
Resumo 

Neste trabalho efectuou-se a exploração das potencialidades das técnicas pseudo-dinâmicas 

aplicadas à análise dinâmica de sistemas de tubagens. A caracterização do comportamento dinâmico 

de uma estrutura envolvendo acessórios tubulares foi efectuada por sobreposição modal e usando 

algoritmos de integração directa da equação de equilíbrio dinâmico. Neste último caso, apenas o 

Método de Newmark foi seleccionado, dados os seus atributos positivos no que se refere à facilidade 

de convergência e adaptação às técnicas pseudo-dinâmicas. Esta última característica refere-se à 

determinação das forças interiores, ou forças de recuperação estrutural, as quais são obtidas 

experimentalmente, constituindo este conjunto de dados a informação sobre o comportamento 

mecânico real da estrutura em cada incremento temporal em que se realiza o ensaio. Assim pode 

utilizar-se o método iterativo, quer a estrutura se deforme em regime linear ou não, sendo dispensado 

o cálculo da matriz tangente em cada iteração. Da mesma forma, a inclusão de amortecimento do tipo 

estrutural está automaticamente contemplada neste método.  

Os ensaios de estruturas com grandes dimensões podem ser efectuados recorrendo a técnicas de 

subestruturação, o que foi efectuado e discutido no presente trabalho. Por fim, foram apresentadas 

conclusões e propostas áreas de aplicação futura para o procedimento.  

Abstract 

In this work, the potencialities of pseudo-dynamic techniques applied to dynamic analysis of piping 

systems was carried out. The characterization of the dynamic behaviour of a structure consisting on 

piping accessories assembly was performed, having used both modal superposition techniques and 

direct time integration methods. In this last step, only Newmark method was applied overall the 

research, once it has considerable advantages over other methods, namely the convergence to 

solution in spite of using relatively large time steps, as well as good integration in the operating 

principle of the pseudo-dynamic hybrid procedure. This last characteristic refers to the evaluation of 

structure Internal forces, also identified as restoring, which are experimentally measure, consisting this 

last data set on the information about the real and effective mechanical behaviour of the structure at 

each time step of the pseudo-dynamic test. This way, it can be used this iteartive method, considering 

that a linear or non-linear structural behaviour is involved; no need involved for the evaluation of the 

tangent stiffness matriz at each time step. Also, the inclusion of structural damping properties is 

automatically included in the determination of internal or restoring structure forces.  

The dynamic testing of large size pipework arrangements is possible to be performed if 

substructuration techniques are used, which was carried out in the present work. At last, conclusions 

and more advanced resarch strategies on engineering applications were presented.  


