
Resumo 
 
O trabalho de investigação desenvolvido e apresentado nesta dissertação teve como 

principal objectivo o estudo de uma das mais importantes causas de oscilação de 

tirantes, o fenómeno da excitação paramétrica. Este tipo de instabilidade dinâmica 

acontece para pequenos movimentos das ancoragens na direcção do tirante, devido às 

oscilações do tabuleiro e/ou torres. O estudo deste fenómeno revela-se fundamental 

para a melhor compreensão do comportamento dinâmico das pontes atirantadas, e 

mais concretamente dos seus subsistemas constituídos pelos tirantes. Neste contexto, 

foram revistas as equações teóricas que permitem identificar a ocorrência desta 

instabilidade, identificando os parâmetros relevantes para a sua análise. Estabeleceu-

se comparação entre resultados obtidos através de modelos analíticos não-lineares e 

por via numérica, os últimos obtidos através de simulações baseadas num programa 

comercial de elementos finitos. Complementarmente, foi desenvolvido um modelo 

experimental, de forma a poder validar os modelos analíticos e resultados numéricos, 

determinando-se os níveis de oscilação que favorecem o aparecimento desta 

instabilidade. 

Discutem-se possíveis soluções para o projecto de tirantes, de forma a minimizar as 

vibrações devidas à acção de agentes exteriores. A ocorrência continuada desses 

fenómenos pode originar a rotura e colapso de tirantes por fadiga. Neste trabalho 

apresenta-se num possível tratamento do problema, procurando a sistematização num 

procedimento simplificado. 

 

 

Abstract 
 
The work developed and presented in this thesis had as main objective, the study of one 

of the most important causes of stay cables oscillation, the parametric excitation 

phenomenon. This type of dynamic instability occurs for small longitudinal movements in 

the anchorages, which is due to the oscillations of the deck and/or the towers. The study 

of this phenomenon is fundamental for the best understanding of the dynamic behaviour 



of cable-stayed bridges, and more concretely of its subsystems consisting of the cables. 

In this context, the theoretical equation that allows to identify the occurrence of this 

instability had been reviewed, identifying the parameters for its analysis. 

A comparison between results obtained through a nonlinear analytical model and those 

obtained from a numerical model based on the finite element approach was established. 

Complementarily, with the aim of validating the numerical models and the analytical 

results an experimental model was developed, determining the oscillation levels that 

lead to the appearance of this instability. 

Possible design solutions for stay-cables are presented, in order to minimize the 

vibrations due to different types of excitation. The continued occurrence of this 

phenomenon can originate the rupture and collapse of the cable due to fatigue. In this 

work a brief description of a simplified procedure is presented as a possible treatment of 

the problem. 

 


