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Resumo
A pesquisa apresentada nesta tese é voltada à análise vibroacústica de estruturas
mecânicas, particularmente na radiação sonora de painéis planos na condição de contorno
simplesmente apoiada e montada num baffle, o que garante poder fazer uso da Integral de
Rayleigh. Esta ferramenta matemática tem sido abordada de várias formas ao longo da
história, considerando diversos tipos de estruturas e métodos de análise. Nesta pesquisa
propõe-se uma abordagem numérica da Integral de Rayleigh baseada na Matriz de
Propagação, a qual transforma um campo de velocidade vibratória num conjunto de
pressões acústicas no campo distante. Assim, a potência sonora irradiada pela estrutura é
calculada usando um conjunto de pontos de pressão ao longo de uma superfície hemisférica
e pela integração da intensidade acústica no campo distante, em dita superfície. Por meio
do Método dos Elementos Finitos (FEM) é possível obter o campo de velocidades vibratórias,
o qual é o dado de entrada fundamental a ser aplicado numa metodologia baseada na Matriz
de Propagação, a qual permite calcular a potência acústica e a eficiência de radiação.
Todavia, o método desenvolvido permite estimar as formas de diretividade no campo
distante. Os resultados obtidos para a eficiência de radiação por esta técnica são
comparados com os obtidos por alguns métodos numéricos baseados no campo próximo,
existindo entre ambos uma boa concordância. É também realizada uma análise desta
técnica com o fim de investigar as vantagens e desvantagens em termos de desempenho e
custo computacional. Finalmente, o método é usado para analisar uma estrutura complexa,
que neste caso é um painel plano com vigas de reforço. Os resultados e conclusões,
relacionados ao final do trabalho, lançam luzes sobre o potencial em usar esta nova
abordagem, além de ilustrar vários aspectos do comportamento vibroacústico de painéis
reforçados. Sugestões de trabalhos futuros são dadas.
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