
Resumo 

A identificação de sistemas constitui uma área de investigação relativamente recente, particularmente 

no domínio da Engenharia Civil, envolvendo o desenvolvimento de métodos susceptíveis de 

possibilitar a construção de modelos matemáticos capazes de permitirem uma conveniente 

idealização do comportamento estrutural, aproximando tanto quanto possível o conjunto de relações 

excitação/resposta determinadas experimentalmente.  

O principal objectivo deste trabalho é a apresentação das técnicas e métodos utilizados para a 

caracterização experimental do comportamento dinâmico de algumas Estruturas no âmbito da 

Engenharia Civil, supondo que estas estruturas podem ser modeladas como sistemas lineares e de 

propriedades invariantes no tempo, e a sua aplicação ao estudo de um conjunto de sistemas 

estruturais.  

Assim, começa-se por fazer uma descrição dos principais conceitos da Teoria de Análise e 

Processamento de Sinal, considerados importantes na análise do comportamento dinâmico de 

sistemas Estruturais.  

Apresentam-se as principais técnicas de excitação e medição utilizadas na identificação dos 

parâmetros dinâmicos em estruturas referindo-se as suas componentes mais importantes. 

Descrevem-se também algumas das potencialidades do analisador de Fourier HP3566A utilizado nos 

ensaios efectuados.  

Posteriormente, são apresentados diversos métodos de identificação de parâmetros dinâmicos 

classificando-os sob diferentes ópticas. Especial ênfase é dada à descrição do "Software" de análise 

modal CADA-PC existente na FEUP.  

O trabalho experimental desenvolvido constou da aplicação de algumas técnicas e métodos 

apresentados a três estruturas metálicas, através de ensaios laboratoriais, e à ponte ferroviária de 

Seiça através de ensaios "in situ". São identificadas experimentalmente os valores dos parâmetros 

dinâmicos e comparam-se estes com os obtidos por via numérica.  

Abstract 

The identification of systems constitutes a relatively recent area of research, particulary in Civil 

Engineering, involving the developement of methods susceptable of making possible the construction 

of mathematical models able to permit a convenient idealization of structural behaviour, converging as 

much as possible the combined relations, excitation/response experimentally determined.  



The main objective of this work is concerned with the developement of tecniques a methods used to 

caracterize the dynamic behaviour of some structures, in Civil Engineering assuming linear systems 

and time invariante properties and their application during the study a set of structural systems.  

A description of the main concepts of the Signal Processing and Analysis is made considering their 

importance for the analysis of the dynamic behaviour of Structural systems.  

The principal excitation and measurement tecniques used during the dynamic parameters 

identification of structures, are also presented, with reference to their most important components. A 

discription of the potentialities of the Fourier HP3566A analyzer also made.  

Subsequently various dynamic parameter identification methods are presented a classified. Special 

emphasis is given to the Modal Analysis Software CADA-PC, available FEUP.  

The experimental work performed, consisted of the application of some methods and tecniques on 

three metal structures, through laboratory tests, and on the Seiça Railway bridge with tests "in-situ". 

The dynamic parameter values are experimentally identified, and compared to those obtained 

numerically.  


