedures. 1oed., PRENTICE HALL, INC., 1996.
Cap 2: Vectors Matrices and Tensors, p. 17-76.

BRITO, C. M. Modelagem e simulação não linear estática e dinâmica de
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ensino-aprendizagem. Dispońıvel em:
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Apêndice A

DESLOCAMENTOS ESTÁTICOS E

FREQUÊNCIAS NATURAIS DO

PRIMEIRO MODELO

A.1 Deslocamentos Estáticos do Modelos - Bloco En-

gastado em uma Superf́ıcie

Obs. Os Erros 1 e 2 são respectivamente calculados através da comparação entre o

valores obtidos com uso dos modelos 1 e 2 em relação aos resultados obtidos através do

NX NASTRAN. Ou seja:

Erroi =

∥∥∥∥∥1− Modi
Nastran

∥∥∥∥∥ (A.1)

Tabela A.1: Deslocamentos nos nós da Estrutura, bloco engastado em uma superf́ıcie, com-
paração entre os resultados obtidos do modelo 1, 2 e NX NASTRAN, und. 10−12 m

Nós. Mod1 Mod2 Nastran Erro1 Erro2
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 12.46 13.14 11.29 0.10 0.15
5 6.24 7.51 6.77 0.08 0.10
6 6.27 7.52 6.02 0.04 0.19
7 0 0 0 0 0
8 4.84 5.84 5.53 0.13 0.05
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A.2 Frequências Naturais de Vibração - Bloco En-

gastado em uma Superf́ıcie

Tabela A.2: Frequências Naturais de Vibração - bloco engastado em uma superf́ıcie, comparação
entre os resultados obtidos do modelo 1, 2 e NX NASTRAN, und. Hz

Modos Freq.Mod2 Freq.Mod1 Freq.Nastran Erro2 Erro1
1 269.61 386.15 290.08 0.07 0.24
2 300.59 386.15 331.51 0.09 0.14
3 387.17 500.43 556.38 0.30 0.10
4 492.36 589.43 606.38 0.18 0.03
5 602.63 700.06 703.38 0.14 0.01
6 662.31 733.06 762.30 0.13 0.04
7 728.34 900.94 857.95 0.15 0.04
8 798.35 995.92 935.53 0.14 0.06
9 891.30 999.82 1017.75 0.12 0.02
10 980.76 1100.24 1155.24 0.15 0.05

Obs. Os Erros 1 e 2 são respectivamente calculados através da comparação entre o

valores obtidos com uso dos modelos 1 e 2 em relação aos resultados obtidos através do

NX NASTRAN. Ou seja:

Erroi =

∥∥∥∥∥1− Modi
Nastran

∥∥∥∥∥ (A.2)



Apêndice B

MODELAGEM ATRAVÉS DE

ELEMENTOS TETRAÉDRICOS

B.1 Discretização de um Sólido através de Elementos

Tetraédricos

Entre os elementos utilizados através do (MEF), o elemento sólido pode ser visto como

o mais amplo de todos, uma vez que todas as variáveis no espaço, dependo pelo menos

de x, y e z para serem representadas. Comumente, o sólido de geometria 3D pode ser

discretizado por elementos finitos tetraédricos ou hexaédricos.

Ao considerar um domı́nio 3D, é posśıvel dividi-lo em vários elementos hexaédricos com

quatro nós e três superf́ıcies. Este procedimento, é comumente chamado de discretização

do modelo através de uma malha, neste caso de elementos tetraédricos. Portanto, cada

elemento tetraedro tem nós numerados de 1 a 4 no sentido anti-horário, como mostra a

Figura B.1.

Para cada nó é atribúıdo três graus de liberdade, é útil definir um sistema de coor-

denadas naturais (ξ, η e γ) com a origem no centro do prisma transformado, visto que

é muito mais simples construir as funções de forma e avaliar a integração da matriz nos

pontos desta referência.

A principal diferença entre a formulação descrita para o elemento hexaédrico e a do

tetraédrico reside nas funções de interpolação utilizadas para cada elemento.

As outras etapas de construção das matrizes de rigidez e massa são muito semelhantes,

ao passo que as principais diferenças serão elencadas nos próximos parágrafos. Desse

modo, para este último elemento, foram utilizadas as seguintes funções de forma:
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Figura B.1: Discretização de uma estrutura através de elementos Tetraédricos

Fonte: Adaptado pelo autor de ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L. e ZHU, J. Z., 2005.



N1 = 1− ξ − η − γ
N2 = ξ

N3 = η

N4 = γ

(B.1)

Assim, obtém-se através da Equação (4.30) a matriz de rigidez de cada elemento, e

posterior matriz de Rigidez Global da estrutura.

Para obter a matriz de inércia ou (massa) do elemento tetraédrico, faz-se uso dos

métodos descritos na Seção 4.3.4, ao passo que através das Equações (4.32) e (4.33) pode-

se explicitamente reescrever a matriz de massa como:

[M e] =
∫
V e
ρNTNdV (B.2)

Ou seja,

[M e] =
∫
V e
ρV e


N11 N12 N13 N14

N21 N22 N23 N24

N31 N32 N33 N34

 dξdηdγ (B.3)

Sendo,
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Nij =


NiNj 0 0

0 NiNj 0

0 0 NiNj

 (B.4)

Por fim, utilizando a equação de (EISENBERG e MALVERN, 1973),

∫
V e
Lm1 L

n
2L

p
3L

q
4dV =

m!n!p!q!

(m+ n+ p+ q + 3)
6V e (B.5)

Onde, Li são as funções de interpolação do elemento, podemos rescrever a Equação

(B.3) da seguinte forma:

[M e] =
ρV e

20



2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

2 0 0 1 0 0 1 0 0 1

2 0 0 1 0 0 1 0 0

2 0 0 1 0 0 1 0

2 0 0 1 0 0 1

2 0 0 1 0 0

2 0 0 1 0

sy. 2 0 0 1

2 0 0

2 0

2



(B.6)

Portanto, é posśıvel obter através da Equação (B.6) a matriz de inércia de cada ele-

mento, e posterior matriz de Inércia Global da estrutura.



Apêndice C

RESULTADOS PARA PRIMEIRO

MODELO - TETRAÉDROS

C.1 Gráficos do Comportamento Dinâmico do segundo

Modelo (Elementos Tetraédricos) - Bloco Engas-

tado em uma Superf́ıcie
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Figura C.1: Resultados - Deslocamentos da estrutura em metros, modelo 2: elementos
tetraédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7, com condições iniciais
de velocidades nas três direções x, y e z dos nós 4, 5, 6 e 8 iguais a 0.001 m/s, duração
da análise t = 0.6 s, tempo da impressão dos resultados t = 0.52 s. Modelo utilizado
para validação do programa de cálculo do compartamento dinâmico de estruturas em aço,
comportamento livre com amortecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.
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Figura C.2: Resultados - Amplitudes de vibração da estrutura em m, modelo 2: elementos
tetraédricos, bloco fixado em uma superf́ıcie nos nós 1, 2, 3 e 7. Aplicação de carga
dinâmica nas três direções x, y e z no nó 4 igual a Fx,y,z = {1} eiΩt com Ω = 20 rad/s,
tempo de análise - intervalo de 0.6 s,e o tempo de impressão dos resultados é igual a 0.52
s. Modelo utilizado para validação do programa de cálculo do comportamento dinâmico
de estruturas em aço, estrutura amortecida sujeita a vibração forçada

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.



Apêndice D

RESULTADOS SEGUNDO

MODELO - BASE DE AÇO

D.1 Frequências Naturais de Vibração - Fundação

Tabela D.1: Frequências Naturais de Vibração da Fundação, comparação entre os resultados
obtidos do modelo da fundação e NX NASTRAN, und. Hz

Modos Freq.Dinabase Freq.Nastran Erro
1 207.61 231.82 10 %
2 208.99 243.49 14 %
3 221.17 251.35 12 %
4 269.36 261.60 3 %
5 308.48 283.75 8 %
6 324.38 325.31 0.2 %
7 339.72 338.03 0.4 %
8 416.01 364.71 12 %

Obs. Os Erros são calculados através da comparação entre o valores obtidos com uso

do modelo em relação aos resultados verificados através do software NX NASTRAN. Ou

seja:

Erroi =

∥∥∥∥∥1− FreqModi
Nastrani

∥∥∥∥∥ (D.1)
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D.2 Configuração do Modelo F́ısico da Fundação

Figura D.1: Respresentação das dimensões do modelo f́ısico utilizado na análise dinâmica
da base de máquina tipo mesa sujeita a ação de uma carga harmônica de desbalanceamento
- Isométrico e Corte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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D.3 Gráficos dos deslocamentos nos pontos 34, 39,

44, 48, 83, 84, 87 e 88 - nós de fixação dos su-

portes da máquina a fundação - ao longo de todo

peŕıodo da análise (movimento livre com amor-

tecimento)

Os gráficos aqui elencados, correspondem aos nós especificados nas Figuras 6.2 e 6.3, ao

passo que seus deslocamentos foram separados, assim, nas figuras a seguir, estão ilustrados

as amplitudes de deslocamento na direção x, y e z. Assim, seguem:

Figura D.2: Gráfico das amplitudes decrescentes do nó 34, nas direções x, y e z

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura D.3: Gráfico das amplitudes decrescentes do nó 39, nas direções x, y e z

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura D.4: Gráfico das amplitudes decrescentes do nó 44, nas direções x, y e z

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura D.5: Gráfico das amplitudes decrescentes do nó 48, nas direções x, y e z

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura D.6: Gráfico das amplitudes decrescentes do nó 83, nas direções x, y e z

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura D.7: Gráfico das amplitudes decrescentes do nó 84, nas direções x, y e z

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura D.8: Gráfico das amplitudes decrescentes do nó 87, nas direções x, y e z

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura D.9: Gráfico das amplitudes decrescentes do nó 88, nas direções x, y e z

Fonte: Elaborado pelo autor.
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D.4 Gráficos do Comportamento Dinâmico Modelo

Proposto - Deslocamentos na Direção x

Figura D.10: Resultados - Amplitudes de vibração da fundação em m, modelo proposto:
elementos hexaédricos, base fixada ao solo nos nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58,
59 e 60; 61, 62, 63 e 64. Aplicação de carga dinâmica nas direções x e z nos nós 44, 48, 87
e 88 igual a Fx,y,z = {284.4N} eiΩt com Ω = 377 rad/s, tempo de análise - intervalo de 1.2
s, e o tempo de impressão dos resultados é igual a 0.024 s. Modelo utilizado na mdelagem
do compartamento dinâmico da fundação, estrutura amortecida sujeita a vibração forçada

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.
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D.5 Gráficos do Comportamento Dinâmico Modelo

Proposto - Deslocamentos na Direção y

Figura D.11: Resultados - Amplitudes de vibração da fundação em m, modelo proposto:
elementos hexaédricos, base fixada ao solo nos nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58,
59 e 60; 61, 62, 63 e 64. Aplicação de carga dinâmica nas direções x e z nos nós 44, 49, 87
e 88 igual a Fx,y,z = {284.4N} eiΩt com Ω = 377 rad/s, tempo de análise - intervalo de 1.2
s, e o tempo de impressão dos resultados é igual a 0.024 s. Modelo utilizado na mdelagem
do compartamento dinâmico da fundação, estrutura amortecida sujeita a vibração forçada

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.
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D.6 Gráficos do Comportamento Dinâmico Modelo

Proposto - Deslocamentos na Direção z

Figura D.12: Resultados - Amplitudes de vibração da fundação em m, modelo proposto:
elementos hexaédricos, base fixada ao solo nos nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58,
59 e 60; 61, 62, 63 e 64. Aplicação de carga dinâmica nas direções x e z nos nós 44, 49, 87
e 88 igual a Fx,y,z = {284.4N} eiΩt com Ω = 377 rad/s, tempo de análise - intervalo de 1.2
s, e o tempo de impressão dos resultados é igual a 0.024 s. Modelo utilizado na mdelagem
do compartamento dinâmico da fundação, estrutura amortecida sujeita a vibração forçada

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software GiD.
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D.7 Gráficos do Comportamento Dinâmico Modelo

Proposto - Deslocamentos na Direção x, y e z,

ao longo do tempo, intervalos de 0.1 a 0.22 s

Figura D.13: Resultados - Amplitudes de vibração da fundação em m, modelo proposto:
elementos hexaédricos, base fixada ao solo nos nós 49, 50, 51 e 52; 53, 54, 55 e 56; 57, 58,
59 e 60; 61, 62, 63 e 64. Aplicação de carga dinâmica nas direções x e z nos nós 44, 48,
87 e 88 igual a Fx,y,z = {284.24N} eiΩt com Ω = 377 rad/s, tempo de análise - intervalo
de 1.2 s, e o tempo de impressão dos resultados varia de 0.1 a 0.22 s. Modelo utilizado
na mdelagem do compartamento dinâmico da fundação, estrutura amortecida sujeita a
vibração forçada

(a) t = 0.10 s (b) t = 0.14 s

(c) t = 0.18 s (d) t = 0.22 s

Fonte: Elaborado pelo autor.



Apêndice E

ALGORITMOS DESENVOLVIDOS

E.1 Algoritmo Desenvolvido - Elementos Hexaédricos

//PROGRAMA ANÁLISE DINÂMICA

// ELEMENTOS FINITOS - ELEMENTOS HEXAEDRICOS

clear;clc;

//abertura dado arquivo

f=mopen(’hh830321.dat’,’r’);

//entrada de dados

ne=mfscanf(f,’%i’);

nn=mfscanf(f,’%i’);

nt=mfscanf(f,’%i’);

mprintf(’\n ne=%i nn=%i nt=%i’,ne,nn,nt);

//entrada posiç~oes dos nós dos elementos

for i=1:ne,

m(i,1)=mfscanf(f,’\n %i’);

for j=2:nn,

m(i,j)=mfscanf(f,’%i’);

end;

//prop. fı́sica mat de cada elemento - modo de elasticidade, coef. de poisson

E(i)=mfscanf(f,’%f’); v(i)=mfscanf(f,’%f’);

end;

//entrada coordenadas e fontes dos nós da malha

for i=1:nt,

X(i)=mfscanf(f,’\n %f’);
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Y(i)=mfscanf(f,’\n %f’);

Z(i)=mfscanf(f,’%f’);

Fonte(3*i-2)=mfscanf(f,’%f’);

Fonte(3*i-1)=mfscanf(f,’%f’);

Fonte(3*i)=mfscanf(f,’%f’);

end;

//entrada das qncf condiç~oes das fronteiras

ntcf=mfscanf(f,’\n%i’);

printf("\n ntcf == >> %i",ntcf);

incf(1:nt)=0;

for i=1:ntcf,

nCF(i)=mfscanf(f,’\n %i’);

incf(nCF(i))=1;

CF(nCF(i),1)=mfscanf(f,’%f’);

CF(nCF(i),2)=mfscanf(f,’%f’);

CF(nCF(i),3)=mfscanf(f,’%f’);

end;

mclose(f);

//arquivo fechado

disp(nCF);

disp(CF);

disp(incf);

//CONSTRUÇAO DA MATRIZ DE RIGIDEZ E DE MASSA CONSISTENTE

KG=zeros(3*nt,3*nt);

MG=zeros(3*nt,3*nt);

ro = 7.85*10^3; //Kg/m^3

for jj=1:ne,

//ne,

// Contruç~ao da matriz de Elasticidade Tens~ao X Deformaç~ao - Tens~ao

for i = 1:6

C(i,i)=0;

end

for i = 1:3

j = 1:3

C(i,j)=v(jj);

C(i,i)=1-v(jj);

end

for i = 4:6
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C(i,i)=0.5-v(jj);

end

Co = E(jj)/(1+v(jj))*(1-2*v(jj));

//nós dos elementos Rigidez

D = m(jj,1);

F = m(jj,2);

G = m(jj,3);

H = m(jj,4);

I = m(jj,5);

J = m(jj,6);

K = m(jj,7);

L = m(jj,8);

mprintf("\n MATRIZ B = %i",jj);

mprintf("\n MATRIZ N = %i",jj);

a = 1/sqrt(3);

jk = 0;

BF=zeros(6,24);

NF=zeros(3,24);

KK=zeros(24,24);

M=zeros(24,24);

for iyu=1:8,

ig = jk + 1;

disp(ig);

// BF=zeros(6,24);

// NF=zeros(3,24);

Jac = zeros(3,3);
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if ig == 1 then

qsi = -a;

eta = -a;

gama = -a;

end;

if ig == 2 then

qsi = a;

eta = -a;

gama = -a;

end;

if ig == 3 then

qsi = a;

eta = a;

gama = -a;

end;

if ig == 4 then

qsi = -a;

eta = a;

gama = -a;

end;

if ig == 5 then

qsi = -a;

eta = -a;

gama = a;

end;

if ig == 6 then

qsi = a;

eta = -a;

gama = a;

end;

if ig == 7 then

qsi = a;

eta = a;
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gama = a;

end;

if ig == 8 then

qsi = -a;

eta = a;

gama = a;

end;

//Funç~oes de Interpolaç~ao

//Ni(1,1) = (1-qsi)*(1-eta)*(1-gama);

//Ni(1,2) = (1+qsi)*(1-eta)*(1-gama);

//Ni(1,3) = (1+qsi)*(1+eta)*(1-gama);

//Ni(1,4) = (1-qsi)*(1+eta)*(1-gama);

//Ni(1,5) = (1-qsi)*(1-eta)*(1+gama);

//Ni(1,6) = (1+qsi)*(1-eta)*(1-gama);

//Ni(1,7) = (1+qsi)*(1+eta)*(1+gama);

//Ni(1,8) = (1-qsi)*(1+eta)*(1+gama);

xbr = [X(D), X(F), X(G), X(H), X(I), X(J), X(K), X(L) ;

Y(D), Y(F), Y(G), Y(H), Y(I), Y(J), Y(K), Y(L) ;

Z(D), Z(F), Z(G), Z(H), Z(I), Z(J), Z(K), Z(L) ];

DNbr = [-1*(1-eta)*(1-gama), -1*(1-qsi)*(1-gama), -1*(1-qsi)*(1-eta);

1*(1-eta)*(1-gama), -1*(1+qsi)*(1-gama), -1*(1+qsi)*(1-eta);

1*(1+eta)*(1-gama), 1*(1+qsi)*(1-gama), -1*(1+qsi)*(1+eta);

-1*(1+eta)*(1-gama), 1*(1-qsi)*(1-gama), -1*(1-qsi)*(1+eta);

-1*(1-eta)*(1+gama), -1*(1-qsi)*(1+gama), 1*(1-qsi)*(1-eta);

1*(1-eta)*(1+gama), -1*(1+qsi)*(1+gama), 1*(1+qsi)*(1-eta);

1*(1+eta)*(1+gama), 1*(1+qsi)*(1+gama), 1*(1+qsi)*(1+eta);

-1*(1+eta)*(1+gama), 1*(1-qsi)*(1+gama), 1*(1-qsi)*(1+eta);];

Jac = (1/8)*xbr*DNbr;

//

//disp(Jac);

HH = det(Jac);



ANÁLISE DINÂMICA DE BASE DE MÁQUINAS ATRAVÉS DE ELEMENTOS FINITOS 152

if HH==0 then

mprintf("Jacobiano é igual a zero");

end;

if HH < 0 then

mprintf("Jacobiano é menor que zero");

end;

//disp(HH);

//Montagem da Matriz B

BA = zeros(6,9);

BA(1,1) = 1;

BA(2,5) = 1;

BA(3,9) = 1;

BA(4,2) = 1; BA(4,4) = 1;

BA(5,6) = 1; BA(5,8) = 1;

BA(6,3) = 1; BA(6,7) = 1;

JAC = inv(Jac);

JB =zeros(9,9);

i=0;

for j = 1:3

for jb = 3*j-2:3*j

JB(3*j-2,jb) = JAC(1,jb-i);

JB(3*j-1,jb) = JAC(2,jb-i);

JB(3*j,jb) = JAC(3,jb-i);

end

i=i+3;

end;

Nl = zeros(3,8);

Nl = DNbr’;
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Nl = (1./8.)*Nl;

NlB = zeros(9,24);

ib=0;

for j = 1:3

Jb=1;

for i = 1:8

NlB(3*j-2,Jb+ib) = Nl(1,i);

NlB(3*j-1,Jb+ib) = Nl(2,i);

NlB(3*j,Jb+ib) = Nl(3,i) ;

Jb = Jb+3;

end

ib = ib + 1;

end

B = (1/HH)*BA*JB*NlB;

BF = B + BF;

//disp(BF);

//Construç~ao da Matriz de rigidez do elemento i

KKi = HH*Co*BF’*C*BF;

KK = KKi + KK;

//disp(KK);

//Construç~ao da Matriz de massa do elemento i na direç~ao j

//mi = ro*HH*[ 8, 4, 2, 4, 4, 2, 1, 2;

// 4, 8, 4, 2, 2, 4, 2, 1;

// 2, 4, 8, 4, 1, 2, 4, 2;

// 4, 2, 4, 8, 2, 1, 2, 4;

// 4, 2, 1, 2, 8, 4, 2, 4;

// 2, 4, 2, 1, 4, 8, 4, 2;
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// 1, 2, 4, 2, 2, 4, 8, 4;

// 2, 1, 2, 4, 4, 2, 4, 8 ];

m0 = zeros(8,8);

for i=1:8;

for j =1:8;

m0(i,i) = 8*ro*HH/216;

m0(1,2) = 4*ro*HH/216;

m0(2,3) = 4*ro*HH/216;

m0(3,4) = 4*ro*HH/216;

m0(5,6) = 4*ro*HH/216;

m0(6,7) = 4*ro*HH/216;

m0(7,8) = 4*ro*HH/216;

m0(1,4) = 4*ro*HH/216;

m0(5,8) = 4*ro*HH/216;

m0(1,5) = 4*ro*HH/216;

m0(2,6) = 4*ro*HH/216;

m0(3,7) = 4*ro*HH/216;

m0(4,8) = 4*ro*HH/216;

m0(1,3) = 2*ro*HH/216;

m0(2,4) = 2*ro*HH/216;

m0(1,6) = 2*ro*HH/216;

m0(2,5) = 2*ro*HH/216;

m0(3,6) = 2*ro*HH/216;

m0(4,7) = 2*ro*HH/216;

m0(5,7) = 2*ro*HH/216;

m0(6,8) = 2*ro*HH/216;

m0(2,7) = 2*ro*HH/216;

m0(3,8) = 2*ro*HH/216;

m0(4,5) = 2*ro*HH/216;

m0(1,8) = 2*ro*HH/216;

m0(1,7) = ro*HH/216;

m0(2,8) = ro*HH/216;

m0(3,5) = ro*HH/216;
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m0(4,6) = ro*HH/216;

m0(j,i)=m0(i,j);

M(3*i-2,3*j-2) = m0(i,j);

M(3*i-1,3*j-1) = m0(i,j);

M(3*i,3*j) = m0(i,j);

// disp(i);disp(j);

// disp(M);

end;

end;

jk = jk + 1;

end;

ict=0;

for i=1:3:24,

ict=ict+1;

ic=3*m(jj,ict)-2;

jct=0;

for j=1:3:24,

jct=jct+1;

jc=3*m(jj,jct)-2;

KG(ic,jc)= KG(ic,jc) + KK(i,j);

KG(ic,jc+1)=KG(ic,jc+1) + KK(i,j+1);

KG(ic,jc+2)=KG(ic,jc+2) + KK(i,j+2);

KG(ic+1,jc)=KG(ic+1,jc) + KK(i+1,j);

KG(ic+1,jc+1)=KG(ic+1,jc+1) + KK(i+1,j+1);

KG(ic+1,jc+2)=KG(ic+1,jc+2) + KK(i+1,j+2);

KG(ic+2,jc)=KG(ic+2,jc) + KK(i+2,j);

KG(ic+2,jc+1)=KG(ic+2,jc+1) + KK(i+2,j+1);

KG(ic+2,jc+2)=KG(ic+2,jc+2) + KK(i+2,j+2);

end;

end;
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//MN =ro*HH*eye(24,24);

ict=0;

for i=1:3:24,

ict=ict+1;

ic=3*m(jj,ict)-2;

jct=0;

for j=1:3:24,

jct=jct+1;

jc=3*m(jj,jct)-2;

MG(ic,jc)= MG(ic,jc) + M(i,j);

MG(ic,jc+1)=MG(ic,jc+1) + M(i,j+1);

MG(ic,jc+2)=MG(ic,jc+2) + M(i,j+2);

MG(ic+1,jc)=MG(ic+1,jc) + M(i+1,j);

MG(ic+1,jc+1)=MG(ic+1,jc+1) + M(i+1,j+1);

MG(ic+1,jc+2)=MG(ic+1,jc+2) + M(i+1,j+2);

MG(ic+2,jc)=MG(ic+2,jc) + M(i+2,j);

MG(ic+2,jc+1)=MG(ic+2,jc+1) + M(i+2,j+1);

MG(ic+2,jc+2)=MG(ic+2,jc+2) + M(i+2,j+2);

end;

end;

end;

//Construç~ao da Matriz de Massa dos Nós // Exemplo Geral

//Obs. Verifcar massas concentradas nos nós

Vtot = 2;

Mtot = ro*Vtot;

MGN=zeros(3*nt,3*nt);

//for i=1:3*nt,

// MGN(i,i)= Mtot/(3*nt);

//end

MGT = MGN + MG;

//montagem do sistema reduzido - com as condiçoes de contorno

ii=1;

for i=1:nt,

mprintf("\n sist = %i",i);

ii1=3*ii-2;ii2=3*ii-1;ii3=3*ii;
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if(incf(i)==0) then

Fc(ii1)=Fonte(3*i-2);

Fc(ii2)=Fonte(3*i-1);

Fc(ii3)=Fonte(3*i);

jj=1;

for j=1:nt,

jj1=3*jj-2; jj2=3*jj-1; jj3=3*jj;

if(incf(j)==0) then

KGc(ii1,jj1)=KG(3*i-2,3*j-2);

KGc(ii1,jj2)=KG(3*i-2,3*j-1);

KGc(ii1,jj3)=KG(3*i-2,3*j);

KGc(ii2,jj1)=KG(3*i-1,3*j-2);

KGc(ii2,jj2)=KG(3*i-1,3*j-1);

KGc(ii2,jj3)=KG(3*i-1,3*j);

KGc(ii3,jj1)=KG(3*i,3*j-2);

KGc(ii3,jj2)=KG(3*i,3*j-1);

KGc(ii3,jj3)=KG(3*i,3*j);

MGc(ii1,jj1)=MGT(3*i-2,3*j-2);

MGc(ii1,jj2)=MGT(3*i-2,3*j-1);

MGc(ii1,jj3)=MGT(3*i-2,3*j);

MGc(ii2,jj1)=MGT(3*i-1,3*j-2);

MGc(ii2,jj2)=MGT(3*i-1,3*j-1);

MGc(ii2,jj3)=MGT(3*i-1,3*j);

MGc(ii3,jj1)=MGT(3*i,3*j-2);

MGc(ii3,jj2)=MGT(3*i,3*j-1);

MGc(ii3,jj3)=MGT(3*i,3*j);

jj=jj+1;

end;

end;

ii=ii+1;

end;

end;

//Soluç~ao do sistema - vetor deslocamento DN

DN=inv(KGc)*Fc;
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//Montagem do vetor deslocamento total ESTATICA - DNTE

ii=1;

in=1;

for i=1:nt,

ii1=3*ii-2;

ii2=3*ii-1;

ii3 =3*ii;

if(incf(i)==0) then

DNTE(3*i-2)=DN(ii1);

DNTE(3*i-1)=DN(ii2);

DNTE(3*i)=DN(ii3);

ii=ii+1;

else

DNTE(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

DNTE(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

DNTE(3*i)=CF(nCF(in),3);

in=in+1;

end;

end;

//Saı́da dos deslocamentos por nó Estática

dlsex = zeros(nt,1);

dlsey = zeros(nt,1);

dlsez = zeros(nt,1);

pos = zeros(nt,1);

iyp = 1;

for jyp=1:nt,

dlsex(iyp) = DNTE(3*jyp-2);

dlsey(iyp) = DNTE(3*jyp-1);

dlsez(iyp) = DNTE(3*jyp);

pos(iyp) = jyp;

iyp = iyp + 1;

end;
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//Saı́da dos deslocamentos por nó devido aplicaç~ao da força

f=mopen(’dsle21.dat’,’w’);

for i=1:nt,

mfprintf(f,"%f\t%10.20f\t%10.20f\t%10.20f\n",pos(i),dlsex(i),dlsey(i),dlsez(i));

end;

mclose(f);

//disp(KGc);

disp(Fonte);

disp(Fc);

disp(DN);

disp(DNTE);

//ANALISE MODAL

jld = max(size(MGc));

wn2 = spec(KGc,MGc);

[V,D,PHI] = spec(KGc,MGc);

t = wn2’;

[wn2, ii]=gsort(t,’g’,’i’);

for k=1:jld,

PHI(:,k)=PHI(:,k)/PHI(1,k);

end;

PHI = PHI(:,ii);

wn = sqrt(wn2);//radianos

//disp(’O valor dos autovalores s~ao’);

//

//disp(wn);

//

//disp(’O valor dos autovetores s~ao’);

//
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//disp(PHI);

//Determinaç~ao da matriz de amortecimento

// CG = alfa*MGT + beta*KG

//Detreminaç~ao de alfa e betta

//Matriz dos coeficientes

//

IIf =zeros(2,2);

II =zeros(2,2);

for i=1:(3*nt-3*ntcf),

II(1,1) = -1*(1/2)*(wn(1,i)^2);

II(1,2) = -1/2;

II(2,1) = -1/2;

II(2,2) = -(wn(1,i)^2)/2;

// disp(II);

IIf = IIf + II;

II =zeros(2,2);

end;

//Matriz dos termos independentes

//Estimando fator de amortecimento igual a fat = 2% tem-se:

fat=0.02;

IU = zeros(2,1);

IUf =zeros(2,1);

for i=1:(3*nt-3*ntcf),

IU(1,1) = -fat/(wn(1,i));

IU(2,1) = -fat*(wn(1,i));

// disp(IU);

IUf =IUf + IU;

end;

alfbet = inv(IIf)*IUf;

alfa =alfbet(1,1);
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betta =alfbet(2,1);

//alfa =0.005;

//betta =0.003;

CG = alfa*MGT + betta*KG;

//Montagem da Matriz C reduzida

ii=1;

for i=1:nt,

mprintf("\n sist = %i",i);

ii1=3*ii-2;ii2=3*ii-1;ii3=3*ii;

if(incf(i)==0) then

jj=1;

for j=1:nt,

jj1=3*jj-2; jj2=3*jj-1; jj3=3*jj;

if(incf(j)==0) then

CGc(ii1,jj1)=CG(3*i-2,3*j-2);

CGc(ii1,jj2)=CG(3*i-2,3*j-1);

CGc(ii1,jj3)=CG(3*i-2,3*j);

CGc(ii2,jj1)=CG(3*i-1,3*j-2);

CGc(ii2,jj2)=CG(3*i-1,3*j-1);

CGc(ii2,jj3)=CG(3*i-1,3*j);

CGc(ii3,jj1)=CG(3*i,3*j-2);

CGc(ii3,jj2)=CG(3*i,3*j-1);

CGc(ii3,jj3)=CG(3*i,3*j);

jj=jj+1;

end;

end;

ii=ii+1;

end;

end;

aa=CGc*inv(MGc)*KGc;

ba=KGc*inv(MGc)*CGc;

gdl=max(size(MGc));
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if aa==ba

disp(’É igual’);

else

// Primeiro Caso M x’’ + C x’ + K x = 0

Ua=[CGc, MGc;MGc, zeros(gdl,gdl)];

Aa=[-KGc, zeros(gdl,gdl);zeros(gdl,gdl), MGc];

Da=spec(Aa,Ua); //Espectro de frequencias naturais

[alf,bet,Va] = spec(Aa,Ua); //Determinaç~ao dos modos de vibraç~ao

for i=1:2*gdl,

Dai(i,i)=Da(i);

end;

//Deterninaç~ao das frequencias naturais

freqa=abs(diag(Dai));

// Deterninaç~ao da matriz de massa generalizada

Nd=diag(Va.’*Ua*Va);

Nd=diag(Nd);

// Aplicaç~ao das Condiç~oes iniciais

Cni = zeros(2*(gdl),1);

for i=(gdl):1:2*(gdl),

Cni(i)=0.001;

end;

YYi=zeros(2*(gdl),1);

// Cálculo da resposta no tempo

npontos=1500;

//

tempt=0.6; //tempo total da analise

tempo=linspace(0,tempt,npontos);

jj=1;
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for kkk=1:npontos;

for kkkk=1:2*gdl;

YYi=YYi+(1/Nd(kkkk,kkkk))*(Va(:,kkkk).’*Ua*

Cni*exp(Dai(kkkk,kkkk)*tempo(kkk))*Va(:,kkkk));

end;

Ya(:,jj)=YYi;

jj=jj+1;

YYi=zeros(2*(gdl),1);

end;

//

figure(1);

// subplot(121);

plot(tempo,Ya(1,:),tempo,Ya(2,:),tempo,

Ya(3,:),tempo,Ya(4,:),tempo,Ya(5,:),tempo,Ya(6,:));

legend(’x_1’,’y_1’,’z_1’,’x_2’,’y_2’,’z_2’,);

xgrid

//Montagem do vetor deslocamento total - DNT no tempo t

t=.52; //segundos

tty = t/(tempt/npontos);

ii=1;

in=1;

for i=1:nt,

ii1=3*ii-2;

ii2=3*ii-1;

ii3 =3*ii;

if(incf(i)==0) then

DNT(3*i-2)=Ya(ii1,tty);

DNT(3*i-1)=Ya(ii2,tty);

DNT(3*i)=Ya(ii3,tty);

ii=ii+1;

else

DNT(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

DNT(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

DNT(3*i)=CF(nCF(in),3);

in=in+1;
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end;

end;

// Cálculo da resposta no domino da frequencia

omega=linspace(0,1200,npontos);

for kkk3=1:npontos,

t12 = inv(Nd)*inv(%i*omega(kkk3)*2*%pi*eye(2*gdl,2*gdl)-Dai);

Ha = Va*t12*Va.’;

fc11a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(1,1)));

fc21a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(2,2)));

fc31a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(3,3)));

fc41a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(4,4)));

fc51a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(5,5)));

fc61a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(6,6)));

end;

figure(2); //Plota a resposta dos seis primeiros graus de liberdade

plot(omega,fc11a,omega,fc21a,omega,fc31a,omega,fc41a,omega,fc51a,omega,fc61a);

legend(’H1’,’H2’,’H3’,’H4’,’H5’,’H6’);

xgrid

end;

// Segundo Caso M x’’ + C x’ + K x = F = f*e^(HOMEGA*t)

//Resposta Harmonica F = f*e^(HOMEGA*t)

HOMEGA = 20; //rad

temptf=1; //tempo total da analise

Fonteh = [Fc;zeros(gdl,1)];

Ra = inv(Nd)*inv(%i*HOMEGA*eye(2*gdl,2*gdl) - Dai);

HHA = Va*Ra*Va.’;

HHOMEGA = HHA*Fonteh;
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npontos=1500;

tempo=linspace(0,temptf,npontos);

jj=1;

for kkk=1:npontos

for kkkk=1:2*gdl

YYi= YYi + HHOMEGA*exp(%i*HOMEGA*tempo(kkk));

end

Yah(:,jj)=YYi;

jj=jj+1;

YYi=zeros(2*(3*nt-3*ntcf),1);

end;

figure(3)

plot(tempo,Yah(1,:),tempo,Yah(2,:),tempo,Yah(3,:),

tempo,Yah(4,:),tempo,Yah(5,:),tempo,Yah(6,:))

legend(’x_1f’,’y_1f’,’z_1f’,’x_2f’,’y_2f’,’z_2f’);

xgrid

//Montagem do vetor deslocamento total - DNTF no tempo t

t=.52; //segundos

tty = t/(tempt/npontos);

ii=1;

in=1;

for i=1:nt,

ii1=3*ii-2;

ii2=3*ii-1;

ii3 =3*ii;

if(incf(i)==0) then

DNTF(3*i-2)=Yah(ii1,tty);

DNTF(3*i-1)=Yah(ii2,tty);

DNTF(3*i)=Yah(ii3,tty);

ii=ii+1;

else

DNTF(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

DNTF(3*i-1)=CF(nCF(in),2);
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DNTF(3*i)=CF(nCF(in),3);

in=in+1;

end;

end;

// Segundo Caso M x’’ + C x’ + K x = F = f*e^(HOMEGA*t)

//Resposta Harmonica F = f*e^(HOMEGA*t)

//REGIME TRASNSITE E PERMANENTE

HOMEGA = 20; //rad

temptf=1.4; //tempo total da analise

Fonteh = [Fc;zeros(gdl,1)];

Ra = inv(Nd)*inv(%i*HOMEGA*eye(2*gdl,2*gdl) - Dai);

HHA = Va*Ra*Va.’;

HHOMEGA = HHA*Fonteh;

npontos=1500;

tempo=linspace(0,temptf,npontos);

jj=1;

for kkk=1:npontos

for kkkk=1:2*gdl

YYi= YYi + (1/Nd(kkkk,kkkk))*(Va(:,kkkk).’*Ua*Cni*

exp(Dai(kkkk,kkkk)*tempo(kkk))*Va(:,kkkk)) + HHOMEGA*exp(%i*HOMEGA*tempo(kkk));

end

Yap(:,jj)=YYi;

jj=jj+1;

YYi=zeros(2*(3*nt-3*ntcf),1);

end;

figure(5)

plot(tempo,Yap(1,:),tempo,Yap(2,:),tempo,

Yap(3,:),tempo,Yap(4,:),tempo,Yap(5,:),tempo,Yap(6,:))

legend(’x_1f’,’y_1f’,’z_1f’,’x_2f’,’y_2f’,’z_2f’);

xgrid
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//Montagem do vetor deslocamento total - DNTF no tempo t

t=0.52; //segundos

tty = t/(tempt/npontos);

ii=1;

in=1;

for i=1:nt,

ii1=3*ii-2;

ii2=3*ii-1;

ii3 =3*ii;

if(incf(i)==0) then

DNTFP(3*i-2)=Yap(ii1,tty);

DNTFP(3*i-1)=Yap(ii2,tty);

DNTFP(3*i)=Yap(ii3,tty);

ii=ii+1;

else

DNTFP(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

DNTFP(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

DNTFP(3*i)=CF(nCF(in),3);

in=in+1;

end;

end;

////Determiaç~ao da Resposta no Tempo Segundo Caso Regime Permanete

//

////Considerando a força externa igual a F = F0*cos(wd*t+fase)

//

////Tem-se como soluç~ao para equaç~ao diferencial

// M x’’ + C x’ + K x = F0*cos(wd*t+fase)

//

//// X = F0/sqrt((ki-mi*wd^2)^2 + (ci*wd)^2);

//

////fase= atan((-ci(i)*wd)/(ki(i)-mi(i)*wd^2)); //valor em radianos

//

////Cálculo do fator de amplifiaç~ao de cada modo

//
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//wd= 80; //radianos/s

//

//U = zeros(3*nt-3*ntcf,3*nt-3*ntcf);

//

////U = zeros(6,6);

////

////for i=1:6,

//for i=1:(3*nt-3*ntcf),

// mi(i)= PHI(:,i)’*MGc*PHI(:,1);

// ci(i)= PHI(:,i)’*CGc*PHI(:,1);

// ki(i)= PHI(:,i)’*KGc*PHI(:,1);

// Fci(i)=PHI(:,i)’*Fc;

// Xi(i) = Fci(i)/sqrt((ki(i)-mi(i)*wd^2)^2 + (ci(i)*wd)^2);

// fasei(i)= atan((-ci(i)*wd)/(ki(i)-mi(i)*wd^2)); //valor em radianos

// U(:,i) = Xi(i)*PHI(:,i);

//// disp(U);

//end;

//

////Resposta no dominio do tempo

//

//nmod = 6; //numero de modos da análise

//

//Uf = zeros((3*nt-3*ntcf),1);

//ji = 1;

//for t=0:0.005:1.5,

// for j=1:nmod,

// Uf = Uf + U(:,j)*cos(wd*t+fasei(j));

// end;

// Ufa(:,ji) = Uf;

// ji = ji + 1;

// Uf = zeros((3*nt-3*ntcf),1);

//end;

//

//tempo=[0:0.005:1.5];

//for i = 1:(nt-ntcf),

// figure(i);

// plot(tempo,Ufa(3*i-2,:),tempo,Ufa(3*i-1,:),tempo,Ufa(3*i,:));

// legend(’x’,’y’,’z’);

// xgrid
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//end;

//

////Montagem do vetor deslocamento total - DNT2

//ii=1;

//in=1;

//for i=1:nt,

// ii1=3*ii-2;

// ii2=3*ii-1;

// ii3 =3*ii;

// if(incf(i)==0) then

// DNT2(3*i-2)=Ufa(ii1);

// DNT2(3*i-1)=Ufa(ii2);

// DNT2(3*i)=Ufa(ii3);

// ii=ii+1;

// else

// DNT2(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

// DNT2(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

// DNT2(3*i)=CF(nCF(in),3);

// in=in+1;

// end;

//end;

//

//dlsx = zeros(nt,1);

//

//dlsy = zeros(nt,1);

//

//dlsz = zeros(nt,1);

//

//pos = zeros(nt,1);

//

//iyp = 1;

//for jyp=1:nt,

// dlsx(iyp) = DNT2(3*jyp-2);

// dlsy(iyp) = DNT2(3*jyp-1);

// dlsz(iyp) = DNT2(3*jyp);

// pos(iyp) = jyp;

//iyp = iyp + 1;
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//end;

//

////Saı́da dos deslocamentos por nó segundo tipo

//f=mopen(’dslm22.dat’,’w’);

//for i=1:nt,

// mfprintf(f, "%f\t%f\t%f\t%f\n",pos(i),dlsx(i),dlsy(i),dlsz(i));

//end;

//mclose(f);

//Saı́da dos deslocamentos por nó - movimento livre sem armotecimento

dlsx = zeros(nt,1);

dlsy = zeros(nt,1);

dlsz = zeros(nt,1);

pos = zeros(nt,1);

iyp = 1;

for jyp=1:nt,

dlsx(iyp) = DNT(3*jyp-2);

dlsy(iyp) = DNT(3*jyp-1);

dlsz(iyp) = DNT(3*jyp);

pos(iyp) = jyp;

iyp = iyp + 1;

end;

//Saı́da dos deslocamentos por nó - movimento livre sem armotecimento

f=mopen(’dsl21.dat’,’w’);

for i=1:nt,

mfprintf(f,"%f\t%10.20f\t%10.20f\t%10.20f\n",pos(i),dlsx(i),dlsy(i),dlsz(i));

end;

mclose(f);

//Saı́da dos deslocamentos por nó devido aplicaç~ao da força

dlsfx = zeros(nt,1);
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dlsfy = zeros(nt,1);

dlsfz = zeros(nt,1);

pos = zeros(nt,1);

iyp = 1;

for jyp=1:nt,

dlsfx(iyp) = DNTF(3*jyp-2);

dlsfy(iyp) = DNTF(3*jyp-1);

dlsfz(iyp) = DNTF(3*jyp);

pos(iyp) = jyp;

iyp = iyp + 1;

end;

//Saı́da dos deslocamentos por nó devido aplicaç~ao da força

f=mopen(’dslf21.dat’,’w’);

for i=1:nt,

mfprintf(f,"%f\t%10.20f\t%10.20f\t%10.20f\n",pos(i),dlsfx(i),dlsfy(i),dlsfz(i));

end;

mclose(f);

E.2 Algoritmo Desenvolvido em Scilab - Elementos

Tetraédricos

//PROGRAMA ANÁLISE DINÂMICA

// ELEMENTOS FINITOS - ELEMENTOS TETRAEDRICOS

clear;clc;

//abertura dado arquivo

f=mopen(’hh83043.dat’,’r’);

//entrada de dados

ne=mfscanf(f,’%i’);

nn=mfscanf(f,’%i’);

nt=mfscanf(f,’%i’);

mprintf(’\n ne=%i nn=%i nt=%i’,ne,nn,nt);

//entrada posiç~oes dos nós dos elementos
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for i=1:ne,

m(i,1)=mfscanf(f,’\n %i’);

for j=2:nn,

m(i,j)=mfscanf(f,’%i’);

end;

//prop. fı́sica mat de cada elemento - modo de elasticidade, coef. de poisson

E(i)=mfscanf(f,’%f’); v(i)=mfscanf(f,’%f’);

end;

//entrada coordenadas e fontes dos nós da malha

for i=1:nt,

X(i)=mfscanf(f,’\n %f’);

Y(i)=mfscanf(f,’\n %f’);

Z(i)=mfscanf(f,’%f’);

Fonte(3*i-2)=mfscanf(f,’%f’);

Fonte(3*i-1)=mfscanf(f,’%f’);

Fonte(3*i)=mfscanf(f,’%f’);

end;

//entrada das qncf condiç~oes das fronteiras

ntcf=mfscanf(f,’\n%i’);

printf("\n ntcf == >> %i",ntcf);

incf(1:nt)=0;

for i=1:ntcf,

nCF(i)=mfscanf(f,’\n %i’);

incf(nCF(i))=1;

CF(nCF(i),1)=mfscanf(f,’%f’);

CF(nCF(i),2)=mfscanf(f,’%f’);

CF(nCF(i),3)=mfscanf(f,’%f’);

end;

mclose(f);

//arquivo fechado

disp(nCF);

disp(CF);

disp(incf);

//CONSTRUÇAO DA MATRIZ DE RIGIDEZ E DE MASSA CONSISTENTE

KG=zeros(3*nt,3*nt);

MG=zeros(3*nt,3*nt);

ro = 7.85*10^3; //Kg/m^3

for jj=1:ne,
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//ne,

// Contruç~ao da matriz de Elasticidade Tens~ao X Deformaç~ao - Tens~ao

for i = 1:6

C(i,i)=0;

end

for i = 1:3

j = 1:3

C(i,j)=v(jj);

C(i,i)=1-v(jj);

end

for i = 4:6

C(i,i)=0.5-v(jj);

end

Co = E(jj)/(1+v(jj))*(1-2*v(jj));

//nós dos elementos Rigidez

D = m(jj,1);

F = m(jj,2);

G = m(jj,3);

H = m(jj,4);

mprintf("\n MATRIZ B = %i",jj);

mprintf("\n MATRIZ N = %i",jj);

a = 1/4;

jk = 0;

BF=zeros(6,12);

mif=zeros(12,12);

KK=zeros(12,12);

M=zeros(12,12);

//Funç~oes de Interpolaç~ao

//Ni(1,1) = 1-qsi-eta-gama;
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//Ni(1,2) = qsi;

//Ni(1,3) = eta;

//Ni(1,4) = gama;

Ve = (1/6)*[ 1, X(D), Y(D), Z(D);

1, X(F), Y(F), Z(F);

1, X(G), Y(G), Z(G);

1, X(H), Y(H), Z(H);]

//Monatagem da matriz Jac

for iyu=1:1,

ig = jk + 1;

disp(ig);

Jac = zeros(3,3);

if ig == 1 then

qsi = a;

eta = a;

gama = a;

end;

//Funç~oes de Interpolaç~ao

//Ni(1,1) = 1-qsi-eta-gama;

//Ni(1,2) = qsi;

//Ni(1,3) = eta;

//Ni(1,4) = gama;

Jac1 =[X(F)- X(D), Y(F)-Y(D), Z(F)-Z(D);

X(G)-X(D), Y(G)- Y(D), Z(G)- Z(D);

X(H)-X(D), Y(H)-Y(D), Z(H)-Z(D)];

xbr = [X(D), X(F), X(G), X(H) ;

Y(D), Y(F), Y(G), Y(H) ;

Z(D), Z(F), Z(G), Z(H)];
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DNbr = [-1 , -1 , -1;

1 , 0 , 0;

0 , 1 , 0;

0 , 0 , 1 ];

Jac = xbr*DNbr;

disp(Jac);

HH = det(Jac);

if HH==0 then

mprintf("Jacobiano é igual a zero");

end;

if HH < 0 then

mprintf("Jacobiano é menor que zero");

end;

//disp(HH);

//Montagem da Matriz B

BA = zeros(6,9);

BA(1,1) = 1;

BA(2,5) = 1;

BA(3,9) = 1;

BA(4,2) = 1; BA(4,4) = 1;

BA(5,6) = 1; BA(5,8) = 1;

BA(6,3) = 1; BA(6,7) = 1;

JAC = inv(Jac);

JB =zeros(9,9);

i=0;

for j = 1:3
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for jb = 3*j-2:3*j

JB(3*j-2,jb) = JAC(1,jb-i);

JB(3*j-1,jb) = JAC(2,jb-i);

JB(3*j,jb) = JAC(3,jb-i);

end

i=i+3;

end;

Nl = zeros(3,4);

Nl = DNbr’;

NlB = zeros(9,12);

ib=0;

for j = 1:3

Jb=1;

for i = 1:4

NlB(3*j-2,Jb+ib) = Nl(1,i);

NlB(3*j-1,Jb+ib) = Nl(2,i);

NlB(3*j,Jb+ib) = Nl(3,i) ;

Jb = Jb+3;

end

ib = ib + 1;

end

B = (1/HH)*BA*JB*NlB;

BF = B + BF;

disp(BF);

//Montagem da Matriz mi

mi= [2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0;

0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0;

0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1;

1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0;

0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0;
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0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1;

1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0;

0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0;

0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1;

1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0;

0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0;

0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2];

mif = mi + mif;

//disp(mif);

//Construç~ao da Matriz de rigidez do elemento i

KKi = (1/6)*HH*Co*BF’*C*BF;

KK = KKi + KK;

disp(KK);

//Construç~ao da Matriz de massa do elemento i

Mi = (1/20)*ro*(HH/6)*mif;

M = Mi + M;

disp(M);

end;

ict=0;

for i=1:3:12,

ict=ict+1;

ic=3*m(jj,ict)-2;

jct=0;

for j=1:3:12,

jct=jct+1;

jc=3*m(jj,jct)-2;

KG(ic,jc)= KG(ic,jc) + KK(i,j);
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KG(ic,jc+1)=KG(ic,jc+1) + KK(i,j+1);

KG(ic,jc+2)=KG(ic,jc+2) + KK(i,j+2);

KG(ic+1,jc)=KG(ic+1,jc) + KK(i+1,j);

KG(ic+1,jc+1)=KG(ic+1,jc+1) + KK(i+1,j+1);

KG(ic+1,jc+2)=KG(ic+1,jc+2) + KK(i+1,j+2);

KG(ic+2,jc)=KG(ic+2,jc) + KK(i+2,j);

KG(ic+2,jc+1)=KG(ic+2,jc+1) + KK(i+2,j+1);

KG(ic+2,jc+2)=KG(ic+2,jc+2) + KK(i+2,j+2);

end;

end;

//MN =ro*HH*eye(9,9);

ict=0;

for i=1:3:12,

ict=ict+1;

ic=3*m(jj,ict)-2;

jct=0;

for j=1:3:12,

jct=jct+1;

jc=3*m(jj,jct)-2;

MG(ic,jc)= MG(ic,jc) + M(i,j);

MG(ic,jc+1)=MG(ic,jc+1) + M(i,j+1);

MG(ic,jc+2)=MG(ic,jc+2) + M(i,j+2);

MG(ic+1,jc)=MG(ic+1,jc) + M(i+1,j);

MG(ic+1,jc+1)=MG(ic+1,jc+1) + M(i+1,j+1);

MG(ic+1,jc+2)=MG(ic+1,jc+2) + M(i+1,j+2);

MG(ic+2,jc)=MG(ic+2,jc) + M(i+2,j);

MG(ic+2,jc+1)=MG(ic+2,jc+1) + M(i+2,j+1);

MG(ic+2,jc+2)=MG(ic+2,jc+2) + M(i+2,j+2);

end;

end;

end;

//Construç~ao da Matriz de Massa dos Nós // Exemplo Geral

//Obs. Verifcar massas concentradas nos nós

Vtot = 2;

Mtot = ro*Vtot;
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MGN=zeros(3*nt,3*nt);

//for i=1:3*nt,

// MGN(i,i)= Mtot/(3*nt);

//end

MGT = MGN + MG;

//montagem do sistema reduzido - com as condiçoes de contorno

ii=1;

for i=1:nt,

mprintf("\n sist = %i",i);

ii1=3*ii-2;ii2=3*ii-1;ii3=3*ii;

if(incf(i)==0) then

Fc(ii1)=Fonte(3*i-2);

Fc(ii2)=Fonte(3*i-1);

Fc(ii3)=Fonte(3*i);

jj=1;

for j=1:nt,

jj1=3*jj-2; jj2=3*jj-1; jj3=3*jj;

if(incf(j)==0) then

KGc(ii1,jj1)=KG(3*i-2,3*j-2);

KGc(ii1,jj2)=KG(3*i-2,3*j-1);

KGc(ii1,jj3)=KG(3*i-2,3*j);

KGc(ii2,jj1)=KG(3*i-1,3*j-2);

KGc(ii2,jj2)=KG(3*i-1,3*j-1);

KGc(ii2,jj3)=KG(3*i-1,3*j);

KGc(ii3,jj1)=KG(3*i,3*j-2);

KGc(ii3,jj2)=KG(3*i,3*j-1);

KGc(ii3,jj3)=KG(3*i,3*j);

MGc(ii1,jj1)=MGT(3*i-2,3*j-2);

MGc(ii1,jj2)=MGT(3*i-2,3*j-1);

MGc(ii1,jj3)=MGT(3*i-2,3*j);

MGc(ii2,jj1)=MGT(3*i-1,3*j-2);

MGc(ii2,jj2)=MGT(3*i-1,3*j-1);

MGc(ii2,jj3)=MGT(3*i-1,3*j);

MGc(ii3,jj1)=MGT(3*i,3*j-2);

MGc(ii3,jj2)=MGT(3*i,3*j-1);

MGc(ii3,jj3)=MGT(3*i,3*j);
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jj=jj+1;

end;

end;

ii=ii+1;

end;

end;

//Soluç~ao do sistema - vetor deslocamento DN

DN=inv(KGc)*Fc;

//Montagem do vetor deslocamento total ESTATICA - DNTE

ii=1;

in=1;

for i=1:nt,

ii1=3*ii-2;

ii2=3*ii-1;

ii3 =3*ii;

if(incf(i)==0) then

DNTE(3*i-2)=DN(ii1);

DNTE(3*i-1)=DN(ii2);

DNTE(3*i)=DN(ii3);

ii=ii+1;

else

DNTE(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

DNTE(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

DNTE(3*i)=CF(nCF(in),3);

in=in+1;

end;

end;

//disp(KGc);

disp(Fonte);

disp(Fc);

disp(DN);

disp(DNTE);

//Saı́da dos resultados análise estática
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destx = zeros(nt,1);

desty = zeros(nt,1);

destz = zeros(nt,1);

pos = zeros(nt,1);

iyp = 1;

for jyp=1:nt,

destx(iyp) = DNTE(3*jyp-2);

desty(iyp) = DNTE(3*jyp-1);

destz(iyp) = DNTE(3*jyp);

pos(iyp) = jyp;

iyp = iyp + 1;

end;

//Saı́da dos deslocamentos por nó

f=mopen(’dsest43.dat’,’w’);

for i=1:nt,

mfprintf(f,"%f\t%f\t%f\t%f\n",pos(i),destx(i),desty(i),destz(i));

end;

mclose(f);

//ANALISE MODAL

jld = max(size(MGc));

wn2 = spec(KGc,MGc);

[V,D,PHI] = spec(KGc,MGc);

t = wn2’;

[wn2, ii]=gsort(t,’g’,’i’);

for k=1:jld,

PHI(:,k)=PHI(:,k)/PHI(1,k);
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end;

PHI = PHI(:,ii);

wn = sqrt(wn2);//radianos

//disp(’O valor dos autovalores s~ao’);

//

//disp(wn);

//

//disp(’O valor dos autovetores s~ao’);

//

//disp(PHI);

//Determinaç~ao da matriz de amortecimento

// CG = alfa*MGT + beta*KG

//Detreminaç~ao de alfa e betta

//Matriz dos coeficientes

//

IIf =zeros(2,2);

II =zeros(2,2);

for i=1:(3*nt-3*ntcf),

II(1,1) = -1*(1/2)*(wn(1,i)^2);

II(1,2) = -1/2;

II(2,1) = -1/2;

II(2,2) = -(wn(1,i)^2)/2;

// disp(II);

IIf = IIf + II;

II =zeros(2,2);

end;

//Matriz dos termos independentes

//Estimando fator de amortecimento igual a fat = 2% tem-se:

fat=0.02;
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IU = zeros(2,1);

IUf =zeros(2,1);

for i=1:(3*nt-3*ntcf),

IU(1,1) = -fat/(wn(1,i));

IU(2,1) = -fat*(wn(1,i));

// disp(IU);

IUf =IUf + IU;

end;

alfbet = inv(IIf)*IUf;

alfa =alfbet(1,1);

betta =alfbet(2,1);

//alfa =0.005;

//betta =0.003;

CG = alfa*MGT + betta*KG;

//Montagem da Matriz C reduzida

ii=1;

for i=1:nt,

mprintf("\n sist = %i",i);

ii1=3*ii-2;ii2=3*ii-1;ii3=3*ii;

if(incf(i)==0) then

jj=1;

for j=1:nt,

jj1=3*jj-2; jj2=3*jj-1; jj3=3*jj;

if(incf(j)==0) then

CGc(ii1,jj1)=CG(3*i-2,3*j-2);

CGc(ii1,jj2)=CG(3*i-2,3*j-1);

CGc(ii1,jj3)=CG(3*i-2,3*j);

CGc(ii2,jj1)=CG(3*i-1,3*j-2);

CGc(ii2,jj2)=CG(3*i-1,3*j-1);

CGc(ii2,jj3)=CG(3*i-1,3*j);

CGc(ii3,jj1)=CG(3*i,3*j-2);

CGc(ii3,jj2)=CG(3*i,3*j-1);
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CGc(ii3,jj3)=CG(3*i,3*j);

jj=jj+1;

end;

end;

ii=ii+1;

end;

end;

aa=CGc*inv(MGc)*KGc;

ba=KGc*inv(MGc)*CGc;

gdl=max(size(MGc));

if aa==ba

disp(’É igual’);

else

// Primeiro Caso M x’’ + C x’ + K x = 0

Ua=[CGc, MGc;MGc, zeros(gdl,gdl)];

Aa=[-KGc, zeros(gdl,gdl);zeros(gdl,gdl), MGc];

Da=spec(Aa,Ua); //Espectro de frequencias naturais

[alf,bet,Va] = spec(Aa,Ua); //Determinaç~ao dos modos de vibraç~ao

for i=1:2*gdl,

Dai(i,i)=Da(i);

end;

//Deterninaç~ao das frequencias naturais

freqa=abs(diag(Dai));

// Deterninaç~ao da matriz de massa generalizada

Nd=diag(Va.’*Ua*Va);

Nd=diag(Nd);

// Aplicaç~ao das Condiç~oes iniciais

Cni = zeros(2*(gdl),1);

for i=(gdl):1:2*(gdl),
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Cni(i)=0.001;

end;

YYi=zeros(2*(gdl),1);

// Cálculo da resposta no tempo

npontos=1500;

//

tempt=0.6; //tempo total da analise

tempo=linspace(0,tempt,npontos);

jj=1;

for kkk=1:npontos;

for kkkk=1:2*gdl;

YYi=YYi+(1/Nd(kkkk,kkkk))*(Va(:,kkkk).’*Ua*

Cni*exp(Dai(kkkk,kkkk)*tempo(kkk))*Va(:,kkkk));

end;

Ya(:,jj)=YYi;

jj=jj+1;

YYi=zeros(2*(gdl),1);

end;

//

figure(1);

// subplot(121);

plot(tempo,Ya(1,:),tempo,Ya(2,:),tempo,

Ya(3,:),tempo,Ya(4,:),tempo,Ya(5,:),tempo,Ya(6,:));

legend(’x_1’,’y_1’,’z_1’,’x_2’,’y_2’,’z_2’,);

xgrid

//Montagem do vetor deslocamento total - DNT no tempo t

t=.52; //segundos

tty = t/(tempt/npontos);

ii=1;

in=1;

for i=1:nt,

ii1=3*ii-2;
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ii2=3*ii-1;

ii3 =3*ii;

if(incf(i)==0) then

DNT(3*i-2)=Ya(ii1,tty);

DNT(3*i-1)=Ya(ii2,tty);

DNT(3*i)=Ya(ii3,tty);

ii=ii+1;

else

DNT(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

DNT(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

DNT(3*i)=CF(nCF(in),3);

in=in+1;

end;

end;

// Cálculo da resposta no domino da frequencia

omega=linspace(0,1200,npontos);

for kkk3=1:npontos,

t12 = inv(Nd)*inv(%i*omega(kkk3)*2*%pi*eye(2*gdl,2*gdl)-Dai);

Ha = Va*t12*Va.’;

fc11a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(1,1)));

fc21a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(2,2)));

fc31a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(3,3)));

fc41a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(4,4)));

fc51a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(5,5)));

fc61a(kkk3)=20*log10(abs(Ha(6,6)));

end;

figure(2); //Plota a resposta dos seis primeiros graus de liberdade

plot(omega,fc11a,omega,fc21a,omega,fc31a,omega,fc41a,omega,fc51a,omega,fc61a);

legend(’H1’,’H2’,’H3’,’H4’,’H5’,’H6’);

xgrid

end;

// Segundo Caso M x’’ + C x’ + K x = F = f*e^(HOMEGA*t)

//Resposta Harmonica F = f*e^(HOMEGA*t)
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HOMEGA = 20; //rad

temptf=1; //tempo total da analise

Fonteh = [Fc;zeros(gdl,1)];

Ra = inv(Nd)*inv(%i*HOMEGA*eye(2*gdl,2*gdl) - Dai);

HHA = Va*Ra*Va.’;

HHOMEGA = HHA*Fonteh;

npontos=1500;

tempo=linspace(0,temptf,npontos);

jj=1;

for kkk=1:npontos

for kkkk=1:2*gdl

YYi= YYi + HHOMEGA*exp(%i*HOMEGA*tempo(kkk));

end

Yah(:,jj)=YYi;

jj=jj+1;

YYi=zeros(2*(3*nt-3*ntcf),1);

end;

figure(3)

plot(tempo,Yah(1,:),tempo,Yah(2,:),tempo,Yah(3,:),

tempo,Yah(4,:),tempo,Yah(5,:),tempo,Yah(6,:))

legend(’x_1f’,’y_1f’,’z_1f’,’x_2f’,’y_2f’,’z_2f’);

xgrid

//Montagem do vetor deslocamento total - DNTF no tempo t

t=.52; //segundos

tty = t/(tempt/npontos);

ii=1;

in=1;
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for i=1:nt,

ii1=3*ii-2;

ii2=3*ii-1;

ii3 =3*ii;

if(incf(i)==0) then

DNTF(3*i-2)=Yah(ii1,tty);

DNTF(3*i-1)=Yah(ii2,tty);

DNTF(3*i)=Yah(ii3,tty);

ii=ii+1;

else

DNTF(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

DNTF(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

DNTF(3*i)=CF(nCF(in),3);

in=in+1;

end;

end;

// Segundo Caso M x’’ + C x’ + K x = F = f*e^(HOMEGA*t)

//Resposta Harmonica F = f*e^(HOMEGA*t)

//REGIME TRASNSITE E PERMANENTE

HOMEGA = 20; //rad

temptf=1.4; //tempo total da analise

Fonteh = [Fc;zeros(gdl,1)];

Ra = inv(Nd)*inv(%i*HOMEGA*eye(2*gdl,2*gdl) - Dai);

HHA = Va*Ra*Va.’;

HHOMEGA = HHA*Fonteh;

npontos=1500;

tempo=linspace(0,temptf,npontos);

jj=1;

for kkk=1:npontos

for kkkk=1:2*gdl

YYi= YYi + (1/Nd(kkkk,kkkk))*(Va(:,kkkk).’*Ua*Cni*
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exp(Dai(kkkk,kkkk)*tempo(kkk))*Va(:,kkkk)) + HHOMEGA*exp(%i*HOMEGA*tempo(kkk));

end

Yap(:,jj)=YYi;

jj=jj+1;

YYi=zeros(2*(3*nt-3*ntcf),1);

end;

figure(5)

plot(tempo,Yap(1,:),tempo,Yap(2,:),tempo,

Yap(3,:),tempo,Yap(4,:),tempo,Yap(5,:),tempo,Yap(6,:))

legend(’x_1f’,’y_1f’,’z_1f’,’x_2f’,’y_2f’,’z_2f’);

xgrid

//Montagem do vetor deslocamento total - DNTF no tempo t

t=0.52; //segundos

tty = t/(tempt/npontos);

ii=1;

in=1;

for i=1:nt,

ii1=3*ii-2;

ii2=3*ii-1;

ii3 =3*ii;

if(incf(i)==0) then

DNTFP(3*i-2)=Yap(ii1,tty);

DNTFP(3*i-1)=Yap(ii2,tty);

DNTFP(3*i)=Yap(ii3,tty);

ii=ii+1;

else

DNTFP(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

DNTFP(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

DNTFP(3*i)=CF(nCF(in),3);

in=in+1;

end;

end;

////Determiaç~ao da Resposta no Tempo Segundo Caso Regime Permanete
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//

////Considerando a força externa igual a F = F0*cos(wd*t+fase)

//

////Tem-se como soluç~ao para equaç~ao diferencial

// M x’’ + C x’ + K x = F0*cos(wd*t+fase)

//

//// X = F0/sqrt((ki-mi*wd^2)^2 + (ci*wd)^2);

//

////fase= atan((-ci(i)*wd)/(ki(i)-mi(i)*wd^2)); //valor em radianos

//

////Cálculo do fator de amplifiaç~ao de cada modo

//

//wd= 80; //radianos/s

//

//U = zeros(3*nt-3*ntcf,3*nt-3*ntcf);

//

////U = zeros(6,6);

////

////for i=1:6,

//for i=1:(3*nt-3*ntcf),

// mi(i)= PHI(:,i)’*MGc*PHI(:,1);

// ci(i)= PHI(:,i)’*CGc*PHI(:,1);

// ki(i)= PHI(:,i)’*KGc*PHI(:,1);

// Fci(i)=PHI(:,i)’*Fc;

// Xi(i) = Fci(i)/sqrt((ki(i)-mi(i)*wd^2)^2 + (ci(i)*wd)^2);

// fasei(i)= atan((-ci(i)*wd)/(ki(i)-mi(i)*wd^2)); //valor em radianos

// U(:,i) = Xi(i)*PHI(:,i);

//// disp(U);

//end;

//

////Resposta no dominio do tempo

//

//nmod = 6; //numero de modos da análise

//

//Uf = zeros((3*nt-3*ntcf),1);

//ji = 1;

//for t=0:0.005:1.5,

// for j=1:nmod,

// Uf = Uf + U(:,j)*cos(wd*t+fasei(j));
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// end;

// Ufa(:,ji) = Uf;

// ji = ji + 1;

// Uf = zeros((3*nt-3*ntcf),1);

//end;

//

//tempo=[0:0.005:1.5];

//for i = 1:(nt-ntcf),

// figure(i);

// plot(tempo,Ufa(3*i-2,:),tempo,Ufa(3*i-1,:),tempo,Ufa(3*i,:));

// legend(’x’,’y’,’z’);

// xgrid

//end;

//

////Montagem do vetor deslocamento total - DNT2

//ii=1;

//in=1;

//for i=1:nt,

// ii1=3*ii-2;

// ii2=3*ii-1;

// ii3 =3*ii;

// if(incf(i)==0) then

// DNT2(3*i-2)=Ufa(ii1);

// DNT2(3*i-1)=Ufa(ii2);

// DNT2(3*i)=Ufa(ii3);

// ii=ii+1;

// else

// DNT2(3*i-2)=CF(nCF(in),1);

// DNT2(3*i-1)=CF(nCF(in),2);

// DNT2(3*i)=CF(nCF(in),3);

// in=in+1;

// end;

//end;

//

//dlsx = zeros(nt,1);

//

//dlsy = zeros(nt,1);
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//

//dlsz = zeros(nt,1);

//

//pos = zeros(nt,1);

//

//iyp = 1;

//for jyp=1:nt,

// dlsx(iyp) = DNT2(3*jyp-2);

// dlsy(iyp) = DNT2(3*jyp-1);

// dlsz(iyp) = DNT2(3*jyp);

// pos(iyp) = jyp;

//iyp = iyp + 1;

//end;

//

////Saı́da dos deslocamentos por nó segundo tipo

//f=mopen(’dslm22.dat’,’w’);

//for i=1:nt,

// mfprintf(f, "%f\t%f\t%f\t%f\n",pos(i),dlsx(i),dlsy(i),dlsz(i));

//end;

//mclose(f);

//Saı́da dos deslocamentos por nó - movimento livre sem armotecimento

dlsx = zeros(nt,1);

dlsy = zeros(nt,1);

dlsz = zeros(nt,1);

pos = zeros(nt,1);

iyp = 1;

for jyp=1:nt,

dlsx(iyp) = DNT(3*jyp-2);

dlsy(iyp) = DNT(3*jyp-1);

dlsz(iyp) = DNT(3*jyp);

pos(iyp) = jyp;

iyp = iyp + 1;

end;
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//Saı́da dos deslocamentos por nó - movimento livre sem armotecimento

f=mopen(’dsl21.dat’,’w’);

for i=1:nt,

mfprintf(f,"%f\t%10.20f\t%10.20f\t%10.20f\n",pos(i),dlsx(i),dlsy(i),dlsz(i));

end;

mclose(f);

//Saı́da dos deslocamentos por nó devido aplicaç~ao da força

dlsfx = zeros(nt,1);

dlsfy = zeros(nt,1);

dlsfz = zeros(nt,1);

pos = zeros(nt,1);

iyp = 1;

for jyp=1:nt,

dlsfx(iyp) = DNTF(3*jyp-2);

dlsfy(iyp) = DNTF(3*jyp-1);

dlsfz(iyp) = DNTF(3*jyp);

pos(iyp) = jyp;

iyp = iyp + 1;

end;

//Saı́da dos deslocamentos por nó devido aplicaç~ao da força

f=mopen(’dslf21.dat’,’w’);

for i=1:nt,

mfprintf(f,"%f\t%10.20f\t%10.20f\t%10.20f\n",pos(i),dlsfx(i),dlsfy(i),dlsfz(i));

end;

mclose(f);


