
Resumo 

A presente dissertação está organizada em seis capítulos. Depois deste primeiro capítulo de 

introdução procuramos, no segundo capítulo justificar a escolha do método E.S.P.I. e fazer uma 

apresentação das sua bases teóricas. Para tal, atendendo aos potenciais utilizadores, pensamos que 

seria interessante explicar os fundamentos teóricos necessários à sua compreensão e à interpretacão 

dos resultados. Simultâneamente, foi nossa intenção que este capítulo fosse uma introdução para 

todo aquele que se quiser iniciar nos métodos de interferometria óptica para medida de 

deslocamentos estáticos ou dinâmicos duma superfície embora, evidentemente, se oriente a 

exposição para a compreensão do E.S.P.I.  

No terceiro capítulo apresenta-se detalhadamente a montagem realizada, descrevendo-se a função 

dos diferentes componentes ópticos, mecânicos e electrónicos presentes, os cuidados a ter e as 

limitações práticas encontradas. O capítulo foi escrito com a intenção de facilitar aos interessados 

noutras aplicacões do método um ponto de partida seguro. Evidentemente existem sempre 

pormenores que são difíceis de explicar num trabalho deste tipo pois só a sensibilidade desenvolvida 

pela prática permite detectar.  

O capítulo quatro procura explicar o funcionamento do programa DINESP de análise estática e 

dinâmica de placas. Sem a pretensão de explicar o Método dos Elementos Finitos para a 

discretização da estrutura ou o método de iteração por subespaços para a resolução de problemas de 

valores e vectores próprios que se encontra perfeitamente realizado na dissertação de Mestrado 

referida em [16], o capítulo descreve os passos imprescindíveis para a formulação das matrizes de 

Massa e Rigidez do elemento de placa isoparamétrico de 8 nós que se baseia na teoria de placas 

espessas de Mindlin e que corresponde ao trabalho desenvolvido pelo autor no decurso do Mestrado.  

O capítulo cinco sem duvida o de maior interesse, apresenta os modos e frequências próprias duma 

placa biencastrada (simétricos e anti-simétricos) e duma placa em balanço obtidos pelo método 

experimental e pela análise numérica, permitindo contrastar os dois métodos. A análise dos 

resultados, a sua comparação, a justificação de algumas discrepâncias e as conclusões fazem parte 

do mesmo capitulo.  

Para terminar e porque pensamos que os métodos de interferometria óptica são extremamente 

interessantes para a mecânica experimental sugerimos trabalhos futuros de aplicação.  


