
Resumo 

 

O comportamento dinâmico de estruturas e a análise da instabilidade de estruturas são 

dois assuntos que, em geral, necessitam de ser estudados quando se faz o 

dimensionamento de uma estrutura. Uma forma de estudar a resposta dinâmica de uma 

estrutura a uma solicitação é através da sobreposição modal. Este método exige a 

determinação de modos de vibração, que consiste num problema de valores e vectores 

próprios. Na análise da instabilidade, é também um problema de valores e vectores 

próprios a determinação do valor multiplicativo das cargas que conduz a uma situação 

em que pode haver um aumento de deformação sem aumento da carga. 

Neste trabalho estudam-se métodos para calcular valores e vectores próprios capazes 

de responder aos tipos de problemas indicados. Resulta do estudo destas técnicas um 

programa de cálculo de pares próprios para problemas de estruturas que será 

implementado no programa de método dos elementos finitos FEMIX. 
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Abstract 

 

The dynamic behaviour of structures and the stability analysis of structures are subjects 

which, in general, need to be studied in the context of the design and conception of a 

structure. The dynamic response of a structure subjected to a dynamic load can be 

studied by means of the mode superposition method. This analysis requires the free 

vibration modes, whose determination corresponds to a problem of finding eigenvalues 

and eigenvectors. In stability analysis problems, eigenvalues and eigenvectors are 

important since they correspond to a situation in which the deformation of the structure 

can be increased without any modification of its load. 

This work is concerned with some techniques for computing eigenvalues and 

eigenvectors in the context of structural analysis problems. During the study of those 



techniques, an eigenpair computation code was developed and is expected to be soon 

included in a finite element program named FEMIX. 
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