
Abstract 
 
Uncertainty analysis is a matter of extremely importance in civil engineering field. In fact, 

uncertainty is not only present during the design process, as the used input variables 

are not known exactly, but also during the assessment one. Within the assessment 

procedure, uncertainty is present on the numerical model and also in the sensor 

obtained data. To characterize such uncertainty the unknown parameters are 

represented by probability distribution functions. The studied variables are the ones 

which are used more in numerical systems as the materials, the elements geometry and 

the applied loads. In the case of an assessment procedure, a distribution type must be 

attached to the observed data. 

To perform an uncertainty analysis of a system it is usually used the Monte Carlo 

method, as it is well known, easy to use and to control. However, this methodology 

presents some disadvantages as the associated high computational cost and calculation 

time spent. In fact, to obtain a liable result, using this technique, the numerical model of 

the system needs to be run several times. The efficiency grows as the sampling number 

gets higher. This disadvantage becomes more evident when performing an assessment 

process. The main objective of an assessment procedure is to obtain a liable and fast 

decision about any system behaviour. To perform this, an efficient and fast uncertainty 

analysis methodology needs to be executed, in order to establish a continuous 

comparison with sensor obtained data. 

In order to face this problem, two methodologies for uncertainty analysis were studied 

and applied in simple civil engineering numerical models. The first, Perturbation 

technique, was developed within the LABEST, Laboratory for the Concrete Technology 

and Structural Behavior, Faculty of Engineering, University of Porto (FEUP). This 

methodology studies the system response due to small perturbations in their input 

variables. The second, Modal Interval Analysis (MIA), was developed by MICE Lab 

Group at Girona University. This technique treats the variables not as point numbers but 

by intervals with an associated semantic extension. 

Two methodologies for structural assessment were also developed and applied with two 

simple civil engineering systems. The first, consistent comparison technique can be 



applied with all the three previously presented uncertainty analysis methodologies. It is 

essentially based in a direct and consistent comparison between numerical results and 

obtained sensor data, both affected by the associated uncertainty. 

The second, quantified constraint satisfaction problem (QCSP), is used together with 

Modal Interval Analysis (MIA). This technique is based in the establishment of a study 

about the system inconsistence. 

 
 
Resumo 
 
A análise de incertezas é um assunto de extrema importância no âmbito da engenharia 

civil. De facto, a incerteza é não só considerada durante o processo de 

dimensionamento, uma vez que as variáveis utilizadas não são conhecidas à partida, 

mas também durante o processo de avaliação. Neste caso, a incerteza encontra-se 

presente quer no modelo numérico quer na informação proveniente dos sensores. De 

modo a caracterizar a incerteza as variáveis aleatórias são representadas por 

distribuições probabilísticas. As variáveis estudadas correspondem aquelas com maior 

uso em sistemas numéricos tais com as relacionadas com os materiais utilizados, com 

a geometria dos elementos e com as cargas aplicadas. No caso de um processo de 

avaliação, um determinado tipo de distribuição probabilística deverá ser considerado 

para os dados obtidos. 

Para realizar uma análise de incertezas de um sistema, geralmente utiliza-se o método 

de Monte Carlo, uma vez que é extremamente conhecido, fácil de utilizar e de controlar. 

No entanto, esta metodologia apresenta algumas desvantagens tais como o elevado 

custo computacional e tempo de cálculo associado. De facto, para obter um resultado 

fiável, utilizando esta técnica, o modelo numérico do sistema necessita de ser calculado 

por várias vezes. A eficiência aumenta com o aumento do número de testes realizado. 

Esta desvantagem torna-se mais evidente nos processos de avaliação. O objectivo 

principal destes procedimentos corresponde à rápida obtenção de uma decisão fiável 

sobre o comportamento do sistema. De modo a ir ao encontro desta necessidade, uma 

metodologia para análise de incertezas rápida e eficiente necessita de ser aplicada, 



pois, só assim, se conseguirá estabelecer uma comparação de forma contínua com os 

resultados provenientes dos sensores. 

De modo a resolver este problema, duas metodologias para a análise de incertezas 

foram estudadas e aplicadas em simples modelos numéricos de engenharia civil. A 

primeira, técnica das Perturbações, foi desenvolvida no LABEST, Laboratório da 

Tecnologia do Betão e do Comportamento Estrutural, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP). Este método estuda a resposta do sistema devido a 

pequenas perturbações introduzidas nas variáveis de entrada. A segunda, Análise 

Intervalar Modal (AIM), foi desenvolvida pelo grupo MICE Lab na Universidade de 

Girona. Nesta técnica as variáveis aleatórias não são analisadas como pontos mas por 

intervalos aos quais se associa uma extensão semântica. 

Duas metodologias para a avaliação estrutural foram desenvolvidas e aplicadas em 

dois sistemas simples de engenharia civil. A primeira, consiste num método de 

comparação consistente e pode ser utilizada com as três metodologias para análise de 

incertezas anteriormente apresentadas. Baseia-se, essencialmente, numa comparação 

directa e consistente entre os resultados numéricos e os provenientes da 

monitorização, ambos afectados pela incerteza associada. A segunda, corresponde a 

um problema de satisfação de restrições quantificadas (PSRQ), e é utilizado em 

conjunto com a Análise Intervalar Modal (AIM). Esta técnica baseia-se no estudo da 

inconsistência do sistema. 

 


