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Análise Modal Experimental 

 

Resumo 
 

O comportamento dinâmico de uma estrutura pode ser expresso por meio de 

seus parâmetros modais, que incluem as frequências naturais, os fatores de 

amortecimento, as massas generalizadas e as formas modais. A caracterização 

dos parâmetros modais por meio da análise modal experimental constitui um 

elemento fundamental para validação do modelo dinâmico teórico obtido 

geralmente por meio do método de elementos finitos. Nos dias atuais, as técnicas 

empregadas na análise modal experimental apresentam uma evolução 

significativa, decorrente do crescente desempenho dos microcomputadores, 

analisadores de sinais, instrumentação de ensaios e ferramentas 

computacionais. Neste artigo, uma pesquisa com objetivo descritivo e uma 

abordagem qualitativa, utilizando o procedimento técnico classificado como 

estudo de caso, é proposta com a finalidade de estudar os fundamentos da 

análise modal experimental e dos algoritmos computacionais utilizados para 

extrair uma base de dados modais a partir de um conjunto de funções de 

resposta em frequência obtidas em um teste modal. 

 
Introdução 
 

O comportamento dinâmico de estruturas flexíveis é frequentemente validado 

por meio da análise modal experimental, que tem por objetivo levantar 

experimentalmente os parâmetros modais que incluem as frequências naturais, 

fatores de amortecimento, massas generalizadas e as formas modais, a partir de 

um conjunto de funções de resposta em frequência (FRFs). Para este propósito, 

sistemas de aquisição de dados são empregados para medir os sinais de forças 

de entrada aplicadas à estrutura investigada e os correspondentes sinais de 

respostas, desenvolvidos pelos transdutores.  

Após a aquisição dos sinais, aplicativos computacionais de análise modal são 

utilizados para extrair uma base de dados modais a partir de um conjunto de  

FRFs obtidas no ensaio. Este processo se baseia em um algoritmo que resolve 

para cada FRF um conjunto de equações para se chegar aos parâmetros de 

cada modo, ambos relacionados com as amplitudes dos picos de ressonância 



das FRFs. Isto posto, os interesses deste projeto são destinados a estudar os 

fundamentos da análise modal experimental.  

 
Objetivos 
Esta pesquisa possui os seguintes objetivos: 

Objetivo geral 

Desenvolver estudos relacionados à análise modal experimental. 

Objetivos específicos 

Identificar experimentalmente os parâmetros modais a partir da medição de uma 

FRF. 

 
Metodologia   
 

A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa está relacionada à 

classificação e à delimitação da pesquisa a ser desenvolvida.  

Para os procedimentos metodológicos deste artigo é adotada uma pesquisa 

básica com o objetivo descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando os 

procedimentos de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso, discutidos por 

Godoy (1995a; 1995b), Gil (2009) e Jung (2010). 

Segundo Gil (2009), o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa 

em sua dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a 

previsão de análise e interpretação de coleta de dados.  

Nesta pesquisa, é atribuída a seguinte delimitação: 

• Aplicar o método de identificação da meia-potência para identificar os 

valores de freqüências naturais e fatores de amortecimento a partir de uma 

FRF.  

 
Desenvolvimento  
 
Nesta seção são apresentadas a fundamentação teórica da pesquisa e a 

definição do método de identificação da meia-potência. 

Fundamentação Teórica  

Analise modal é o estudo das características dinâmicas de um sistema, o qual é 

definido independentemente, a partir das cargas aplicadas no sistema e a 

resposta do sistema.  A estrutura dinâmica é o estudo de como as estruturas 



respondem quando sujeitas a aplicação de uma carga. A característica modal da 

estrutura é usada para determinar a resposta do sistema analisado (AVITABILE, 

2010). 

Segundo Soeiro (2001), é através da analise modal que descrevemos uma 

estrutura em termos de suas características naturais, que são as frequências 

naturais, os fatores de amortecimento e as formas modais, ou seja, suas 

propriedades dinâmicas. 

Moreira (2006) demonstra que a partir dos ensaios experimentais, são obtidas 

as características do comportamento do sistema observado, normalmente 

apresentados a partir das FRF’s.  

As FRF’s caracterizam-se por relacionarem a resposta do sistema observado, 

que podem ser expressas por deslocamentos, velocidades ou acelerações, com 

as entradas impostas ao sistema, como indicado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Definição da FRF. 

A análise modal tem como principal benefício, em termos de verificação de 

comportamento de sistemas, possibilitar a análise do comportamento dinâmico 

através da observação de equações desacopladas, reduzindo assim o número de 

graus de liberdade, o que facilita enormemente a determinação do 

comportamento do sistema em questão, em função da redução da complexidade 

de análise e consequentemente do tempo de processamento. 

Em linhas gerais, o setup básico necessário para a medição de FRFs 

depende de alguns fatores importantes. Isso inclui o tipo de estrutura a ser 

testada e o nível dos resultados desejados. Outros fatores inclusos são os 

equipamentos de apoio e os mecanismos de excitação, que também afetam a 

quantidade de hardware necessária para realização do teste. A excitação da 
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estrutura pode ser feita através do vibrador eletrodinâmico ou por um martelo de 

impacto. A Figura 2 ilustra um diagrama de uma configuração básica de teste 

modal. 

 
 

Figura 2 – Configuração básica necessária para a análise modal experimental. 

Fonte: adaptado de Hewlett Packard (1986). 

A configuração básica inclui o sistema de suspensão, o mecanismo de 

excitação e os transdutores, descritos a seguir: 

 a) Sistema de suspensão 

O primeiro passo para execução de uma análise modal experimental é o de 

considerar o mecanismo necessário para a fixação e obter as restrições 

desejadas (condições de contorno). Este é um passo fundamental no processo, 

uma vez que afeta as características estruturais globais, particularmente das 

análises posteriores, como a modificação estrutural, a correlação de elementos 

finitos e acoplamento de subestrutura. 

b) Mecanismo de excitação 

O próximo passo no processo envolve a seleção de uma função de excitação 

(por exemplo, o ruído aleatório), juntamente com o sistema de excitação (por 

exemplo, um vibrador eletrodinâmico) adequado à aplicação. A escolha de 

excitação é um fator diferencial na qualidade da medição realizada. Nas seleções 

de excitação devem ser abordados ambos os tipos de função desejada e os tipos 
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de sistemas de excitação disponíveis. A função de excitação é o sinal matemático 

utilizado para a entrada, enquanto o sistema de excitação é o mecanismo físico 

utilizado para prover o sinal. Em geral, a escolha da função de excitação 

determina a escolha do sistema de excitação.  

A melhor opção de excitação depende de vários fatores: equipamentos 

disponíveis para o processamento de sinais, características da estrutura, as 

considerações gerais de medição e, claro, o sistema de excitação. 

Os vibradores mais utilizados nos testes modais é o vibrador eletrodinâmico. 

O seu princípio de funcionamento é baseado na força gerada por uma corrente 

alternada que conduz uma bobina magnética. O seu limite máximo de freqüência 

de excitação varia entre 5 Hz a 20 kHz.  

Fisicamente, uma célula de carga deve ser integrada entre o vibrador e a 

estrutura, para medição da força de entrada. Durante sua operação, o vibrador 

deve transmitir apenas um componente da força na direção do eixo principal da 

célula de carga. Para minimizar o problema das forças serem aplicadas em 

outras direções, o vibrador deve ser conectado à célula de carga por meio de 

uma haste delgada, denominada stinger.  

O método para posicionar o vibrador é outro fator importante na análise modal 

experimental. O corpo principal do vibrador tem de ser isolado a partir da 

estrutura para evitar que quaisquer forças de reação sejam transmitidas através 

da base do vibrador de volta para a estrutura. O vibrador pode ser apoiado sobre 

uma base mecanicamente isolada ou suspenso, conforme ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Posicionamento do vibrador. 

Fonte: Hewlett Packard (1986). 

Um outro mecanismo de excitação comum em testes modais é o martelo de 

impacto. A conveniência dessa técnica é atraente porque requer poucos 

equipamentos e recursos e proporciona tempos de medição mais curtos. O 

método de aplicação do impulso, ilustrado na Figura 4, inclui um martelo, uma 

célula de carga e uma massa. Uma vez que a força é uma entrada impulsiva, o 

nível de amplitude da energia aplicada à estrutura é função da massa e da 

velocidade do deslocamento do martelo. Devido às dificuldades em controlar a 

velocidade do martelo, o nível de força é geralmente controlado através da 

variação da sua massa. 

 
Figura 4 – Martelo de impacto. 

Fonte: Hewlett Packard (1986). 

c) Transdutores 

Os transdutores mais utilizados para medir a resposta dinâmica de uma 

estrutura são os acelerômetros piezoelétricos, porque tem faixas largas de 

frequência, boa linearidade sendo relativamente duráveis. O acelerômetro 

Stinger 



piezoeletrico é um sensor eletromecânico, que gera uma saída elétrica quando 

sujeito a vibrações. Isso é feito com um elemento cristal, que cria uma carga 

elétrica quando pressionado mecanicamente. O mecanismo do transdutor de 

força, denominada célula de carga, funciona de uma maneira bem simples: 

quando o elemento cristal é pressionado, seja por tensão ou compressão, gera 

uma carga proporcional à força aplicada. O mecanismo de resposta do transdutor 

é o acelerômetro e funciona de uma maneira semelhante. Quando o 

acelerômetro vibra, uma massa interna na montagem aplica uma força no 

elemento de cristal que é proporcional à aceleração. Esta relação é simplesmente 

a lei de Newton: força é igual à massa vezes a aceleração. 

 

Definição do Método da Meia-Potência 

A estimação dos parâmetros modais pode ser obtida a partir da resposta da 

estrutura no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Diversos métodos 

de identificação de parâmetros modais são discutidos por Maia (1997). No 

domínio da freqüência, os métodos de estimação empregados são classificados 

segundo o grau de complexidade: método de 1 Grau de Liberdade (1GDL), que 

analisa isoladamente os picos de ressonância de uma FRF e método de múltiplos 

graus de liberdade (MGDL), que analisa simultaneamente vários picos de 

ressonância de uma FRF. O método da meia potência é um método 1GDL que 

identifica o fator do amortecimento rζ a partir do valor da freqüência de 

ressonância rω  e das amplitudes iguais a 21  da amplitude de ressonância, 

expresso por: 
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Os pontos de identificação das freqüências 1ω  e 2ω  são denominados de 

pontos de meia-potência, definidos conforme ilustrado na Figura 5. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5 – Definição dos pontos de meia-potência. 

 

Resultados 

A Figura 6 ilustra um modelo de turbobomba de um motor foguete submetido 

a um teste de análise modal experimental. As respostas de aceleração foram 

realizadas com um acelerômetro Brüel & Kjaer modelo 4507. Um vibrador LDS 

modelo V405 foi empregado para excitação da estrutura e uma célula de carga 

Endevco modelo 4507 foi utilizada para medir o sinal de entrada. 

 

Figura 6 – Análise modal experimental de um modelo de turbobomba. 

)(ωijH  

max
)(ωH  

2

)(
max

ωH
 

rω  1ω  2ω  ω  

pico de ressonância  



Para este artigo, foi selecionada uma das FRFs medidas neste teste, ilustrada na 

Figura 7.                     
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Figura 7 – FRF avaliada. 

A partir desta FRF, foram estimados por meio do método de identificação da 

meia-potência as freqüências naturais e os fatores de amortecimento dos dois 

primeiros picos de ressonância observados. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 1. 

Tabela 1 – Parâmetros Modais Identificados 

Modo 
no. 

Freqüência 
Natural 

(Hz) 

Vpico 
(g/N) 

 

0,707.Vpico 
(g/N) 

f1 
(Hz) 

f2 
(Hz) 

ζζζζ 
(%) 

1 574,5 9,081 6,421 572,0 577,3 0,46 

2 1.033,0 1,683 1,190 1.019,0 1.055,0 1,74 

 

Considerações Finais  
 

Nesta pesquisa foi apresentado um estudo sobre analise modal experimental. 

Foram abordados os conceitos envolvidos na instrumentação aplicada em um 

teste modal e um estudo de caso foi apresentado. Foram identificados os 



parâmetros modais (freqüência de ressonância e fator de amortecimento) dos 

dois primeiros modos de vibração de uma estrutura investigada, utilizando o 

método da meia-potência. Os resultados experimentais indicaram uma primeira 

freqüência de ressonância de 574,5 Hz e uma segunda de 1.033,0 Hz, e que o 

segundo modo de vibração é mais amortecido que o primeiro modo. 

. 

 
Fontes Consultadas 
 
AVITABILE, PETER. Tutorial notes: structural Dynamics and Experimenta l Modal Analysis. 
Modal Analysis & Control Labotratory Universaty of Massachusets Lowell, 2000. 
 

GIL, A C. Como elaborar projetos de pesquisa . São Paulo: Atlas, 2009. 

 

GODOY, Arild Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
Administração de Empresas . São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-83, mar./abr. 1995a. 

 
GODOY, Arild Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
Administração de Empresas . São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, mai./jun. 1995b. 

 

HEWLETT PACKARD. The fundamentals of modal testing. Application note 243-3. Estados 
Unidos, maio 1986. 

 
JUNG, Carlos F. Elaboração de projetos de pesquisa aplicados a enge nharia de produção . 
Taquara: FACCAT, 2010. Disponível em: <http://www.metodologia.net.br>. Acesso em: 3 Abr 
2012. 

 

MAIA, N. N. M.; SILVA J. M. M. Theoretical and Experimental Modal Analysis . Research 
Studies Press, Taunton, England, 1997. 

 

MOREIRA, André Moreno da Costa. Validação experimental de um sistema para ensaios 
modais . 2006. 117 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeroespacial) – 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, São José dos Campos, 2006. 

 

SOEIRO, S. N. Análise Modal Experimental. (Mestrado em Engenharia Mecânica Grupo de 
Vibrações e Acústica), Universidade Federal Do Pará, Belém – Pará, 2001.  
 


