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1. RESUMO

Lajes são uma das estruturas mais importantes em Engenharia Civil.  Esforços

dinâmicas  sobre  estas  podem  gerar  vibrações  ressonantes,  que  podem  ser

altamente  danosas.  Este  trabalho  visa  estudar  a  estabilidade  de  tais  estruturas

através de uma modelagem teórica dos seus modos normais de vibração. Para tal,

foi utilizado o formalismo lagrangiano, uma vez que sistemas dinâmicos, em geral,

são  complexos  para  serem resolvidos  pelo  formalismo vetorial.  Neste  momento,

estamos resolvendo as equações do movimento para encontrarmos asfrequências

naturais de oscilação, fundamentais para a análise da estabilidade de tais estruturas.

2. INTRODUÇÃO

O estudo da estabilidade de uma laje é um dos tópicos mais importantes em

Engenharia  Civil.  Esforços  dinâmicos  aplicados  sobre  uma  laje  podem  gerar

vibrações ressonantes, as quais são altamente danosas, podendo ocasionar fissuras

na estrutura.  Trabalhos sobre vibrações em vigas mostraram que as frequências

obtidas dependem apenas dos seus parâmetros estruturais  (OLIVO; VALCANAIA

JUNIOR; BOLDO, 2014; VALCANAIA JUNIOR; OLIVO; BOLDO, 2014; PILAR et al.,

2007).

Para realizarmos este estudo, utilizamos o formalismo lagrangiano, uma vez que

sistemas dinâmicos, em muitos casos, são muito complexos para serem resolvidos

via  formalismo  vetorial.  No  lagrangiano,  diferentemente  de  métodos  e  técnicas

baseadas nas leis de Newton, não é necessário identificarmos as forças envolvidas,

o que, geralmente, o torna mais sistemático e algebricamente menos trabalhoso do

que o vetorial (MONERAT et al., 2007). As equações de Lagrange do movimento

podem ser deduzidas partindo-se do princípio de Hamilton do cálculo variacional

(GOLDSTEIN et al., 2004; LEMOS, 2007; BARCELOS-NETO, 2011).

3. OBJETIVOS

Este trabalho destina-se a estudar a estabilidade de uma laje através de uma

modelagem teórica dos seus modos normais de vibração.



4. METODOLOGIA

O modelo de uma laje  adotado é formado por  uma rede quadrada de quatro

massas m/4, interligadas por molas de constante elástica k e fixas às paredes.

Para  a  resolução  das  equações  do  movimento  e  realizações  de  simulações

computacionais utilizaremos softwares livres, tais como Modellus (Modellus, 2018) e

WolframAlpha (WolframAlpha, 2018).

5. DESENVOLVIMENTO

A lagrangiana do sistema formado pela rede quadrada de massas e molas, obtida

a  partir  das  energias  cinética  do  mesmo,  associada  ao  movimento  relativo  das

massas  às  respectivas  posições  de  equilíbrio  e  potenciais  elástica,  associada  à

armazenada  nas  molas  e  gravitacional  das  massas,  considerando  pequenas

oscilações no plano horizontal em relação à vertical, pode ser escrita como

L=
1
8

m∑
i =1

2

∑
j=1

2
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em que xij, yij e zij são as coordenadas das posições das partículas, l0, o comprimento

de repouso das molas e g, o módulo da aceleração da gravidade.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

No atual estágio deste trabalho, estamos resolvendo as equações de Lagrange do

movimento, as quais podem ser escritas na notação matricial como

{ẍ }+[C x ]{x }=0,{ẍ }+[Cy ]{y }=0,{z̈ }+[Cz]{z }+g=0,

em que  Cx,  Cy e Cz são matrizes dinâmicas, as quais dependem das frequências

naturais de oscilação.
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