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“The oldest and strongest emotion
of mankind is fear, and the oldest
and strongest kind of fear is fear of
the unknown.”
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RESUMO
Materiais compostos ganharam destaque na indústria como material intensamente usado em
projeto aeroespacial e mecânico devido às suas características de rigidez e baixo peso. A
possibilidade de projeto de peças de materiais compostos com a orientação contínua das fibras
no plano na lâmina seguindo contornos suaves, torna ainda mais atrativo este material, uma vez
que se potencializa de maneira mais racional toda a reserva de rigidez das fibras nas direções
em que há mais solicitação, reserva esta desperdiçada num projeto com lâminas de uma só
orientação. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia para a otimização do
comportamento dinâmico de material composto a partir da definição da orientação contínua das
fibras do material. Curvas parametrizadas são utilizadas para a definição da orientação continua
das fibras e os pontos de controle assumidos como parâmetros de projeto durante a otimização.
Um algoritmo metaheurístico multiobjetivo MOQPSO (Multiobjective Quantum Particle Swarm
Optimization) é utilizado como ferramenta de otimização devido as suas características
desejáveis de boa convergência e menos chances de ficar preso em mínimos locais. Um exemplo
de uma placa composta é utilizado para maximizar a relação entre as duas primeiras frequências
naturais (separação de frequências) e os resultados comparados com soluções assumidas como
ótimas. Outro exemplo de otimização multiobjetiva de material composto é utilizado e comparado
com soluções da literatura (que utilizou um algoritmo melhorado NSGA-II) levando em conta o
índice de Tsai-Wu e o índice de Praticidade (valor que define a facilidade de execução das
orientações contínuas das fibras). Ao final, os resultados obtidos de orientação das fibras no
composto mostraram-se praticamente idênticos àqueles da literatura confirmando a validade da
metodologia proposta.
PALAVRAS-CHAVE: otimização multiobjetivo, material composto, frequências naturais, QPSO,
orientação contínua de fibras.

v
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ABSTRACT
Composite materials have gained prominence as a intensively used material in the aerospace
and mechanical industry due to their characteristics of stiffness and low weight. The possibility of
designing specimens of composite materials with the continuous orientation of the fibers at the
ply level, following smooth contours, makes this material even more attractive, as it assess, in a
more rational way, the whole reserve of fiber stiffness in the directions of main loadings, since
reserve is wasted in a design with ply laminates with only one orientation. This work aims at
presenting a methodology for the optimization of the dynamic behavior of composite material by
the definition of a continuous fiber orientation. Parameterized curves are used to define the
continuous orientation of the fibers and the control points assumed as design parameters during
optimization. A Multi-Objective Quantum Particle Swarm Optimization (MOQPSO) algorithm is
used as an optimizer due to desirable characteristics of good convergence and less likely of being
stuck in local minima. An example of a composite plate is used to maximize the relationship
between the first two natural frequencies (mode veering) and the results compared to solutions
assumed optimal. Another example of multi-objective optimization of composite plate material is
presented and compared with literature solutions (which uses an improved NSGA-II algorithm)
taking into account the Tsai-Wu index and the Practicality index (value that defines the ease of
execution of the continuous orientations of the fibers). At the end, the results of orientation of the
fibers found in the composite material were very similar to those reported in the literature,
confirming the validity of the proposed methodology.
KEYWORDS: multiobjective optimization, composite material, natural frequencies, QPSO,
continuous fiber orientation.
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1. INTRODUÇÃO
O problema da otimização de materiais compostos é recorrente na indústria, a qual procura
tornar a utilização destes materiais o mais racional possível para as aplicações em que são
empregados. A otimização no número de camadas, sequência do empilhamento, orientação das
fibras em cada camada, definição de melhores matérias para fibra e matriz, melhores relações
fibra/matriz são alguns dos problemas que são comumente investigados frente à utilização e
casos de carregamentos que o composto será solicitado. Dependendo do tipo de composto
empregado e processo de fabricação nem sempre é possível a troca de orientação das fibras ao
longo de uma dimensão de uma placa laminada, sendo o projeto da orientação guiado pelas
direções principais dos locais mais solicitados, estando a orientação, dos outros locais, não
ótima.
1.1

Motivação e Justificativa

A importância desta otimização do comportamento dinâmico de materiais compostos,
assim como dos níveis de solicitação, é de interesse em problemas que envolvam a colheita de
energia, com sintonização (ressonância) da estrutura com as excitações e geração de grandes
amplitudes de vibração e, portanto, elevada geração de energia, assim como na minimização da
vibração em componentes aeroespaciais nas situações de flutter ou mesmo em vibração livre. A
possibilidade de orientação local da direção das fibras fornece um ferramental de grande utilidade
no projeto ótimo destes tipos de estruturas e condições de aplicação.
1.2

Objetivos

Esta investigação tem o propósito de sugerir um novo procedimento para a otimização da
orientação contínua das fibras de materiais compósitos com o objetivo de modificar suas
características dinâmicas. É proposto a utilização de um algoritmo metaheurístico QPSO com
modificação para a otimização multiobjetivo. O trabalho trata de problemas estáticos e dinâmicos
que são comparados com resultados obtidos na literatura para verificar a adequação da proposta
na solução destes tipos de problemas. Neste trabalho, para atingir estes objetivos, foram
desenvolvidos algoritmos para análise estática e dinâmica em materiais compostos com
múltiplas camadas, sub-rotinas para análise e interpretação dos resultados assim como subrotinas para visualização gráfica de isso-tensões, geometrias deformadas e orientação de fibras.
Novas sub-rotinas para inclusão de novos tipos de elementos finitos e tipos de integração foram
também desenvolvidas e acrescentadas às existentes com o intuito de obter uma maior acurácia
dos resultados.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A otimização de materiais compostos é um tema de interesse e recorrente na comunidade
acadêmica pois trata-se de uma necessidade premente da indústria aeroespacial e automotiva.
Khandan et al [2012] apresentam um estudo onde a otimização monobjetiva de material
composto onde são assumidas como variáveis de projeto a espessura (camadas) e orientação
das fibras que leva em conta tensões transversais numa função de penalização. Um algoritmo
de Simulated Annealing é utilizado nas simulações e protótipos são construídos com as
configurações ótimas encontradas e comparados com os resultados estimado apresentando
bons resultados. Uma abordagem com métodos sem malhas (meshless) é feita por Wang et al
[2015] para obter a máxima frequência fundamental de placas compostas engastadas usando
um algoritmo genético. São apresentados resultados para placas com apenas uma camada.
Lemaire et al. [2015] apresenta uma metodologia baseada em level set para maximizar a
rigidez de materiais compostos a partir da definição de uma curva inicial de orientação das fibras.
É dito que a vantagem é que assim se permite a definição da orientação das fibras livre do
empilhamento e de sobreposições e vazios entre cursos sucessivos. Exemplos numéricos são
mostrados onde é salientado a vantagem da orientação contínua das fibras na performance
estrutural. A utilização de curvas NURBS é empregada por Ghassemi et al [2014] utilizando um
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método clássico de otimização baseado em gradientes, o qual é independente de malha assim
como da discretização. Resultados numéricos que mostram a capacidade da metodologia
empregada é apresentada para casos de carregamentos estáticos e dinâmicos.
Santana et al. [2017] realizou a otimização contínua da orientação de fibras em placas de
materiais compostos quanto ao comportamento dinâmico da primeira de segunda frequência
natural. Em seu trabalho a orientação das fibras foi modelada com funções SPLINES simples
para ambas as direções longitudinal e transversal. O objetivo era de maximizar a relação entre
as duas primeiras frequências naturais (mode veering) assim como minimização e/ou
maximização apenas de uma frequência. A otimização foi monobjetiva utilizando um algoritmo
metaheurístico PSO. Resultados interessantes de orientação de fibra foram obtidos que fogem
à experiência comum de estruturas isotrópicas para os objetivos colocados.
Honda et al. [2013] propôs a otimização multiobjetivo através de padrões curvilíneos
contínuos de fibras em placas de materiais compostos. Assumindo que as fibras serão retas
dentro de cada elemento finito, o autor obteve os ângulos responsáveis pela formação de tais
padrões através da direção tangencial de curvas de nível, formadas por um polinômio de duas
variáveis e terceiro grau, avaliada nas coordenadas centrais de cada elemento. São assumidas
como variáveis de projeto os coeficientes deste polinômio. Foram apresentados no trabalho três
exemplos numéricos de otimização multiobjetiva, dos quais dois visam a maximização da
primeira frequência natural e minimização do somatório da curvatura das fibras e o terceiro
objetiva a minimização do critério de falha de Tsai-Wu e minimização do mesmo somatório de
curvaturas já citado. Os exemplos de frequência diferem-se entre si pelas condições de contorno.
A otimização foi realizada através do algoritmo genético NSGA-II e os resultados obtidos
apresentaram desde padrões praticamente retos a outros altamente curvilíneos sendo os
segundos responsáveis pela geração dos maiores valores de frequência natural e menores
valores de índice de Tsai-Wu. Os autores afirmam que os padrões curvilíneos obtidos
apresentam semelhanças a compostos naturais (osso).
Os exemplos e os resultados obtidos por Honda et al. [2013] foram tomados como base para
a validação do modelo proposto pelo presente trabalho.
3
3.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Materiais compostos reforçados por fibras

Um material composto consiste na combinação de dois ou mais materiais em escala
macroscópica. A vantagem de tal material é que, se bem projetado, exibe as melhores qualidades
de seus componentes ou mesmo outras que nenhum destes componentes possui.
Os materiais compósitos reforçados por fibras consistem em fibras longas e contínuas
dispostas no interior de uma matriz. Estas fibras são caracterizadas não só por sua razão entre
comprimento e diâmetro, mas também pela proximidade do seu diâmetro ao tamanho da
estrutura cristalina do material. Elas individualmente possuem maior rigidez e resistência que o
material em sua forma combinada, pois os cristais estão alinhados ao longo do eixo destas e,
além do mais, existem menos defeitos internos na forma de fibras que no material combinado.
Por estes motivos as fibras são utilizadas como principal agente de reforço no material composto.
A matriz pode ser composta por materiais metálicos, orgânicos, cerâmicos ou de carbono.
Sua função é dar suporte as fibras e protege-las, além de prover meios de distribuir a carga entre
as mesmas. Ela ainda possibilita que, em caso de rompimento de alguma fibra, a carga seja
transferida para a matriz e subsequentemente para a outra extremidade da fibra rompida e para
as demais fibras.
3.2

Comportamento mecânico de materiais compostos

Materiais compostos são inerentemente anisotrópicos ou, mais frequentemente,
ortotrópicos. Nestes materiais, esforços normais geram um deslocamento diferente do
ocasionado pelos mesmos esforços em outra direção principal, logo, o material possui diferentes
módulos de Young para suas várias direções principais. Devido as diferentes propriedades nas
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duas direções principais, o material possuirá diferentes números de Poisson associados a
diferentes pares de direções principais. Assumindo como nulo o esforço transversal, define-se a
matriz constitutiva de um material ortotrópico como:
 E1
1  v v
12 21

 v12 E2

D  1  v12 v21
 0

 0
 0

v21E1
1  v12v21

0

0

E2
1  v12v21

0

0

0

G12

0

0

0

kG23

0

0

0


0 


0 

0 

0 
kG13 

(3.1)

Os esforços cisalhantes transversais são aplicados de forma simplificada assumindo-se
um comportamento linear ao longo da largura da placa ponderado por um fator de correção k.
3.3

Formulação em elementos finitos para placas ortotrópicas laminadas

O método dos elementos finitos propõe a divisão da geometria em pequenos elementos.
Tal divisão permite resolver um problema complexo através subdivisão em problemas mais
simples possibilitando a solução dos mesmos através de métodos computacionais.
Para a aplicação deste método em uma placa ortotrópica pode-se empregar o modelo
FSDT (First Order Shear Deformation Theory) que incorpora a teoria de corte de primeira ordem
para o efeito cisalhante em placas delgadas moderadamente espessas (Jones, 1998). O campo
de deslocamentos para esta teoria é o mesmo dado pela teoria da Mindlin para placas, onde as
seções normais ao plano médio não deformado permanecem em uma direção linear, mas não
normais a superfície média deformada. O campo de deslocamentos é dado por:

u  x, y, z   u0  x, y   z x  x, y  v  x, y, z   v0  x, y   z y  x, y  u  x, y, z   w0  x, y  (3.2)
O tensor de deformações de cada lamina é obtido pela derivação do campo de
deslocamentos como em (3.3) onde 𝜀𝑖𝑖 corresponde aos componentes do tensor de deformações
e 𝑢, 𝑣, 𝑤 são os campos de deslocamento em cada direção.

u v u v u  w v  w T



}
x x y x z x x y

{ xx  yy  xy  xz  yz }T  {

(3.3)

A matriz de rigidez é obtida a partir da energia de deformação e subsequentemente dividida
em suas componentes:
 
 
K    K mm
 K mf
 K fm  K ff   K cc  ,
e

e

e

(𝑒)

e

e

e

(3.4)

(𝑒)

onde 𝑲𝑚𝑚 se refere a rigidez de efeito de membrana, 𝑲𝑚𝑓 ao efeito de acoplamento entre
(𝑒)

(𝑒)

(𝑒)

membrana e flexão, 𝑲𝑓𝑚 ao efeito de acoplamento flexão-membrana, 𝑲𝑓𝑓 ao efeito flexão e 𝑲𝑐𝑐
ao efeito de corte. Estes valores são montados acumuladamente na matriz de rigidez global [𝑲]
e em seus devidos graus de liberdade.
A componente responsável pela parcela de membrana, por exemplo, é explicitada em (3.5),
onde D representa a matriz constitutiva já rotacionada para a direção das laminas, nc o número
de camadas do material, 𝑧𝑘 e 𝑧𝑘+1 as coordenadas superior e inferior da lamina e B a matriz que
relaciona as deformações e deslocamentos para a respectiva parcela da rigidez através da
derivação das funções de forma nas direções x e y (Ferreira, 2008).
nc

(e)
K mm
 BmT DBm  zk 1  zk  dA
k 1 A

(3.5)
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Esta parcela, tanto quanto as outras, é integrada numericamente através do método de
Gauss-Legendre e adicionada ao grau de liberdade apropriado. Para a matriz de massa, é
aplicado o mesmo procedimento.
nc

M     N T DN
e

k 1

 zk 1  zk  dA

(3.6)

A

Os valores obtidos pela integração numérica da Eq.(3.6) são, assim como os valores de
rigidez, adicionados de forma cumulativa na matriz de massa global [𝑴]. As equações
diferenciais de movimento podem ser então montadas como na Eq.(3.7) e integradas
numericamente para obter respostas ao longo do tempo. As frequências naturais e modos são
obtidos pela solução do problema de autovalores e autovetores Eq.(3.8), onde 𝜔𝑖 corresponde
as frequências naturais e {𝝓𝒊 } aos seus respectivos modos (Ferreira, 2008).

3.4

 M x  C  x   K  x  F 

(3.7)

{i2  M    K }i   0

(3.8)

Critério de falha de Tsai-Wu

Este critério de falha é baseado no critério de falha da energia total de deformação de
Beltrami, que prevê a falha de um corpo de prova submetido a uma combinação de
carregamentos como quando a energia de deformação por unidade de volume de qualquer parte
do corpo de prova atinge o valor de falha determinado em um ensaio axial de compressão ou
tração do material que compõe o corpo (Jones, 1998).
Aplicando o critério de falha de Tsai-Wu a uma lamina submetida a um estado plano de
tensões, considera-se que a mesma falha quando a seguinte relação é violada:

H11  H 2 2  H1112  H 22 22  H 66122  H121 2  1  0 ou   0 ,

(3.9)

onde, H1  1/ (1T )ult  1/ (1C )ult , H11  1/ [( 1T )ult ( 1C )ult ] , H 2  1/ ( 2T )ult  1/ ( 2C )ult ,
2
e  é o chamado índice de Tsai-Wu.
H 22  1/ [( 2T )ult ( 2C )ult ] , H 66  1/ ( 12 )ult

Esta teoria é mais geral que a de Tsai-Hill por fazer a distinção entre tensões compressivas
e trativas.
3.5

Algoritmo QPSO (Quantum Behaved Particle Swarm Optimization)

Problemas de otimização caracterizam-se pela busca de pontos de mínimo ou máximo de
funções objetivo. Esse processo de busca pode ser restrito tornando o problema em um de
otimização com restrições que podem ser definidas por uma ou várias outras equações de
igualdade ou desigualdade.
A otimização de enxame de partículas (PSO) baseia-se na observação do comportamento
de animais sociais como peixes, abelhas e aves. Este método foi proposto inicialmente por
Kennedy e Eberhart [1995] e baseia-se na influência social e no aprendizado social, permitindo
aos agentes manter uma consistência cognitiva. Entretanto, o PSO possui a desvantagem de
não poder ter sua convergência garantida (Bergh, 2001). Visando remediar essa falha, foi
proposto o modelo QPSO.
Neste modelo, o estado da partícula é definido por uma função de onda Ψ(𝑥,𝑡) ao invés dos
tradicionais velocidade e posição do PSO comum. No QPSO, só é possível estimar a
probabilidade de a partícula aparecer em determinada posição através da função densidade de
2
probabilidade |Ψ(𝑥,𝑡) | e a forma desta, depende do campo potencial onde a partícula se
encontra. O movimento das partículas é definido pelas seguintes equações iterativas (Equação
3.10).

𝑋(𝑡+1)

1
𝑢
1
− 𝑋1 ) ln (𝑢)

= 𝑃𝑖 − 𝛽(𝑚𝐵𝑒𝑠𝑡 − 𝑋1 ) ln ( )

𝑋(𝑡+1) = 𝑃𝑖 + 𝛽(𝑚𝐵𝑒𝑠𝑡
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𝑠𝑒 𝑘 > 0.5 e
𝑠𝑒 𝑘 < 0.5 ,

(3.10)

onde 𝑃𝑖 = 𝜑 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 + (1 − 𝜑)𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 e 𝑚𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 = (1/𝑛) ∑𝑁
𝑖=1 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 , ou seja, 𝑚𝐵𝑒𝑠𝑡 é a média de
todas as melhores posições da população, 𝑘, 𝑢 e 𝜑 são números distribuídos uniformemente de
forma aleatória entre zero e um U[0,1], respectivamente. Já 𝛽 é um coeficiente de expansãocontração que possuí a função de controlar a velocidade de convergência do algoritmo.
3.6

Otimização multiobjetivo

Muitos problemas de projeto de engenharia são multiobjetivos por natureza, porque muitas
vezes envolvem mais do que um objetivo a ser otimizado. Esses objetivos impõem requisitos
potencialmente conflitantes sobre o desempenho técnico e econômico de um determinado
sistema. O projetista deve formular um problema de otimização com múltiplos objetivos se ele
deseja estudar as relações custo-benefício (trade-off) que existem entre esses objetivos
conflitantes e explorar suas opções de projeto. Otimização multiobjetivo é, do ponto de vista do
design na engenharia, o alicerce para todas as decisões (Rao, 2009). Diferente da otimização
simples, a otimização multiobjetivo apresenta múltiplas respostas, f(xi)={f1(xi), f2(xi),..., fk(xi)}T,
para um conjunto de variáveis de projeto xi={x1, x2,..., xn}T. O conceito de fronteira de Pareto
(Pareto, 1971) introduzida por Vilfredo Pareto soluciona este problema, apresentando este
conjunto de soluções ótimas que atendem aos objetivos conflitantes. Assim, define-se que um
vetor solução f(xA) domina um vetor f(xB) se, e apenas se (no caso da minimização), fi(xA) fi(xB)
para i=1,...,k e para ao menos um índice, fj(xA)< fj(xB) para i=1,...,k, sendo k o número de funções
objetivo. Caso a regra acima não seja violada, ambos os vetores solução são ditos nãodominados um com respeito ao outro. O conjunto de todos os vetores-solução não-dominados
de um problema juntamente com suas funções objetivo constituem a chamada fronteira de
Pareto. Assim, Ps = {xiX | xB xA} (lê-se o conjunto de vetores solução x pertencente ao espaço
de procura X tal que o vetor xA domina o vetor xB), e funções objetivo definidas como Pf ={f(xi)|
xi Ps} (Lê-se valores das funções objetivo f(xi) tal que xi pertença ao conjunto Ps).
Segundo Grotti et al [2017], o algoritmo (MOQPSO, Multi Objective Quantum Particle
Swarm Optimization) emprega as definições de não-dominância juntamente com os critérios de
movimentação das partículas definidas pelo QPSO. A lista de partículas não dominadas em cada
iteração (geração) é guardada e ao final um teste de dominância é feito com todas as partículas
da fronteira, restando aquelas que são mutuamente não-dominadas. Uma técnica de
manutenção de partículas extremas é aplicada afim de manter as fronteiras as mais abrangentes
possíveis. Um critério de proximidade no espaço das funções objetivo também é empregado com
o objetivo de evitar a aglomeração das partículas em regiões ou movimentos desnecessários em
regiões do espaço já povoadas. Este algoritmo foi testado com sucesso em 8 funções benchmark
multiobjetivo e comparado com resultados da bibliografia (Deb et al, 2002). Também se obteve
sucesso em problemas de otimização multiobjetivo de frequências e acelerações de modelos de
suspensões veiculares como por exemplo de ônibus. Os resultados aprovaram o algoritmo como
competitivo, sendo superior em muitos casos aos algoritmos NSGAII, SPEA e PAES (outros
algoritmos de otimização multiobjetivo também populares).
4
4.1

METODOLOGIA
Exemplos avaliados

São propostos neste trabalho três exemplos numéricos dos quais dois visam maximizar a
primeira frequência natural enquanto minimizam um fator de praticidade de produção (média das
curvaturas assumidas pelas fibras em cada elemento) e outro objetiva minimizar o valor do
critério de falha de Tsai-Wu ao mesmo tempo que minimiza o fator de praticidade já citado.
Os exemplos que envolvem frequência têm como geometria uma placa quadrada
diferenciando-se entre si pelas condições de contorno. Um dos exemplos apresenta todos os
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lados da placa engastados e o outro apresenta um dos lados engastado, um simplesmente
apoiado e os demais livres.
Já o exemplo de Tsai-Wu é representado por uma placa infinita com um furo no seu centro.
É utilizado somente um quarto da placa com condições de contorno simétricas e carregamento
axial.
4.2

Linguagens de programação selecionadas e estrutura do programa

Os algoritmos foram implementados de forma sinérgica em Matlab [2012] e Fortran. As
rotinas principais foram programadas em Matlab [2012] e alguns pontos de gargalo (sub-rotinas
geradoras das matrizes de massa e rigidez) em Fortran, visando uma diminuição do tempo de
processamento (Figura 4.1). A integração entre as duas linguagens se dá através da geração de
arquivos MEX realizada pelo Matlab [2012], onde uma rotina gateway serve de ponto de acesso
para as rotinas feitas em Fortran.

Figura 4.1 - Estrutura do programa para um dos exemplos propostos.
4.3

Escolha do tipo de elemento e geração da malha

O elemento selecionado para este trabalho é o elemento degenerado Serendipity de oito
nós. A malha utilizada nas placas quadradas consiste em 100 elementos regulares e foi gerada
por uma sub-rotina programada em Matlab [2012]. Já a malha do quarto de placa teve suas
coordenadas geradas pelo programa opensource CASCA (Swenson et al, 1997) e possui um
total de 400 elementos. Entretanto, as tensões são validades somente no entorno do furo em
uma área de 0,1 m por 0,1 m. Posteriormente, essas coordenadas foram inseridas em um script
na linguagem APDL do software de elementos finitos ANSYS [2018]. Os modelos gerados nos
programas citados encontram-se nas Figuras A.4 e A.5 no Apêndice.
A rotina em APDL permitiu a geração de um modelo onde foi possível selecionar de forma
mais fácil somente os elementos onde a validação das tensões é de interesse. Com esta seleção
foi gerada uma lista em texto de elementos e de seus respectivos nós que foi exportada para o
Matlab [2012].
4.4

Obtenção dos ângulos das fibras e curvatura média

O ângulo de cada fibra é obtido pela direção tangencial das linhas de contorno,
representada na equação abaixo, tomada nas coordenadas centrais do elemento que contém a
fibra.



n, p

 tan 1[ (f / x) / (f / y) ]

x  xc , y  yc

(4.1)
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A função f é um polinômio de terceiro grau e duas variáveis que descreve uma superfície
no espaço. As derivadas parciais são obtidas por diferenças finitas nas coordenadas centrais
dos respectivos elementos.

f (x, y)  c 00  c10 x  c 01 y  c 20 x 2  c11 xy  c02 y 2  c 30 x3  c 21 x 2 y  c12 xy 2  c 03 y 3

(4.2)

Para o exemplo que envolve as condições de contorno simétricas, considera-se a simetria
das bordas impondo-se a seguinte condição para os coeficientes do polinômio:

c00  c10  c01  c11  c12  c21  0

(4.3)

A curvatura de uma superfície em um ponto qualquer é definida como:

k (x* , y* ) 

 f xx
fx ] 
 f xy

1
[ f y
2
( f x  f y2 )

f xy    f y 
f yy   f x 

(4.4)

Os subscritos se referem a em relação a que variável serão calculadas as derivadas
*
*
parciais no ponto (x , y ) . Usando a Eq.(4.4), pode-se calcular a média dos valores absolutos
de curvatura para a placa da seguinte forma:

k

1
ne

ne

 k (x , y )
k 1

c

c

(k )

,

(4.5)

onde ne representa o número de elementos que compõe a placa e k (x c , yc )( k ) a curvatura nas
coordenadas centrais de um determinado elemento k.
Esta média das curvaturas está presente em todos exemplos como função objetivo e é
tomada como um índice de praticidade de produção. Quanto maior seu valor, mais curvos serão
os padrões gerados, dificultando a produção destes.
5
5.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Placa com todas extremidades engastadas (CCCC)

Neste exemplo, como já citado, foi utilizada uma placa com todas suas extremidades
engastadas sendo ela composta por 8 camadas de 0,125 mm de espessura cada. A Figura 5.1
indica a malha, condições de contorno e discretização empregada (CCCC, Clamped-ClampedClamped-Clamped)
A disposição das fibras é obtida somente na primeira camada da placa. As demais
camadas possuem uma configuração inversa ou semelhantes a primeira camada e se distribuem
em 4 camadas intercaladas refletidas simetricamente ( [( camada/  camada)2 ]s ).
O material utilizado é um composto de grafite e epóxi com as seguintes propriedades:
E1  138 GPa; E2  8,96 GPa; G12  7,10 GPa; 12  0,3 e   1578 kg / m3 .
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Figura 5.1 - Malha e condições de contorno do primeiro exemplo (CCCC).
A origem do sistema de coordenadas utilizado para a obtenção dos ângulos das fibras se
encontra no centro da placa.
As frequências naturais são normalizadas (adimensionalizadas) da seguinte forma:
Ω = 𝜔𝑎2 √𝜌ℎ/𝐷0 ,

(5.1)

onde 𝐷0 = 𝐸2 ℎ3 /[12(1 − 𝜐12 𝜐21 )].
Como já mencionado, o objetivo deste exemplo é maximizar a primeira frequência natural
enquanto reduz-se a curvatura média. Essas funções objetivo são conflitantes durante o
processo de otimização visto que maiores curvaturas gerarão maiores valores de frequência.
A Figura 5.2 mostra as linhas de contorno obtidas por Honda et al [2013] do artigo. A Figura
5.3 mostra as curvas de nível obtidas pelo modelo proposto no trabalho juntamente com o ângulo
descrito pela fibra dentro de um determinado elemento e a Figura 5.4 representa a fronteira de
Pareto obtida. Para este exemplo, foram utilizadas 400 partículas e 400 iterações.
A Tabela 5.1 contém os resultados de frequências naturais e curvaturas médias obtidas
no artigo e pelo modelo empregado.

Figura 5.2 - Linhas de contorno dos polinômios obtidos por Honda et al [2013] para o caso
CCCC.
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Figura 5.3 - Linhas de contorno e orientação discreta das fibras obtidas pela aplicação do
modelo proposto para o caso CCCC.

Figura 5.4 - Fronteira de Pareto para o caso CCCC.
Tabela 5.1 - Comparativo entre resultados obtidos no artigo e os obtidos pelo modelo proposto
no trabalho para o caso CCCC.
Caso
Frequência natural
Curvatura média
[Adimensional]
[1/m]
Caso 1 Honda et al [2013]
93,64
5,3 × 10−4
Caso 2 Honda et al [2013]
95,64
5,06
Caso 3 Honda et al [2013]
103,9
29,03
Caso 1 deste trabalho
93,19
1,24 × 10−4
Caso 2 deste trabalho
95,64
4,73
Caso 3 deste trabalho
104,25
41,41
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A semelhança entre os padrões aqui obtidos na Figura 5.4 e os obtidos por Honda et al
[2013], na Figura 5.3, é evidente, apesar da diferença na direção de desenvolvimento. Tal
diferença não afeta os resultados pois, como a placa é quadrada e as condições de contorno são
as mesmas em todas extremidades desta, a direção no qual o padrão de fibras se desenvolve
não afetará os resultados obtidos.
5.2

Placa com uma das extremidades engastadas, uma apoiada e as restantes livres
(CSFF)

Este exemplo utiliza o mesmo material, mesma forma de dispor as camadas do exemplo
acima e utiliza-se 400 partículas e 400 iterações no processo de otimização. A diferença
essencial entre os exemplos consiste nas condições de contorno aplicadas. A Figura 5.5 indica
esta condição de contorno (CSFF, Clamped-Simple Supported-Free-Free)

Figura 5.5 - Condições de contorno e discretização para o caso CSFF.
A Figura 5.4 representa os resultados obtidos por Honda et al [2013] para este caso.
Enquanto a Figura 5.7 representa a fronteira de Pareto e a Figura 5.8, a configuração obtida pelo
modelo proposto. A Tabela 5.2 lista os valores de frequência natural e curvatura média obtidos
para cada caso.

Figura 5.6 - Linhas de contorno dos polinômios obtidos por Honda et al [2013] para o caso
CSFF.
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Figura 5.7 - Fronteira de Pareto para o caso CSFF.

Figura 5.8 - Linhas de contorno e orientação discreta das fibras obtidas pela aplicação do
modelo proposto para o caso CSFF.
Tabela 5.2 - Comparativo entre resultados obtidos por Honda et al [2013] e os obtidos
pelo modelo proposto no trabalho para o caso CSFF.
Caso
Caso 1 Honda et al [2013]
Caso 2 Honda et al [2013]
Caso 3 Honda et al [2013]
Caso 1 deste trabalho
Caso 2 deste trabalho
Caso 3 deste trabalho

Frequência natural
[Adimensional]
17,13
19,41
19,72
14,67
18,03
18,34

Curvatura média
[1/m]
0,008
2,09
4,91
3,57 × 10−5
2,09
4,97

12

5.3

Um quarto de placa com condições de contorno simétricas e furo no centro
(concentração de tensões)

Para este caso, foi feita uma aproximação da malha, pois os aspectos de razão dos
elementos não se encontram disponíveis no artigo no qual este trabalho se baseia. A placa em
questão possuí uma largura de 10 cm, um furo com raio de 5 cm, espessura e organização das
camadas semelhantes aos casos de frequência e um comprimento de 70 cm. Um valor de
comprimento elevado é utilizado para que a área onde as tensões e os valores de Tsai-Wu serão
avaliados fique livre de concentrações de tensões provenientes dos carregamentos
concentrados aplicados em suas proximidades. A Figura 5.9 indica o modelo construído.
O material utilizado é o mesmo dos exemplos anteriores e suas tensões de falha são:
X t  X c  144800 N / cm2 , YL  5171 N / cm2 , Yc  20685 N / cm2 , S  9008 N / cm2 .

Figura 5.9 - Malha e detalhes do carregamento e da área onde serão validados os valores de
tensões e Tsai-Wu.
O carregamento consiste em 1000 N distribuídos nos nós da extremidade direita da placa
aplicados em uma área de 100 mm2 que geram 10 MPa de tensão de tração axial. O sistema de
coordenadas tem origem no centro do quarto de circunferência.
Os valores de Tsai-Wu são avaliados somente na área indicada na figura 5.10 e na primeira
e segunda camadas da placa pois como a mesma se encontra em um estado uniaxial de tensões,
estas não variaram com a espessura. A variabilidade nos valores de tensão nas camadas fica
restrita a variações de configurações de fibras nas camadas.
A Figura 5.10 mostra os resultados obtidos por Honda et al [2013]. Já a Figura 5.11 mostra
os resultados obtidos para este trabalho e a Figura 5.12 a fronteira de Pareto. Para as
simulações, foram utilizadas 400 partículas e foram realizadas 400 iterações.
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Figura 5.10 - Resultados obtidos por Honda et al [2013].

Figura 5.11 - Resultados obtidos pelo modelo proposto neste trabalho.

Figura 5.12 - Fronteira de Pareto obtida com o modelo proposto neste trabalho.
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A Tabela 5.3 faz um comparativo entre os resultados de índice de Tsai-Wu obtidos no
trabalho de Honda et al [2013] e pelo modelo proposto.
Tabela 5.3 - Comparativos entre os resultados do índice de Tsai-Wu por Honda et al [2013] e
pelo modelo proposto.
Caso
Índice Tsai-Wu
Índice Tsai-Wu
1ª. Camada [adm]
2ª. camada [adm]
Caso 1 Honda et al [2013]
Caso 2 Honda et al [2013]
Caso 3 Honda et al [2013]
Caso 1 trabalho
Caso 2 trabalho
Caso 3 trabalho
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0,01340
0,02360
0,03980
0,01290
0,02570
0,04070

0,01300
0,02540
0,03630
0,01280
0,02690
0,04070

CONCLUSÕES

Este trabalho teve por finalidade validar um modelo para otimização de materiais compostos
reforçados por fibras comparando os resultados obtidos a outros já publicados. Foram
selecionados exemplos publicados por Honda et al. [2013] que apresentam como uma das
funções objetivo uma propriedade mecânica conflitante com a curvatura média, que consta como
segunda função objetivo em todos exemplos propostos. Dois destes exemplos tiveram por
objetivo maximizar a primeira frequência natural e minimizar a curvatura média enquanto um
deles visa minimizar os valores de Tsai-Wu ao mesmo tempo que minimiza os valores de
curvatura. As configurações das fibras são definidas pelas curvas de nível de uma superfície
polinomial e as variáveis de projeto são os coeficientes do polinômio gerador desta superfície,
como proposto por Honda et al. [2013]. É empregado o algoritmo meta-heurístico MOQPSO no
processo de otimização multiobjetivo mantendo-se os pontos extremos, para maior detalhamento
da fronteira, e evitando a aglomeração em regiões já povoadas.
No primeiro exemplo da placa quadrada engastada nos quatro bordos (CCCC) foram obtidas
configurações de fibras e resultados numéricos muito próximos aos obtidos por Honda et al.
[2013], confirmando a validade do modelo proposto. Na configuração 1, para menor 1ª frequência
natural, as fibras resultaram todas paralelas, apesar do resultado obtido ser perpendicular ao
resultado do Honda et al [2013], fato este esperado, já que as condições de contorno são
simétricas e as frequências neste caso são as mesmas para ambas as direções. Também neste
caso, as curvaturas são as mínimas possíveis (todas fibras alinhadas). Na configuração 3, para
maior 1ª. frequência natural, o resultado obtido apresentou frequência e curvatura superiores as
obtidas por Honda et al [2013] com orientação das fibras na direção dos esforços principais que
é o da formação das linhas de rótulas plásticas (se o material fosse elasto-plástico). Também,
neste caso, devido à orientação das fibras, resulta a maior curvatura média.
Ainda no exemplo da placa quadrada, agora para a condição CSFF, foram obtidas soluções
também semelhantes às do Honda et al [2013]. Para a configuração 1, obteve-se fibras alinhadas
na direção dos bordos livres propiciando maior rigidez nesta mesma direção, reduzindo a
amplitude de vibração nas extremidades livres e aumentando a 1ª frequência natural. Para a
configuração 3, na fronteira de Pareto obtida para o caso extremo de máxima curvatura e 1ª
frequência natural, a orientação encontrada foi a de fibras na direção dos bordos livres da placa
e, perto do bordo engastado, orientação perpendicular das fibras ao bordo. Para a curvatura
média, as fibras resultaram com certa curvatura em relação à configuração 1.
No exemplo da placa simétrica, a primeira configuração (maior curvatura), em sua segunda
camada, apresenta orientação de fibras perpendicular ao concentrador de tensões (furo)
enquanto nos elementos mais afastados dessa região a orientação se alinha a direção do
carregamento. Já a configuração de menor curvatura apresentou todas as fibras alinhadas à
direção do carregamento atuante.
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ANEXOS

Figura A.1 - Fronteira de Pareto obtida por Honda et al [2013] para o caso CCCC.

Figura A.2 - Fronteira de Pareto obtida por Honda et al [2013] para o caso CSFF.

Figura A.3 - Fronteira de Pareto obtida por Honda et al [2013] para o problema de minimização
do índice de Tsai-Wu.
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Figura A.4 - Modelo criado no gerador de malhas open source CASCA (Swenson, 1997).

Figura A.5 - Modelo gerado no programa de elementos finitos ANSYS [2018].

Figura A.6 - Curvas de nível resultantes do problema de minimização do índice Tsai-Wu.
Tabela A.1 - Coeficientes para os polinômios resultantes para o caso CCCC.
Coeficientes
Configuração 1
Configuração 2
Configuração 3

𝑐00
1,0
-2,0
-0,9

𝑐10
0,0
0,0
0,0

𝑐01
2,0
0,1
0,0

𝑐20
0,0
0,0
0,0

𝑐11
0,0
1,0
-0,2

𝑐02
-2,0
0,0
0,0

𝑐30
0,0
0,0
0,0

𝑐21
0,0
2,0
2,0

𝑐12
2,0
1,0
1,8

𝑐03
2,0
-2,0
0,0
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Tabela A.2 - Coeficientes para os polinômios resultantes para o caso CSFF.
Coeficientes
Configuração 1
Configuração 2
Configuração 3

𝑐00
1,3
-2,0
-2,0

𝑐10
-2,0
0,0
0,2

𝑐01
2,0
0,1
-0,3

𝑐20
-1,0
0,0
2,0

𝑐11
2,0
1,0
-1,0

𝑐02
-1,0
0,0
-0,7

𝑐30
0,0
0,0
1,0

𝑐21
1,0
2,0
2,0

𝑐12
-2,0
1,0
2,0

𝑐03
1,0
-2,0
-2,0

Tabela A.3 - Coeficientes para os polinômios resultantes para o caso de minimização de índice
de Tsai-Wu.
Coeficientes
𝑐20
𝑐02
𝑐30
𝑐03
Configuração 1
-0,3
-0,1
2,0
-1,7
Configuração 2
0,1
1,7 -2,0
2,0
Configuração 3
0,0
-0,4
0,0
-2,0

