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Resumo

Sensores e atuadores baseados em placas piezelétricas têm apresentado uma
crescente demanda no campo denominado “Estruturas Inteligentes”, incluindo o
desenvolvimento de atuadores para aplicações de resfriamento e bombeamento de
fluidos, transdutores para novos coletores de energia, e diversas outras aplicações
que apresentem requisitos quasi -estáticos e dinâmicos. Esta tese propõe o
desenvolvimento de uma formulação de Otimização Topológica (OT) para o
projeto de transdutores piezelétricos através da distribuição de material sobre
um substrato metálico com o intuito de obter um comportamento quasi -estático
e dinâmico desejado com maximização de deslocamentos ou tensão elétrica
de saída, especificação de frequências e modos de vibrar, e maximização do
Coeficiente de Acoplamento Eletromecânico (CAEM). O Método de Otimização
Topológica (MOT) é uma poderosa técnica de otimização estrutural que combina
o Método de Elementos Finitos (MEF) com algoritmos de otimização e tem
como objetivo a distribuição de material num domínio de projeto para satisfação
de objetivos previamente especificados. A modelagem por elementos finitos
emprega uma formulação de placa piezelétrica capaz de representar os efeitos
piezelétricos direto e inverso. Ela baseia-se na formulação MITC (“Mixed
Interpolation of Tensorial Components”), a qual é confiável, eficiente e evita o
problema de travamento por cisalhamento. A formulação de OT é baseada no
modelo PEMAP-P (“Piezoelectric Material with Penalization and Polarization”)
combinado ao RAMP (“Rational Approximation of Material Properties”), no
qual variáveis de projeto são as pseudo-densidades que descrevem a quantidade
de material piezelétrico em cada elemento finito. Foram definidas funções
multiobjetivo para os problemas de otimização quasi -estáticos e dinâmicos. Ao
passo que o primeiro maximiza deslocamentos ou tensões elétricas de saída,
e evita frequências de ressonância próximas à faixa de trabalho, o segundo
projeta os modos de vibrar da estrutura, controla as frequências de ressonância
e maximiza o CAEM do transdutor. Este texto apresenta o ciclo de projeto
completo para transdutores baseados em placas piezelétricas concebidos através
do MOT, apresentando a metodologia utilizada, as formulações dos problemas de
otimização, a implementação numérica, os resultados computacionais obtidos,
a fabricação e a caracterização de transdutores piezelétricos otimizados para
validação experimental dos resultados obtidos pela OT.

Palavras-chave: Otimização Topológica. Placas Piezelétricas. Modos de Vibrar.
Frequências de Ressonância. Método dos Elementos Finitos.



Abstract

Sensors and actuators based on piezoelectric plates have shown increasing demand
in the field of the so called “Smart Structures”, including the development
of actuators for cooling and fluid pumping applications, transducers for novel
energy harvesting devices, and many other application with quasi -static and
dynamic requirements. This thesis proposes the development of a Topology
Optimization (TO) formulation to design piezoelectric transducers by distributing
piezoelectric material over a metallic plate in order to achieve a desired
quasi -static and dynamic behavior with maximization of displacements or output
voltages, specified vibration frequencies and modes, and maximization of the
Electromechanical Coupling Coefficient (EMCC). The Topology Optimization
Method (TOM) is a powerful structural optimization technique which combines
the Finite Element Method (FEM) with optimization algorithms and aims
at distributing material over a design domain to accomplish with previously
set objectives. The finite element employs a piezoelectric plate formulation
capable of representing both direct and converse piezoelectric effects. It is
based on the MITC (Mixed Interpolation of Tensorial Components) formulation,
which is reliable, efficient and avoids the shear locking problem. The topology
optimization formulation is based on the PEMAP-P model (Piezoelectric Material
with Penalization and Polarization) combined with the RAMP model (Rational
Approximation of Material Properties), where the design variables are the
pseudo-densities that describe the amount of piezoelectric material at each finite
element. Multiobjective functions are defined for the quasi -static and dynamic
optimization problems. While the former aims at maximizing displacements or
output voltages and avoiding resonance frequencies near its working range, the
latter aims at designing the vibration mode, controlling the resonance frequency
and maximizing the EMCC of the transducer. This text presents the complete
design cycle for transducers based on piezoelectric plates designed by using the
TOM and shows the applied methodology, optimization problem formulation,
numerical implementation, achieved computational results, and the assembly
and characterization of optimized piezoelectric transducers for experimental
validation of the TO results.

Keywords: Topology Optimization. Piezoelectric Plates. Eigenmodes.
Eigenvalues. Finite Element Method.
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1 Introdução

Materiais piezelétricos possuem a propriedade de converter energia elétrica em

energia mecânica e vice-versa. Quartzo, cerâmica e polímeros são os exemplos

mais comuns de materiais piezelétricos. Os materiais mais comumente utilizados

para a fabricação de atuadores piezelétricos são as piezocerâmicas, como o

Titanato Zirconato de Chumbo (PZT) (JAFFE; COOK; JAFFE, 1971). Para

sensores, os piezopolímeros como o Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) (KAWAI,

1969) são os mais aplicados.

Desde a descoberta deste efeito pelos irmãos Curie, o efeito piezelétrico

tem sido amplamente utilizado, desde aplicações para transdutores de ultrassom

(KUNKEL; LOCKE; PIKEROEN, 1990), atuadores (CRAWLEY; DELUIS, 1987),

“strain gages” e “Micro-Electro-Mechanical Systems” (MEMS), entre outros

(UCHINO; GINIEWICS, 2003; UCHINO, 2008).

Mais recentemente, o campo das estruturas inteligentes (“smart structures”)

tem se mostrado bastante amplo e promissor para aplicação de materiais

piezelétricos. Estas estruturas possuem sensores e atuadores integrados,

permitindo respostas autônomas a quaisquer perturbações externas, o que

promove um grande avanço nas funcionalidades da estrutura.

Dentre os materiais piezelétricos, os atuadores na forma de placas têm uma

relevância especial no desenvolvimento das estruturas inteligentes (IP; TSE, 2001;

NGUYEN; TONG, 2004), sendo utilizadas para atuação e sensoreamento. As

aplicações para esses elementos incluem o controle de deformação de asas em

aeronaves (TZOU; TSENG, 1990; LUND, 2009), chassis de automóveis, antenas

refletoras (AGRAWAL; TREANOR, 1999), espelhos deformáveis e atuadores como

os chamados ‘atuadores bilaminares’ (exemplificado na Fig. 1.1), atuadores de

casca cilíndrica (também denominados “C-block”) (BREI; MOSKALIK, 1997; ERVIN;

BREI, 1998; BALAMURUGAN; NARAYANAN, 2001; TRAJKOV; KOPPE; GABBERT,

2006) (mostrado na Fig. 1.2(b)), que são amplamente empregados na indústria

de automação e também na aeronáutica (MUKHERJEE; JOSHI, 2002). Atuadores

bilaminares podem ainda ser combinados em diferentes montagens, como o
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Material Piezelétrico

Metal

Figura 1.1: Esquema de um atuador bilaminar piezelétrico.

exemplo mostrado na Fig. 1.2(a), que maximiza o deslocamento vertical da

estrutura.

Dentre os formatos mais comumente apresentados destacam-se os atuadores

bilaminares, cujo esquema pode ser visto na Fig. 1.1, e que consiste, basicamente,

de uma base metálica com camadas de material piezelétrico aderidas em sua

região superior e inferior. Aplicações mais recentemente encontradas para esses

atuadores piezelétricos envolvem a área de fluidos, seja para resfriamento de

componentes utilizando ar (ACIKALIN et al., 2004), ou para bombeamento de

fluidos (NAKASONE, 2006; LIMA et al., 2009).

Finalmente, uma área de grande interesse em toda comunidade científica, que

também envolve a utilização de atuadores bilaminares, é o desenvolvimento de

coletores de energia de baixa potência, ou “Energy Harvesting Devices” (ANTON;

SODANO, 2007). Os avanços nas técnicas de miniaturização ocorridos nas últimas

décadas proporcionaram um grande aumento na variedade de equipamentos

eletrônicos portáteis e, apesar da eficiência energética destes dispositivos também

ter aumentado e algumas melhorias terem sido observadas no desenvolvimento

das técnicas de armazenagem de energia, o atual emprego de baterias através

de seus processos eletroquímicos encontra limitações, dada a periodicidade de

troca das mesmas (SODANO; INMAN; PARK, 2005). Neste sentido, há um grande

campo de pesquisa que tem como objetivo capturar energia disponível, mas

descartada no ambiente e transformá-la em energia utilizável em equipamentos

de baixo consumo de energia. Dada a sua característica intrínseca de transformar

forças e deslocamentos em energia elétrica, os materiais piezelétricos são,

indubitavelmente, um dos mais promissores nesta área.
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(a) Associação de atuadores bilaminares (b) atuador ‘C-block’

Figura 1.2: Atuadores piezelétricos baseados em placa.

1.1 Otimização de Transdutores Baseados em

Placas Piezelétricas

Atualmente, atuadores piezelétricos laminados, principalmente os bilaminares

e os atuadores “C-block” vêm sendo estudados através de métodos analíticos e

numéricos por pesquisadores como Smits e Choi (1991), Smits, Dalke e Cooney

(1991), Hwang e Park (1993), Itoh e Suga (1993), DeVoe e Pisano (1997),

Saravanos e Heylinger (1999), Yocum e Abramovich (2002), Fernandes e Pouget

(2003), Balamurugan e Narayanan (2001), Trajkov, Koppe e Gabbert (2006),

Kumar, Mishra e Jain (2008), Carbonari, Silva e Paulino (2007), Kang e Tong

(2008a, 2008b). A distribuição de material nas camadas piezelétricas influencia

o desempenho do atuador, assim, a quantidade, formato, tamanho e alocação do

material devem ser considerados simultaneamente num problema de otimização.

Grande parte dos estudos realizados sobre a distribuição ótima de regiões de

material piezelétrico em atuadores laminados através de algoritmos de otimização

(FRECKER, 2003) tem o escopo limitado, uma vez que são definidos a priori, o

tamanho, formato e número de atuadores a serem implementados.

Recentemente, alguns trabalhos têm utilizado otimização para determinação

de distribuição ótima de material piezelétrico sobre placas laminadas, mostrando

grande potencial de desenvolvimento a ser explorado. Sun e Tong (2001, 2005)

desenvolveram uma abordagem evolucionária de otimização para o controle de

forma de estruturas laminadas através da distribuição de “patches”1 de material

piezelétrico. Sedaghati, Zabihollah e Ahari (2006) propõem a distribuição de

“patches” de material piezelétrico em estruturas laminadas para o controle de

forma estático. Ip e Tse (2001) estudam a alocação de “patches” em estruturas

laminadas como forma de suprimir vibrações indesejadas na estrutura. Moita et

1o termo em inglês “patches” será utilizado neste texto para descrever os pequenos pedaços,
pequenas placas, ou trechos de material piezelétrico. O termo técnicamente mais adequado,
‘pequenas placas’ será evitado para facilitar o entendimento do texto, uma vez que ‘placas’
neste texto, referir-se-á a uma camada ou ao domínio em sua totalidade.
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al. (2006) desenvolveram um algoritmo de ‘recozimento simulado’ (“simulated

annealing”) para otimização da distribuição de pequenas placas piezelétricas

em sistemas com controle ativo. Já Mukherjee e Joshi (2002) utilizaram uma

abordagem heurística de otimização para a distribuição de material piezelétrico

no controle de placas estruturais permitindo uma distribuição arbitrária de

material, diferentemente do estudado por outros pesquisadores até então. Numa

abordagem diferenciada, Sanchez-Rojas et al. (2010) mantêm fixo uma estrutura

baseada em placa piezelétrica e aplicam algoritmos de otimização para a

determinação dos eletrodos buscando a maximização das amplitudes de vibração

em determinados modos de vibrar.

Num período também recente, métodos mais avançados, como a Otimização

Topológica (OT), têm sido aplicados neste campo de estudo. Kögl e Silva (2005)

aplicaram o Método de Otimização Topológica (MOT) para a distribuição de

material piezelétrico numa estrutura laminada juntamente com o sinal da sua

polarização com o objetivo de maximizar os deslocamentos em determinados

pontos da estrutura. Kang e Tong (2008a) também utilizam o MOT para o

projeto de estruturas laminadas através da distribuição de material piezelétrico

e do valor das tensões elétricas ótimas para conseguir o desempenho desejado

dos seus atuadores. No entanto, Kang e Tong (2008b) enfatizam as dificuldades

de se aplicar um campo de tensões elétricos arbitrário num dado domínio, o

que exigiria um projeto eletrônico altamente complexo ou mesmo inviável de

ser implementado. Assim, os mesmos autores apresentam novos resultados,

considerando uma distribuição uniforme de tensões elétricas para um problema

estático de controle de forma, em que o objetivo é obter um campo de deformações

genérico. Howard et al. (2009) aplicam a OT de maneira similar ao trabalho de

Kang e Tong (2008a), generalizando a aplicação tanto para estruturas de placa

como para estruturas de casca laminadas. No projeto de transdutores bilaminares,

o MOT também tem sido aplicado conjuntamente aos materiais com gradação

funcional, ou, da denominação em inglês “Functionally Graded Materials”

(CARBONARI; SILVA; PAULINO, 2007), que são, basicamente, compósitos especiais

com propriedades que variam gradualmente, sendo caracterizadas pela variação

espacial da sua microestrutura.

De maneira simplificada, a abordagem de otimização e nomenclatura

utilizadas nesta tese consideram o esquema mostrado na Fig. 1.32, onde se

nota que o problema estático envolve os conceitos de energia mútua (ou,

2A nomenclatura, proposta pelo autor, visa sistematizar a análise dos problemas de OT
envolvidos no trabalho, uniformizando o uso dos termos ‘estático’, ‘quasi-estático’, e ‘dinâmico’
ao longo deste texto.
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Energia Mútua

Flexibilidade Média

Autovalores

Autovetores

Estático

quasi -estático

Dinâmico

Figura 1.3: Conceitos envolvidos em diferentes problemas de OT e
nomenclatura utilizada no texto.

neste caso específico, transdução média), e flexibilidade média, responsáveis,

respectivamente, pela maximização do deslocamento obtido para uma carga

elétrica aplicada (ou da tensão elétrica quando uma força é aplicada), e

minimização da flexibilidade média (maximização da rigidez) da estrutura

piezelétrica. A última é necessária para evitar estruturas demasiadamente

flexíveis sem significado físico aplicáveis à Engenharia.3 Segundo este mesmo

esquema, adicionando-se autovalores ao problema estático, dá-se origem ao

problema denominado quasi -estático, que tem como objetivo maximizar a

primeira frequência de ressonância do transdutor de modo a ampliar a faixa de

operação do transdutor (MA; KIKUCHI; CHENG, 1995). Finalmente, o problema

dinâmico surge, envolvendo o projeto de autovetores, i.e., tornando possível o

projeto de modos de vibrar (MAEDA et al., 2006) enquanto as frequências de

ressonância podem ainda ser minimizadas ou sintonizadas. O problema dinâmico

também pode envolver outras grandezas, como o CAEM, que mede a quantidade

de energia convertida num determinado modo de vibrar.

1.2 OT Aplicada ao Projeto Dinâmico de

Transdutores Piezelétricos

O problema quasi -estático pode ser considerado uma primeira incursão ao

projeto dinâmico utilizando a OT. O objetivo, neste caso, é a maximização

de autovalores, uma vez que é desejável para uma estrutura projetada

3Por exemplo, para maximizar deslocamento num determinado ponto da estrutura sem
considerar a flexibilidade média, o algoritmo de otimização tenderá a retirar todo o material
possível, diminuindo a rigidez da estrutura, podendo até torná-la desconexa. Assim, uma
solução desse tipo não possui aplicabilidade física.
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estaticamente, que se evite o fenômeno da ressonância durante a sua operação ou

utilização. Portanto, maximizar autovalores significa melhorar as condições de

sua estabilidade dinâmica (DIAZ; KIKUCHI, 1992; MA; KIKUCHI; CHENG, 1995;

PEDERSEN, 2000; ALLAIRE; AUBRY; JOUVE, 2001). Considerando o projeto

dinâmico de estruturas não-piezelétricas, alguns trabalhos podem ser destacados

na literatura, Assim, Ma, Kikuchi e Cheng (1995) utilizam o método da

homogeneização para estruturas bidimensionais e apresentam formulações para

lidar com múltiplos autovalores. Numa abordagem mais recente, Maeda et al.

(2006) aplica a OT para o projeto de estruturas bidimensionais com requisitos

relacionados a autovalores e também autovetores, abordando assim o problema

dinâmico.

A consideração do problema de autovetores, possibilitando o projeto do

modo de vibrar de uma estrutura, encontra amplo espaço de aplicação na área

de estruturas inteligentes, como por exemplo, no desenvolvimento de atuadores

piezelétricos para aplicações dinâmicas que requeiram o controle dos modos de

vibrar (NAKASONE; SILVA, 2010; LIMA et al., 2009; NAKASONE, 2006; ACIKALIN

et al., 2004).

Seguindo a abordagem de envolver simultaneamente autovalores e CAEM,

pode-se visualizar um campo de aplicação de OT para o projeto de ‘coletores de

energia’, uma vez que, no projeto destes coletores de energia é comum encontrar

a presença de transdutores piezelétricos bilaminares. Apesar de um atuador

piezelétrico bilaminar operar no modo ‘31’, como na Fig. 1.4(a), os mesmos

têm se mostrado capazes de produzir maiores potências quando comparados,

por exemplo, a ‘pilhas’ (“stacks”) (exemplificado na Fig. 1.5) operando no modo

‘33’, como na Fig. 1.4(b), mesmo que os últimos possuam, intrinsecamente,

um CAEM, ou “Electromechanical Coupling Coefficient” (EMCC), mais elevado.

Este emprego de atuadores bilaminares é justificado pela maior rigidez

mecânica encontrada nas configurações de ‘pilhas’ piezelétricas, que aumentam

a quantidade de energia necessária para produzir deformações na estrutura

(ANTON; SODANO, 2007). Assim, para absorver vibrações dispersas em ambientes

naturais, atuadores operando no modo ‘31’, como os bilaminares, tornam-se mais

adequados para a aplicação por possuírem frequências de ressonância geralmente

mais baixas, apresentando um potencial para conversão de maiores quantidades

de energia (ROUNDY; WRIGHT; RABAEY, 2003; ANTON; SODANO, 2007).

Na realidade, embora bastante evidente para o problema de coletores de

energia, a preocupação com a maximização do CAEM deve estar presente em todo

projeto dinâmico de transdutores piezelétricos. Quando se busca a ressonância de
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Figura 1.4: Modos de operação piezelétricos.

F

F

V

Figura 1.5: “Stack” piezelétrico.

um transdutor, o que interessa é que a sua resposta para uma excitação harmônica

seja maximizada. Embora a resposta máxima encontre-se na ressonância, existe

ainda a preocupação adicional de que este modo de vibrar seja capaz de converter

a maior quantidade de energia possível, o que, em termos físicos significa garantir

que os valores do CAEM de cada modo sejam maximizados.

Assim, da mesma forma que a resposta de um transdutor estático será

tanto maior quanto maior for a sua carga (ou potencial elétrico) de entrada,

a resposta de um transdutor piezelétrico dinâmico será maior na sua frequência

de ressonância correspondente a um modo de vibrar com alto valor de CAEM.

Adicionalmente, da mesma forma que se maximiza o deslocamento gerado para

um problema estático para garantir que, para uma entrada de valor limitado, sua

resposta seja a maior possível, no caso dinâmico, maximiza-se o CAEM.

Numa abordagem dinâmica, Ha e Cho (2006) aplicam OT para o projeto de

transdutores piezelétricos e definem um problema que aborda tanto autovalores

quanto o CAEM do transdutor, como forma de garantir que o modo selecionado

seja efetivamente excitado ao se aplicar uma carga harmônica no mesmo. Numa

linha similar, Donoso e Bellido (2009) aplicam requisitos dinâmicos em conjunto
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com o MOT para o projeto de ressonadores do tipo ‘passa-banda’, que envolvem

o deslocamento das frequências de ressonância vizinhas numa faixa de trabalho

desejada, de forma que somente nesta faixa ocorra a resposta do transdutor.

Porém, a espessura da camada de material piezelétrico é muito menor do que

a espessura do substrato metálico, assim, a influência do material piezelétrico

sobre o modo de vibrar da estrutura é pouco significativa e os “patches” seguem

os modos da estrutura de base. Noutra aplicação de OT, Wang, Tai e Quek

(2006) utilizam um algoritmo genético para obter a topologia ótima dos “patches”

piezelétricos de forma a controlar modos de vibrar torcionais em estruturas

laminadas com camadas de material piezelétrico. Mais recentemente, Zheng,

Chang e Gea (2009) investigam o campo de coletores de energia utilizando a

OT, buscando a maximização da conversão de energia mecânica em elétrica para

cargas mecânicas estáticas aplicadas a transdutores piezelétricos. Finalmente,

neste mesmo campo, Rupp et al. (2009) aplicam o MOT no projeto de coletores

de energia, considerando a resposta harmônica da estrutura e as características

do circuito eletrônico acoplado para maximizar o desempenho desses coletores.

No entanto, ao realizar o projeto dinâmico de uma estrutura piezelétrica

laminada, é importante a consideração dos problemas de autovalor, autovetor

e CAEM simultaneamente. Através da revisão bibliográfica realizada durante

o desenvolvimento desta tese não foi encontrado um trabalho que siga essa

abordagem para estruturas piezelétricas. Assim, este trabalho envolve a aplicação

do MOT para o projeto quasi -estático e dinâmico de transdutores piezelétricos

laminados considerando simultaneamente seus autovalores, autovetores e CAEM.

Para análise das estruturas é empregado o Método de Elementos Finitos

(MEF). Neste trabalho, é utilizado o elemento de placas piezelétricas proposto

por Kögl e Bucalem (2005b), baseado na formulação de ‘Interpolação Mista

das Componentes Tensoriais’, ou “Mixed Interpolation of Tensorial Components”

(MITC). Long, Loveday e Groenwold (2009) enfatizam a importância de

se utilizar elementos com formulações genéricas e robustas como a placa de

Reissner-Mindlin combinada ao MITC para o projeto de estruturas de placas

utilizando o MOT, comparando-as a elementos de placas de Kirchhoff ou placas

de Reissner-Mindlin com integração reduzida, que apresentam limitações em

suas aplicabilidades, prejudicando os resultados obtidos pela OT. A formulação

de OT utilizada neste trabalho é baseada no modelo de ‘Material Piezelétrico

com Penalização e Polarização’, “Piezoelectric Material with Penalization and

Polarization” (PEMAP-P) (SILVA; KIKUCHI, 1999b; SILVA; KÖGL, 2004), e

também na ‘Aproximação Racional das Propriedades do Material’, “Rational
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Approximation of Material Properties” (RAMP) (BENDSØE; SIGMUND, 2003),

nos quais as variáveis de projeto são as pseudo-densidades, que descrevem a

quantidade de material piezelétrico e a sua polarização em cada elemento finito

nas camadas piezelétricas. O problema de otimização é solucionado através da

Programação Linear Sequencial (PLS), na qual o problema é linearizado a cada

iteração até que a convergência seja alcançada.

1.3 Objetivo

Este trabalho tem por objetivo estudar o MOT aplicado ao projeto de

transdutores baseados em placas laminadas piezelétricas através da distribuição

de material piezelétrico e seleção de sua polarização em problemas quasi -estáticos

e dinâmicos que envolvem autovalores, autovetores e CAEM. O trabalho envolve

a aplicação de OT para o problema de placas piezelétricas, autovalores, e

autovetores numa abordagem simultânea desses problemas.

Domínio Inicial Domínio Discretizado Topologia Obtida

Pós-processamento Verificação Fabricação

material
piezelétrico

metal

material
piezelétrico

metal

Figura 1.6: Sequência do projeto de um atuador de placa piezelétrica através
do MOT.

O procedimento típico de projeto de uma estrutura utilizando o MOT é

apresentado na Fig. 1.6, em que é possível notar suas etapas, com a definição

do domínio inicial, a discretização de elementos finitos, a obtenção de uma

topologia ótima, seu pós-processamento, a verificação através de uma nova análise

de elementos finitos e, finalmente, a fabricação de protótipo para caracterização

experimental, completando o ciclo de projeto.

O problema de otimização é definido como a determinação de uma
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distribuição ótima de material piezelétrico em atuadores com múltiplas camadas

de forma a se obter máximas amplitudes de vibração (u1, u2, u3, . . .) em

determinados pontos da estrutura para uma dada excitação elétrica dinâmica,

como mostrado na Fig. 1.7, levando-se em conta a resposta dinâmica do sistema,

ou seja, o projeto de seu modo de vibrar, além de outras características dinâmicas

como a frequência de ressonância e a conversão de energia nos modos (CAEM).

Q ou ϕ

ω

eletrodo

A

Camada Piezelétrica

Camadas

u1

u2

u3

Figura 1.7: Modelo de estrutura laminar com camada de material piezelétrico.

Para cumprir com o objetivo deste trabalho, as seguintes formulações de OT

são propostas e implementadas para o projeto de transdutores baseados em placas

piezelétricas:

• projeto de trandutores quasi -estáticos, através da combinação do problema

estático de sensores e atuadores (excitados por carga ou potencial elétrico)

com a maximização de autovalores;

• projeto de transdutores piezelétricos com sintonia de frequência de

ressonância, projeto do modo de vibrar, e maximização de seu CAEM.

Assim, embora o enfoque principal deste trabalho seja a aplicação da

OT para o projeto dinâmico de transdutores piezelétricos, a formulação do

problema de otimização para o problema quasi -estático também é abordada

neste trabalho como contribuição secundária, dada a complementariedade dos

problemas, conforme visto na Fig. 1.3.

Por fim, as atividades descritas nesta tese incluem a construção e

caracterização de transdutores otimizados, de forma a validar os resultados dos

algoritmos de MEF e OT, completando o ciclo de projeto até a fabricação de

protótipos para testes experimentais.
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1.4 Justificativa

Atualmente, o projeto de atuadores piezelétricos na forma de placas encontra-se

ainda em fase de desenvolvimento e, embora a modelagem por MEF esteja

avançada, a aplicação de métodos de otimização no projeto deste tipo de atuador

encontra-se ainda numa fase mais prematura, na qual, a maioria dos casos é

realizada uma otimização paramétrica de distribuição de cerâmica piezelétrica

(FRECKER, 2003; MUKHERJEE; JOSHI, 2002). Mais recentemente, técnicas mais

genéricas e robustas, como a OT vêm sendo aplicadas no projeto de atuadores

piezelétricos laminados. Kögl e Silva (2005) utilizam o MOT para o projeto de

estruturas piezelétricas laminadas estáticas e Kang e Tong (2008a) aplicam OT

para a distribuição de material piezelétrico e valores de tensão sobre estruturas

laminadas para aplicações em controle de forma, sem, no entanto, abordar

aspectos dinâmicos diretamente, como o projeto de autovalores, autovetores e

CAEM, que são considerado neste trabalho.

(a) Primeiro modo longitudinal (b) Segundo modo longitudinal

(c) Primeiro modo torcional (d) Primeiro modo transversal

Figura 1.8: Modos de vibrar de um atuador bilaminar piezelétrico.

Atuadores bilaminares piezelétricos ou estruturas de placas em geral possuem

vários modos de vibrar, como modos de torção e modos transversais de vibração

que são desconsiderados nas simulações bidimensionais e pouco abordadas em

problemas de OT. Alguns modos de vibrar para um atuador bilaminar piezelétrico

podem ser vistos na Fig. 1.8. Ainda que na maioria das aplicações as vibrações

sejam indesejáveis, em determinados campos, como nas estruturas inteligentes,

elas podem ser úteis. Adicionalmente, a possibilidade de se projetar ou alterar
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os modos de vibrar de uma estrutura pode prover funcionalidades adicionais

aos transdutores piezelétricos laminados, com aumento de desempenho, seja,

por exemplo, no projeto de ressonadores, ou no projeto de atuadores acionados

harmonicamente, onde deslocamentos relativos em determinados pontos precisam

ser minimizados ou maximizados. Na área fluidica, por exemplo, a perturbação

causada por um atuador piezelétrico no fluido é claramente influenciada pelos seus

modos de vibrar transversais e torsionais, acarretando em alterações relevantes

no desempenho dos sistemas para aplicações envolvendo ar (WAIT et al., 2007) ou

meios aquosos (LIMA et al., 2009; NAKASONE, 2006).

A abordagem deste trabalho pode também auxiliar o projeto de coletores

de energia, que vem se configurando como um campo de pesquisa bastante

frutífero e de interesse crescente em toda a comunidade científica. Assim,

embora o enfoque principal deste trabalho não seja o projeto de coletores de

energia, a metodologia desenvolvida pode contribuir para o projeto deste tipo

de sistema, numa abordagem inovadora que utiliza a OT (NAKASONE; SILVA,

2010, 2009, 2008; NAKASONE; KIYONO; SILVA, 2008), diferentemente das demais

abordagens reportadas até o momento.

1.5 Contribuição Científica

O desenvolvimento deste trabalho tem como principal contribuição científica

a aplicação de um método sistemático e genérico, como o MOT, para o

projeto de transdutores piezelétricos laminados com desempenho otimizado

para diferentes aplicações que tenham requisitos dinâmicos, como frequência

de ressonância, modos de vibrar e coeficiente de acoplamento eletromecânico

otimizados. Espera-se ter contribuído com o desenvolvimento de uma técnica

para o projeto de transdutores piezelétricos laminados aplicados a estruturas

inteligentes em geral, como sensores, atuadores, e coletores de energia.

A principal contribuição científica do projeto é o projeto de

modos de vibrar, frequências de ressonância e coeficientes

de acoplamento eletromecânico simultâneamente em transdutores

piezelétricos (NAKASONE; SILVA, 2010, 2009). Trabalhos referentes à aplicação

de OT para o projeto de modos de vibrar, mesmo em estruturas elásticas

bidimensionais ainda é bastante incipiente e em fase de desenvolvimento.

A aplicação da OT para o projeto dos modos de vibrar para transdutores

piezelétricos é inovadora e constitui a principal contribuição científica deste

trabalho. A abordagem utilizada neste trabalho também permite o projeto
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genérico de transdutores com CAEM maximizado.

Como contribuição secundária, relacionada ao projeto e ainda pouco

desenvolvida e relatada na literatura, pode-se mencionar o projeto

quasi -estático de transdutores piezelétricos (NAKASONE; YOO; SILVA,

2010). Embora as metodologias para o projeto de atuadores e sensores

piezelétricos através da aplicação da OT sejam similares, a literatura reporta

somente exemplos de aplicação da OT no projeto de atuadores piezelétricos

estáticos. Neste sentido, o projeto de sensores pode ser considerado uma

contribuição científica, ainda que de menor impacto se comparado ao projeto

dinâmico de transdutores piezelétricos. Adicionalmente, a metodologia para

o projeto de transdutores piezelétricos é combinada neste trabalho com o

problema de autovalores, numa abordagem ainda pouco explorada no contexto

de transdutores piezelétricos. Assim, a abordagem quasi -estática também pode

ser considerada uma contribuição científica secundária deste trabalho.

Durante a elaboração desta tese, foram publicados três artigos em congressos

internacionais (NAKASONE; KIYONO; SILVA, 2008; NAKASONE; SILVA, 2009;

NAKASONE; YOO; SILVA, 2010). Foi ainda publicado um artigo em periódico

científico internacional (NAKASONE; SILVA, 2010), consolidando a pesquisa

realizada junto à comunidade científica internacional. Atualmente, mais dois

artigos relacionados a esta tese estão em fase de elaboração.
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2 Método de Otimização

Topológica aplicado ao Projeto

de Transdutores Piezelétricos

Neste capítulo será feita uma introdução sobre otimização aplicada ao projeto

de sistemas mecânicos, contextualizando o MOT dentro das abordagens de

otimização conhecidas, enfatizando sua generalidade, e abordando os principais

conceitos envolvidos.

2.1 Método de Otimização Topológica

O projeto de estruturas é uma das mais básicas e antigas atividades da

Engenharia. Sua fase inicial envolve a definição de materiais e a proposta

preliminar de uma geometria para atendimento de uma série de requisitos

previamente estabelecidos. Em fases posteriores, detecta-se a possibilidade e

também a necessidade de se melhorar o desempenho da estrutura, seja diminuindo

a quantidade de material, através da proposta de materiais alternativos ou

melhorando a sua geometria, de forma a minimizar os esforços e custos para

que se atinja os objetivos previamente estabelecidos com desempenho similar ou

superior ao inicialmente proposto.

Assim, a otimização de estruturas busca a melhor configuração que atenda

aos requisitos de projeto (‘função objetivo’ ) previamente determinados. Existem

basicamente três abordagens para a solução de um problema de otimização

estrutural, a ‘otimização paramétrica’, a ‘otimização de forma’ e a ‘otimização

topológica’. Todas essas abordagens podem ser combinadas com o MEF para

análise das estruturas propostas.

Observando o problema de otimização proposto na Fig. 2.1, que consiste na

obtenção da estrutura com maior rigidez e menor peso que suporte uma certa

força aplicada, é possível exemplificar essas três diferentes abordagens.
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Na primeira categoria de otimização, a paramétrica (VANDERPLAATS, 1984),

assume-se, por exemplo, uma discretização em elementos de treliça, na qual as

áreas das seções transversais de cada treliça podem ser definidas como as variáveis

de projeto, ou seja, os valores que podem ser alterados durante a otimização para

que o atendimento à função objetivo seja alcançado. Através da aplicação de

algoritmos computacionais, chega-se à estrutura mostrada na Fig. 2.1(a).

Na otimização de forma (HAFTKA; GURDAL; KAMAT, 1990), contornos

externos e internos de uma estrutura são parametrizados através de curvas

“splines”, com as variáveis dessas curvas assumindo o papel de variáveis de projeto.

Novamente, através de algoritmos computacionais, os parâmetros ótimos para as

curvas “splines” são determinados e com isso, chega-se a uma forma ótima para

a estrutura como mostrado na Fig. 2.1(b). Esta abordagem aumenta o espaço

de soluções possíveis para o problema, sendo assim, mais genérico que o método

anterior. A principal vantagem deste método é a forma de lidar com a mudança

de forma durante o processo de otimização. Como o MEF é empregado no

processo de otimização, é necessário que o mesmo atenda às mudanças de forma na

estrutura de maneira eficiente, o que traz a necessidade de complexos algoritmos

de ‘remalhamento’ para uma análise adequada das mudanças na estrutura

durante a otimização que pode gerar elementos demasiadamente distorcidos,

comprometendo os resultados da análise (BATHE, 1996).

Finalmente surge a OT que busca a distribuição ótima de material no

interior de uma estrutura, permitindo a criação de regiões vazias dentro de um

determinado domínio de projeto. As densidades de material podem, por exemplo,

ser consideradas as variáveis de projeto para o problema, indicando em cada

ponto (elemento) do domínio, a distribuição de material para a obtenção de uma

estrutura com desempenho otimizado. A OT é a abordagem mais genérica dentre

as aqui apresentadas, sendo as configurações obtidas através dessa abordagem

superiores em desempenho quando comparadas às configurações obtidas pelos

demais métodos apresentados.

A OT, também conhecida como Otimização de Leiaute (“layout”) ou

Otimização de forma generalizada, propõe um método genérico capaz de auxiliar

a Engenharia na definição conceitual da topologia de uma estrutura. A topologia

de uma estrutura não é definida somente pela sua forma (contorno externo),

mas também pela presença de espaços vazios (ou ‘buracos’) em seu domínio e a

conectividade entre as várias regiões de material.

O domínio no qual ocorre a distribuição de material na estrutura é
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Força aplicada

(a) Otimização paramétrica
Força aplicada

(b) Otimização de forma
Força aplicada

(c) Otimização topológica

Figura 2.1: Exemplo de três categorias de otimização estrutural.

denominado Domínio Fixo Estendido (DFE). No DFE são definidas as cargas

e as condições de contorno da estrutura.

A definição do leiaute da estrutura pode ser obtida através de duas grandes

abordagens (ESCHENAUER; OLHOF, 2001): a abordagem micro ou baseada no

material, e a abordagem macro, ou baseada na geometria.

A abordagem micro, utilizada neste trabalho, propõe a existência de uma

microestrutura ‘porosa’ definida pela densidade volumétrica de uma célula

unitária dentro do DFE. Essa densidade é representada por variáveis contínuas

dentro do DFE. Nessa abordagem, diferentemente da otimização de forma,

o DFE é discretizado através de uma malha de elementos finitos que se

mantém inalterada durante o processo de otimização (BENDSØE; SIGMUND, 2003;

BENDSØE; SOARES, 1993).

A distribuição de material é parametrizada de modo em que dentro de cada

elemento, ela possa variar entre “0” (espaço vazio ou ausência de material) e “1”

(material sólido ou presença de material), como mostrado na Fig. 2.2. Durante

a otimização, os valores de densidade (ρ) em cada elemento devem tender aos

valores limites, ou seja, assumindo preferencialmente valores 0 ou 1.

A abordagem macro, baseada na geometria, engloba três principais métodos:

o “bubble method” (ESCHENAUER; KOBOLEV; SCHUMACHER, 1994; SOKOLOWSKI;

ZOCHOWSKI, 1999; NOVOTNY et al., 2003), que altera a estrutura através da
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ρ → 0 ρ → 1

?

Figura 2.2: Variação da densidade do material.

alocação de ‘buracos’ em seu domínio; o método de “level set” (SETHIAN;

WIEGMANN, 2000; ALLAIRE; JOUVE; TOADER, 2004), que define os contornos

da estrutura baseando-se em curvas de nível; e os métodos evolucionários (CHU et

al., 1996, 1997; LIU; PARKS; CLARKSON, 2000), que alocam e removem elementos

de uma malha de MEF utilizando critérios heurísticos. A abordagem macro, no

entanto, não será utilizada neste trabalho.

2.1.1 Modelo de Material

A OT, conforme mencionado anteriormente busca a distribuição ótima de

material dentro de um DFE no qual a estrutura pode existir. Pode ser

considerado, por exemplo, uma função χ(Ω) que contenha a informação sobre

as densidades de material em cada elemento. A função χ(Ω) é discreta, ou

seja, possui somente valores 0 ou 1, na ausência ou presença de material,

respectivamente.

χ(Ω) =

{

1, presença de material

0, ausência de material
(2.1)

A otimização para valores discretos, ou problema 0–1, como já é conhecido,

não possui solução única (SIGMUND; PETERSSON, 1998), uma vez que é observada

a presença de vários mínimos locais, sendo praticamente sempre possível a

determinação de um novo conjunto de parâmetros para cada discretização

utilizada que melhore a função objetivo inicialmente proposta.

Para evitar a utilização de valores discretos que geraria a necessidade de uma

abordagem baseada em análise combinatória, ou “branch and bound techniques”

(STOLPE; SVANBERG, 2001a), é necessária uma relaxação nas restrições 0–1 de

forma a permitir que as variáveis de projeto assumam valores intermediários

durante o processo de otimização, aumentando o espaço de soluções admissíveis

e viabilizando a solução do problema. Ou seja, a função χ(Ω), anteriomente
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discreta, passa a poder assumir valores intermediários. Ao final do processo,

aplica-se uma penalização de forma a garantir que a estrutura final seja composta

por elementos 0 ou 1 bem definidos.

Para a relaxação do problema de otimização discreto, é necessária a

introdução do conceito de ‘modelo de material’ para a variação da função χ(Ω)

da estrutura. Existem basicamente duas abordagens para a relação do problema

de distribuição de material:

• Modelos baseados em microestrutura, que se baseiam na existência

de uma microestrutura em cada elemento cuja geometria é parametrizável.

O cálculo das propriedades efetivas desse material composto é feito através

do método da homogeneização, mostrado adiante.

• Modelos artificiais, que adotam uma função matemática contínua para

a variação das propriedades mecânicas do material que tem uma densidade

variando continuamente entre 0 e 1, como, por exemplo o “Solid Isotropic

Material with Penalization” (SIMP), ou o “Rational Approximation of

Material Properties” (RAMP).

O Método de Otimização Topológica (MOT) foi implementado utilizando o

método de homogeneização (BENDSØE; KIKUCHI, 1988; NISHIWAKI et al., 2001).

O método de homogeneização emprega o conceito de uma microestrutura como

mostrado na Fig. 2.3. Considerando uma célula unitária de dimensões 1x1, a

microestrutura é formada considerando as dimensões αh e βh que definem um

espaço vazio em cada célula unitária (elemento). A variável θh define a rotação

de cada célula unitária. Assim, para uma célula completamente vazia (ausência

de material), as dimensões αh e βh devem assumir valor unitário e, para uma

célula completamente preenchida de material, αh e βh devem ter valores nulos.

A partir de sua proposta inicial, o MOT passou a ter um número crescente de

aplicações. Dentre os avanços nesta área, o surgimento de modelos de material

artificiais (BENDSØE, 1989; ROZVANY; ZHOU; BIRKER, 1992) tem uma grande

relevância dada a sua simplicidade de implementação em comparação ao método

de homogeneização, que proporcionou uma grande difusão do MOT.

O método mais amplamente utilizado para essa penalização é o SIMP

(BENDSØE, 1989; ROZVANY; ZHOU; BIRKER, 1992) que utiliza uma interpolação

não-linear para as propriedades do material, no qual os valores intermediários

apresentam pequenos valores de rigidez em comparação à quantidade de material
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1

1

βh

αh

θh

Figura 2.3: Modelo de microestrutura para o método de homogeneização.

empregado. Comumente emprega-se uma função exponencial do tipo ρ(x)p, tal

que x ∈ Ω, sendo Ω o DFE do problema.

Os problemas penalizados são, geralmente, não convexos, com múltiplos

mínimos locais. Sugere-se então que seja utilizado um método de continuação,

de forma a aumentar a possibilidade de obtenção de um ótimo global. A ideia

básica da continuação é a utilização de penalizações cada vez maiores, através do

aumento de valor do expoente p, fazendo com que o mesmo convirja para valores

cada vez mais próximos ao mínimo global do problema.

Por exemplo, na Fig. 2.4, a função f(ρ) é convexa, enquanto a função f(ρ3)

é mal comportada. A abordagem da continuação inicia a penalização com um

fator p = 1, de tal forma que a solução inicie sua convergência para o mínimo

global e, posteriormente, com o aumento de p, a solução deve convergir para um

mínimo local na vizinhança do mínimo global.

Embora a abordagem da continuação combinada às técnicas de penalização

produzam bons resultados heurísticos em muitos casos, não é possível provar

qualquer tipo de convergência de resultados. Além disso, essa abordagem não

garante que os resultados não apresentarão o problema das escalas de cinza

(STOLPE; SVANBERG, 2001b). A questão do tratamento das ‘escalas de cinzas’

será tratado adiante na Subseção 2.2.1.1.

2.1.2 Modelo de Material Adotado

Como nesse trabalho o projeto por MOT de placas piezelétricas considera um

carregamento dinâmico, há tendência do aparecimento das chamadas ‘escalas

de cinza’ em grande quantidade, prejudicando a interpretação dos resultados
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f(ρ)

ρ

f(ρ)

f(ρ3) ótimos locais

ótimo global

Figura 2.4: Representação esquemática da influência da penalização p no
problema de OT.

(BENDSØE, 1989).

O aparecimento de escalas de cinza é um dos problemas clássicos relacionados

a OT, tanto para casos estáticos quanto dinâmicos. Stolpe e Svanberg

(2001b) mostram que a trajetória das soluções ótimas associadas aos problemas

penalizados através da abordagem SIMP podem ser não-suaves (“non-smooth”) e

mesmo descontínuas. Mostram também que outras abordagens similares também

não são efetivas, comportando-se de maneira similar, independentemente de quão

elevado é o fator de penalização adotado. Assim, Stolpe e Svanberg (2001a)

propõem um modelo alternativo de material de forma a tornar o problema

de otimização côncavo, aumentando a probabilidade de se obter uma solução

“0-1” para o problema contínuo. Esta abordagem é denominada “Rational

Approximation of Material Properties” (RAMP) ou ‘Aproximação Racional das

Propriedades do Material’. A abordagem RAMP impede que ao interpolar a

elasticidade, a rigidez assuma valores próximos a zero. Ao invés disso, opera-se

com um valor mínimo para a elasticidade (Cmin). Hansen (2005) mostra que a

utilização deste tipo de modelo de material pode evitar a presença dos chamados

‘modos localizados’ (PEDERSEN, 2000), um problema numérico que surge quando

a razão entre massa e rigidez varia de forma que esta razão tende a infinito quando

a densidade tende a zero, dificultando a análise do problema de autovalores e

autovetores. O problema dos modos localizados é descrito adiante, na Seção 2.2.3.

Com relação a modelo de material para materiais piezelétricos, destaca-se o

trabalho de Silva, Fonseca e Kikuchi (1997, 1998) que propuseram a utilização

do método da homogeneização juntamente com o MOT para o projeto de

microestruturas de materiais piezocompósitos periódicos, ou seja, o trabalho
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consistia em projetar uma célula unitária de material piezocompósito de forma

que este tivesse características otimizadas. Como modelo de material piezelétrico

foi utilizado uma extensão do SIMP para propriedades elásticas, piezelétricas

e dielétricas. Como aplicação focou-se no projeto de geradores de ondas

acústicas e ressonadores (SILVA; KIKUCHI, 1999a). Já os problemas de otimização

formulados por Silva e Kikuchi (1999b) utilizavam o modelo de material artificial

SIMP estendido para propriedades piezelétricas e envolviam a maximização da

conversão de energia de um ou mais modos de vibrar; o projeto de transdutores

com uma frequência de ressonância específica e o projeto de transdutores

com banda-larga ou banda-estreita. Posteriormente, Kögl e Silva (2005)

estenderam este modelo de material para o projeto placas piezelétricas laminadas,

denominando-o “Piezoelectric Material with Penalization” (PEMAP). Kögl e Silva

(2005) incluíram também uma segunda variável de projeto ρ2 para descrever a

polarização do material piezelétrico e, este modelo combinando a distribuição

de material piezelétrico e sua polarização foi denominado “Piezoelectric Material

with Penalization and Polarization” (PEMAP-P).

Assim, este trabalho emprega o modelo de material PEMAP-P proposto por

Kögl e Silva (2005), Silva e Kögl (2004) combinado ao modelo RAMP:

C = Cmin +
ρ1

1 + pc(1− ρ1)
(C0 −Cmin)

e = ρpe1 (2ρ2 − 1)pie0

ǫ = ρpǫ1 ǫ0

(2.2)

em que ρ1 ∈ ]0,1] e ρ2 ∈ [0,1] são as variáveis de projeto no problema de

otimização, e C0, e0 e ǫ0 são as matrizes de elasticidade, piezeletricidade e

permissividade elétrica do material piezelétrico e Cmin é um valor mínimo de

C, necessário para que a rigidez não seja nula na ausência de material, causando

problemas numéricos (adotam-se para Cmin valores iguais a 10−6C0 ou menores).

A variável ρ1 descreve a presença ou ausência de material e ρ2 descreve a

polarização do material piezelétrico, de forma que a polarização é negativa quanto

ρ2 = 0 e positiva quanto ρ2 = 1. Apesar dos materiais intermediários serem

permitidos durante o processo de otimização, ρ1 e ρ2 devem tender aos valores

nulos ou unitários na topologia final por motivos de viabilidade construtiva,

assim, o material deve estar presente ou ausente e a polarização da cerâmica deve

ser positiva ou negativa. Isto é conseguido aplicando-se fatores de penalização

pc, pe, pǫ e pi da Eq. (2.2), para penalizar as densidades intermediárias. A

escolha dos coeficientes de penalização pode ser feita arbitrariamente, a critério
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do projetista, ou em casos específicos, seguir critérios próprios de forma a garantir

a convergência de solução (KIM et al., 2010).

A variável ρ1 tem seu domínio aberto em 0 para evitar que o valor da

permissividade elétrica do material piezelétrico seja nulo. Em condições reais, o

menor valor de permissividade elétrica ocorre no vácuo, assim, poder-se-ia adotar

um modelo que interpolasse a permissividade elétrica entre o valor do vácuo e o

valor do material piezelétrico como:

ǫ = ρpǫ1 ǫ0 + (1− ρ1)
pǫǫvácuo (2.3)

no entanto, por questões de cálculo numérico, quando a variável ρ1 assume

valores muito pequenos (∼ 10−4), o termo “(1 − ρ1)
pǫǫvácuo” da Eq. (2.3) ainda

é desprezível, não tendo efeito no processo de otimização. Assim, opta-se pela

simplificação mostrada na Eq. (2.2) que ao invés de interpolar ǫ entre os valores

do material piezelétrico e o vácuo, apenas ‘abre-se’ o domínio de ǫ em 0, de forma

que ǫ não possa assumir valores nulos, ou seja, ǫ < 0.

Como este trabalho envolve a aplicação de OT a problemas dinâmicos, é

necessário adotar um modelo de material para o cálculo da massa do material.

Assim como utilizado para modelar a rigidez, o modelo RAMP também é aplicado

à densidade mássica do elemento, da seguinte forma:

ρm = ρm,min +
ρ1

1 + pm(1− ρ1)
(ρm,0 − ρm,min)

(2.4)

em que, de maneira análoga ao caso à rigidez, ρm,min é o valor mínimo para a

densidade do elemento, ρm,0 é a densidade mássica nominal do mesmo, e pm é o

coeficiente de penalização utilizado para a densidade mássica do elemento.
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2.1.3 Otimização Topológica Aplicada ao Projeto de

Atuadores Piezelétricos

Nesta seção é apresentada uma revisão bibliográfica de diferentes abordagens

de OT que servem de base e contextualizam este trabalho. São abordadas

basicamente as aplicações de OT para: transdutores piezelétricos; problemas

dinâmicos; e placas piezelétricas.

2.1.3.1 OT no Projeto de Transdutores Piezelétricos

Como cada aplicação de materiais piezelétricos possui suas particularidades,

um método genérico e robusto se faz necessário para auxiliar o projeto dessas

estruturas.

Dentro deste contexto, Silva, Fonseca e Kikuchi (1997) empregam,

inicialmente, o MOT para o projeto de microestruturas, ou células unitárias,

de materiais piezelétricos, buscando melhorar o desempenho destes materiais.

Posteriormente, a aplicação do MOT no projeto de atuadores piezelétricos

flextensionais é apresentada por Silva e Kikuchi (1999b) (SILVA et al., 1999; SILVA;

NISHIWAKI; KIKUCHI, 1999; SILVA; KIKUCHI, 1999a; SILVA; NISHIWAKI; KIKUCHI,

2000), através da expansão dos conceitos de energia mútua e flexibilidade

média (NISHIWAKI et al., 1998; FRECKER et al., 1997) antes aplicada ao

projeto de mecanismos flexíveis1 (ANANTHASURESH; KOTA; GIANCHANDANI,

1994; ANANTHASURESH; KOTA, 1995; FRECKER; KIKUCHI; KOTA, 1999).

Essencialmente, o projeto de um mecanismo flexível pode ser entendido como a

distribuição de flexibilidade e rigidez no interior de um domínio fixo para atender

as especificações de projeto do mesmo. Utilizando um software de MOT pode-se

obter o projeto de um mecanismo flexível ou atuador piezelétrico flextensional

apenas especificando o DFE, a excitação de entrada (força ou potencial elétrico)

e a direção dos deslocamentos de saída em um determinado ponto desejado. Isso

viabilizou o projeto de atuadores piezelétricos não-convencionais como garras,

grampos, pinças, etc. A utilização do MOT tornou eficaz, genérica e sistemática

o projeto de mecanismos flexíveis e atuadores piezelétricos flextensionais (SILVA;

NISHIWAKI; KIKUCHI, 2000; NISHIWAKI et al., 1998, 2001; SIGMUND, 1997).

Além da maximização de deslocamentos e tensões elétricas, outras

1Mecanismos flexíveis têm seu movimento dado pela flexibilidade da estrutura ao invés de
juntas e pinos. Possuem grande aplicação em dispositivos de mecânica de precisão, na área
biomédica, e mais recentemente na construção de MEMS. Várias técnicas são utilizadas no
projeto de mecanismos flexíveis, sendo que entre elas, a Otimização Topológica tem se mostrado
a mais genérica e sistemática.
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características de transdutores piezelétricos também podem ser aperfeiçoados

através do MOT. Silva e Kikuchi (1999b) empregam a OT para o

projeto de transdutores piezelétricos, buscando um aumento dos coeficientes

de acoplamento eletromecânicos e englobando também requisitos referentes à

frequência de ressonância destes transdutores, utilizando, para isso o conceito

da homogeneização. Bharti e Frecker (2004) empregam a OT para o projeto

de mecanismos flexíveis atuados por materiais piezelétricos para o controle de

estabilidade em armamentos. Anusonti-Inthra et al. (2005) aplicam a OT

ao projeto de aerofólios deformáveis e estudam a viabilidade de se alterar

configurações do aerofólio, como ângulo de ataque, através de atuadores

piezelétricos. Bharti e Frecker (2007) aplicam a OT para o projeto de

amplificadores de deslocamentos atuados piezeletricamente. Carbonari, Silva

e Nishiwaki (2005) empregam a OT para o projeto de micromanipuladores

piezelétricos, ou seja, mecanismos flexíveis acionados por cerâmicas piezelétricas

para manipulação e posicionamento de precisão. Posteriormente, Carbonari, Silva

e Paulino (2007) e Rubio, Silva e Paulino (2009) aplicam a OT juntamente ao

conceito de materiais com gradação funcional e realizam o projeto de atuadores

bilaminares piezelétricos e transdutores de ultrassom com propriedades gradadas.

2.1.3.2 OT em Problemas Dinâmicos

Inicialmente aplicada à solução de problemas estáticos, como por exemplo, num

problema de máxima rigidez para um dado volume de material (BENDSØE;

SIGMUND, 2003), a OT logo passou também a lidar com requisitos dinâmicos

de estruturas.

No campo de problemas dinâmicos, a primeira abordagem é a solução

do problema quasi -estático que maximiza os autovalores de uma determinada

estrutura, por exemplo, afastando suas frequências de ressonância de sua

frequência de operação, uma vez que o fenômeno da ressonância de uma estrutura

tradicional deve ser evitado e, maximizando-se os autovalores, aumenta-se a

probabilidade da frequência de ressonância da estrutura manter-se afastada da

frequência de excitação (DIAZ; KIKUCHI, 1992; MA; KIKUCHI; CHENG, 1995;

PEDERSEN, 2000; ALLAIRE; AUBRY; JOUVE, 2001). Em problemas de OT para

maximização de autovalores, também surgem os problemas de inversão de modos

(MA; KIKUCHI; CHENG, 1995) e modos de vibrar localizados (PEDERSEN, 2000),

que serão brevemente explicados na Seção 2.2.2 e Seção 2.2.3, respectivamente.

No entanto, estruturas mecânicas vibratórias podem ter funcionalidades
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adicionais se autovalores (frequências) e autovetores (modos) puderem ser

especificados. Assim, aproveitando-se dos efeitos da ressonância ao invés

de evitá-los, notam-se as abordagens dinâmicas, que envolvem excitações

harmônicas, otimização de conversão de energia, chegando até ao projeto

otimizado dos modos de vibrar.

Esse tipo de estrutura é de grande interesse na área de transdutores e MEMS

(NGUYEN, 1999; LIN; HOWE; PISANO, 1998), como sensores de aceleração linear

(BOSER; HOWE, 1996; ALLEN; TERRY; DEBRUIN, 1990) e filtros “passa-banda”

em MEMS que trabalham em IF (“Intermediate Frequency”) e RF (“Radio

Frequency”) (BANNON; CLARK; NGUYEN, 2000; WANG; NGUYEN, 1999). Outras

áreas de aplicação incluem ainda os “micro-vibromotors” que transformam

vibrações em movimento linear (SAITOU; WANG; WOU, 2000; PAI; TIEN, 2000)

ou de rotação (LEE; LIU, 1992).

Além disso, combinando estruturas flexíveis com equipamentos que produzem

movimento oscilatório, como piezocerâmicas (ONITSUKA et al., 1995) ou

equipamentos eletromagnéticos (LOWTHER, 2002) torna-se possível o projeto

de atuadores dinâmicos (SEEMANN, 1996; ZHANG; ZHU, 1997) através da

amplificação do movimento de entrada ou através do controle de seus modos

de vibração.

No campo de carregamento dinâmico, encontram-se aplicações de MOT para

o projeto de amplificadores mecânicos como no caso em que Du et al. (2000)

realizam o projeto de amplificadores otimizados, para utilização em conjunto

com atuadores piezelétricos, de forma que o deslocamento em determinado

ponto seja maximizado em sua frequência de ressonância. Maddisetty e Frecker

(2004) aplicam a OT num problema dinâmico visando a otimização da resposta

de uma estrutura piezelétrica para um carregamento harmônico, envolvendo

também restrições quanto à característica elétrica da capacitância do atuador

piezocerâmico. Numa outra abordagem, Abdalla et al. (2005) propõe a máxima

eficiência na conversão de energia elétrica em energia mecânica em “stacks”

piezelétricos utilizando modelos analíticos e, concomitantemente, aplicando OT

no projeto do mecanismo flexível no qual o “stack” será empregado, mostrando

ainda que a otimização do “stack” e do mecanismo flexível podem ser considerados

individualmente. Frecker (2003) mostra mais aplicações do MOT aplicado ao

projeto de atuadores.

Outros requisitos podem ser definidos para um transdutor piezelétrico em

aplicações dinâmicas. No caso de um ressonador para aplicações de ultrassom,
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por exemplo, o mesmo deve vibrar no modo de ‘pistão-plano’, ideal para geração

de ondas acústicas (SILVA; KIKUCHI, 1999b), devendo ser considerado também a

característica de banda larga ou banda estreita que definem o tipo de onda gerada

(pulso curto ou onda contínua, respectivamente). Assim, os requisitos incluem:

frequências específicas de ressonância mecânica e ausência de modos ‘espúrios’ de

ressonância próximos à frequência de trabalho, o que determina a resposta em

frequência do atuador.

Estes requisitos estão relacionados à frequência de ressonância do atuador,

modos de vibrar e o CAEM, que mede a influência de um determinado modo

de vibrar do transdutor na sua resposta. Todos esses parâmetros dependem de

fatores como a forma (ou topologia) das estruturas e as propriedades do material.

Através de mudanças da forma do transdutor, pode-se atender aos requisitos

mencionados (SILVA; KIKUCHI, 1999b).

A relação entre o CAEM em função das dimensões de um transdutor

piezelétricos e suas frequências de ressonância e anti-ressonância podem ser

estudados através da utilização do MEF (KUNKEL; LOCKE; PIKEROEN, 1990).

Técnicas de otimização paramétrica também podem ser empregadas para

maximização de um determinado CAEM (CHALLANDE, 1990; SATO; KAWABUCHI;

FUKUMOTO, 1979).

O MOT também tem sido aplicado no projeto dinâmico de mecanismos

flexíveis através da maximização direta de sua resposta dinâmica quando

submetida a um carregamento periódico (TCHERNIAK, 2002; NISHIWAKI et al.,

2000). No entanto, esses métodos ainda encontram problemas uma vez que a

obtenção de resultados é altamente dependente dos valores iniciais e os resultados,

frequentemente apresentam inúmeros ótimos locais sem significado físico, com

presença de escalas de cinza e, adicionalmente, a especificação detalhada dos

modos de vibrar não pode ser obtido (MAEDA et al., 2006).

2.1.3.3 OT no Projeto de Placas Piezelétricas

Assim como os requisitos dinâmicos possuem importância crescente tanto no

campo das ‘estruturas inteligentes’ como nas estruturas clássicas, o mesmo ocorre

com as estruturas de placas.

O problema de OT envolvendo estruturas de placas é um dos problemas

clássicos na área de otimização estrutural (BENDSØE; SIGMUND, 2003). O

problema de otimização considerando a espessura como variável de projeto,

parece, a princípio, apenas um problema de otimização paramétrica, mas,



55

considerando a dependência cúbica da rigidez com a espessura do material,

nota-se uma grande semelhança com a interpolação utilizada no modelo de

material SIMP.

Inicialmente o problema de OT envolveu tanto placas baseadas na teoria

de Kirchhoff (KOZLOWSKI; MRÓZ, 1969; OLHOFF, 1970) quanto placas baseadas

na teoria de Reissner-Mindlin (SOTO; DIAZ, 1993; TENEK; HAGIWARA, 1993;

PEDERSEN, 2001). As primeiras abordagens da OT para estruturas de placa

envolvem aplicações estruturais, como por exemplo, a otimização de placas

para utilização em carrocerias automotivas, reservatórios de gases ou líquidos,

aeronaves, pontes, vasos de pressão, etc. (BENDSØE; SIGMUND, 2003).

Long, Loveday e Groenwold (2009) realizaram um estudo sobre diversas

modelagens de placas estruturais e a sua influência nos resultados obtidos por OT.

Os autores compararam quatro diferentes tipos de elementos e seus resultados

podem ser resumidos da seguinte forma:

• Placa de Kircchoff. Falta generalidade por sua limitação a pequenas

espessuras, produzindo resultados similares mesmo com espessuras

diferentes;

• Placa de Reissner-Mindlin com Integração Reduzida e sem

controle de modos de ampulheta. Produz resultados espúrios, sendo,

assim, inadequado para utilização no MOT;

• Placa de Reissner-Mindlin com Integração Reduzida e com

controle de modos de ampulheta. Produz resultados adequados, com

diferentes topologias para diferentes espessuras de placas;

• Placa de Reissner-Mindlin com formulação MITC. Também produz

resultados adequados, com diferentes topologias para diferentes espessuras

de placas.

Assim, Long, Loveday e Groenwold (2009), apontam a integração reduzida

com controle de modos e a formulação MITC como as mais adequadas para

utilização com o MOT. Conforme justificado anteriormente, este trabalho utiliza

a formulação MITC para placas piezelétricas conforme proposto por Kögl e

Bucalem (2005b).

Mais recentemente, no campo de placas laminadas, a OT tem encontrado

uma maior gama de aplicações. A área de estruturas laminadas envolve também
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as conhecidas ‘estruturas inteligentes’ que, comumente empregam materiais

piezelétricos.

A aplicação de OT para projeto de estruturas baseadas em placas piezelétricas

pode ser ainda considerada recente quando comparada a aplicação de OT para

problemas estruturais clássicos, que conta com vasta literatura e ampla gama de

trabalhos publicados.

Kögl e Silva (2005) empregam o MOT para o projeto de atuadores

piezelétricos laminados baseando-se no modelo de material SIMP para formulação

de seu modelo PEMAP-P.

Posteriormente, seguindo uma linha de pesquisa bastante similar a de

Silva e Kikuchi (1999b), Kögl e Silva (2005), e Carbonari, Silva e Nishiwaki

(2007), Kang e Tong (2008a) apresenta um trabalho aplicando OT a placas

piezelétricas laminadas, numa abordagem estática, através da distribuição de

material piezelétrico e também da determinação dos valores de tensões elétricas

ótimas para acionamento da estrutura. Em seguida, revendo a viabilidade prática

de aplicar a distribuição ótima de tensões elétricas obtidas, Kang e Tong (2008b)

apresentam novos resultados, desta vez, considerando uma distribuição de tensão

elétrica uniforme em todo o domínio. Mais recentemente, Howard et al. (2009),

aplicam a OT para estruturas de placas e cascas piezelétricas, apresentando

resultados para o projeto das deformações livres2 em transdutores piezelétricos

finos.

Ha e Cho (2006) aplicam OT para o projeto de ressonadores piezelétricos,

numa abordagem dinâmica que busca otimizar a conversão de energia elétrica

em mecânica, através da maximização dos CAEMs relacionados aos modos de

vibrar desejados. Neste trabalho os autores priorizam a conversão de energia e

não abordam questões relacionadas à otimização de autovalores ou projeto de

modos de vibrar.

Abordagens similares, no entanto, não aplicadas a placas, também podem

ser encontradas em aplicações que envolvem o controle de forma de estruturas e

supressão de vibrações em estruturas de vigas. Drenckhan, Lumsdaine e Parsons

(2008) aplicam OT para a distribuição de material piezelétrico para o controle

do deslocamento na extremidade de uma viga submetida tanto a carregamentos

estáticos quanto harmônicos.

2Deformações livres são deformações que ocorrem sem a presença de tensões mecânicas e
surgem comumente em estruturas baseadas em filmes finos.
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2.2 Problemas Numéricos em OT

No projeto quasi -estático e dinâmicos de transdutores piezelétricos utilizando a

OT podem ocorrer problemas numéricos que dificultam a obtenção de topologias

otimizadas. Dentre os problemas envolvidos nos projetos quasi -estáticos e

dinâmicos de transdutores piezelétricos, é importante enfatizar a dependência

de malha de elementos finitos na solução de OT, e, mais especificamente ligado

aos requisitos dinâmicos, a inversão de modos e os modos localizados.

2.2.1 Dependência de Malha de Elementos Finitos na

Solução de OT

O problema discreto é de difícil solução, devido ao fenômeno da dependência de

malha, que faz com que, conforme a malha utilizada é refinada, espaços vazios

menores surjam no domínio, tornando as estruturas demasiadamente delgadas.

Outro problema comum é o surgimento de ‘padrões de tabuleiro’ (“checkerboard

patterns”), que são regiões com elementos cheios e vazios alternados na solução

final. Diaz e Sigmund (1995) e Jog e Haber (1996) mostram que os padrões

de tabuleiro resultam de instabilidades numéricas, não representando, portanto,

estruturas ótimas.

Existe uma vasta literatura sobre a prevenção ou eliminação de padrões de

tabuleiro e dependência de malha. Os padrões de tabuleiro podem ser suavizados

ou até inibidos utilizando-se elementos finitos de alta ordem (DIAZ; SIGMUND,

1995; JOG; HABER, 1996) ou restrições adicionais (POULSEN, 2002). Uma forma

de eliminar a dependência de malha é a utilização de uma restrição de perímetro,

limitando o perímetro total da estrutura (AMBROSIO; BUTTAZZO, 1993).

Petersson e Sigmund (1998) utilizaram uma restrição local de gradiente que

limita a variação em ρ entre elementos adjacentes, reportando resultados similares

aos obtidos por Sigmund (2001), que utiliza um filtro heurístico de gradientes

que substitui a sensibilidade de cada elemento por uma média ponderada dos

elementos vizinhos. Estas abordagens produzem resultados independentes de

malha e sem padrões de tabuleiro, mas provocam o aparecimento de escalas de

cinza, ou seja, regiões contendo valores intermediários de densidade.

Neste trabalho é utilizado a técnica proposta por Guest, Prévost e Belytschko

(2004) para a imposição de dimensões mínimas de membros na solução de

problemas de OT, que previne a solução de OT dos problemas da dependência de

malha de elementos finitos e também do aparecimento dos ‘padrões de tabuleiro’.
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2.2.1.1 Técnica de projeção

Esta técnica propõe inicialmente que as variáveis do problema de otimização sejam

definidas nos nós de cada elemento, e que o valor da densidade do elemento seja

obtida através da projeção desses valores em relação ao centroide do elemento.

Esta abordagem gera resultados sem os problemas de dependência de malha e

padrões de tabuleiro (GUEST; PRÉVOST; BELYTSCHKO, 2004).

Embora esta técnica seja definida para variáveis de projeto nodais, é possível

adaptar a mesma ideia para a utilização de variáveis por elemento utilizada neste

trabalho.

Para a utilização da técnica de projeção, inicialmente é necessário definir a

região de influência do raio da projeção (rmin) em relação a um determinado

elemento (e). A ideia básica pode ser compreendida através da Fig. 2.5.

Traçando-se uma circunferência de raio rmin a partir da centroide do elemento e,

os elementos cujas centroides se encontram na região interna a esta circunferência,

ou seja, dentro do domínio Ωe
w, causam influência no valor da densidade ρe deste

elemento. Esta busca apresenta um custo computacional bastante elevado, no

entanto ela é somente feita uma vez, no início da aplicação do método (GUEST;

PRÉVOST; BELYTSCHKO, 2004).

Na Fig. 2.5 é possível notar que para uma malha mais refinada, há um número

maior de elementos influenciando a densidade do elemento e, mas a área do

domínio Ωe
w é a mesma, independente da malha utilizada.

Ωe
w

e

rmin

(a) Malha ‘pouco’ refinada

Ωe
w

e
rmin

(b) Malha refinada

Figura 2.5: Raio de influência da técnica de projeção.

A influência, ou peso, dos elementos dentro do domínio Ωe
w é definida através

da chamada ‘função peso’ (w(x)). A escolha desta função é arbitrária, mas é

importante notar que, ao adotar o raio rmin, elimina-se a dependência de malha,
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w(x)

rmin − r

linearquadráticacúbica

Figura 2.6: Diferentes funções peso para a técnica de projeção.

pois a região sob influência da projeção não é alterada. Na Fig. 2.7 é possível

observar um exemplo arbitrário de função peso. Guest, Prévost e Belytschko

(2004) apresentam funções lineares e quadráticas para a definição da função peso.

De maneira mais precisa, o domínio Ωe
w é definido como:

x ∈ Ωe
w se ‖x− xe‖ ≤ rmin (2.5)

em que x e x̄e são as coordenadas de um elemento arbitrário e do elemento ‘e’,

respectivamente. A função peso pode ser generalizada como:

w(x− xe) =







(
rmin−r
rmin

)wp

se x ∈ Ωe
w

0 se x /∈ Ωe
w

(2.6)

em que wp é o expoente da função peso que define seu caráter linear, quadrático,

cúbico, ou de qualquer outra ordem. Neste trabalho é utilizada uma função

peso cúbica, que, conforme pode ser vista na Fig. 2.6, diminui a influência dos

elementos vizinhos quando comparada às funções quadrática e linear ao mesmo

tempo em que não enfraquece a influência da técnica de projeção, o que poderia

ocorrer com a utilização de funções de ordem mais elevada.

Denominando de como a variável do elemento após aplicação da técnica de

projeção e ρj as pseudo-densidades iniciais, define-se de como:

de =

∑

ej∈Ωe
w
ρjw(xj − xe)

∑

ej∈Ωe
w
w(xj − xe)

(2.7)

em que: ej ∈ Ωe
w correspondem aos elementos dentro do raio de influência do
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1

w(x)

e

rmin

Figura 2.7: Função peso w(x) utilizada na técnica de projeção.

filtro.

2.2.2 Inversão de Modos

Ao alterar a distribuição de material num domínio de projeto, pode ocorrer

o problema de inversão ou troca de modos, ou seja, um determinado modo

de vibrar, por exemplo, pode apresentar valores de frequência de ressonância

crescentes, enquanto o modo imediatamente superior, pode ter suas frequências

de ressonância decrescentes, de tal maneira que em dado ponto da otimização, os

modos troquem de lugar, caracterizando assim, a inversão de modos.

Um exemplo de inversão de modos pode ser visto na Fig. 2.8, onde estão

representadas as frequências de ressonância dos modos m, n, o, e p de uma

determinada estrutura. Ao alterar a topologia da estrutura, por exemplo, pode

ocorrer do modo de vibrar que inicialmente era m, torne-se n ao final da

otimização, enquanto um determinado modo o torna-se m.

Assim, não basta apenas acompanhar os valores dos autovalores, mas também

o respectivo autovetor que caracteriza este modo, de forma a garantir que o modo

que está sendo projetado não mude ao longo das iterações de OT. Isso pode

ser conseguido através da utilização do “Modal Assurance Criterion” (MAC). A

expressão do MAC é dada por:

MAC(Φi,Φj) =

(
ΦT

i Φj

)2

(
ΦT

i Φi

) (
Φt

jΦj

) (2.8)
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f(Hz)

iteração

modo m

modo m

modo n

modo n

modo o
modo o

modo p
modo p

Figura 2.8: Exemplo de autovalores com inversão de modos.

em que Φi e Φj são os dois autovalores que se deseja comparar. Assim, temos os

seguintes casos:

MAC(Φi,Φj)







= 1 se Φi ≡ Φj (idênticos)

≈ 1 se Φi ∼ Φj (pequenas variações)

6= 1 se Φi 6= Φj (distintos)

(2.9)

sendo que os valores do MAC situam-se no domínio [0,1].

Para verificar a ocorrência de inversão de modos durante o processo de

otimização, é necessário monitorar os valores do MAC de um determinado modo

de vibrar entre duas iterações consecutivas. Como é esperado que o modo de

vibrar da estrutura se modifique ‘suavemente’, espera-se que o MAC calculado

entre duas iterações consecutivas seja aproximadamente 1 durante todo o processo

de otimização. Caso o valor do MAC torne-se 6= 1 (por exemplo, caso o valor caia

mais de 10% ou 20%), a inversão de modos deve ter ocorrido.

No caso quasi -estático, a inversão de modos não é um problema relevante,

já que o objetivo é maximizar a primeira frequência de ressonância de forma a

garantir a não ocorrência deste fenômeno na faixa de operação do transdutor. No

entanto, mesmo neste caso, será observada uma descontinuidade no cálculo dos

gradientes da função objetivo.

Já no caso dinâmico, o monitoramento do MAC é imprescindível para garantir

que o modo de vibrar projetado seja o mesmo durante todo o processo de

otimização. Caso contrário, as descontinuidades na função objetivo podem levar

até mesmo à não convergência do problema, já que a cada iteração o algoritmo

poderá alterar modos de vibrar diferentes, de modo que nenhum deles convirja
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Figura 2.9: Modo de vibrar esperado.

Figura 2.10: Aparecimento de modo localizado.

para o modo desejado.

2.2.3 Modos Localizados

Outro problema comumente encontrado em problemas de OT envolvendo

requisitos dinâmicos é o aparecimento dos modos de vibrar localizados. Este

problema, conforme descrito por Pedersen (2000), ocorre ao aplicar o modelo

SIMP na OT em problemas dinâmicos. Os modos de vibrar localizados são

causados pela variação da razão ‘massa/rigidez’ quando as pseudo-densidades

aproximam-se de 0. Uma combinação de coeficientes de penalização comumente

aplicados ao modelo SIMP é 1 e 3 para a massa e rigidez, respectivamente. Assim,

quando a pseudo-densidade aproxima-se de 0, a razão tende a valores infinitos,

ocasionando em autovalores cada vez menores. Este problema é puramente

numérico e não possui significado físico. Pedersen (2000) mostra um exemplo

da ocorrência dos modos de vibrar localizados ao analisar os autovalores de uma

estrutura de placa ou viga em balanço, cuja frequência de ressonância obtida

através da aplicação do MEF é de 142,3Hz e, de acordo com a teoria analítica de

vigas, 142,9Hz. No entanto, caso a estrutura fosse obtida através de um algoritmo

de OT, durante os cálculos de MEF do mesmo, a frequência de ressonância seria

de 0,997Hz, i.e., apresentando uma diferença de duas ordens de grandeza.

Um exemplo do modo de vibrar esperado para uma determinada estrutura

pode ser visto na Fig. 2.9, na qual a estrutura vibra como uma placa ou viga
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Figura 2.11: Relação entre massa e rigidez em função de ρ1 para diferentes
modelos de material e coeficientes de penalização.

em balanço. No entanto, considerando que este resultado possa ter sido gerado

através de um algoritmo de OT, caso uma combinação inadequada de modelos

de material tenha sido utilizada, pode ocorrer o surgimento de modos de vibrar

localizados, como mostrado na Fig. 2.10. Ou seja, embora a distribuição de

material defina uma estrutura similar a desejada, o modo de vibrar calculado no

caso da OT utilizando o modelo SIMP é diferente do esperado, uma vez que,

devido a problemas numéricos, o modo localizado mostrado na Fig. 2.10 surge ao

invés do modo de vibrar esperado.

Assim, em relação à escolha dos penalizadores utilizados para rigidez e massa

do elemento, um cuidado especial deve ser tomado na sua seleção, de modo que a

relação ‘massa-rigidez’ não assuma valores infinitos quando a pseudo-densidade ρ1

tender a valores nulos, o que pode causar o aparecimento dos modos localizados.

Para melhor entender o problema dos modos localizados, é possível fazer uma

analogia simples com um sistema ‘massa-mola’. Sendo k e m, a rigidez e a massa

desse sistema, respectivamente, a frequência de ressonância para esse sistema

será:

ωr =

√

k

m
(2.10)
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e, para a adoção de modelos de material para rigidez k e massa m, tem-se as

seguintes opções:

kSIMP = kmin + (k0 − kmin)ρ
pc
1

kRAMP = kmin +
ρ1

1 + pc(1− ρ1)
(k0 − kmin)

mSIMP = mmin + (m0 −mmin)ρ
pm
1

mRAMP = mmin +
ρ1

1 + pm(1− ρ1)
(m0 −mmin)

(2.11)

em que os subscritos RAMP e SIMP indicam o modelo de material aplicado, k0 e

m0 são a rigidez e massa nominais e kmin e mmin são os valores minimos de rigidez

e massa adotados para evitar problemas numéricos, respectivamente.

Na Fig. 2.11 é possível ver o que acontece com a relação ‘massa-rigidez’ quando

adotam-se diferentes modelos de material e coeficientes de penalização para a

massa e rigidez dos elementos. Para fins de simplificação, pode-se considerar a

adoção de valores nulos para kmin e mmin e unitários para k0 e m0. Por exemplo,

aplicando o modelo SIMP tanto na rigidez quanto na massa com os penalizadores

3 e 1 para rigidez e massa, respectivamente, a relação tende a infinito para

valores de ρ1 próximos a zero. Assim, grosso modo, a frequência de ressonância é

inversamente proporcional a esta relação,

ωr =

√

k

m
∝
(m

k

)−1
(2.12)

e, quando ρ1 → 0 tem-se que a frequência de ressonância tenderá a zero,

(m

k

)−1

→ ∞ ∴ ωr → 0 (2.13)

causando assim o aparecimento dos chamados modos localizados, ou seja, um

modo relacionado a frequências baixas causado pela adoção de determinadas

combinações de modelos de material e coeficientes de penalização e que não

possuem interpretação física. Esta interpretação também é válida para o caso

mais complexos, como o envolvido neste projeto. De maneira análoga, embora

este trabalho não envolva modos altos e altas frequências, é desejável que a relação

‘massa-rigidez’ também não assuma valores nulos, o que, analogamente, poderia

causar o aparecimento de modos de alta frequência artificiais.

Assim, é desejável que a relação ‘massa-rigidez’ seja limitada e não-nula para

0 < ρ1 ≤ 1, o que pode ser conseguido utilizando-se o modelo RAMP para rigidez
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e SIMP para massa com coeficientes de penalização iguais a 3 e 1, respectivamente,

ou utilizando-se o modelo RAMP para rigidez e novamente RAMP para massa

com coeficientes iguais a 3 e 1, respectivamente, como pode ser observado na

Fig. 2.11.
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3 Projeto de Transdutores

Baseados em Placas

Piezelétricas utilizando o MOT

O problema de se projetar atuadores piezelétricos para estruturas planas

é discutido por Silva, Nishiwaki e Kikuchi (2000) utilizando o método de

homogeneização. Em seu trabalho, o domínio piezelétrico é mantido fixo e

o problema abordado é o projeto de uma estrutura flexível fixa ao atuador

piezelétrico que amplifica ou altera a direção de deslocamentos gerados. A

abordagem utilizada nesse trabalho é exatamente a inversa, com o domínio

elástico (geralmente uma camada de alumínio ou aço) fixo e o material sendo

distribuído através de otimização topológica no domínio piezelétrico (KÖGL;

SILVA, 2005; SILVA; KÖGL, 2004).

Neste trabalho, inicialmente é proposta uma continuidade ao trabalho iniciado

por Kögl e Silva (2005), através da aplicação da OT para o projeto de

atuadores acionados por tensão elétrica e também sensores numa abordagem

quasi -estática. Kögl e Silva (2005) empregam a OT para o projeto estático

de atuadores piezelétricos laminados considerando aplicação de carga elétrica.

Assim, a primeira etapa desta tese corresponde à extensão dessa formulação

permitindo o projeto de atuadores piezelétricos laminados através da aplicação

de potencial elétrico bem como o projeto de sensores piezelétricos, tópico ainda

pouco explorado na OT. A continuidade do trabalho se dá através da inclusão

de um primeiro requisito dinâmico com o intuito inicial de afastar a frequência

de ressonância das frequências de trabalho dos transdutores, o que é feito através

da maximização de seus autovalores, de forma que a estrutura possa operar

em modo quasi -estático. Finalmente o problema dinâmico propriamente dito

é abordado, através da maximização e minimização das amplitudes de vibração

num determinado modo de vibrar (i.e., o projeto do modo de vibrar), além da

maximização do CAEM, de forma a garantir que os modos projetados ofereçam

também uma conversão de energia maximizada.
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Neste capítulo serão apresentadas as formulações utilizadas para os problemas

de otimização de estruturas piezelétricas laminadas considerando seus requisitos

estáticos, quasi -estáticos, e dinâmicos.

3.1 Projeto de Transdutores Piezelétricos

Estáticos e Quasi -Estáticos

O projeto de atuadores piezelétricos laminados estáticos fora previamente

apresentado por Kögl e Silva (2005), que projetam atuadores laminados através de

aplicação de carga elétrica nos eletrodos do transdutor. A primeira abordagem

deste trabalho visa o aperfeiçoamento e generalização da função multiobjetivo

proposta por Kögl e Silva (2005) para o projeto de atuadores piezelétricos

acionados por potencial elétrico e também sensores piezelétricos laminados.

Adicionalmente, considerando-se também a maximização de autovalores,

define-se uma extensão da função objetivo de Kögl e Silva (2005), incluindo a

maximização da frequência de ressonância, de forma que, ajustando o coeficiente

de peso relativo a frequência de ressonância, aborda-se tanto o projeto de

transdutores estáticos quanto quasi -estáticos.

A seguir são apresentados os subproblemas envolvidos neste projeto auxiliado

pelo MOT.

3.1.1 Maximização da Transdução Média

A quantificação da relação entre deslocamentos de saída e carga ou tensão elétrica

aplicada, no caso de um atuador, ou entre a tensão elétrica de saída e tensão

mecânica aplicada é dada pela transdução média. A transdução média L21

descreve a conversão de energia elétrica em energia elástica e vice-versa utilizando

dois casos de carga eletromecânicos distintos para a mesma estrutura. Através da

escolha correta desses casos de carga, a transdução média torna-se proporcional

ao deslocamento ui desejado, pela aplicação de uma carga elétrica ou potencial

elétrico, ou ainda, proporcional à tensão de saída no caso de um sensor, pela

aplicação de uma carga mecânica. A transdução média é obtida através do

teorema da reciprocidade piezelétrica (NOWACKI, 1979), como descrito por Silva

e Kikuchi (1999a).

Em analogia ao teorema da reciprocidade elástica descrita por Betti

apud Kögl e Silva (2005), o teorema da reciprocidade piezelétrica pode ser
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q1 ou ϕ1, ωi

Γt1

t1

(a) Caso de carga 1

q2 ou ϕ2, ωi

Γt2

t2

(b) Caso de carga 2

Figura 3.1: Teorema da reciprocidade piezelétrica.

obtido através da consideração de dois estados piezelétricos (σ1,ε1,D1,E1) e

(σ2,ε2,D2,E2), causados por dois diferentes conjuntos de condições de contorno

(casos de carga). Com as equações constitutivas, (Eq. (A.18), encontrada no

Apêndice A), considerando também a simetria das matrizes ‘C’ e ‘ǫ’, e, fazendo

a integração no domínio Ω e as devidas considerações matemáticas, tem-se que

(SILVA; NISHIWAKI; KIKUCHI, 2000):

L12 =

∫

Γt1

tT1 u2dΓ−

∫

Γq1

q1ϕ2dΓ =

∫

Γt2

tT2 u1dΓ−

∫

Γq2

q2ϕ1dΓ = L21 (3.1)

Através de uma escolha apropriada de dois casos de carga, o valor da

transdução média L21 torna-se igual ao deslocamento de saída desejado u1 (no

caso de um atuador), ou proporcional à tensão de saída no eletrodo ϕ̄ (no caso

do projeto de um sensor).

Considerando os dois casos de carga da Fig. 3.2, no primeiro caso, uma carga

q1 ou potencial ϕ1 é aplicada nos eletrodos ligados ao domínio de projeto, gerando

um campo de deslocamentos u1 e um potencial ou carga elétrica, respectivamente.

No segundo caso, forças unitárias F2, (‘carregamento virtual’) são aplicadas nos

pontos Ai, enquanto q2 = 0, o que resulta num campo de deslocamentos u2 e

num potencial ϕ2. A força F2 é aplicada na direção e posição do deslocamento

de saída u1 desejado. Com t1 = 0, q2 = 0 e |F2| = 1, obtém-se:

L21 =

∫

Γt2

tT2 u1dΓ = uA
1 (3.2)

Maximizar a transdução média L21 é, assim, uma maneira conveniente de
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PSfrag replacemen

A1A2

A3

q1 ou ϕ Γu

u11
u12

u13

(a) Caso de carga 1 (carga ou tensão
elétrica aplicada e deslocamentos de
saída observados)

A1A2

A3

q2 = 0 Γu

F21

F22

F23

(b) Caso de carga 2 (forças aplicadas
nos pontos em que os deslocamentos de
saída devem ser maximizados)

Figura 3.2: Casos de carga 1 e 2 para cálculo da transdução média L21 no caso
de um atuador.

maximizar o valor do deslocamento de saída uA
1 indiretamente, através da ação

da força F2i como carregamento virtual, tornando possível a obtenção de uma

formulação integral para o deslocamento de saída. É importante notar que ao

final do processo de otimização, o valor de L21 deve ser positivo para que o

deslocamento de saída ocorra na direção especificada por F2i . Esta formulação

tanto para o caso de excitação por carga elétrica quanto por potencial elétrico

(SILVA; NISHIWAKI; KIKUCHI, 2000).

A1A2

A3

ϕ1

q1 = 0 Γu

F11

F12

F13

(a) Caso de carga 1 (forças aplicadas
nos pontos de sensoreamento)

q2

Γu

(b) Caso de carga 2 (carga unitária
aplicada para visualização da tensão de
saída gerada)

Figura 3.3: Casos de carga 1 e 2 para cálculo da transdução média L21 no caso
de um sensor.

Analogamente, alterando-se os casos de carga, como mostrado na Fig. 3.3, é

possível tornar L21 proporcional ao potencial elétrico para uma determinada força

ou pressão aplicadas. Para o caso do sensor, é necessário analisar o primeiro
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membro da Eq. (3.1), assim, da mesma forma que aplicamos uma força F1

para maximizar os deslocamentos na direção deste vetor, podemos considerar

a aplicação de uma carga unitária negativa q2 para maximização do potencial

elétrico de saída. Assim, temos que:

L21 = −

∫

Γt2

q2ϕ1dΓ = ϕ1 (3.3)

Desta forma, ao maximizar L21 no projeto de um transdutor piezelétrico,

pode-se tanto maximizar o desempenho de atuadores como o de sensores.

3.1.2 Minimização da Flexibilidade Média

No caso de uma estrutura não-laminada ou então, se todas as camadas da

estrutura participarem no processo de otimização, o máximo deslocamento de

saída será obtido quando a rigidez tender a zero. Embora matematicamente

este resultado faça sentido, ela não possui fins práticos para uso na Engenharia.

Deste modo, para evitar que a estrutura se torne demasiadamente flexível, pode

ser necessário minimizar a flexibilidade média da mesma (SILVA; KIKUCHI, 1999b;

SILVA; NISHIWAKI; KIKUCHI, 2000), que é dada, em sua forma contínua, por:

L33 =

∫

Γt3

tT3 u3dΓ−

∫

Γq3

q3ϕ3dΓ (3.4)

A

F3

Γu

Figura 3.4: Caso de carga 3 para cálculo da flexibilidade média, L33.

O caso correspondente é mostrado na Fig. 3.4, na qual é possível notar a

aplicação de uma força F3 na direção em que se deseja minimizar a flexibilidade.
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3.1.3 Maximização de Autovalores

Finalmente, para compor o problema de otimização para um transdutor

piezelétrico quasi -estático, é necessário mencionar a maximização de autovalores,

cujo intuito é garantir o aumento da estabilidade da estrutura, afastando a

frequência de ressonância do regime operacional ao qual o transdutor estará

sujeito.

A maximização de autovalores é discutida anteriormente na literatura por

Diaz e Kikuchi (1992), Ma, Kikuchi e Cheng (1995), Pedersen (2000), e Allaire,

Aubry e Jouve (2001), entre outros. No caso quasi -estático, a maximização

de autovalores pode ser feita maximizando-se diretamente a produtória dos

autovalores:

n∏

i=1

λi (3.5)

ou, aplicando as propriedades de logaritmos, a seguinte somatória:

n∑

i=1

ln(λi). (3.6)

3.1.4 Função Multiobjetivo para o Problema de OT

Estático e Quasi-estático

Assim, tendo definido os problemas de transdução média, flexibilidade média, e

autovalores, é possível expressar a função multiobjetivo para o projeto estático e

quasi -estático de transdutores piezelétricos como:

Fq =
L21

w21

L33
w33

[
n∏

i=1

λi

]wλ

(3.7)

ou, generalizando a função através das propriedades de logaritmos, pode-se obter,

alternativamente:

F ′

q = w21lnL21 − w33lnL33 +
n∑

i=1

[wλlnλi] (3.8)

em que w21, w33, e wλ são coeficientes de peso que definem a maneira com que

a função objetivo pondera os problemas de otimização envolvidos. As expressões

das Eqs. (3.7) e (3.8) são válidas para o caso de atuador acionado por carga
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elétrica ou sensor acionado por força ou pressão mecânica. Para o caso específico

de um atuador acionado por potencial elétrico, a função multiobjetivo é escrita

da seguinte forma:

Fq =
u1

w21

L33
w33

[
n∏

i=1

λi

]wλ

(3.9)

ou, através das propriedades de logaritmos:

F ′

q = w21lnu1 − w33lnL33 +
n∑

i=1

[wλlnλi] (3.10)

O problema de otimização, por sua vez, é definido por:

maximizar: Fq(ρ1,ρ2)

ρ1(x), ρ2(x)

sujeito a: para caso de carga 1:

A(u1,w1)− B(w1, ϕ1) = 0

B(u1,φ1) + C(ϕ1, φ1) = Lq(q̄1,φ1)

para caso de carga 2:

A(u2,w2)− B(w2, ϕ2) = Lt(t̄2,w2)

B(u2,φ2) + C(ϕ2, φ2) = 0

para caso de carga 3:

A(u3,w3)− B(w3, ϕ3) = Lt(t̄3,w3)

B(u3,φ3) + C(ϕ3, φ3) = 0

para análise modal:

M(üm,wm) + A(um,wm)− B(wm, ϕm) = 0

B(um,φm) + C(ϕm, φm) = 0

0 ≤ ρ1(x) ≤ 1

0 ≤ ρ2(x) ≤ 1

Θ0 ≤ Θ(ρ1) =
1

V

∫

V

ρ1dV ≤ Θ1

(3.11)

em que: ρ1(x) é a variável de projeto referente à distribuição de pseudo-densidades

de material piezelétrico, ρ2(x) é a variável de projeto responsável pela

representação da polarização do material (sendo 1 para polarização positiva e
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0 para polarização negativa), V é o volume do domínio de projeto, Θ é a fração

de volume,
{
Θ0,Θ1

}
∈ [0,1] são os limites inferior e superior restringindo a

quantidade de material piezelétrico na camada piezelétrica, e A(.), B(.), C(.),

Lt(.), Lq(.), e M(.) são os operadores integrais definidos na Eq. (A.37) e que

definem o equilíbrio piezelétrico como na Eq. (A.38). As restrições de caixa

para as variáveis ρ1(x) e ρ1(x) representem o domínio no qual as mesmas estão

definidas. Finalmente, os casos de carga 1 e 2 correspondem aos casos utilizados

para o cálculo da transdução média, o caso de carga 3 é utilizado para o cálculo da

flexibilidade média, e a análise modal é necessária para o cálculo dos autovalores

do problema.

3.2 Formulação para o Projeto Dinâmico de

Transdutores

A seguir são descritas os conceitos envolvidos na formulação de OT utilizada para

o projeto de transdutores piezelétricos dinâmicos, e, em seguida, será apresentada

a proposta de formulação aplicável ao problema dinâmico de autovalores,

autovetores e CAEM. Para definir este problema de OT é necessário definir

os conceitos de otimização de autovetores, e maximização do CAEM.

3.2.1 Otimização de Autovetores

Neste trabalho, o projeto dinâmico de transdutores piezelétricos considera,

adicionalmente ao problema de otimização de autovalores, seus respectivos

autovetores, viabilizando uma maior potencialidade no estabelecimento de

requisitos dinâmicos para o projeto de transdutores piezelétricos. O projeto da

totalidade de um autovetor é um problema bastante complexo dado o número

de condições a serem atendidas, assim, torna-se inviável o projeto de uma

estrutura com um autovetor completamente arbitrário, i.e., um autovetor com

um grande número ou mesmo a totalidade de componentes projetada. No

entanto, esse detalhamento é desnecessário na maioria dos projetos envolvendo

transdutores piezelétricos, pois na quase totalidade dos casos deseja-se maximizar

e minimizar a amplitude de vibração em determinadas porções dos domínios,

sendo o comportamento da porção restante do domínio indiferente ao projetista

(MAEDA et al., 2006).

Assim, ao se maximizar e minimizar as amplitudes em determinados pontos da

estrutura, um controle satisfatório e suficiente para a maioria das aplicações pode
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φA,1

φB,1

(a) Resultado desejável

φA,2

φB,2

(b) Resultado indesejável

Figura 3.5: Possíveis resultados para o projeto de estruturas com otimização
de autovetor.

ser atingido. Para a otimização de autovetores, Maeda et al. (2006) apresenta

uma generalização do conceito de energia mútua para o caso de autovetores.

Pode-se definir então LΦ
i como:

LΦ
i =

∫

Γ

(
tTi φj

)2
dΓ (3.12)

em que φj é o j-ésimo autovetor da estrutura e ti corresponde ao i-ésimo

carregamento aplicado à estrutura de modo que LΦ
i seja proporcional à amplitude

de vibração no ponto de aplicação de ti no j-ésimo modo de vibrar da estrutura.

Portanto, a função objetivo para o problema de autovetores pode ser expressa

da seguinte forma:

Fφ,j =

∏nmax

k=1

∫

Γ

(
tj,kφj

)2
dΓ

(
∏nmin

l=1

∫

Γ

(
tj,lφj

)2
dΓ
)a (3.13)

em que tj,k e tj,l são carregamentos virtuais aplicados nos pontos do domínio nos

quais se deseja maximizar ou minimizar as amplitudes de vibração do j-ésimo

autovetor. Além disso, nmax e nmin são o número de pontos nos quais as

amplitudes são maximizadas ou minimizadas, respectivamente, e, a é um expoente

escolhido de forma que o numerador e denominador da fração tenham a mesma

ordem de grandeza, i.e., de maneira que a os gradientes da função objetivo tenham

a mesma ordem de grandeza, e os problemas de maximização e minimização das

amplitudes de vibração no projeto do autovetor sejam igualmente considerados

pelo algoritmo de otimização.

A utilização de uma função objetivo baseada em somatória foi evitada uma

vez que esta função não garante que todos os pontos sejam adequadamente

levados em conta pelo processo de otimização. Por exemplo, considere que
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desejamos projetar uma estrutura cujo modo de vibrar se assemelhe ao mostrado

na Fig. 3.5(a) e uma função objetivo baseada em somatória seja utilizada. O

projeto será apenas parcialmente satisfeito se um caso de carga apresentar valor

demasiadamente pequeno em relação aos demais, uma vez que na somatória,

mesmo que um termo assuma valor nulo, o cômputo geral ainda pode ser

maximizado, o que pode levar a resultados como mostrado na Fig. 3.5(b).

Entretanto, ao utilizar uma função objetivo baseada em produtória, quando um

caso de carga começa a decair, a função objetivo é imediatamente penalizada.

Assim, uma função baseada em produtória mostra melhores resultados para a

otimização de autovetores aplicada ao projeto de transdutores com múltiplos

casos de carga, aumentando a probabilidade de satisfazer os requisitos iniciais do

projeto.

Algebricamente, equivale a dizer que, os resultados da Fig. 3.5(a) e da

Fig. 3.5(b) podem ser indiferentes entre si, caso uma função somatória seja

utilizada:

φA,1 + φB,1 ≤ φA,2 + φB,2 (3.14)

mas, caso uma função objetivo baseada em produtória seja empregada, o modo

ilustrado na Fig. 3.5(a) deverá ser favorecido pelo algoritmo de otimização, uma

vez que:

φA,1φB,1 ≥ φA,2φB,2. (3.15)

Considerando, por exemplo, que numa determinada iteração, i, do algoritmo

de OT o modo de vibrar seja o mostrado na Fig. 3.5(a), as funções objetivo

baseadas em somatória (F s
i ) e produtória (Fp

i ) assumem os seguintes valores:

F s
i =φA,1 + φB,1

Fp
i =φA,1φB,1

(3.16)

considerando ainda que no caso da Fig. 3.5(a), as amplitudes de vibração nos dois

pontos tenham o mesmo valor φ:

F s
i =2φ

Fp
i =φ2

(3.17)

e, finalmente, considerando que na iteração i + 1 a nova topologia cause um
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aumento δφ numa das amplitudes de vibração e uma diminuição de mesma

amplitude δφ na outra, os valores das funções objetivo serão alterados:

F s
i+1 =(1 + δ)φ+ (1− δ)φ = 2φ

Fp
i+1 =(1 + δ)φ(1− δ)φ = (1− δ2)φ2.

(3.18)

Assim, como F s
i = F s

i+1, a função somatória é indiferente entre resultados das

Figs. 3.5(a) e 3.5(b), ao passo que Fp
i > Fp

i+1, mostra que a função produtória

tende a favorecer o resultado da Fig. 3.5(a), sendo, portanto, mais apropriada ao

problema de otimização.

No entanto, analisando a função objetivo baseada em produtória, é possível

ainda, através da propriedade de logaritmos, propor uma função objetivo

utilizando somatória que tenha o mesmo efeito. A expressão da função somatória

equivalente é dada por:

F ′

φ,j = lnFφ,j =
nmax∑

k=1

ln
(
tj,kφj

)2
−

nmin∑

l=1

ln
(
tj,lφj

)2a
(3.19)

Generalizando o conceito da energia mútua para autovetores, as seguintes

funções auxiliares podem ser definidas:

LΦ
j,k =

∫

Γ

(
tTj,kφj

)2
dΓ; LΦ

j,l =

∫

Γ

(
tTj,lφj

)2
dΓ (3.20)

em que as cargas tj,k e tj,l são carregamentos auxiliares nos pontos em que

se deseja maximizar e minimizar as amplitudes de vibração do j-ésimo modo,

respectivamente, sendo nmax e nmin a quantidade de pontos em que essas cargas

são aplicadas. Assim:

F ′

φ,j =
nmax∑

k=1

ln
(
LΦ
j,k

)
−

nmin∑

l=1

ln
(
LΦ
j,l

)a
. (3.21)

3.2.2 Otimização de Autovalores

A otimização de autovalores no projeto de uma estrutura clássica ou tradicional

está comumente associada à maximização de sua frequência de ressonância,

de forma que em seu regime operacional o fenômeno não se manifeste, o que

garante um aumento da estabilidade da estrutura. No entanto, no campo de

estruturas inteligentes, a otimização de autovalores não necessariamente refere-se



77

à prevenção do fenômeno da ressonância, uma vez que, em determinados casos,

há o interesse direto na ressonância da estrutura e deseja-se que a frequência de

ressonância assuma um valor específico ou então que seus valores sejam baixos,

de forma que a sua manifestação seja mais frequente.

No caso em que se deseja ‘sintonizar’ a estrutura em uma determinada

frequência, supõe-se que o transdutor oscile na sua j-ésima frequência de

ressonância, ωj, e, para que a condição desejada seja satisfeita, seu valor deve

ser igual à frequência de excitação do sistema ωe. Assim, o projeto da estrutura

busca igualar a j-ésima frequência de ressonância do sistema, ωj , com a frequência

de excitação, ωe, para o mesmo.

Ma, Kikuchi e Cheng (1995) propõem o conceito de ‘autovalor médio’ (do

inglês “mean eigenvalue”) para a OT com problemas de autovalores. O ‘autovalor

médio’ é uma combinação de múltiplos autovalores e o problema de otimização

para o caso de minimizar a distância de um autovalor em relação a um autovalor

previamente especificado. Baseando-se na idéia do ‘autovalor médio’, define-se a

função Λ′
j :

Λ′

j =

[

1 +

(
λalvo − λj

λalvo

)2
]−1

(3.22)

em que λalvo e λj são os j-ésimos autovalores desejado e calculado,

respectivamente, e o valor de Λ′
j é máximo quando λj tende ao valor de λalvo.

O termo unitário da expressão tem a função de garantir a validade da função

mesmo na igualdade entre os autovalores, λalvo = λj.

3.2.3 Maximização do Coeficiente de Acoplamento

Eletromecânico

A contribuição de cada modo de ressonância para o sistema quando uma tensão

elétrica alternada é aplicada nos eletrodos de um transdutor piezelétrico é um

importante parâmetro a ser avaliado. Através da avaliação do CAEM é possível

determinar quais modos de vibrar serão predominantes em uma determinada

estrutura. Ao maximizar o valor do CAEM para um determinado modo de vibrar,

aumenta-se a contribuição específica deste modo.

De fato, a expressão para cálculo do CAEM para o caso específico de pistões

planos requer o conhecimento das frequências de ressonância e antiressonância

do transdutor (NAILLON; COURSANT; BESNIER, 1983). Esta simplificação é
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ωj

tmax
j,k=1

tmax
j,k

tmax
j,k=nmax

tmin
j,l=1

tmin
j,l

tmin
j,l=nmin

Ak=1

Ak

Ak=nmax

Bl=1

Bl

Bl=nmin

Figura 3.6: Problema de projeto para maximização e minimização de
amplitudes de vibração em múltiplas regiões de uma estrutura.

principalmente voltada ao cálculo experimental do CAEM. Neste trabalho, no

entanto, a formulação mais genérica é utilizada, conforme mostrado na Eq. (A.75).

Assim o cálculo do CAEM é simplificado através da utilização do MEF.

3.2.4 Função Multiobjetivo para o Problema de

Autovalores, Autovetores, e CAEM

Assim, combinando-se os problemas de autovetor, autovalor, e CAEM, a seguinte

função objetivo pode ser definida:

Fd =

[
n∏

j=1

Fd1,j

]

(L33)
−w33

=

[
n∏

j=1

(Fφ,j)
wφ,j

(
k2
j

)wk,j
(
Λ′

j

)wλ,j

]

(L33)
−w33

(3.23)

em que L33, Fφ,j, Λ′
j , e k2

j são definidos em Eq. (3.4), Eq. (3.13), Eq. (3.22), e

Eq. (A.75), respectivamente, e n corresponde ao número de modos envolvidos no

problema de otimização. É importante notar que o cálculo da flexibilidade média

não leva em conta as propriedades dinâmicas da estrutura, tratando-se assim,

de uma medida estática, mesmo quando aplicado a este problema de otimização.

No entanto, conforme enfatizado por Maeda et al. (2006), a consideração da

flexibilidade média numa abordagem dinâmica é desnecessária, uma vez que

para o caso dinâmico, o projeto de autovalores e autovetores assumem um papel

preponderante, sendo a flexibilidade média um requisito adicional, que embora

avaliado estaticamente, continua sendo válido para o projeto de modos de vibrar.

Através das propriedades de logarítmos, é possível generalizar a função
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objetivo como uma somatória:

F ′

d =

[
n∑

j=1

[
wφ,jF

′

φ,j + wk,jln(k
2
j ) + wλ,jln(Λ

′

j)
]

]

− w33ln(L33) (3.24)

O problema de otimização é então definido como:

maximizar: F ′

d(ρ1,ρ2)

ρ1(x), ρ2(x)

sujeito a: para os casos de carga auxiliares k = 1, . . . ,nmax:

A(uk,wk)− B(wk, ϕk) = Lt(t̄k,wk)

B(uk,φk) + C(ϕk, φk) = 0

para os casos de carga auxiliares l = 1, . . . ,nmin:

A(ul,wl)− B(wl, ϕl) = Lt(t̄l,wl)

B(ul,φl) + C(ϕl, φl) = 0

para minimização da flexibilidade média:

A(uL33 ,wL33)− B(wL33 , ϕL33) = Lt(t̄L33 ,wL33)

B(uL33 ,φL33) + C(ϕL33 , φL33) = 0

para análise modal:

M(üm,wm) + A(um,wm)−B(wm, ϕm) = 0

B(um,φm) + C(ϕm, φm) = 0

0 ≤ ρ1(x) ≤ 1

0 ≤ ρ2(x) ≤ 1

Θ0 ≤ Θ(ρ1) =
1

V

∫

V

ρ1dV ≤ Θ1

(3.25)

em que os casos de carga auxiliares k e l correspondem à aplicação das cargas

virtuais auxiliares nos pontos em que se deseja maximizar ou minimizar as

amplitudes de vibração do j-ésimo modo de vibrar da estrutura. Demais termos

foram definidos anteriormente.
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4 Metodologia de Implementação

Numérica e Validação

Experimental

Neste capítulo serão apresentados e discutidos a implementação do algoritmo

de elementos finitos para placas piezelétricas, os algoritmos de otimização

topológica para os problemas anteriormente definidos, a utilização da técnica da

projeção para processamento dos resultados e atenuação de problemas comuns

em algoritmos de OT, o cálculo das sensibilidades e, finalmente, a metodologia

para construção e caracterização de transdutores piezelétricos para verificação

dos resultados computacionais.

4.1 Modelagem de Placas Piezelétricas

Laminadas Através do Método dos Elementos

Finitos

Dada a generalidade do MOT, é esperado que os transdutores projetados

apresentem uma complexidade que inviabilizem sua análise por outro meio que

não seja através de um método também genérico como o MEF (BATHE, 1996).

Entre as diferentes teorias para se formular o MEF piezelétrico que incluem

o princípio de Hamilton (TIERSTEN, 1967), o princípio dos trabalhos virtuais

para meios piezelétricos (ALLIK; HUGHES, 1970), neste projeto, a opção será a

formulação integral baseada no método de resíduos ponderados de Gaul, Kögl e

Wagner (2003), conforme proposto por Kögl e Bucalem (2005b).

A modelagem de placas neste trabalho será feita adotando-se um modelo

de Reissner-Mindlin, que permite o estudo tanto de placas delgadas quanto

moderadamente espessas. Apesar de mais genérico, o MEF aplicado ao modelo

de Reissner-Mindlin está sujeito ao problema conhecido como ‘travamento

por cisalhamento’, ou “shear locking”. Existem duas principais abordagens

encontradas na literatura para a lidar com este problema:
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• Integração reduzida, que consiste, basicamente, na utilização de um

número de pontos de Gauss menor do que o necessário para a obtenção

do valor exato da integral numérica avaliada;

• Deformações naturais, ou “assumed natural strains”, que normalmente

não são deriváveis a partir dos deslocamentos obtidos pelo MEF.

Bathe (1996) enfatiza que a utilização de uma abordagem de integração

reduzida resolve o problema ao acrescentar um erro numérico à avaliação das

integrais, além de ocasionar os ‘modos de ampulheta’, que são modos de energia

nulos que inteferem nos resultados do MEF. Bathe e Dvorkin (1985) propõem

uma abordagem de deformações naturais denominada ‘interpolação mista das

componentes tensoriais’, ou “Mixed Interpolation of Tensorial Components”.

A abordagem proposta por Bathe e Dvorkin (1985) é estendida para placas

piezelétricas por Kögl e Bucalem (2005b).

A importância da utilização de um elemento de placa de formulação genérica e

robusta em projetos através do MOT é enfatizada por Long, Loveday e Groenwold

(2009), que mostram que a utilização de modelos de Kirchhoff são insensíveis

a variação de espessura, produzindo topologias que independem desta variável.

Long, Loveday e Groenwold (2009) mostram ainda que a utilização da integração

reduzida sem controle de modos de ampulheta produz resultados espúrios na

OT, sendo inviável a sua utilização. Dentre os elementos testados por Long,

Loveday e Groenwold (2009), os que se mostraram adequados para o uso no

projeto utilizando o MOT foram: modelos com integração reduzida e controle

de modos de ampulheta, e os modelos baseados em deformações naturais. O

modelo de deformações naturais testado pelos autores foi justamente o modelo

de Bathe e Dvorkin (1985), cuja extensão para placas piezelétricas de Kögl e

Bucalem (2005b) é empregada neste trabalho.

O elemento de placa piezelétrica utilizado neste trabalho (KÖGL; BUCALEM,

2005b) é mostrado na Fig. 4.1, em que: ui, vi, e wi são os deslocamentos nas

direções X, Y , e Z, respectivamente; θix e θiy são as rotações em torno dos eixos X

e Y , respectivamente, ϕi
m são os potenciais elétricos na linha média do elemento;

e ∆ϕ(e) é o potencial elétrico no eletrodo superior do elemento.

Ainda sobre a modelagem de placas laminadas, é necessário fazer uma breve

introdução às teorias para a simulação de estruturas laminadas disponíveis na

literatura. As duas principais abordagens utilizadas são:

• Teoria da camada simples equivalente (Fig. 4.2(a)), segundo a qual,
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Figura 4.1: Elemento de placa piezelétrica utilizado neste trabalho, com 4 nós,
6 graus de liberdade por nó e 1 grau de diferença de potencial definido para o

elemento.

(a) Teoria de camada
simples

(b) Teoria de camada
“Zig-Zag”

Figura 4.2: Deformações ao longo da espessura de placas compostas de acordo
com a teoria de camada simples e “Zig-Zag”.

uma variação suave do deslocamento ao longo da espessura é observado.

As propriedades utilizadas na simulação correspondem à uma média das

propriedades dos materiais de cada camada. Apesar de ser uma abordagem

de pequeno peso computacional, sua precisão é limitada;

• Teoria ‘Zig-Zag’ ou “Layer-wise” (Fig. 4.2(b)), na qual uma variação

suave ao longo da espessura é observada para cada camada indivualmente,

mas não na interface entre camadas adjacentes. Seu peso computacional

é maior, pois o número de elementos será tanto maior quando forem o

número de camadas da estrutura laminada, no entanto, seus resultados são

mais precisos.

Apesar do custo computacional mais elevado, a teoria “Zig-Zag” é utilizada

neste trabalho, tanto por causa de sua maior precisão, mas também pela maior

facilidade na avaliação da sensibilidade do elemento, que é feita diretamente

através das matrizes dos elementos em cada camada. É importante salientar que
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na teoria “Zig-Zag”, embora a representação dos deslocamentos seja precisa, a

análise das tensões de cisalhamento pode ser prejudicada, levando à necessidade

de adoção de outras abordagens para avaliá-las (CARRERA, 2003), o que, no

entanto, não é necessário neste trabalho.

Para um entendimento mais aprofundado e completo sobre o MEF aplicado

neste trabalho e também na modelagem de placas laminadas, o leitor é convidado

a consultar os Apêndices A e B.

4.2 Implementação do MEF

A implementação do MEF considerou inicialmente o elemento de placa estrutural

baseado na formulação MITC (BATHE; DVORKIN, 1985; BATHE, 1996). Em

seguida, implementou-se o elemento de placa piezelétrica proposto por Kögl e

Bucalem (2005b). As validações do elemento finito de placa estrutural e de placa

piezelétrica podem ser vistos no Apêndice C.

A implementação foi realizada com o auxílio do software matemático

Matlab que possui diversas ferramentas e operações para cálculos com matrizes,

matrizes esparsas, solucionadores para problemas de autovalor e autovetor.

A implementação do algoritmo de MEF foi realizado utilizando os recursos

para matrizes esparsas e o problema de autovalores e autovetores emprega o

precondicionamento de Choleski.

Através das equações de equilíbrio do MEF é possível reescrever as

quantidades e grandezas previamente descritas na forma integral, para o cálculo

através dos resultados do MEF.

Assim, a transdução média pode ser descrita como:

L21 = ÛT
2 F̂1 = ÛT

2KÛ1 =

[

û2

ϕ̂2

]T [

Kuu Kuϕ

KT
uϕ Kϕϕ

][

û1

ϕ̂1

]

(4.1)

Apesar da definição de transdução média requerer a aplicação de cargas

elétricas, através da utilização de multiplicadores de Lagrange é possível derivar

o mesmo conceito prescrevendo tensões elétricas nos casos de carga.

A utilização de multiplicadores de Lagrange para prescrição de valores de

tensão elétrica nos eletrodos do transdutor (ou para a prescrição de valores nos

graus de liberdade em qualquer problema de MEF, como na adesão perfeita entre

placas, utilizada neste trabalho) é feita através da adição de linhas e colunas
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na matriz de rigidez do problema. Essas linhas e colunas possuem valores nulos

em todas as posições, exceto pela posição correspondente ao grau de liberdade

desejado (BATHE, 1996). Assim, a equação de equílíbrio do MEF passa a ser

escrita como:
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ou K′Û′ = F̂′

(4.2)

em que n é o número de restrições necessárias à prescrição de potencial elétrico

em todos os elementos e ψi são os vetores com todos elementos nulos, exceto pelo

i-ésimo elemento, que tem valor unitário. Assim, o vetor F̂′ contém os valores

dos potenciais elétricos como um carregamento aplicado ao sistema.

Multiplicadores de Lagrange também podem ser utilizados para estabelecer

as restrições entre graus de liberdade distintos, como necessário para a

implementação da adesão entre placas numa estrutura laminada, uma vez que

deslocamentos e rotações entre camadas adjacentes são interdependentes. Neste

caso, para igualar os deslocamentos z entre duas placas adjacentes, supondo que

esses deslocamentos sejam o j-ésimo e o k-ésimo grau de liberdade do sistema, a

linha a ser adicionada deverá ter os valores 1 e −1 na j-ésima e k-ésima posição,

respectivamente, enquanto a posição correspondente no vetor F̂ deve ter o valor

0, de forma que ao solucionar o MEF, a equação uj − uk = 0 seja obedecida, o

que corresponde à igualdade uj = uk. A imposição da adesão entre placas através

de multiplicadores de Lagrange é mostrada no Apêndice A.5.1.

Com a prescrição dos graus de liberdade de potencial elétrico, a quantificação

de L21 para o caso de um atuador acionado por potencial elétrico tem sua

expressão dada por:

L21 = LT Û1 (4.3)

em que L é um vetor auxiliar com todos elementos nulos, exceto pela i-ésima

posição que possui valor unitário, correspondente ao grau de liberdade de
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deslocamento do vetor Û1 que se deseja maximizar.

Adicionalmente, alterando-se os casos de carga, é possível tornar L21

proporcional ao potencial elétrico para uma determinada força ou pressão

aplicadas, conforme mostrado na Seção 3.1.1. Desta forma, ao maximizar L21 no

projeto de um transdutor piezelétrico, pode-se tanto maximizar o desempenho de

atuadores como o de sensores.

De maneira similar, L33 pode ser avaliado numericamente:

L33 = ÛT
3KÛ3 =

[

û3

ϕ̂3

]T [

Kuu Kuϕ

KT
uϕ Kϕϕ

][

û3

ϕ̂3

]

(4.4)

Além disso, para o projeto dinâmico de transdutores piezelétricos, é necessário

reescrever, utilizando as equações do MEF, a extensão do conceito de energia

mútua para o problema de projeto de autovetores, e a expressão genérica do

CAEM.

A extensão do conceito de energia mútua para o problema de autovalores, LΦ
i

pode ser calculado numericamente através de:

LΦ
i = F̂T

i Φj = ÛT
i KΦj (4.5)

em que Φj é o j-ésimo autovetor obtido na análise modal do MEF. Finalmente,

k2 pode ser calculado como:

k2 =
E2

em

EeEm

=
(ΦuKuϕΦϕ)

2

(
ΦT

ϕKϕϕΦϕ

) (
ΦT

uKuuΦu

) (4.6)

em que Φu e Φϕ são os componentes do autovetor correspondentes somente aos

graus de liberdade mecânicos e elétricos, respectivamente.
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4.2.1 Condicionamento Numérico do Problema

É conhecido da aplicação do MEF na simulação de transdutores piezelétricos que o

mesmo representa um problema mal-condicionado numericamente. As grandezas

mecânicas e elétricas, quando avaliadas no Sistema Internacional de Unidades

(SI), possuem valores de várias ordens de magnitude de diferença, uma vez que,

por exemplo, o módulo de elasticidade de materiais estruturais possui escala de

GPa, ou 109, ao passo que uma grandeza elétrica, como a constante dielétrica,

possui valores de 10−12, o que representa, diferença de grandezas da ordem de

1020 na matriz de rigidez do sistema.

Como forma de atenuar os problemas causados pelo mal-condicionamento

numérico, intrínseco à aplicação do MEF a transdutores piezelétricos, é utilizado

neste trabalho um sistema de unidades alternativo, mostrado na Tab. 4.1, que

busca minimizar esse problema. A abordagem de alteração de unidades para

melhoria do condicionamento numérico do problema é utilizada por Cardoso e

Fonseca (2004) de acordo com a proposta de Qi, Fang e Yao (1997).

Tabela 4.1: Conversão de grandezas para o sistema de unidades alternativo.

Grandeza SI Sistema Alternativo

Massa [kg] 103 [g]

Comprimento [m] 103 [mm]

Tempo [s] 103 [ms]

Corrente Elétrica [A] 106 [µA]

Coeficiente Elástico [N ]
[mm]2

1 [g]
[mm][ms]2

Coeficiente Piezelétrico [A][s]
[m]2

103 [µA][ms]
[mm]2

Densidade [kg]
[m]3

10−6 [g]
[mm]3

Tensão elétrica [V ] 10−6 [g][mm]2

[µA][ms]3

Carga elétrica [C] 109 [µA]
[ms]



87

4.3 Problemas de Otimização na Forma Discreta

Nesta seção, os problemas de otimização, previamente definidos na sua forma

contínua e integral e mostrados no Capítulo 3, serão apresentados em sua forma

discreta.

4.3.1 Formulação Discreta do Problema Estático e

Quasi-Estático

Nesta subseção, a função multiobjetivo e o problema de otimização para o

problema estático e quasi -estático, previamente mostrados em sua formulação

contínua, serão apresentadas em seu formato discreto, viabilizando o seu cálculo

através dos resultados obtidos através do MEF. A função multiobjetivo para o

projeto estático e quasi -estático de transdutores piezelétricos é dada por:

Fq =

(

ÛT
2KÛ1

)w21

(

ÛT
3KÛ3

)w33

[
n∏

i=1

λi

]wλ

(4.7)

ou, no caso específico do projeto de atuador acionado por potencial elétrico:

Fq =

(

LT Û1

)w21

(

ÛT
3KÛ3

)w33

[
n∏

i=1

λi

]wλ

(4.8)

e, alternativamente, através da soma de logaritmos, as expressões das Eqs. (4.7)

e (4.8) são reescritas como:

F ′

q =w21ln
(

ÛT
2KÛ1

)

− w33ln
(

Û3KÛ3

)

+ wλ

n∑

i=1

ln (λi) ou

w21ln
(

LT Û1

)

− w33ln
(

Û3KÛ3

)

+ wλ

n∑

i=1

ln (λi)

(4.9)

em que: Û1, Û2, e Û3 correspondem aos vetores de deslocamento calculados

através da aplicação das cargas F̂1, F̂2, e F̂3, respectivamente, que correspondem

aos casos de carga para o cálculo da transdução média e flexibilidade média,

conforme previamente mencionado, e K é a matriz de rigidez global do sistema.

Assim, o problema de otimização para transdutores piezelétricos estáticos e

quasi -estáticos é dado, por:



88

maximizar: Fq(d1,d2)

d1(ρ1),d2(ρ2)

sujeito a: K1Û1 = F̂1

K2Û2 = F̂2

K3Û3 = F̂3

(
−ω2M+K

) ˆ̂
U = 0

0 ≤ ρ1,i ≤ 1 para i = 1...nv

0 ≤ ρ2,i ≤ 1 para i = 1...nv

Θ0 ≤ Θ(ρ1) =

∑nv

i=1 ρ1,iVi
∑nv

i=1 Vi

≤ Θ1

(4.10)

em que nv é o número de elementos nas camadas de material piezelétrico e Vi é

o volume de cada elemento.

4.3.2 Formulação Discreta para o Problema de

Autovalores, Autovetores, e CAEM

Nesta subseção o problema de projeto dinâmico para autovalores, autovetores, e

CAEM será mostrado em sua forma discreta.

O sub-problema de autovetores, baseado em produtória e soma de logaritmos,

pode ser escrito em sua forma discreta como:

Fφ,j =

∏nmax

k=1

(

ÛT
j,kKΦj

)

[
∑nmin

l=1

(

ÛT
j,lKΦj

)]a

F ′

φ,j =
nmax∑

k=1

ln
(

ÛT
j,kKΦj

)

− a

nmin∑

l=1

ln
(

ÛT
j,lKΦj

)

(4.11)

A função multiobjetivo para este problema é dada, na sua forma baseada em

produtória, por:

Fd =

[
n∏

j=1

Fd,j

]

L33
−w33

Fd,j =

Fφ,j
wφ,j

(

(ΦT
u,jKuϕΦϕ,j)

2

(ΦT
ϕ,jKϕϕΦϕ,j)(ΦT

u,jKuuΦu,j)

)wk,j

([

1 +
(

λalvo,j−λj

λalvo,j

)2
])wλj

(4.12)

ou, alternativamente, através da soma de logaritmos:
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F ′

d =

[
n∑

j=1

F ′

d,j

]

− wL33ln(L33)

F ′

d,j =wφ,jF
′

φ,j + wk,jln

( (
ΦT

u,jKuϕΦϕ,j

)2

(
ΦT

ϕ,jKϕϕΦϕ,j

) (
ΦT

u,jKuuΦu,j

)

)

−wλ,jln

([

1 +

(
λalvo,j − λj

λalvo,j

)2
])

(4.13)

em que: j refere-se ao j-ésimo modo de vibrar, Φ é o autovetor resultante da

análise modal realizada através da aplicação do MEF e os subscritos u e ϕ

denotam os graus de liberdade mecânicos e elétricos do sistema.

sub-problema 1

su
b-

pr
ob

le
m

a
2

pontos ótimos
de Pareto

melhora no
sub-problema 1

melhora no
sub-problema 2

Curva ótima de Pareto

Figura 4.3: Curva ótima de Pareto.

Esta função objetivo procura forçar que cada sub-problema (i.e., cada ponto

em que se deseja que a amplitude de vibração seja maximizada ou minimizada)

seja, ao menos, minimamente considerada durante as iterações do algoritmo de

otimização. Adicionalmente, os sub-problemas de maximização de CAEM e de

autovalores são adicionados à função multiobjetivo. Portanto, é conveniente

discutir brevemente o conceito de ‘ótimo de Pareto’ (KOSKI, 1985), o qual

descreve uma curva, como a exemplificada na Fig. 4.3 para 2 sub-problemas,

na qual qualquer melhoria num sub-problema requer uma piora em outro

sub-problema, por exemplo, para que o sub-problema 1 melhore, o sub-problema

2, obrigatoriamente terá que piorar, e vice-versa. A curva de ótimo de Pareto

contém infinitas soluções e diferentes formulações de função multiobjetivo e
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combinação de parâmetros gerarão soluções encontradas nesta curva. No entanto,

para o problema de otimização em questão, qualquer ponto da curva de ótimo

de Pareto que o subproblema do projeto do modo de vibrar, a maximização

do CAEM ou o subproblema de autovalores deve ser evitada, uma vez que não

cumpre com os objetivos propostos. Assim, mesmo que diferentes soluções possam

ser obtidas através, por exemplo, de diferentes combinações de coeficientes de

ponderação, algumas delas não cumprem com os objetivos propostos para este

problema. Portanto, o algoritmo de otimização deste trabalho busca soluções

dentro do ótimo de Pareto que consideram, ao menos minimamente, todos

os pontos envolvidos no projeto do autovetor, a maximização do CAEM, e o

sub-problema de autovalores. Assim, para obter uma solução dentro do ótimo de

Pareto que cumpra os objetivos propostos, uma função multiobjetivo pode ser

definida utilizando algumas funções específicas como as funções logarítmicas ou

a multiplicação de duas ou mais funções objetivo (NISHIWAKI et al., 2001).

Assim, o problema de otimização para o projeto dinâmico de um transdutor

piezelétrico é dado por:

maximizar: Fd(d1,d2)

d1(ρ1),d2(ρ2)

sujeito a: KÛj,k = F̂j,k para k = 1...nmax

KÛj,l = F̂j,l para l = 1...nmin

KÛL33 = F̂L33

(
−ω2M+K

) ˆ̂
U = 0

0 ≤ ρ1,i ≤ 1 para i = 1...nv

0 ≤ ρ2,i ≤ 1 para i = 1...nv

Θ0 ≤ Θ(ρ1) =

∑nv

i=1 ρ1,iVi
∑nv

i=1 Vi

≤ Θ1

(4.14)

em que M é a matriz de massa do sistema.

O problema de inversão de modos (Seção 2.2.2) é monitorado através do MAC

(KIM; KIM, 2000), comparando dois autovetores consecutivos e verificando que a

alteração no mesmo ocorre de maneira suave e gradual ao longo das iterações de

OT, quando seu valor deve tender sempre à unidade.
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4.4 Implementação do MOT

Inicialização e entrada de dados

Solução do Sistema de Equações do MEF

Cálculo da Função Objetivo e das restrições

Convergência
sim

Saída de Resultados

não

Análise de Sensibilidade para as pseudo-densidades
(

∂F
∂ρ1

, ∂F
∂ρ2

)

Análise de Sensibilidade para as variáveis de projeto
(

∂F
∂d1

, ∂F
∂d2

)

Solução do Problema de Otimização Linear

Atualização das variáveis de projeto (d1, d2)

Atualização das pseudo-densidades (ρ1, ρ2)

Figura 4.4: Fluxograma do processo de otimização.

O fluxograma do algoritmo de otimização é mostrado na Fig. 4.4. Para os

cálculos através de MEF, os elementos de placa piezelétrica e de placa estrutural

são implementados conforme descrito nos Apêndices A e B, respectivamente.

A implementação permite o uso arbitrário de camadas elásticas e piezelétricas,

que deverão ser assumidas como perfeitamente aderidas, conforme proposto

no Apêndice A.5.1. As variáveis de projeto são as pseudo-densidades ρ1 e

polarização ρ2, que podem assumir diferentes valores, entre 0 e 1, em cada

elemento finito. Cálculos de MEF são realizados a cada iteração com os casos de

carga mencionados anteriormente de forma a se determinar a transdução média

L21, a flexibilidade média L33 da estrutura, e as frequências de ressonância.

Adicionalmente, ao incluir os autovetores no problema de otimização, de acordo

com a abordagem utilizando uma função produtória, torna-se necessária a solução

de n cálculos auxiliares de MEF, em que n corresponde ao número total de

pontos em que se deseja projetar o modo de vibrar da estrutura (maximizando

ou minimizando a sua amplitude de vibracão). Ou seja, para cada força virtual

aplicada no projeto de autovetores, um cálculo de MEF será necessário para o
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cálculo da função objetivo.

Dado o grande número de variáveis de projeto, o método da ‘PLS’

será utilizado para resolver o problema de otimização (HANSON; HIEBERT,

1981; VANDERPLAATS, 1984). As equações serão linearizadas através do

desenvolvimento da função objetivo e restrições em séries de Taylor até o termo

linear. Limites móveis adequados serão introduzidos para assegurar que as

variáveis de projeto não sejam alteradas mais do que 5–15% entre iterações

consecutivas. Um novo conjunto de variáveis de projeto deverá ser obtido a

cada iteração e a otimização prosseguirá até que a função objetivo atinja sua

convergência.

Para compreender a ideia básica da PLS, é possível analisar um problema

simples, com uma única variável. Suponha uma função não-linear de uma variável

como a mostrada na Fig. 4.5. É possível representar a função ao redor do ponto

ρ0 como uma série de Taylor, da seguinte forma:

f(ρ) = f(ρ0) +
∂f(ρ0)

∂ρ
(ρ− ρ0) +

∂2f(ρ)

∂ρ2
(ρ− ρ0)

2

2!
+ . . .

+ . . .+
∂Nf(ρ0)

∂ρN
(ρ− ρ0)

N !
+ ξ(ρ)

(4.15)

em que ξ(ρ) representa o erro de truncamento desta série de infinitos termos.

Considerando apenas o termo linear, da maneira que ocorre na PLS, a função é

aproximada por:

f̃(ρ) ≈ f(ρ0) +
∂f(ρ0)

∂ρ
(ρ− ρ0) (4.16)

que é válida ao redor de ρ0. Na Fig. 4.5 é possível notar que a escolha de limites

móveis inferior e superior adequados garante que a aproximação f̃(ρ) seja válida.

Seguindo a metodologia proposta pela PLS, é necessário resolver o problema

linearizado através da Programação Linear (PL), cuja solução fornecerá um novo

valor de ρ0, a ser utilizado como ponto central da aproximação linear na próxima

iteração do algoritmo.

4.5 Análise de Sensibilidade

Neste projeto, o problema de otimização deverá ser resolvido utilizando a PLS, o

que requer um conhecimento sobre as sensibilidades da função objetivo F e das

restrições em relação às variáveis de projeto ρ1 e ρ2. Para a restrição de volume,
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ρ

f(ρ)

f̃(ρ)

f(ρ)

ρ0

limite móvel
superior

limite móvel
inferior

Figura 4.5: Exemplo de linearização por série de Taylor de uma função
genérica, não-linear.

esse cálculo é facilitado, pois o volume é diretamente proporcional a ρ1 (densidade

do material) e independente de ρ2 (polarização da cerâmica).

4.5.1 Sensibilidade do Problema Estático e Quasi-Estático

A sensibilidade das funções objetivo Fq (baseada em multiplicação) e F ′
q (baseada

em soma de logaritmos) em relação a ρ (em que ρ pode ser ρ1 ou ρ2) são dadas

por:

∂Fq

∂ρ
=

(

w21L21
w21−1 ∂L21

∂ρ
λwλ

1 + L21
w21wλλ

wλ−1
1

∂λ1

∂ρ

)

L33

L33
2w33

+

−
(L21

w21λwλ

1 )w33L33
w33−1 ∂L33

∂ρ

L33
2w33

∂F ′
q

∂ρ
=

[
w21

L21

∂L21

∂ρ
−

w33

L33

∂L33

∂ρ

]

−
wλ

λ

∂λ

∂ρ

(4.17)

em que as derivadas de L21 (no caso de sensor ou atuador acionado por carga

elétrica) e L33 são dadas por:

∂L21

∂ρ
= −UT

1

∂Kuu

∂ρ
U2 (4.18)

∂L33

∂ρ
= −UT

3

∂Kuu

∂ρ
U3 (4.19)



94

e a sensibilidade de um autovalor λ é calculada através de (MAEDA et al., 2006):

∂λj

∂ρ
=

ΦT
j

[
∂K
∂ρ

− λj
∂M
∂ρ

]

Φj

ΦT
j MΦj

=
ΦT

j
∂K
∂ρ

Φj − λjΦ
T
j
∂M
∂ρ

Φj

ΦT
j MΦj

(4.20)

em que: Φj é o j-ésimo autovetor (modo de vibrar) obtido da equação de

autovalores (solução do problema harmônico dado pela Equação (A.63)):

(−λjM+K)Φj = 0, (4.21)

4.5.1.1 Cálculo de sensibilidade de L21 com aplicação de potencial
elétrico

No caso do projeto de atuadores acionados por aplicação de potencial elétrico, o

cálculo das sensibilidades é diferente do mostrado na Seção 4.5.1. A sensibilidade

de L21 em relação a variável ρ é dada por:

∂L21

∂ρ
=

∂F̂T
1 Û2

∂ρ
(4.22)

Realizando o cálculo de sensibilidade para a equação de equilíbrio do MEF

para o primeiro caso de carga (KÛ1 = F̂1):

KÛ1 − F̂1 = 0(cte.) ⇒
∂
(

KÛ1 − F̂1

)

∂ρ
= 0 (4.23)

que, expandido torna-se:

∂K

∂ρ
Û1 +K

∂Û1

∂ρ
−

∂F̂1

∂ρ
= 0 (4.24)

e, isolando o termo relativo à F̂1:

∂F̂1

∂ρ
=

∂K

∂ρ
Û1 +K

∂Û1

∂ρ
(4.25)

ou, isolando o termo referente à Û1:

∂Û1

∂ρ
= K−1

(

−
∂K

∂ρ
Û1 +

∂F̂1

∂ρ

)

(4.26)

De maneira análoga, deriva-se a sensibilidade para o equilíbrio do MEF para
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o segundo caso de carga (KÛ2 = F̂2):

KÛ2 − F̂2 = 0(cte.) ⇒
∂
(

KÛ2 − F̂2

)

∂ρ
= 0 (4.27)

que, expandido torna-se:

∂K

∂ρ
Û2 +K

∂Û2

∂ρ
−

∂F̂2

∂ρ
= 0 (4.28)

no entanto, para o segundo caso de carga, o vetor F̂2 é independente de ρ, ou

seja, ∂F̂2

∂ρ
= 0. Assim, isolando o termo referente à Û2:

K
∂Û2

∂ρ
+

∂K

∂ρ
Û2 = 0 ⇒

∂Û2

∂ρ
= −K−1∂K

∂ρ
Û2 (4.29)

Expandindo a Eq. (4.22), obtém-se:

∂
(

ÛT
1KÛ2

)

∂ρ
=

∂ÛT
1

∂ρ
KÛ2 + ÛT

1

∂
(

KÛ2

)

∂ρ

=
∂ÛT

1

∂ρ
KÛ2 + ÛT

1

(

∂K

∂ρ
Û2 +K

∂Û2

∂ρ

) (4.30)

a qual, considerando Eq. (4.26) e Eq. (4.29), reduz-se a:

∂
(

ÛT
1KÛ2

)

∂ρ
=

∂ÛT
1

∂ρ
KÛ2

= K−1

(

−ÛT
1

∂K

∂ρ
+

∂F̂T
1

∂ρ

)

KÛ2

= −ÛT
1

∂K

∂ρ
Û2 +

∂F̂T
1

∂ρ
Û2

(4.31)

É importante notar que, para o primeiro caso de carga, onde são prescritas

os potenciais elétricos, nenhuma força mecânica é aplicada. Assim:

F̂1 =







Fmecânica

Qelétrica

ϕprescritos







→ 0 (cte.)

→ ∂Q

∂ρ
6= 0

→ V (cte.)

(4.32)

pode-se ainda analisar o vetor de deslocamentos generalizados Û1:
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Û1 =







umecânico

ϕelétrico

λLagrange







→ ∂umecânico

∂ρ
6= 0

→ ∂ϕ

∂ρ
= 0

→
∂λLagrange

∂ρ
6= 0

(4.33)

Assim, analisando novamente a Eq. (4.25), levando em consideração a

Eq. (4.32) e Eq. (4.33), obtém-se:

∂F̂1

∂ρ
=

∂K

∂ρ







umecânico

ϕelétrico

λLagrange







+K







∂umecânico

∂ρ

∂ϕelétrico

∂ρ
= 0

∂λLagrange

∂ρ







(4.34)

Da mesma forma, a Eq. (4.26) pode ser expandida:







∂umecânico

∂ρ

∂ϕelétrico

∂ρ
∂λLagrange

∂ρ







= K−1






−
∂K

∂ρ







umecânico

ϕelétrico

λLagrange







+







∂Fmecânica

∂ρ
= 0

∂Qelétrica

∂ρ
∂ϕprescrito

∂ρ
= 0













(4.35)

Assim, para a determinação de ∂F̂1

∂ρ
, faz-se necessária a avaliação do termo

∂Û1

∂ρ
, que é dado por Eq. (4.26). Mas, sabendo-se que ∂ϕ

∂ρ
= 0, é possível reduzir o

sistema de forma a eliminar componentes, reescrevendo a equação em função de

termos conhecidos:

{
∂umecânico

∂ρ
∂λLagrange

∂ρ

}

= K̃−1

(

−
∂K̃

∂ρ

{

umecânico

λLagrange

}

+

{
∂Fmecânica

∂ρ
= 0

∂ϕprescrito

∂ρ
= 0

})

(4.36)

ou:

∂Ũ1

∂ρ
= K̃−1

(

−
∂K̃

∂ρ
Ũ1 +

∂F̃1

∂ρ

)

(4.37)

e, analisando ainda a Eq. (4.32), pode-se eliminar o termo referente à derivada

do vetor de forças F̂1, resultando em:

∂Ũ1

∂ρ
= K̃−1

(

−
∂K̃

∂ρ
Ũ1

)

(4.38)

Assim, torna-se possível a solução da Eq. (4.34), já que o termo referente

a ∂Û1

∂ρ
pode ser reconstruído através dos termos de ∂Ũ1

∂ρ
, já que os termos
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não-considerados anteriormente para a solução deste, são nulos.

4.5.2 Sensibilidade do Problema Dinâmico

A função multiobjetivo mostrada na Eq. (4.13), por sua complexidade, possui uma

expressão de sensibilidade bastante extensa. Desta forma, ao invés de apresentar

a expressão completa, somente as principais derivadas serão mostradas. A

composição da sensibilidade da função completa pode ser obtida através da

aplicação de regras simples de cálculo.

O cálculo de sensibilidade da função objetivo para o problema dinâmico com

autovalores e autovetores (Fd1) torna necessário a obtenção da sensibilidade de

autovetores.

4.5.2.1 Sensibilidade no Projeto de Autovetores

A sensibilidade do j-ésimo autovetor Φj em relação à variável de projeto ρ (com

ρ igual a ρ1 ou ρ2) é calculada com base na abordagem de Wang (WANG, 1991;

HAFTKA; GURDAL; KAMAT, 1990), cuja ideia é a utilização de uma técnica modal

que representa a sensibilidade de autovetores em função de uma combinação linear

dos próprios autovetores:

∂Φj

∂ρ
= Φs

j +

mk∑

k=1

djkΦk (4.39)

em que:

Φs
j = K−1

[
∂λj

∂ρ
M−

∂K

∂ρ
+ λj

∂M

∂ρ

]

Φj, (4.40)

djk = λj

ΦT
k

[
∂K
∂ρ

− λj
∂M
∂ρ

]

Φj

λk(λj − λk)Φ
T
kMΦk

, para j 6= k (4.41)

e mk é o número apropriado de autovetores associados aos autovalores mais

baixos.

Para realizar os cálculos de sensibilidade utilizando a abordagem mostrada

na Equação (4.39), a Equação (4.40) precisa ser resolvida um grande número de

vezes, o que causa um elevado custo computacional no cálculo de sensibilidades

num problema de OT. No entanto, como a função objetivo para o problema

de autovetores (Eq. (3.13)) utiliza uma ‘força virtual’ auxiliar (F̂) para a
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maximização e minimização de deslocamentos, o cálculo das derivadas de

autovetores não precisa ser feita diretamente, mas sim o produto F̂TΦj. Dessa

forma, utiliza-se um método adjunto. Assim, a sensibilidade pode ser calculada

da seguinte forma através do método adjunto (MAEDA et al., 2006):

∂(F̂TΦj)

∂ρ
= F̂T ∂Φj

∂ρ
= (KÛ)T

∂Φj

∂ρ
= ÛTK

∂Φj

∂ρ
(4.42)

em que Û são os deslocamentos causados pela ‘força virtual’ F̂ de acordo com a

relação

KÛ = F̂. (4.43)

Substituindo as equações Eq. (4.39) e Eq. (4.40) em Eq. (4.42), obtém-se:

∂(F̂TΦj)

∂ρ
=ÛTK

[

Φs
j

m∑

k=1

djkΦk

]

=

=ÛT

[
∂λj

∂ρ
M−

∂K

∂ρ
+ λj

∂M

∂ρ

]

Φj + ÛTK

m∑

k=1

djkΦk

(4.44)

Desta forma, o cálculo direto das derivadas de autovetores não é necessária,

diminuindo substancialmente o custo computacional do software.

4.5.2.2 Sensibilidade do CAEM

Para a solução do problema dinâmico é necessário também a análise de

sensibilidade para o CAEM:

∂k2

∂ρ
=

2Eem
∂Eem

∂ρ
(EeEm)−

∂(EeEm)
∂ρ

(E2
em)

(EeEm)
2 (4.45)

em que:

∂ (EeEm)

∂ρ
=

∂Ee

∂ρ
Em + Ee

∂Em

∂ρ
(4.46)

e, convencionando que Φu e Φϕ são um subconjunto do vetor Φ correspondentes

aos graus de liberdade mecânicos e elétricos, a sensibilidade dos termos Eem é

dada por:
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∂Eem

∂ρ
=

∂ΦT
u

∂ρ
(KuϕΦϕ) +ΦT

u

∂ (KuϕΦϕ)

∂ρ
(4.47)

e:

∂ (KuϕΦϕ)

∂ρ
=

∂Kuϕ

∂ρ
Φϕ +Kuϕ

∂Φϕ

∂ρ
; (4.48)

e, analogamente, as sensibilidades dos outros termos são dadas por:

∂Ee

∂ρ
=

∂ΦT
ϕ

∂ρ
(KϕϕΦϕ) +ΦT

ϕ

∂ (KϕϕΦϕ)

∂ρ
(4.49)

em que:

∂ (KϕϕΦϕ)

∂ρ
=

∂Kϕϕ

∂ρ
Φϕ +Kϕϕ

∂Φϕ

∂ρ
; (4.50)

e:

∂Em

∂ρ
=

∂ΦT
u

∂ρ
(KuuΦu) +ΦT

u

∂ (KuuΦu)

∂ρ
(4.51)

em que:

∂ (KuuΦu)

∂ρ
=

∂Kuu

∂ρ
Φu +Kuu

∂Φu

∂ρ
(4.52)

Desta forma, a sensibilidade do CAEM também envolve o cálculo de

sensibilidade de autovetores. Um método modal truncado, que não requer a

inversão da matriz de rigidez, é aplicado. Apesar de sua aproximação ser mais

pobre (YU; LIU; WANG, 1997) do que a o método de Wang, ela mostra-se suficiente

para analisar a sensibilidade do CAEM. Assim, a sensibilidade do autovetor é

obtida:

∂Φ

∂ρ
=

mk∑

k=1

ajkΦk (4.53)

e:

ajk =
ΦT

j

(
∂K
∂ρ

− λk
∂M
∂ρ

)

Φk

λk − λj

for j 6= k (4.54)

e
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ajk = −
1

2

(

ΦT
j

∂M

∂ρ
Φk

)

for j = k (4.55)

e mk é o número apropriado de autovetores, associados aos modos de vibrar mais

baixos.

4.5.3 Sensibilidades Incluindo a Técnica de Projeção

Ao alterar as densidades dos elementos para de conforme a função proposta na

Eq. (2.7), é necessário efetuar as alterações no cálculo de sensibilidades, uma vez

que as sensibilidades fornecidas ao algoritmo de PLS devem ser ∂F
∂de

e não ∂F
∂ρi

.

A relação entre as sensibilidades em relação a de e ρi é dada por:

∂F

∂de
=
∑

ej∈Ωe
w

∂F

∂ρi

∂ρi
∂de

(4.56)

em que:

∂ρi
∂de

=
w(xe

i − xi)
∑

dj∈Ωe
w
w(xj − xi)

(4.57)

e ∂F
∂ρi

é calculado como descrito anteriormente neste capítulo.
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4.6 Fabricação e Caracterização de Transdutores

Piezelétricos

A etapa de fabricação e caracterização de transdutores piezelétricos tem o

objetivo de permitir a comparação e validação dos resultados obtidos através

dos algoritmos computacionais.

4.6.1 Técnica de Fabricação Utilizada

Como a implementação de restrições de manufatura em OT ainda é bastante

incipiente e encontra-se fora do escopo deste trabalho, optou-se pela busca de

métodos de corte que viabilizem a obtenção de geometrias genéricas. Dos métodos

considerados, dois destacaram-se: o corte por ultrassom e o corte a laser através de

Comando Numérico Computadorizado (CNC). Ambos permitem a obtenção de

geometrias genéricas, mas o primeiro possui maior complexidade, sendo necessária

a construção prévia de um sonotrodo de ultrassom com o mesmo formato da peça

que se deseja cortar para o posterior corte da cerâmica. Já o segundo apresenta

menor complexidade e, por isso, está sendo utilizado neste trabalho1 (OHARA et

al., 1994).

Com o intuito de verificar a viabilidade de utilização de técnicas a laser para

o corte de cerâmica, inicialmente foi realizado um teste com cerâmica piezelétrica

de 1,00mm de espessura, um valor crítico, maior do que o previsto para utilização

neste trabalho, de forma que, sendo viável o corte para esta, o corte de espessuras

menores também é viável.

O resultado deste primeiro teste pode ser visto na Fig. 4.6(b), onde é mostrada

uma região onde uma geometria arbitrária foi desenhada e cortada por corte laser

e comando numérico. Como pode ser visto, o corte a laser permite a obtenção de

detalhes com raios de 1,25mm ou 2,50mm. Através de simples inspeção visual é

possível notar que a técnica permitiria a obtenção de raios ainda menores. O nível

de detalhamento proporcionado pelo corte a laser deve suprir as necessidades de

corte para geometrias geradas através do algoritmo de OT.

Um ponto importante a ser considerado na escolha da técnica de corte a laser

é o aquecimento produzido pelo feixe laser ao incidir na cerâmica piezelétrica que

pode causar sua despolarização e consequentemente a perda de suas propriedades

piezelétricas. Este aquecimento, no entanto, é bastante localizado uma vez que

1O corte a laser de cerâmicas foi realizado através da contratação de serviço técnico
especializado junto à empresa “Lasertools Tecnologia Ltda.”.
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R2,50mm

(a) Desenho de fabricação para
verificação da técnica de corte a
laser.

1mm
1m

m
(b) Geometria obtida através
de corte a laser em cerâmica
piezelétrica.

Figura 4.6: Desenho de fabricação e peça obtida para verificação da técnica de
corte a laser.

o feixe de laser é estreito, sendo capaz de produzir uma espessura de corte de

aproximadamente 0,30mm, como pode ser visto na Fig. 4.7 e, através de pesquisa

na literatura foi constatado que o corte a laser para cerâmicas piezelétricas já

fora estudado (OHARA et al., 1994; LI et al., 2002), e a alteração das propriedades

piezelétricas, embora exista, não é suficiente para causar a despolarização da

cerâmica (OHARA et al., 1994).

Já em relação ao substrato metálico de alumínio utilizado neste trabalho,

o mesmo possui a espessura de 0,25mm e seu corte é feito utilizando técnicas

de litografia para a obtenção de bom acabamento, mais próximo ao ideal como

mostrado na Fig. 4.8(a), e evitando rebarbas no material, como ilustrado na

Fig. 4.8(b), que podem causar alterações nas propriedades da placa, uma vez que

sua rigidez tende a aumentar devido à falha em sua geometria. A presença de

rebarbas ocorre quando métodos mecânicos tradicionais são empregados para o

corte de chapas de pequena espessura. Por este motivo foi feita a opção pela

utilização da técnica de litografia.

Na Fig. 4.9 é possível ver o substrato metálico em dimensões 20mm x 60 mm

x 0,25mm (largura x comprimento x espessura) cortado através de técnicas de
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5mm

5m
m

0,3mm

Figura 4.7: Espessura de corte obtido através do corte a laser.

(a) Seção transversal ideal.

(b) Seção transversal com rebarbas.

Figura 4.8: Seções transversais ideal e com rebarba para o substrato metálico.
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5mm

Figura 4.9: Substrato metálico de alumínio com dimensões 20mm x 60mm x
0,25mm (largura x comprimento x espessura) cortado através de processo de

litografia.

litografia 2.

A adesão das cerâmicas piezelétricas ao substrato metálico é feita

utilizando-se adesivos à base de epóxi3, mais adequados à utilização em cerâmicas

piezelétricas dada a sua maior resistência à umidade quando comparado a

cianoacrilatos, mais comumente encontrados no mercado (LIMA JR., 1999).

A utilização de adesivos epóxi para a adesão de cerâmicas piezelétricas

e sua influência no desempenho dos transdutores fora previamente estudada

por diversos pesquisadores (PARK; KIM; HAN, 2000; NGUYEN; PIETRZKO;

BUETIKOFER, 2004; LUO; TONG, 2004; QING et al., 2006; HA et al., 2010;

HA; CHANG, 2010). Os resultados reportados na literatura, através da

aplicação do MEF, mostram que camadas de adesivo entre 15µm (espessura

considerada ideal) até valores entre 100µm e 200µm (valores comumente obtidos)

não alteram significativamente as frequências de ressonância dos transdutores

piezelétricos. Ha et al. (2010) reportam resultados experimentais obtidos através

de comparações de diversas espessuras de adesivo epóxi, mostrando picos de

resposta numa faixa de frequência bastante próxima quando a camada de adesivo

passa de 40µm a 120µm, com a frequência sofrendo uma queda inferior a 8%, ou

seja, uma variação de 200% na espessura do adesivo altera em apenas 8% sua

frequência de ressonância.

2O corte por litografia foi realizado através de contratação de serviço técnico especializado
junto à empresa “Metalfoto Indústria e Comércio de Fotofabricação Ltda.”.

3A apresentação comercial mais comumente encontrada deste tipo de adesivo é o Aralditer.
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4.6.2 Técnica de Caracterização Experimental

Figura 4.10: Sensor fotônico.

Para a etapa de caracterização experimental dos atuadores é utilizado um

sensor fotônico4 como mostrado na Fig. 4.10 que permite a medição de amplitudes

de vibração em vários pontos do transdutor, tornando possível, assim, a análise

do modo de vibrar do transdutor piezelétrico. A determinação das frequências

de ressonância é feita através da detecção de picos de amplitude de vibração no

transdutor. A ponta de prova do sensor fotônico utilizado neste trabalho contém

um conjunto de fibras emissoras e receptoras arranjadas de maneira aleatória.

Uma lâmpada halógena fornece luz às fibras emissoras, a qual emite a luz contra

a superfície alvo. A luz então é refletida e captada pelas fibras receptoras que

as transmitem a células fotovoltáicas que geram um sinal elétrico proporcional

à distância da ponta de prova à superfície alvo (MTI INSTRUMENTS, 2010). A

Fig. 4.12 mostra o esquema de funcionamento de um sensor fotônico com uma

fibra emissora e uma fibra receptora. Nota-se que a fibra emissora emite luz em

uma determinada área da superfície alvo, enquanto a fibra receptora é capaz de

captar a luz refletida numa outra área. Na região de interseção dessas áreas está

a luz emitida pelas fibras emissoras e que é captada pelas receptoras. Assim, o

sensor fotônico recebe um sinal referente a intensidade luminosa proporcional a

esta área de interseção, que, por sua vez, é proporcional à distância da ponta

de prova à superfície alvo (distância dmed, conforme ilustrado pela Fig. 4.12).

Assim, através do monitoramento da intensidade luminosa, é possível determinar

a distância desejada (MTI INSTRUMENTS, 2010).

No gráfico mostrado na Fig. 4.13 é possível ver a resposta em tensão em

função da distância da ponta de prova à superfície alvo. Nota-se que a resposta

aumenta até determinado ponto e passa a decair, sendo possível encontrar duas

4Sensor fotônico MTI Instruments modelo MTI-2100.
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Figura 4.11: Agrupamento de feixes de fibras ópticas emissoras e receptoras.
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Figura 4.12: Esquema de funcionamento do sensor fotônico.

regiões lineares nas quais é possível utilizar o sensor (MTI INSTRUMENTS, 2010).

Neste trabalho, dadas as pequenas amplitudes de vibração medidas, é utilizada

a ‘região linear 1’, por sua maior sensibilidade de medição.

A detecção de frequências de ressonância é feita através da fixação da ponta de

prova num determinado ponto do transdutor, atentando-se para não posicioná-lo

em nenhum ‘nó’ estacionário, com amplitude de vibração nula, relacionado

aos modos a serem identificados. Ao alterar a frequência de acionamento do

transdutor, o mesmo apresentará um pico de deslocamento em sua frequência de

ressonância, que é então identificada. A seguir, fixando-se a frequência, desloca-se

a ponta de prova do sensor fotônico para diversos pontos do transdutor, de forma

a identificar o seu modo de vibrar.
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Figura 4.13: Resposta de tensão pela distância do sensor fotônico.
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5 Resultados Computacionais

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos neste trabalho. Os

resultados computacionais de projetos quasi -estáticos e dinâmicos de transdutores

piezelétricos através da OT são mostrados nas Seções 5.1 e 5.2, respectivamente.

5.1 Resultados de OT quasi -estático

Nesta seção são mostrados alguns exemplos numéricos com o intuito de

demonstrar a funcionalidade do método proposto para o projeto quasi -estático

de sensores e atuadores. Em todos os exemplos o PZT-5A é empregado para as

camadas piezelétricas. Suas propriedades são mostradas na Tab. 5.1.

Tabela 5.1: Propriedades do material piezelétrico PZT-5A

C11 = 107,60 GPa e31 = −9,6 C/m2

C12 = 63,12 GPa e33 = 15,1 C/m2

C13 = 63,85 GPa e15 = 12,0 C/m2

C33 = 100,40 GPa ǫrel11 = 1936

C44 = 19,62 GPa ǫrel22 = 1936

C66 = 22,24 GPa ǫrel33 = 2109

permissividade ǫ = ǫrelǫ0 com ǫ0 = 8,854× 10−12F/m
densidade ρPZT = 7800 kg/m3

As camadas elásticas consideram, nos exemplos, as propriedades do alumínio,

com módulo de elasticidade E = 71 GPa, coeficiente de Poisson ν = 0,334, e

densidade ρ = 2700 kg/m3.
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5.1.1 Projeto de Atuador Quasi-Estático Acionado por

Carga Elétrica

Inicialmente, o algoritmo de OT desenvolvido foi validado para o projeto estático

de atuadores com aplicação de carga elétrica (sem considerar maximização da

frequência de ressonância), através de uma comparação com os resultados de

Kögl e Silva (2005). Esta comparação pode ser vista no Apêndice D.

x y

z

L1

ua

Figura 5.1: Malha para uma placa laminada quadrada de 3 camadas (somente
a camada intermediária é mostrada) utilizada no projeto de um atuador

quasi -estático, de dimensão 50mm x 50mm e discretizada em 20 x 20 elementos.

Este primeiro exemplo trata do projeto de um atuador piezelétrico acionado

por carga elétrica, abordagem que, embora sem significado físico na Engenharia,

apresenta implementação mais simples pelo fato do cálculo das sensibilidades ser

simplificado. O objetivo é maximizar o deslocamento ua de atuador engastado

na aresta L1, conforme ilustrado na Fig. 5.1, para a aplicação de uma tensão

elétrica de 1µC nos eletrodos das cerâmicas piezelétricas. Ao mesmo tempo,

busca-se maximizar sua primeira frequência de ressonância, de modo a afastar

os efeitos de ressonância na faixa de operação do atuador. Os pesos utilizados

neste problema são: w21 = 6, w33 = 0, e wλ = 1 (Eq. (4.9)). A minimização da

flexibilidade média não é levada em conta neste problema, uma vez que a camada

de alumínio permanece fixa durante a otimização o que garante um valor mínimo

para rigidez, e, por conseguinte, garante que os deslocamentos gerados serão

finitos. Neste problema, foi considerada a maximização do primeiro autovalor da

estrutura.

O domínio de projeto é mostrado na Fig. 5.1, em que a malha de elementos

finitos utilizada para a camada intermediária pode ser vista. Apesar da figura

apresentar somente a camada intermediária, o domínio de projeto possui 3

camadas, das quais duas são de material piezelétrico (camada superior e inferior)
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qsup

qinf

(a) Eletrodos no modelo de
elementos finitos.

qaplicada

(b) Interpretação dos eletrodos para uma
aplicação real.

Figura 5.2: Esquema de eletrodos para aplicação de carga elétrica num modelo
de placa piezelétrica laminada.

e uma de alumínio, correspondente ao substrato metálico, com as mesmas

propriedades descritas na Tab. 5.1. O domínio possui dimensões 50mm x 50mm

e, as espessuras de alumínio e de cerâmica piezelétrica são iguais a 0,20mm e

0,40mm, respectivamente. A malha de elementos finitos possui uma discretização

de 20 x 20 elementos em cada camada, totalizando 1200 elementos para as três

camadas em conjunto.

Os valores mínimos para as propriedades do material piezélétrico, Cmin e

ρm,min são definidos como 10−6 de seus valores nominais. A técnica da continuação

é aplicada nos coeficientes de penalização, assim, pc, pm, e pi variam de 1 a 3

durante as primeiras 100 iterações, permanecendo constantes a partir de então,

enquanto pǫ e pe permanecem constantes e com valores iguais a 1 durante todo o

processo.

Os limites para as restrições são definidas como 0,2 ≤ Θ(d1) ≤ 0,4 e d1 tem

um valor inicial de 0,3 para ambas camadas, e d2, um valor inicial de 0,7 para

as duas camadas (valores de d2 = 0,5 causam singularidade nas componentes de

permissividade da matriz, uma vez que a polarização do material é nula, caso

que, portanto, deve ser evitado). Nenhuma restrição é definida para a variável d2

pois a mesma representa a polarização do material e, portanto, somente possui

significado no caso em que d1 → 1.

Para melhor compreensão dos resultados nesta seção deve-se atentar à

posição dos eletrodos empregada pelo elemento finito de placa piezelétrica. A

Fig. 5.2(a) mostra como os eletrodos são considerados na formulação de MEF,

com seu eletrodo inferior aterrado. No entanto, ao considerar uma aplicação

real, comumente aterra-se a camada intermediária, aplicando-se carga elétrica

conforme indicado na Fig. 5.2(b). Assim, neste caso, ao aplicar uma carga de

1µC nos eletrodos, significa aplicar qsup = 1µC e qinf = −1µC.

Os resultados para este problema de otimização são mostrados na Fig. 5.3.
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(a) d1
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Figura 5.3: Variáveis de projeto d1 and d2 (pseudo-densidade e polarização do
material) para um atuador quasi -estático acionado por carga elétrica.

A Fig. 5.3(a) mostra a distribuição de material piezelétrico, em que os elementos

escuros indicam presença de material e os elementos claros, a sua ausência.

A Fig. 5.3(b) mostra o sinal das polarizações da cerâmica piezelétrica, em

que os elementos escuros indicam polarização positiva e os claros, polarização

negativa. O atuador otimizado gera um deslocamento igual a 142,9µm e sua

primeira frequência de ressonância possui um valor igual a 294,5Hz. Para fins de

comparação, um atuador piezelétrico completamente recoberto de material, sob

a aplicação da mesma tensão elétrica, gera um deslocamento de 70,9µm e possui

a primeira frequência de ressonância com valor igual a 143,2Hz. Os resultados

estão resumidos na Tab. 5.2.
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Tabela 5.2: Comparação de resultados entre um atuador piezelétrico
completamente recoberto e um com distribuição otimizada de material

piezelétrico, acionados por carga elétrica.

ua f1
100% 70,9µm 143,2Hz

recoberto

otimizado 142,9µm 294,5Hz

melhoria 101% 106%

O custo computacional para este problema é de aproximadamente 2,5 horas

com o equipamento utilizado neste projeto1, sendo similar nos demais exemplos

quasi -estáticos.

1O equipamento utilizado neste projeto consiste num computador com processador Core
2 Extreme (3.0 GHz), 4GB de memória RAM tipo DDR3, 2 HDs de 250GB tipo SATA
configurados em RAID 0 para maior desempenho.
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5.1.2 Projeto de Atuador Quasi-Estático Acionado por

Potencial Elétrico

Este segundo exemplo trata do projeto de um atuador piezelétrico acionado por

potencial elétrico, uma abordagem mais condizente com as aplicações reais em

Engenharia. O objetivo é maximizar o deslocamento ua de atuador engastado

na aresta L1, conforme ilustrado na Fig. 5.1, para a aplicação de uma tensão

elétrica de 100V entre os eletrodos das cerâmicas piezelétricas. Ao mesmo tempo,

busca-se maximizar sua primeira frequência de ressonância, de modo a afastar os

efeitos de ressonância na faixa de operação do atuador. Os pesos utilizados neste

problema são: w21 = 6, w33 = 0, e wλ = 1 (Eq. (4.9)). Os valores dos coeficientes

de penalização, e o uso da técnica da continuação, são os mesmos do exemplo

anterior (Seção 5.1.1), e foi realizada a maximização do primeiro autovalor do

atuador.

∆ϕsup

∆ϕinf

(a) Eletrodos no modelo de
elementos finitos.

∆ϕtotal

(b) Interpretação dos eletrodos para uma
aplicação real.

Figura 5.4: Esquema de eletrodos para aplicação de potencial elétrico num
modelo de placa piezelétrica laminada.

Neste caso, de maneira análoga ao mostrado no exemplo anterior, é preciso

atentar à posição dos eletrodos no modelo do MEF, como mostrado na Fig. 5.4(a),

uma vez que em aplicações reais, comumente se aplica a tensão elétrica conforme

mostrado na Fig. 5.4(b). Assim, ao aplicar uma tensão ∆ϕtotal = 100V, aplica-se,

no modelo do MEF, ∆ϕsup = 100V e ∆ϕinf = −100V.

Os resultados para este problema de otimização são mostrados na Fig. 5.5. A

Fig. 5.5(a) mostra a distribuição de material piezelétrico, ea Fig. 5.5(b) mostra

o sinal das polarizações da cerâmica piezelétrica. O atuador otimizado gera um

deslocamento igual a 278,1µm e sua primeira frequência de ressonância possui

um valor igual a 300,6Hz. A curva de convergência do deslocamento gerado

é mostrada na Fig. 5.6. Para fins de comparação, um atuador piezelétrico

completamente recoberto de material, sob a aplicação da mesma tensão elétrica,

gera um deslocamento de 206,4µm e possui a primeira frequência de ressonância

com valor igual a 143,2Hz. Os resultados estão resumidos na Tab. 5.3. A Fig. 5.7

mostra os deslocamentos gerados pelo atuador otimizado.
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(a) d1

(b) d2

Figura 5.5: Variáveis de projeto d1 and d2 (pseudo-densidade e polarização do
material) para um atuador quasi -estático acionado por potencial elétrico.
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Figura 5.6: Curva de convergência de deslocamento normalizado, ūa, ao longo
das iterações para o projeto de um atuador excitado por potêncial elétrico.
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Figura 5.7: Deformação de um atuador piezelétrico otimizado acionado por
potencial elétrico

Tabela 5.3: Comparação de resultados entre um atuador piezelétrico
completamente recoberto e um com distribuição otimizada de material

piezelétrico, acionados por tensão elétrica.

ua f1
100% 206,4µm 143,2Hz

recoberto

otimizado 278,1µm 300,6Hz

melhoria 35% 110%
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5.1.3 Projeto de Sensor de Pressão Quasi-Estático

Para o projeto de um sensor de pressão piezelétrico laminado é considerado um

domínio quadrado de dimensões 50x50mm composto por três camadas, sendo

a camada intermediária de alumínio, com espessura de 0,20mm e as camadas

superior e inferior, de material piezélétrico com espessura de 0,40mm. O domínio

é engastado em suas quatro arestas (L1, L2, L3, e L4), como pode ser visto na

Fig. 5.8. Este domínio de projeto possui ainda 2 planos de simetria, conforme

mostrado na Fig. 5.9, e, embora uma solução com distribuição simétrica de

material seja esperada, é conhecido que as soluções de OT para domínios

simétricos não apresentam distribuição de material perfeitamente simétrica por

causa de imprecisões numéricas que se acumulam ao longo das iterações do

algoritmo (BENDSØE, 1989), que, embora não produzam diferenças abruptas de

distribuição de material, claramente ocasionam a perda de simetria na topologia

da estrutura. Assim, essas condições de simetria em relação aos planos αx e αy

são impostas às variáveis de projeto.

p̄

x y

z

L1 L2

L3L4

Figura 5.8: Malha de elementos para uma placa quadrada composta por três
camadas (somente a camada intermediária é mostrada), utilizada no projeto de
um sensor quasi -estático, de dimensões 50mm x 50mm e discretizada em 20 x

20 elementos.

Uma vez que a camada elástica permanece fixa durante o processo de

otimização, infere-se que a flexibilidade deve assumir valores finitos, assim,

pode-se usar peso w33 = 0 na função objetivo dada em Eq. (4.9). Os coeficientes

w21 e wλ assumem valores 6 e 1, respectivamente. Os valores dos coeficientes de

penalização, e o uso da técnica da continuação, são os mesmos do exemplo anterior

(Seção 5.1.2). Assim como nos outros exemplos, foi realizada a maximização do
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primeiro autovalor da estrutura.

αx αy

Figura 5.9: Planos de simetria αx e αy.

Neste caso, no projeto de um sensor quasi -estático, é desejado maximizar

a tensão elétrica de saída causada pela aplicação de uma pressão uniforme de

baixa frequência, p̄, aplicada em todo o domínio de projeto (Fig. 5.8). Ao mesmo

tempo, deseja-se maximizar o seu primeiro autovalor, procurando garantir que a

frequência de ressonância não interfira no funcionamento do sensor. A pressão,

p̄, é definida de forma que a força resultante aplicada no domínio de projeto seja

unitária.

Os limites para as restrições são definidas como 0,3 ≤ Θ(d1) ≤ 0,7 e d1 tem

um valor inicial de 0,5 para ambas camadas, e d2, um valor inicial de 0,7 e 0,3

para as camadas inferior e superior, respectivamente.

Para a leitura do resultado do projeto de um sensor quasi -estático, é

importante atentar novamente ao posicionamento dos eletrodos. O modelo de

elementos finitos mostra as tensões de saída como mostrado na Fig. 5.11(a),

enquanto o potencial total ∆ϕtotal ao qual o texto faz referência é mostrado na

Fig. 5.11, portanto, o potencial elétrico de saída do sensor, ∆ϕtotal será igual a

∆ϕsup −∆ϕinf.

Os resultados para este problema de otimização quasi -estático podem ser

vistos na Fig. 5.10. A distribuição das densidades d1 são mostradas na

Fig. 5.10(a), na qual os elementos em preto indicam a presença e os elementos em

branco, a ausência de material piezelétrico. A Fig. 5.10(b) mostra a distribuição

de polarização d2 no domínio de projeto, na qual os elementos em preto e branco

indicam, respectivamente, polarização positiva e negativa do material piezelétrico.

A restrição de volume de material, em cada camada, atinge seu limite máximo

de 0,7, ou seja, 70% do domínio é recoberto por material piezelétrico. As tensões

de saída nos eletrodos são, respectivamente, 0,500V e 0,450V para as camadas
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(a) d1

(b) d2

Figura 5.10: Variáveis de projeto d1 and d2 (pseudo-densidade e polarização
do material) para um sensor de pressão ‘quasi’ -estático com maximização da

primeira frequência de ressonância.

∆ϕsup

∆ϕinf

(a) Eletrodos no modelo de
elementos finitos.

∆ϕtotal

∆ϕsup

−∆ϕinf

(b) Interpretação dos eletrodos para uma
aplicação real.

Figura 5.11: Esquema de eletrodos para leitura de potencial elétrico num
modelo de placa piezelétrica laminada.
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superior e inferior, respectivamente, totalizando um potencial elétrico de 0,050V

(∆ϕsup − ∆ϕinf) entre os eletrodos do transdutor. A curva de convergência

da tensão elétrica de saída ∆ϕtotal, é mostrada na Fig. 5.12. A primeira

frequência de ressonância para o transdutor otimizado é de 2321Hz. Para fins

de comparação, um transdutor de mesmas dimensões completamente recoberto

de material piezelétrico possui tensões nos eletrodos superior e inferior, iguais a,

respectivamente, 0,013V e −0,013V, totalizando uma tensão entre os eletrodos de

0,026V e a primeira frequência de ressonância para este transdutor tem o valor de

1494Hz, ou seja, o potencial elétrico fornecido pelo sensor otimizado é 92% maior

do que o potencial do sensor completamente recoberto por cerâmica piezelétrica,

ao passo que a frequência do sensor otimizado tem um valor 55% maior do que

o sensor completamente recoberto. Desta forma, verifica-se a efetividade da OT

aplicada ao projeto de um sensor de pressão piezelétrico. As deformações no

sensor otimizado podem ser vistas na Fig. 5.13. O deslocamento máximo no

centro do domínio é de 0,047µm para a aplicação de 400Pa, ou 1N distribuído

uniformemente pelo domínio. Este exemplo tem como objetivo demonstrar a

potencialidade do método para o projeto de sensores piezelétricos, podendo servir

como desenho inicial para o projeto de um sensor.

iterações

∆
ϕ̄

to
ta

l

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Figura 5.12: Curva de convergência de ∆ϕ̄total (∆ϕtotal normalizado) ao longo
das iterações para o projeto de um sensor de pressão piezelétrico quasi -estático.

Figura 5.13: Deformações no sensor otimizado.
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Tabela 5.4: Comparação de resultados entre um sensor de pressão
completamente recoberto e um com distribuição otimizada de material

piezelétrico.

∆ϕsup ∆ϕinf ∆ϕtotal f1
100% 0,013V −0,013V 0,026V 1494Hz

recoberto

otimizado 0,500V 0,450V 0,050V 2321Hz

melhoria 92% 55%

5.1.4 Projeto de Posicionador para Leitor de Disco Rígido

de Armazenamento de Dados

Um exemplo de aplicação do algoritmo desenvolvido para o projeto quasi -estático

de transdutores piezelétricos é mostrado nesta seção, e trata do projeto de

um posicionador para leitor de disco rígido de armazenamento de dados. Um

esquema básico da montagem de um disco rígido, incluindo o seu sistema de

posicionamento, é mostrado na Fig. 5.14.

Com o crescimento da densidade de dados em discos-rígidos para espaços

físicos com tendência à miniaturização, o posicionamento preciso em leitores de

discos-rígidos torna-se uma importante questão de modo a garantir que dados

possam ser adequadamente lidos e gravados nestes dispositivos, uma vez que a

quantidade de trilhas de dados para um determinado comprimento na direção

radial do disco, conforme mostrado na Fig. 5.15(a), torna-se cada vez maior.

Os dispositivos tradicionais de posicionamento, baseados num sistema de estágio

simples de indução eletromagnética, como mostrado na Fig. 5.14, estão chegando

perto de seus limites físicos, o que torna clara a necessidade de sistemas que

tenham uma maior resolução. Algumas abordagens neste campo buscam a

melhoria desses sistemas através da adoção de sistemas de controle aprimorados

(ZHU; WANG; JIANG, 2006; YOO; LEE, 2007; PARK et al., 2007). Uma outra

possível solução é a adoção de sistemas de duplo-estágio, como exemplificado

na Fig. 5.15(b), em que um mecanismo de indução eletromagnética provê um

deslocamento inicial dentro de seus limites e um atuador piezelétrico provê um

deslocamento fino e preciso do leitor de disco rígido (CHAN; LIAO; SHEN, 2008).

Assim, este exemplo, trata de uma possível aplicação da OT para o projeto de

um posicionador de leitor de disco rígido de armazenamento de dados baseado

num sistema de duplo-estágio.

O domínio de projeto para este problema possui dimensões de 20mm x 5mm
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atuador eletromagnético

posicionador

leitor / gravador de dados

disco rígido

Figura 5.14: Exemplo de disco rígido de armazenamento de dados com
posicionamento de estágio simples de indução eletromagnética.

x
y

z

posicionador foco
trilhas

disco rígido

(a) Montagem de um disco rígido

Movimentação por
atuador eletromagnético

Cerâmicas
Piezelétricas

Movimentação por
atuador piezelétrico

(b) Posicionador de duplo-estágio

Figura 5.15: Exemplos de (a) esquema de montagem de um disco-rígido e (b)
de um posicionador de duplo-estágio.

(comprimento x largura), sendo composta de 3 camadas, a superior e inferior de

material piezelétrico de espessura igual a 0,20mm e a intermediária, de alumínio,

com espessura igual a 0,08mm, o domínio é discretizado numa malha de 40x10

(400) elementos por camada. O domínio é engastado em L1 (Fig. 5.16). Neste

problema, o algoritmo de OT distribui tanto material piezelétrico quando o

substrato de alumínio na camada intermediária. O objetivo é obter o máximo

deslocamento u1, mostrado na Fig. 5.16, ou seja, aumentar o desempenho do

posicionador para a ‘varredura’ de trilhas num disco rígido de armazenamento

de dados, e, ao mesmo tempo, maximizar a primeira frequência de ressonância
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do atuador, de forma que este fenômeno não interfira no funcionamento do

dispositivo. O problema considera a aplicação de uma tensão elétrica de

100V entre os eletrodos de cada camada de material piezelétrico. Para este

problema, o domínio de projeto nas camadas de material piezelétrico é restrito

à região próxima ao engaste, enquanto a distribuição de material para a camada

intermediária é feita sem restrições. As regiões em que pode haver distribuição de

material para este problema são representadas em cor escura na Fig. 5.17. Neste

projeto são considerados coeficientes de peso w21 = 4, w33 = 1, e wλ = 1.

Neste exemplo, as variáveis de projeto d1 e d2 para as camadas superior e

inferior de material piezelétrico são acopladas, de forma a garantir deslocamentos

no plano.

L1

u1

Figura 5.16: Malha de elementos finitos utilizada no projeto de um dispositivo
de posicionamento para discos rígidos (somente a camada intermediária é

mostrada) com dimensão de 20mm x 5mm, subdividida em 40 x 10 elementos.

Figura 5.17: Domínio de projeto para o problema de um dispositivo de
posicionamento para discos rígidos.

Os resultados para este problema de otimização são mostrados na Fig. 5.18.

A Fig. 5.18(a) mostra a distribuição de material piezelétrico nas camadas
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superior e inferior do domínio de projeto e a distribuição de alumínio na camada

intermediária. A Fig. 5.18(b) mostra a distribuição de polarização de material

piezelétrico. É importante notar, que neste exemplo, foi aplicado um potencial

elétrico de 100V tanto na camada superior quanto na inferior e, como as

polarizações do material piezelétrico são iguais, a estrutura final gera somente

deslocamentos no plano. No caso da camada de alumínio, não há polarização,

por não se tratar de material piezelétrico. O posicionador otimizado possui um

deslocamento na direção de varredura de trilhas igual a 3,32µm e sua frequência

de ressonância é de 1144Hz. A deformação do posicionador otimizado pode ser

visto na Fig. 5.19. A curva de convergência normalizada para o deslocamento

gerado é mostrada na Fig. 5.21. Para fins de comparação, um posicionador

com distribuição de material conforme a Fig. 5.17 possui uma frequência de

ressonância de 1060Hz e não produz deslocamentos na direção da varredura

de trilhas. Para ilustrar a efetividade desta abordagem de projeto, pode-se

considerar um exemplo de um disco rígido que tenha uma densidade de 100000

trilhas por polegada. Desta forma, cada trilha ocuparia cerca de 0,25µm. Assim,

um posicionador capaz de gerar 3,32µm de deslocamento seria capaz de realizar a

‘varredura’ em cerca de 13 trilhas de dados. A primeira frequência de ressonância

do posicionador otimizado apresentou um acréscimo de 7,9%. Os resultados estão

condensados na Tab. 5.5. A distribuição ótima de material neste resultado é

bastante intuitivo, o que reforça a efetividade do método.

Nota-se neste exemplo, o aparecimento de ‘escalas de cinza’ na camada de

alumínio. Para checar a validade do resultado, a topologia obtida pode ser

pós-processada, gerando um resultado como o mostrado na Fig. 5.20. Para

esta topologia, o deslocamento gerado é de 3,03µm, gerando uma varredura

equivalente a 12 trilhas enquanto a primeira frequência de ressonância passa a

ter o valor de 796Hz. Uma vez que o pós-processamento elimina as escalas de

cinza na camada intermediária, este processo influencia no valor da frequência de

ressonância, uma vez que alteram-se a rigidez e massa da estrutura.

Tabela 5.5: Comparação de resultados entre o posicionador com distribuição
otimizada de material piezelétrico e o modelo pós-processado.

deslocamento f1
otimizado 3,32µm 1144Hz

pós-processado 3,03µm 796Hz

Este exemplo tem como objetivo demonstrar a potencialidade do método para

o projeto de um posicionador de cabeçote de discos-rígidos, podendo servir como

desenho inicial para o este tipo de projeto. No entanto, no caso da aplicação
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−

−

(a) d1

(b) d2

Figura 5.18: Variáveis de projeto d1 and d2 (pseudo-densidade e polarização
do material) para um dispositivo de posicionamento para leitor de disco rígido.

real, uma série de considerações adicionais são necessárias, como por exemplo, a

análise do problema de flambagem que pode ocorrer neste posicionador.
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malha deformada

contorno indeformado

3,32µm

Figura 5.19: Deformações geradas para um dispositivo de posicionamento
para discos rígidos.

−

−

Figura 5.20: Resultado da Fig. 5.18 pós-processado.

iterações

ū
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Figura 5.21: Curva de convergência de deslocamento normalizado, ū1, ao longo
das iterações para o projeto de um posicionador para leitor de discos rígidos.
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5.2 Projeto Dinâmico de Transdutores

Piezelétricos

Nesta seção são mostrados resultados numéricos com o objetivo de demonstrar

a funcionalidade do trabalho realizado no projeto de transdutores piezelétricos

baseados em placas piezelétricas laminadas considerando suas características

dinâmicas. Em todos os exemplos, o material piezelétrico utilizado corresponde

ao mesmo PZT-5A (classe 6mm) utilizado nos exemplos anteriores, cujas

propriedades são mostradas na Tab. 5.1.

O domínio de projeto é mostrado na Fig. 5.22, em que a malha de elementos

finitos utilizada para a camada intermediária pode ser vista. Apesar da figura

apresentar somente a camada intermediária, o domínio de projeto possui 3

camadas, das quais duas são de material piezelétrico (camada superior e inferior)

e uma de alumínio, correspondente ao substrato metálico, com as mesmas

propriedades descritas no exemplo anterior.

Os valores mínimos para as propriedades do material piezélétrico, Cmin e

ρm,min são definidos como 10−6 de seus valores nominais. A técnica da continuação

é aplicada nos coeficientes de penalização, assim, pc varia de 1 a 4 durante as

primeiras 30 iterações enquanto pi varia de 1 a 3 durante as 30 primeiras iterações,

sendo ambos mantidos constantes nas iterações seguintes. Os coeficientes pe,

pǫ, e pm são iguais a 1 durante todo o processo de otimização. A escolha

de coeficientes de penalização, especialmente no primeiro exemplo, seguem o

critério proposto por Kim et al. (2010), que propõe o estudo dos gradientes da

função objetivo como condição que garante a convergência de solução. Para os

demais exemplos, a utilização de coeficientes pe e pǫ variando de 1 a 3 através da

técnica de continuação produziram resultados bastante semelhantes aos obtidos

utilizando-se o critério proposto por Kim et al. (2010).

A técnica de continuação tem como objetivo permitir a ‘relaxação’ das

propriedades de material de maneira apropriada durante todo o processo de

otimização. Considerando-se o problema discreto como mal-posto, é desejável

que as propriedades de material não se alterem de maneira abrupta durante as

iterações iniciais, o que tende a acontecer quando coeficientes de penalização

elevados são aplicados aos modelos de material desde a primeira iteração, gerando,

assim, um comportamento similar ao caso discreto. Através da aplicação da

técnica da continuação, as propriedades de material podem ser alteradas de

maneira ‘suave’ nas iterações iniciais ao passo que coeficientes mais elevados
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ao final do processo procuram assegurar a recuperação da natureza discreta do

problema (SIGMUND; PETERSSON, 1998).

Em todos os exemplos, os autovetores são monitorados através do

acompanhamento dos valores de MAC durante o processo de otimização.

5.2.1 Projeto de um Transdutor Piezelétrico Especificando

o Primeiro Autovetor e Três Autovalores

Neste primeiro exemplo de projeto dinâmico de transdutores será mostrado

o resultado de um transdutor piezelétrico projetado considerando-se

simultaneamente seu primeiro autovetor, os três primeiros autovalores e o

CAEM de seu primeiro modo de vibrar. O domínio de projeto deste exemplo

é mostrado na Fig. 5.22, em que a aresta L1 é engastada e a aresta oposta

encontra-se livre. O domínio possui dimensões 50mm x 50mm e as espessuras do

substrato de alumínio e as camadas de PZT são definidas como iguais a 0,10mm

e 0,20mm, respectivamente. As frações de volume mínima e máxima permitidas

de material piezelétrico são 0,30 e 0,70, respectivamente.

x y

z

L1

Figura 5.22: Malha para uma placa laminada quadrada de 3 camadas
(somente a camada intermediária é mostrada).

A variável da pseudo-densidade d1 tem um valor inicial uniforme igual a

0,30 tanto para a camada superior quando para a camada inferior e a variável de

polarização, d2, tem valores iniciais uniformes iguais a 0,30 e 0,70 para as camadas

superior e inferior, respectivamente. Dado que o problema possui simetria no

domínio de projeto, cargas aplicadas e condições de contorno, uma restrição de

simetria é aplicada às variáveis de projeto para forçar uma distribuição simétrica

de material dentro do domínio considerado, uma vez que é conhecido que variações

mínimas no cálculo de sensibilidades impedem o algoritmo de alcançar resultados

perfeitamente simétricos automaticamente. O plano de simetria para este domínio
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(a) Modo de vibrar desejado para o projeto de
um transdutor piezelétrico.

plano de simetria

(b) Restrição de simetria aplicada às variáveis de
projeto.

Figura 5.23: Modo de vibrar desejado (a) e restrição de simetria (b) aplicados
ao problema de otimização.

de projeto é mostrado na Fig. 5.23(b).

O objetivo deste problema de projeto é obter uma estrutura cujo primeiro

autovetor seja similar ao mostrado na Fig. 5.23(a), juntamente com seus alvos

para as três primeiras frequências de ressonância (λalvo,j, j = 1,2,3) definidos

em 120Hz, 200Hz, e 450Hz, respectivamente. Para o modo de vibrar desejado

(Fig. 5.23(a)), as amplitudes de vibração devem ser maximizadas nas duas

extremidades e minimizada no centro da aresta livre, assim, nmax = 2 e nmin = 1.

A função multiobjetivo para este problema envolve a sintonia dos três primeiros

autovalores da estrutura (n = 3) nos valores especificados, o projeto do primeiro

autovetor (i.e. seu modo de vibrar) e a maximização ou não de seu CAEM, que

mede a quandidade de energia convertida para um modo específico. Assim, dois

casos distintos serão mostrados aqui, o primeiro não envolvendo, e o segundo

considerando a maximização do CAEM.

5.2.1.1 Projeto do primeiro modo de vibrar sem considerar a
maximização do CAEM.

Neste problema, os três primeiros autovalores e o primeiro autovetor são

especificados, e os coeficientes de peso são definidos conforme descrito na Tab. 5.6.

O CAEM não é considerado neste problema de otimização.

Os resultados da OT são mostrados na Fig. 5.24. Nota-se no gráfico de
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Tabela 5.6: Coeficientes de peso para o projeto envolvendo o primeiro
autovetor e três autovalores, sem considerar a maximização do CAEM

Modo j wφ,j wk,j wλ,j

1 1,0 0,0 1,0

2 0,0 0,0 1,0

3 0,0 0,0 1,0

convergência mostrado na Fig. 5.25 que Fd é maximizado durante o processo

de otimização. O primeiro modo de vibrar para esta estrutura pode ser visto na

Fig. 5.26(a), no qual as amplitudes de vibração são maximizadas nas extremidades

e minimizadas no centro da aresta livre do transdutor. Nota-se, assim, a

semelhança em relação ao modo desejado mostrado na Fig. 5.23(a). Apesar da

observação do modo de vibrar ser bastante sutil na Fig. 5.26(a), as amplitudes

de vibração na extremidade livre do transdutor podem ser melhor vistas na

Fig. 5.26(b), na qual a ‘inversão’ da forma na extremidade livre é claramente

demonstrada (note que os dois modos são mostrados considerando a mesma fase).

Na Fig. 5.26(b), as amplitudes de vibração na extremidade livre da estrutura

são mostradas para o caso de um transdutor completamente recoberto e para o

transdutor otimizado. A linha tracejada corresponde à união dos pontos que

determinam a amplitude de vibração na extremidade livre do primeiro caso,

enquanto a linha cheia, ao conjunto de pontos que definem a amplitude de

vibração na extremidade livre do último. A linha tracejada tem sua concavidade

voltada para o plano indeformado enquando a linha cheia possui concavidade

oposta ao plano indeformado. Portanto, o algoritmo de OT é capaz de alterar a

direção da concavidade na extremidade livre do transdutor.

É importante enfatizar que o resultado para d2 somente possui significado

físico nas regiões em que d1 → 1. Durante o processo de otimização, o

algoritmo considera d2 para a totalidade do domínio, independentemente do

d1 correspondente. No entanto, como as propriedades do material tendem a

desaparecer quando d1 → 0, os respectivos gradientes de d2 tornar-se-ão menos

propensos a influenciar no resultado da otimização.

Os resultados para autovalores podem ser vistos na Tab. 5.7. Nota-se que

os valores alvo definidos são afastados dos valores do transdutor completamente

recoberto e também da distribuição inicial utilizada no problema de otimização

(valor uniforme de d1 = 0,30). Portanto, o algoritmo de otimização é capaz de

alterar as frequências de ressonância da estrutura ao mesmo tempo em que projeta
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Figura 5.24: Variáveis de projeto d1 and d2 (pseudo-densidade de material e
polarização) para o projeto dinâmico de um transdutor piezelétrico

especificando seu primeiro autovetor e três autovalores, não considerando a
maximização do CAEM.

o seu modo de vibrar. De acordo com a Tab. 5.7, o desvio máximo em termos

absolutos está abaixo de 3%, o que mostra a eficiência do método proposto. Os

valores de CAEM k são apresentados para fins de comparação com o próximo

exemplo.

Apesar da aplicação de técnicas de penalização e da projeção utilizando

uma função peso cúbica terem sido implementadas com o intuito de se obter

melhores resultados 0–1, porções de ‘escalas de cinza’ permanecem no resultado

final. Acredita-se que o aparecimento de ‘escalas de cinza’ seja causado pelo

problema de autovalores, uma vez que, para sintonizar a estrutura para um valor
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Figura 5.25: Função objetivo normalizada, F̄d, ao longo das iterações para o
projeto dinâmico de um transdutor piezelétrico.

(a) Primeiro modo de vibrar para o transdutor
piezelétrico otimizado.

plano indeformado

otimizado

100% recoberto

(b) Amplitudes de vibração na extremidade
livre do transdutor piezelétrico otimizado.

Figura 5.26: Primeiro modo de vibrar para o transdutor piezelétrico projetado
através da especificação do primeiro autovetor e três autovalores, não

considerando o CAEM (Fig. 5.24).

Tabela 5.7: Resultados de autovalores para o projeto especificando o primeiro
modo de vibrar e três autovalores, sem considerar a maximização do CAEM

Modo Alvo 1a. iteração 100% PZT Otimizado Desvio k
1 120Hz 69,8Hz 73,4Hz 117,3Hz −2,29% 0,136

2 200Hz 168,0Hz 175,4Hz 199,0Hz −0,51% 0,054

3 450Hz 426,8Hz 447,2Hz 442,1Hz −1,76% 0,162

especificado, alguns valores intermediários parecem ser necessários às variáveis de

projeto.



132

O custo computacional para este problema é de aproximadamente 10 horas

com o equipamento utilizado neste projeto, considerando as 200 iterações deste

exemplo, sendo proporcional ao número de iterações nos demais exemplos

dinâmicos.

5.2.1.2 Projeto considerando a maximização do primeiro CAEM

Este segundo problema adiciona a maximização do CAEM relativo ao primeiro

modo de vibrar ao problema previamente resolvido. Assim, o intuito é verificar a

relevância de se considerar a maximização CAEM para o projeto de transdutores

piezelétricos. Os coeficientes de peso aplicados a este problema são mostrados

na Tab. 5.8. Os resultados para este problema de projeto são mostrados na

Fig. 5.27. Nota-se através do gráfico de convergência da Fig. 5.28, que o CAEM

para o primeiro modo de vibrar é maximizado durante o processo de otimização,

ou seja, o CAEM da estrutura otimizada é elevado através do método proposto.

Tabela 5.8: Coeficientes de peso para o projeto envolvendo o primeiro
autovetor, três autovalores e a maximização do CAEM

Modo j wφ,j wk,j wλ,j

1 1,0 1,0 1,0

2 0,0 0,0 1,0

3 0,0 0,0 1,0

Tabela 5.9: Resultados de autovalores para o projeto especificando o primeiro
modo de vibrar, três autovalores, e considerando a maximização do CAEM

Modo Alvo 1a. iteração 100% PZT Otimizado Desvio k
1 120Hz 69,8Hz 73,4Hz 112,8Hz −5,98% 0,166

2 200Hz 168,0Hz 175,4Hz 186,1Hz −6,95% 0,074

3 450Hz 426,8Hz 447,2Hz 429,5Hz −4,56% 0,121

Como pode ser notado na Fig. 5.29, o modo de vibrar da estrutura é

bastante similar ao obtido no exemplo anterior, portanto, o projeto do autovetor é

igualmente realizado. Os valores das frequências alvo são as mesmas do exemplo

anterior e os resultados obtidos para autovalores são vistos na Tab. 5.9, que

indicam menos de 7% de desvio em termos absolutos, ou seja, similarmente

ao problema anterior, o algoritmo também foi capaz de realizar a sintonia dos

autovalores.
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Figura 5.27: Variáveis de projeto d1 and d2 (pseudo-densidade de material e
polarização) para o projeto dinâmico de um transdutor piezelétrico

especificando seu primeiro autovetor, três autovalores, e considerando a
maximização do CAEM.

Finalmente, em relação ao valor do CAEM para o primeiro modo, um valor

de k = 0,166 é obtido neste exemplo. Para avaliar a efetividade da inclusão

da maximização CAEM ao problema de OT, este valor pode ser comparado ao

obtido no exemplo anterior (k = 0,136) e também com o valor de um transdutor

completamente recoberto de material piezelétrico (k = 0,158), com a obtenção

de acréscimos de 19% e 5%, respectivamente, mostrando a importância de se

considerar a maximização do CAEM no problema de projeto.
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Figura 5.28: CAEM do primeiro modo de vibrar, k1, ao longo das iterações
para o projeto dinâmico de um transdutor piezelétrico.

(a) Primeiro modo de vibrar para um
transdutor piezelétrico.

plano indeformado

otimizado

100% recoberto

(b) Amplitudes de vibração na extremidade
livre de um transdutor piezelétrico.

Figura 5.29: Primeiro modo de vibrar para o transdutor piezelétrico projetado
através da especificação do primeiro autovetor, três autovalores, e considerando

a maximização do CAEM.
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5.2.2 Projeto de um Transdutor Piezelétrico Especificando

seu Segundo Autovetor, Três Autovalores e a

Maximização do CAEM.

Problemas de otimização considerando o segundo modo de vibrar também

são considerados. Como no exemplo anterior, três autovalores (n = 3) são

considerados nos problemas de otimização. Em relação ao segundo modo de

vibrar, é desejado obter uma estrutura com um modo similar ao ilustrado na

Fig. 5.30, ou seja, minimizando as amplitudes de vibração nos pontos A e D, e

maximizando as amplitudes de vibração nos pontos B e C, portanto, nmax = 2

e nmin = 2. As três primeiras frequências de ressonância (λalvo,j, j = 1,2,3) são

definidas como 120Hz, 200Hz, e 450Hz.

A
B C

D

ΦA ΦB

ΦC

ΦD

Figura 5.30: Forma desejada para o projeto do segundo modo de vibrar de um
transdutor piezelétrico.

Tabela 5.10: Coeficientes de peso para o projeto envolvendo o primeiro
autovetor, três autovalores e considerando a maximização do segundo CAEM

Modo j wφ,j wk,j wλ,j

1 0,0 0,0 1,0

2 1,0 1,0 1,0

3 0,0 0,0 1,0

Como o modo de vibrar é antisimétrico, um transdutor com polarização

simétrica, como o mostrado na Fig. 5.27, por exemplo, não teria seu segundo

modo de vibrar excitado no caso de tensão CA ser aplicada em seus eletrodos,

uma vez que este modo requer que numa mesma camada, determinadas porções

sofram expansão e outras, contração, o que é antisimétrico. Portanto, uma

polarização antisimétrica como mostrado na Fig. 5.31 é utilizada como passo

inicial, onde áreas mais claras e escuras correspondem a d2 = 0,30 e d2 = 0,70,

respectivamente.

Os resultados para os autovalores são mostrados na Tab. 5.11. Novamente

os alvos das frequências são definidos afastados dos valores para o transdutor
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Figura 5.31: Passo inicial para d2.

+

−

−

+
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(b) d2

Figura 5.32: Variáveis de projeto d1 and d2 (pseudo-densidade de material e
polarização) para o projeto dinâmico de um transdutor piezelétrico especificando
seu segundo autovetor, três autovalores, e a maximização do segundo CAEM.
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(a) Transdutor completamente recoberto
(amplitudes de vibração na extremidade livre
formam uma linha reta).

(b) Transdutor piezelétrico otimizado
(amplitudes de vibração na extremidade
livre formam uma linha curva).

Figura 5.33: Segundo modo de vibrar para um transdutor piezelétrico (a)
completamente recoberto, e (b) com distribuição otimizada de material

(Fig. 5.32).

plano indeformado

otimizado

100% recoberto

Figura 5.34: Amplitudes de vibração para o segundo modo na extremidade
livre do transdutor (Fig. 5.32).

completamente recoberto e também do valor obtido para distribuição inicial de

material. Como as dimensões do domínio e também a distribuição inicial de

material são idênticas às utilizadas nos exemplos relativos ao projeto do primeiro
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modo de vibrar, os valores-alvo são mantidos. De acordo com a Tab. 5.11, o

máximo desvio absoluto do transdutor projetado em relação à especificação inicial

é menor do que 9%, o que mostra a eficiência desta metodologia para lidar com os

autovalores. O CAEM para o segundo modo de vibrar atingiu um valor k = 0,102,

o que é 13% maior do que o obtido através do problema de projeto aplicando

a simetria para d2, e portanto, desconsiderando as observações a respeito da

polarização e a viabilidade de excitação do transdutor. O fator mais importante a

ser ressaltado é que, com um polarização como a mostrada na Fig. 5.32, o segundo

modo de vibrar é excitável eletricamente, o que garante, portanto, significado

físico ao resultado obtido.

Dos resultados considerando o projeto de autovetores nota-se que a

especificação de modos completamente arbitrários é difícil de ser obtida,

e melhores resultados são obtidos quando o modo especificado apresenta

semelhanças ao modo original da estrutura. Portanto, a otimização de autovetores

precisa considerar os modos originais de vibrar de um transdutor antes de propor

projetos alternativos. Um modo com caráter torcional pode não ser viável se

o modo inicialmente tiver um caráter de flexão, por exemplo. Um transdutor

completamente recoberto de material piezelétrico possui um modo de vibrar

de flexão e um modo de vibrar torcional correspondentes ao seu primeiro e

segundo modos de vibrar, respectivamente. Nos exemplos onde o primeiro modo

é especificado, o caráter de flexão do mesmo é mantido, com mudanças ocorrendo

na extremidade livre do transdutor, e no exemplo onde o segundo modo de vibrar

é especificado, o caráter torcional do mesmo também é mantido. Nota-se que a

adição de material piezelétrico é capaz de causar mudanças no modo de vibrar

inicialmente visto no substrato de alumínio (ou num transdutor completamente

recoberto, com distribuição uniforme) desde que o caráter inicial seja mantido e

que as mudanças especificadas não sejam abruptas.

Tabela 5.11: Resultados de autovalores para o projeto envolvendo o segundo
modo de vibrar, três autovalores, e maximização do segundo CAEM, sem

simetria na distribuição de polarização.

Modo Alvo 1a. iteração 100% PZT Otimizado Desvio k
1 120Hz 69,8Hz 73,4Hz 122,8Hz 2,32% 0,144

2 200Hz 168,0Hz 175,4Hz 182,5Hz −8,75% 0,102

3 450Hz 426,8Hz 447,2Hz 442,4Hz −1,68% 0,122
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5.2.3 Influência da Espessura do Material Piezelétrico no

Projeto do Modo de Vibrar

O problema de se projetar um modo de vibrar lida essencialmente, com a

distribuição de rigidez e massa em um dado domínio, assim, ressalta-se a

importância de se analisar a influência da razão entre as espessuras da base de

alumínio e do material piezelétrico distribuído nos resultados da OT. Assim, nesta

seção, a influência da espessura da camada de material piezelétrico distribuído é

analisada. O mesmo problema de otimização anterior (Seção 5.2.2) é novamente

resolvido considerando as espessuras de material piezelétrico de 0,25mm e 0,40mm

e mantendo-se a espessura do substrato de alumínio igual a 0,10mm. Assim,

estabelece-se uma comparação entre os projetos considerando espessuras de

material piezelétrico, hPZT, iguais a 0,20mm (Seção 5.2.2), 0,25mm, e 0,40mm.

−

+

+

−

(a) Resultado otimizado com cerâmica
piezelétrica de espessura 0,25mm.

+

− +

−

−

+ −

+

(b) Resultado otimizado com cerâmica
piezelétrica de espessura 0,40mm.

Figura 5.35: Resultados otimizados para o segundo modo de vibrar com
cerâmica piezelétrica de espessuras iguais a (a) 0,25mm, e (b) 0,40mm.

Os resultados das distribuições de material piezelétrico são mostrados na

Fig. 5.35. As amplitudes de vibração do segundo modo destes transdutores são

mostrados na Fig. 5.36. Apesar da grande similaridade, é possível notar que para

hPZT = 0,40mm, a alteração no modo de vibrar se torna mais evidenciada. Este

fato é mais facilmente percebido através da Fig. 5.37, na qual as amplitudes de

vibração da aresta livre dos transdutores otimizados são mostradas em conjunto.

Assim, para valores maiores de espessura de material piezelétrico, o algoritmo de

otimização é capaz de realizar maiores mudanças no modo de vibrar em relação

ao modo ‘básico’ de um transdutor completamente recoberto. Isso se deve ao fato

de que ao distribuir cerâmica de maior espessura num dado domínio, distribui-se
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maiores quantidades de rigidez e massa, que são as variáveis envolvidas num

problema de autovetores.

(a) Segundo modo de vibrar para atuador
com cerâmica piezelétrica de espessura
0,25mm.

(b) Segundo modo de vibrar para atuador
com cerâmica piezelétrica de espessura
0,40mm.

Figura 5.36: Segundo modo de vibrar para atuadores otimizados com
espessuras de cerâmica piezelétrica iguais a (a) 0,25mm, e (b) 0,40mm.

plano indeformado
100% recoberto

otimizado, hPZT = 0,20mm
otimizado, hPZT = 0,25mm
otimizado, hPZT = 0,40mm

Figura 5.37: Amplitudes de vibração para o segundo modo na extremidade
livre de transdutores otimizados considerando diferentes espessuras de cerâmica

piezelétrica.

Os resultados para autovalores e CAEM são mostrados na Tab. 5.12. Embora

somente o CAEM relativo ao segundo modo de vibrar seja maximizado no

problema de otimização, os valores para o primeiro e terceiro modos de vibrar

também são listados na tabela. É interessante notar que os resultados para as

frequências de ressonância tiveram desvios de magnitude similar em relação aos

valores-alvo. A exceção parece ser o caso em que hPZT = 0,40mm, em que a

segunda frequência de ressonância apresentou um desvio de 3,84%, enquanto nos

demais casos, o desvio para a segunda frequência ficou na faixa entre 8% e 9%.

É interessante também notar um decréscimo no CAEM conforme a espessura de

material aumenta, assim, embora para maiores espessuras haja maior quantidade

(volume) de material piezelétrico no transdutor, o CAEM será menor. Isso deve
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ocorrer pelo aumento na rigidez da estrutura, que torna mais difícil a conversão

de energia.

Tabela 5.12: Resultados de autovalores para o projeto envolvendo o segundo
modo de vibrar, três autovalores, e maximização do segundo CAEM, sem

simetria na distribuição de polarização.

hPZT [mm] Modo Alvo f ∆% k

0,20
1 120Hz 122,8Hz 2,32% 0,144

2 200Hz 182,5Hz −8,75% 0,102

3 450Hz 442,4Hz −1,68% 0,122

hPZT [mm] Modo Alvo f ∆% k

0,25
1 120Hz 115,9Hz −3,42% 0,153

2 200Hz 183,6Hz −8,21% 0,093

3 450Hz 455,5Hz 1,22% 0,136

hPZT [mm] Modo Alvo f ∆% k

0,40
1 120Hz 115,5Hz −3,73% 0,127

2 200Hz 207,7Hz 3,84% 0,074

3 450Hz 462,0Hz 2,66% 0,118

Assim, embora o uso de maiores valores de espessura de material piezelétrico

leve a maiores mudanças no seu modo de vibrar, o CAEM de um transdutor

com espessura de cerâmica menor favorece a conversão de energia. Portanto,

a espessura de material piezelétrico influencia diretamente no comportamento

dinâmico do transdutor, o que corrobora as observações de Rupp et al. (2009) no

projeto de coletores de energia piezelétricos.

Espessuras de material piezelétrico menores do que 0,20mm mostram-se

menos efetivas na alteração do modo de vibrar da estrutura, gerando alterações

mais sutis conforme a espessura diminui. Além disso, para valores de espessuras

menores do que 0,20mm, o problema dos autovalores torna-se mais difícil de ser

resolvido e os resultados gerados apresentam desvios absolutos maiores do que

100% em relação aos valores alvo.
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5.2.4 Projeto de Trandutores com Melhoria na Conversão

de Energia

Os próximos dois resultados dinâmicos apresentados neste texto dizem respeito

ao projeto de transdutores piezelétricos com melhoria na conversão de energia

através da OT, o que pode ser aplicado, por exemplo, no projeto de equipamentos

coletores de energia. Como nos exemplos anteriores, as dimensões do domínio de

projeto são iguais a 50mm x 50mm, também dotados de 3 camadas, sendo a

intermediária de aluminío e as demais de material piezelétrico. As espessuras das

camadas de material piezelétrico e alumínio têm valores de 0,40mm e 0,20mm,

respectivamente.

Uma maneira de melhorar o desempenho de um dispositivo coletor de

energia é minimizar suas 3 primeiras frequências de ressonância e, ao mesmo

tempo, maximizar a taxa de conversão desses modos. A minimização dos

autovalores acarreta numa maior probabilidade de capturar vibrações aleatórias

de fontes espalhadas no ambiente, que normalmente operam em baixas frequências

(ROUNDY, 2005), e a maximização do CAEM eleva a taxa de conversão fornecida

pelo transdutor (ZHENG; CHANG; GEA, 2009; CHEN et al., 2010). O objetivo

deste problema de projeto pode ser alcançado através da função multiobjetivo

utilizada neste trabalho, através da seleção de λalvo,j = 0 (j = 1,2,3), e assumindo

coeficientes de peso unitários para o CAEM e autovalores (wk,j = wλ,j = 1).

Com relação ao projeto de modos de vibrar, o problema pode também incluir

a maximização das amplitudes de vibração da estrutura, que, por conseguinte

maximiza a quantidade de energia mecânica disponível para conversão pelo

transdutor. Assim, para avaliar a influência da maximização das amplitudes de

vibração, dois exemplos são mostrados, o primeiro sem considerar e o segundo,

considerando a maximização das amplitudes de deslocamento no problema de

projeto.

5.2.4.1 Problema de projeto sem considerar maximização de
amplitudes de vibração

Este primeiro problema de projeto considera coeficientes de peso nulos para o

subproblema de otimização de autovetores da função multiobjetivo, uma vez que

esta primeira abordagem não considera a maximização de amplitudes de vibração.

Os resultados da aplicação da OT neste problema são vistos em Fig. 5.38.

Os gráficos de convergência para o CAEM e para as frequências de ressonância

dos três primeiros modos de ressonância do transdutor piezelétrico laminado
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(a) d1

(b) d2

Figura 5.38: Variáveis de projeto d1 e d2 (pseudo-densidade e polarização)
para o projeto com melhoria da capacidade de conversão de energia. A

maximização de amplitudes de vibração não é considerada.

podem ser vistos em Fig. 5.39. Como pode ser notado, o CAEM para cada

modo de vibrar é maximizado durante as iterações do algoritmo, enquanto as

frequências de ressonância são minimizadas, o que aumenta a capacidade de

captura de vibrações aleatórias do ambiente.

Considerando, por exemplo, a aplicação de equipamentos coletores de energia,

considera-se que as vibrações são transmitidas ao transdutor por meio de

excitação da base. Portanto, considerando uma montagem como mostrada na

Fig. 5.40, é importante que os modos de vibrar considerados no problema sejam

transversais, Fig. 5.40(a), ou torsionais, Fig. 5.40(b), uma vez que modos ao longo
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Figura 5.39: Valores de CAEM e frequências de ressonância (em Hz) ao longo
das iterações no projeto de transdutores com melhoria da capacidade de

conversão de energia.

do plano, Fig. 5.40(c) possuem maiores energias e também maiores frequências e

provavelmente não serão excitados pelas vibrações aleatórias em baixa frequência

encontradas no ambiente.

(a) Modo transversal (b) Modo torcional (c) Modo planar

Figura 5.40: Excitação dos modos considerando transmissão de movimento
por base oscilante.

Portanto, para o projeto de um transdutor com melhoria da capacidade de

conversão, uma averiguação final referente ao modos de vibrar é necessária.

Como pode ser visto na Fig. 5.41, o primeiro e o terceiro modos de vibrar,

mostrados em Fig. 5.41(a) e Fig. 5.41(c), respectivamente, são modos transversais,
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enquanto o segundo modo, mostrado na Fig. 5.41(b), é torcional. Assim, os

modos considerados neste projeto devem ser excitados quando montados sobre

base oscilante para capturar vibrações aleatórias do ambiente.

(a) 1o. modo (transversal) (b) 2o. modo (torcional) (c) 3o. modo (transversal)

Figura 5.41: Três primeiros modos de ressonância para o transdutor
piezelétrico mostrado na Fig. 5.38.

5.2.4.2 Problema de projeto considerando maximização de
amplitudes de vibração

Este segundo problema de projeto considera coeficientes de peso unitários para

a componente da função multiobjetivo referente aos autovetores. Assim, neste

exemplo, além da maximização do CAEM dos três primeiros modos de vibrar e

minimização das três frequências de ressonância, a função multiobjetivo busca

a maximização das amplitudes de vibração do transdutor. Cabe enfatizar que

a abordagem neste problema é ligeiramente diferente da abordagem para o

projeto do modo de vibrar, uma vez que neste, somente deseja-se maximizar

amplitudes de vibração, enquanto naquele, a minimização de amplitudes de

vibração em determinados pontos também era prevista. Através da maximização

das amplitudes de vibração, que neste caso é feita através da maximização

das amplitudes nos dois cantos da aresta livre do transdutor, uma maior

quantidade de energia mecânica encontra-se disponível para conversão, o que

pode proporcionar melhoria de desempenho do sistema. Os resultados obtidos

podem ser vistos em Fig. 5.42.

De maneira similar aos casos anteriores, o CAEM dos modos de vibrar é

maximizado ao longo das iterações de otimização. As frequências de ressonância

para a estrutura otimizada obtida são 32,2Hz, 146,8Hz, e 512,2Hz. Os modos

de vibrar são similares aos observados no caso anterior (Fig. 5.41), o que é

esperado, uma vez que o problema busca somente a maximização das amplitudes

de vibração e não o projeto do modo de vibrar (i.e., a maximização e minimização

de amplitudes de vibração em determinados pontos da estrutura).

Para averiguar os efeitos da adição da maximização de amplitudes de vibração

a este projeto, os resultados são resumidos na Tab. 5.13, em que são mostradas
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as três primeiras frequências de ressonância e o CAEM correspondente a cada

modo, para um transdutor completamente recoberto de material piezelétrico

e os transdutores otimizados obtidos através dos projetos considerando e

não considerando a maximização das amplitudes de vibração. O transdutor

completamente recoberto possui valores de CAEM mais elevados para os três

modos de vibrar, no entanto, as frequências de ressonância são mais elevadas

do que nos casos otimizados, o que pode representar uma limitação quando

baixas frequências são requisitadas. Pela comparação dos dois últimos resultados,

de maneira geral, uma queda do CAEM dos modos é observada, ao passo

que, à exceção do primeiro autovalor que decresceu de 36,8Hz para 32,3Hz, os

autovalores no problema considerando a maximização de amplitudes de vibração

foram maiores, conforme listado na Tab. 5.13. Apesar da diminuição nos valores

de CAEM, a maximização de amplitudes de vibração possui o potencial de prover

maiores deformações mecânicas, o que representa maior quantidade de energia

mecânica disponível para conversão. Assim, a otimização de autovetores deve ser

considerada com atenção no projeto de transdutores piezelétricos laminados, uma

vez que é capaz de alterar a resposta do transdutor.

Tabela 5.13: Comparação entre os valores de frequência e CAEM (k) nos
resultados para o projeto envolvendo minimização dos três primeiros

autovalores, maximização do CAEM relativo a esses modos, considerando e não
considerando a maximização das amplitudes de vibração e o caso de um

transdutor completamente recoberto.

f1 k1 f2 k2 f3 k3
100%

146,7Hz 0,158 349,7Hz 0,083 892,3Hz 0,127
recoberto

sem maximização de
36,9Hz 0,132 126,4Hz 0,067 423,0Hz 0,122

amplitudes de vibração

com maximização de
32,3Hz 0,106 146,8Hz 0,054 512,2Hz 0,113

amplitudes de vibração
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Figura 5.42: Variáveis de projeto d1 e d2 (pseudo-densidade e polarização)
para um trandutor piezelétrico com aumento da capacidade de conversão de

energia. A maximização de amplitudes de vibração é considerada.
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Figura 5.43: Valores de CAEM ao longo das iterações de OT.
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5.2.5 Problema de Projeto de um Motor Piezelétrico

Finalmente, o problema de projeto de um motor piezelétrico é apresentado. A

Fig. 5.44 ilustra uma possível montagem de um motor piezelétrico através de um

transdutor piezelétrico laminado. Pode-se por exemplo, aterrar os eletrodos de

uma das cerâmicas do atuador e analisar o modo de vibrar devido ao carregamento

elétrico na outra cerâmica, como mostrado na Fig. 5.44(a). O modo de vibrar

associado a este carregamento deverá possuir um deslocamento tanto transversal

quanto longitudinal2, comportando-se da maneira ilustrada. Analogamente, ao

se aterrar os eletrodos da outra cerâmica, observar-se-á um modo de vibrar com

deslocamentos contrários ao anterior, como ilustrado na Fig. 5.44(b) e que deverá

possuir ainda a mesma frequência de ressonância. Assim, combinando-se esses

dois modos de vibrar, obtidos através de duas condições de contorno distintas,

é possível provocar um deslocamento com trajeto elíptico na extremidade do

atuador. Para provocar este tipo de deslocamento deve-se excitar as cerâmicas

piezelétricas com carregamentos harmônicos defasados de π
2

de forma que f1 =

V0 sen (ωrt), e f2 = V0 sen [(ωr + π/2)t], em que V0 é a amplitude máxima do

sinal de excitação.

Assim, através do algoritmo de otimização desenvolvido, foi definido um

problema de projeto para maximizar o deslocamento longitudinal do transdutor

na sua extremidade e minimizar o deslocamento transversal da extremidade do

transdutor. A minimização do deslocamento na extremidade não deve prejudicar

o desempenho do transdutor e tem como objetivo o aumento da razão entre o

deslocamento longitudinal e transversal que, quanto maior, melhor caracterizará

o deslocamento em trajeto elíptico desejado. Adicionalmente, é feita a sintonia

das duas primeiras frequências de ressonância deste transdutor piezelétrico.

O domínio de projeto para este problema tem dimensões de 10mm x 10mm,

com espessuras de cerâmica piezelétrica e alumínio com valores de 0,40mm e

0,20mm, respectivamente. As frequências-alvo são definidas com os valores de

3000Hz e 10000Hz para o primeiro e segundo modos de vibrar, respectivamente.

O algoritmo de OT busca maximizar a relação entre o deslocamento longitudinal

e transversal deste transdutor para o primeiro modo de vibrar.

O resultado obtido pelo algoritmo de OT é mostrado na Fig. 5.45. As

frequências de ressonância deste transdutor têm valores de 3103Hz e 10109Hz,

ou seja, apresentam desvios de 3,34% e 1,09% em relação às frequências-alvo.

2A proporção entre os deslocamentos transversal e longitudinal estão representados fora de
escala para permitir uma melhor visualização do princípio proposto
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(a) Primeira condição de carregamento elétrico

(b) Segunda condição de carregamento elétrico

f1

f2

(c) Condição de carregamento elétrico para motor
piezelétrico

(d) Funcionamento do motor piezelétrico

Figura 5.44: Carregamento elétrico para um motor piezelétrico.

Para comparação, as duas primeiras frequências de ressonância de um transdutor

completamente recoberto nessas dimensões têm valores de 3661Hz e 8187Hz.

A razão entre os deslocamentos longitudinal (Φn) e transversal (Φt), passa

de 4,5.10−4 para 2,1.10−3, ou seja, a componente longitudinal torna-se mais

pronunciada, favorecendo a aplicação do transdutor a um motor piezelétrico.
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(a) d1

(b) d2

Figura 5.45: Variáveis de projeto d1 e d2 (pseudo-densidade e polarização)
para um trandutor piezelétrico para motor piezelétrico.

Φt

Φn

Figura 5.46: Primeiro modo de vibrar de um transdutor para motor
piezelétrico.
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Tabela 5.14: Comparação de resultados entre um atuador completamente
recoberto e um atuador com distribuição otimizada de material piezelétrico para

aplicação num motor piezelétrico.

Φn/Φt|1o. modo f1 f2
100% 4,5.10−4 3661Hz 8197Hz

recoberto

otimizado 2,1.10−3 3103Hz 10109Hz
objetivo maximizar 3000Hz 10000Hz
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6 Resultados Experimentais

Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais obtidos durante

a realização deste projeto. A etapa de construção e caracterização experimental

tem como objetivo a validação dos resultados computacionais através da avaliação

de protótipos de transdutores construídos de acordo com as topologias obtidas

pelo algoritmo de OT.

É importante frisar que a comparação entre resultados computacionais e

experimentais deve levar em conta eventuais diferenças e limitações consideradas

no modelo numérico e que podem alterar os resultados. No caso dos testes

experimentais deste projeto, a utilização de adesivo epóxi deve influenciar os

resultados. Assim, para analisar e comparar adequadamente os resultados, foi

utilizada uma abordagem consistindo nos seguintes passos:

• Estudo computacional da influência do adesivo epóxi: para verificar

a influência esperada nos resultados experimentais;

• Validação experimental de um ‘caso-teste’: para verificar e comparar

os resultados experimentais e computacionais para um caso simples,

não-otimizado;

• Construção e caracterização de transdutores otimizados: para,

finalmente, verificar, comparar e validar os resultados computacionais

obtidos pelo algoritmo de OT.

As etapas mencionadas são descritas nas seções a seguir.

6.1 Estudo Computacional da Influência do

Adesivo Epóxi

A construção de transdutores piezelétricos é comumente realizada através da

colagem de patches de cerâmica piezelétrica sobre estruturas ou substratos
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metálicos. Nesta seção, será aferido o comportamento das frequências de

ressonância de transdutores piezelétricos considerando a presença de uma camada

de adesivo epóxi.

Os modelos a serem analisados são mostrados na Fig. 6.1. No primeiro caso

(Fig. 6.1(a)), correspondente às simulações por MEF utilizadas na OT, o modelo

não considera a camada de adesivo epóxi, o que corresponde a uma situação

ideal, por exemplo, com material piezelétrico sendo depositado sobre o substrato

metálico. O segundo caso (Fig. 6.1(b)) corresponde à uma situação mais prática

e realística, em que a adesão da cerâmica piezelétrica é feita através de uma

camada de adesivo epóxi, que, portanto, pode ter características diferentes quando

comparadas ao caso ideal.

PZT
alumínio

hPZT

hAl

(a) Transdutor sem camada de adesivo
epóxi

PZT

alumínio

epóxi hPZT

hAl

hepóxi

(b) Transdutor com camada de adesivo
epóxi

Figura 6.1: Modelos de transdutores piezelétricos (a) sem camada de adesivo
epóxi e (b) com camada de adesivo epóxi.

Para efeitos de comparação, os modelos adotados adotam um domínio

quadrado de 20mm x 20mm engastado numa de suas arestas e com espessuras

de PZT e alumínio, hPZT e hAl, com valores iguais a 0,40mm e 0,25mm,

respectivamente. A espessura do adesivo epóxi, hepóxi, é variada de 10µm

até 120µm, uma vez que a literatura traz essa faixa de valores como as

obtidas em procedimentos de colagem de cerâmicas piezelétricas (NGUYEN;

PIETRZKO; BUETIKOFER, 2004; HA et al., 2010). As propriedades do adesivo epóxi

considerados na simulação são: módulo de elasticidade, Eepóxi, igual a 1,50GPa

e coeficiente de Poisson, νepóxi, igual a 0,38 (NGUYEN; PIETRZKO; BUETIKOFER,

2004). Essas propriedades são inseridas no modelo de MEF através da matriz de

elasticidade, C, conforme descrito no Apêndice B.3.

Os resultados obtidos dessa análise encontram-se listados na Tab. 6.1. Os

modelos considerando a presença de camadas de adesivo epóxi com diferentes

espessuras são comparados ao caso ideal em que não há a presença desse material.

Nota-se, inicialmente, que para valores hepóxi até 20µm ocorre uma queda nos



154

valores das frequências de ressonância, ao passo que para valores maiores começa

a ocorrer um aumento nos valores da frequência. Isso deve ocorrer já que

inicialmente é adicionado uma camada de material menos rígido na interface

entre a cerâmica e o alumínio, tornando o modelo mais flexível. Para valores

maiores de espessura de adesivo, apesar de sua menor rigidez, o momento de

inércia da seção transversal do atuador é alterada e o incremento geométrico na

altura desta seção é responsável por tornar o modelo mais rígido, ocasionando

aumento nas frequências de ressonância.

Contudo, ainda que a presença de uma camada de adesivo acarrete na

mudança da frequência de ressonância do atuador, essa mudança, em termos

relativos, é menor do que 15% mesmo quando uma espessura de adesivo de 120µm

é adicionada ao modelo. A literatura relata ainda que as espessuras de adesivo

epóxi obtidas na colagem de cerâmicas piezelétricas apresentam valores próximos

a 100µm1 (NGUYEN; TONG, 2004; HA; CHANG, 2010). Assim, espera-se que as

frequências de ressonância sejam alteradas numa faixa em torno de 10% a 15%

devido à presença da camada de adesivo epóxi.

Os resultados obtidos por essas simulações mostram valores condizentes com

os encontrados na literatura sobre o estudo da influência da camada de adesivo

na colagem de transdutores piezelétricos (PARK; KIM; HAN, 2000; NGUYEN;

PIETRZKO; BUETIKOFER, 2004; LUO; TONG, 2004; QING et al., 2006; MADHAV;

SOH, 2007; HA et al., 2010)2.

6.2 Validação Experimental de um ‘Caso-Teste’

Esta segunda etapa visa validar os resultados numéricos obtidos na etapa de

análise numérica da influência do adesivo epóxi. Um transdutor de dimensões

20mm x 20mm foi construído para validação experimental dos resultados de MEF.

As espessuras da base de alumínio e da cerâmica piezelétrica são, respectivamente,

0,25mm e 0,40mm. A adesão da cerâmica piezelétrica ao substrato metálico foi

feita utilizando adesivo epóxi. O transdutor construído é mostrado na Fig. 6.2.

Para garantir a condição de contorno de engaste do transdutor, chapas de aço

inox foram coladas ao substrato de alumínio, conforme mostrado na Fig. 6.3. As

1Valor de espessura de adesivo obtido através de técnicas ‘manuais’ ou ‘artesanais’, sem a
utilização de aparatos especiais para controle de pressões aplicadas nas peças.

2A literatura aponta a variação de temperatura como um fator muito mais relevante,
acarretando maiores variações nas propriedades dos transdutores. No entanto, neste trabalho
essa variação é descartada, uma vez que variações da ordem de grandeza mostradas na literatura
(∆T = 50◦C ou maiores) não ocorrem nos ensaios experimentais dos atuadores construídos.
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Tabela 6.1: Frequências de ressonância considerando diferentes espessuras de
adesivo epóxi (os desvios ∆% são calculados em relação ao caso sem adesivo)

sem adesivo hepóxi = 40µm

Hz ∆% Hz ∆%
f1 760,3 − f1 775,4 1,99
f2 1821,1 − f2 1817,5 −0,20
f3 4625,8 − f3 4620,2 −0,20

hepóxi = 10µm hepóxi = 60µm

Hz ∆% Hz ∆%
f1 738,3 −2,89 f1 800,3 5,26
f2 1752,7 −3,76 f2 1862,3 2,26
f3 4463,3 −3,51 f3 4723,6 2,11

hepóxi = 15µm hepóxi = 80µm

Hz ∆% Hz ∆%
f1 744,5 −2,08 f1 825,2 8,54
f2 1763,0 −3,19 f2 1904,3 4,57
f3 4489,4 −2,95 f3 4823,2 4,27

hepóxi = 20µm hepóxi = 100µm

Hz ∆% Hz ∆%
f1 750,6 −1,27 f1 850,1 11,81
f2 1773,6 −2,61 f2 1952,2 7,20
f3 4515,5 −2,38 f3 4924,8 6,46

hepóxi = 30µm hepóxi = 120µm

Hz ∆% Hz ∆%
f1 763,0 0,36 f1 873,9 14,94
f2 1795,4 −1,42 f2 1996,8 9,65
f3 4567,9 −1,25 f3 5022,0 8,56

chapas de aço inox, dado seu elevado módulo de elasticidade de 210GPa, garantem

a adequada fixação do transdutor construído durante o arranjo experimental, na

qual é utilizada uma morsa de bancada.

Alumínio
Cerâmica

Piezelétrica

5mm

5m
m

Figura 6.2: Transdutor piezelétrico construído para validação experimental.

A determinação das frequências de ressonância foi realizada através do

monitoramento das amplitudes de deslocamento na extremidade livre do

transdutor através de um sensor fotônico acoplado a um osciloscópio, de forma
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a permitir uma visualização mais precisa do sinal do sensor, enquanto uma

excitação harmônica é fornecida ao mesmo através de um gerador de funções,

como no esquema mostrado na Fig. 6.4. Assim, com essa varredura em frequência,

determina-se as frequências de ressonância para este transdutor.

Cerâmica piezelétrica
Alumínio
Adesivo epóxi
Aço inox

morsa mecânica

morsa mecânica

Figura 6.3: Esquema de montagem para o engaste.

Controlador

Osciloscópio
Gerador

de Funções

Ponta
de Prova

Sensor Fotônico

Figura 6.4: Esquema do aparato utilizado na validação experimental do MEF.

Os resultados experimentais identificaram duas frequências de ressonância

na faixa de 10Hz a 5,0kHz. A primeira em 710Hz e a segunda em 4790Hz.

Essas duas frequências de ressonância correspondem ao primeiro e terceiro modos

de vibrar do transdutor calculado pelo MEF. O segundo modo calculado pelo

MEF é um modo torcional, que não é excitado no caso deste transdutor. A

comparação do primeiro e terceiro modos de vibrar podem ser vista na Fig. 6.5

e Fig. 6.6, respectivamente. Nota-se, através dessas figuras, que o cálculo dos

modos de vibrar foi capaz de reproduzir adequadamente o resultado medido

experimentalmente.

Em relação aos valores de frequência, os resultados obtidos pelo MEF no caso



157

(a) Primeiro modo de vibrar calculado
pelo algoritmo de MEF

(b) Primeiro modo de vibrar medido
experimentalmente

Figura 6.5: Primeiro modo de vibrar (a) calculado pelo algoritmo de MEF e
(b) medido experimentalmente.

(a) Terceiro modo de vibrar calculado
pelo algoritmo de MEF

(b) Terceiro modo de vibrar medido
experimentalmente

Figura 6.6: Terceiro modo de vibrar (a) calculado pelo algoritmo de MEF e
(b) medido experimentalmente.

ideal (sem considerar o adesivo) e pela caracterização experimental do transdutor

são mostrados na Tab. 6.2.

Tabela 6.2: Comparação de frequências de ressonância calculadas pelo
algoritmo de MEF implementado, pelo ANSYS, e medidas experimentalmente

Frequências (Hz)
Experimental MEF ∆% ANSYS ∆%

f1 710,0 760,3 −7,08 726,0 2,25
f2 − 1821,1 − − −
f3 4790,0 4625,8 3,43 4868,0 1,63

Assim, como pode ser visto, a maior variação nos valores de frequência foi

inferior a 10%, i.e., dentro da faixa prevista através da análise computacional.

A hipótese do segundo modo não ser excitado por ser torcional é também

verificada através do software comercial ANSYS de elementos finitos, numa

análise harmônica para identificar as frequências de ressonância e antiressonância

do transdutor. A malha de elementos finitos utilizada é mostrada na Fig. 6.7,

com uma discretização de 3 elementos na direção da espessura na camada de

material piezelétrico e 2 elemento na direção da espessura para o alumínio. A

malha possui mais de 20000 elementos.

Como pode ser visto no gráfico da Fig. 6.8, nota-se frequências de ressonância
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Alumínio

Engaste

Material Piezelétrico

Figura 6.7: Malha de elementos finitos utilizada no software ANSYS de
elementos finitos, de dimensões 20mm x 20mm, discretizada em 64 x 64 x 5

elementos.
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Figura 6.8: Impedância elétrica de um transdutor piezelétrico em função da
frequência.

com valores iguais a 726Hz e 4868Hz, que correspondem ao primeiro e terceiro

modos de vibrar deste transdutor. Assim, verifica-se a hipótese do modo torcional

não ser excitado. Em relação aos valores, a determinação das frequências de

ressonância pela análise harmônica apresentou valores com desvios de 2,25% e

1,63% para o primeiro e terceiro modos, respectivamente, quando comparado aos

resultados experimentais. A partir da análise destes resultados, nota-se ainda que

o algoritmo de MEF implementado neste trabalho apresentou um desvio máximo

de 7,08% em relação ao resultado experimental, ao passo que a análise harmônica

realizada através do software ANSYS apresentou um desvio máximo de 2,25%.

No entanto, é importante ressaltar, que a análise realizada através do algoritmo

de MEF implementado utilizou 1200 elementos de placa estrutural e piezelétrica,

ao passo que a análise harmônica realizada no software ANSYS utilizou mais de
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20000 elementos sólidos estrutural e piezelétrico, com um custo computacional

elevado.

6.3 Construção e Caracterização de Transdutores

Otimizados

Finalmente, a etapa de construção e caracterização experimental de transdutores

otimizados tem como objetivo a validação dos resultados computacionais através

da avaliação de protótipos de transdutores contruídos de acordo com a topologia

obtida pelo algoritmo de OT.

Com o intuito de viabilizar a construção e caracterização experimental de

transdutores piezelétricos, o domínio de projeto considerado foi 20mm x 20mm,

uma vez que o material piezelétrico disponível para esta etapa, que pode ser visto

na Fig. 6.9, possui essas dimensões. A espessura da cerâmica piezelétrica e do

substrato metálico de alumínio utilizados possuem valores de 0,40mm e 0,25mm,

respectivamente. A construção dos atuadores é realizada da mesma maneira

descrita para o ‘caso-teste’, e na Fig. 6.10 é possível ver a vista lateral de um

atuador piezelétrico construído com as soldas para a fiação e as chapas de aço

inox na região do engaste. A fixação do atuador para o teste experimental é feita

como ilustrado na Fig. 6.3, com a morsa mecânica exercendo pressão sobre as

chapas de aço inox.

5mm

Figura 6.9: Placa de material piezelétrico com dimensões 20mm x 20mm x
0,20mm (largura x comprimento x espessura).

Nesta seção serão apresentados resultados obtidos através da construção e

caracterização de dois transdutores projetados através do algoritmo de OT, sendo

um com o primeiro modo de vibrar otimizado e outro com o segundo modo de

vibrar otimizado.
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Cerâmica piezelétrica
Chapa de alumínio
Adesivo epóxi
Chapa de aço inox
Solda para fiação elétrica
Fiação elétrica para acionamento

ge
ra

do
r

de
fu

nç
õe

s

morsa mecânica

morsa mecânica

Figura 6.10: Vista lateral esquemática do protótipo de um atuador
piezelétrico.

6.3.1 Transdutor com o Primeiro Modo de Vibrar

Otimizado

Como o objetivo desta etapa do trabalho é a construção e caracterização

experimental, os resultados já pós-processados para o projeto do primeiro modo

de vibrar, são mostrados na Fig. 6.11. A Fig. 6.11(a) mostra o resultado

pós-processado diretamente na malha utilizada pelo algoritmo de OT. Esta

malha possui um aspecto ‘serrilhado’ e este fato pode prejudicar os resultados

da análise através do MEF. A Fig. 6.11(b) mostra o resultado pós-processado

e com contornos suavizados, com aspecto mais próximo à geometria em que as

cerâmicas piezelétricas foram cortadas.

−

−

−

−
+

+

(a) Resultado de OT pós-processado com
aspecto serrilhado

+
−

−

+ −

−

(b) Resultado de OT pós-processado com
contornos suavizados

Figura 6.11: Resultados de OT pós-processados (a) com aspecto serrilhado, e
(b) com contornos suavizados para o projeto do primeiro modo de vibrar.
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Na Fig. 6.12 é possível ver a peça em cerâmica piezelétrica já cortada através

do corte a laser na geometria desejada. A geometria obtida pelo corte da cerâmica

difere da geometria mostrada na Fig. 6.11(b) apenas pela adoção de raios de

concordância.

5mm

Figura 6.12: Geometria de material piezelétrico obtida através de corte a laser
para o projeto do primeiro modo de vibrar.

O protótipo construído é mostrado na Fig. 6.13. A colagem da cerâmica

é realizada através da utilização de adesivo epóxi, posicionando-se as peças

e aplicando-se pressão moderadamente com o auxílio de uma pinça para, em

seguida, aguardar-se o período de cura para o adesivo3. A fixação do protótipo

para garantir a condição de contorno de engaste é realizada conforme mostrado

anteriormente na Fig. 6.3.

5mm

5m
m

Figura 6.13: Protótipo de transdutor piezelétrico com projeto do primeiro
modo de vibrar.

A frequência de ressonância para o primeiro modo de vibrar, calculada através

do MEF, para este transdutor é igual a 891Hz quando se utiliza a malha de

contornos serrilhados, mostrada na Fig. 6.11(a), e igual a 951Hz quando se utiliza

3No caso do adesivo epóxi utilizado, 24 horas até a cura total.
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a malha com contornos suavizados, mostrada na Fig. 6.11(b). Na caracterização

experimental foi obtido um valor de 710Hz, ou seja, houve um desvio de cerca

de 21% e 25% em relação ao calculado pelo MEF com a malha de contornos

serrilhados e suavizados, respectivamente. Essas diferenças, superiores à faixa de

10 a 15% esperada, causada pela adição da camada de adesivo epóxi, deve ter sido

causada por fatores como: resíduos de solda dos eletrodos adicionando massa em

pontos localizados do transdutor; pequenas ondulações no substrato metálico que

podem alterar a rigidez; imperfeições no posicionamento do material piezelétrico

sobre o substrato metálico; condição de contorno de engaste ideal não obtida

experimentalmente; ou diferenças entre as propriedades do material piezelétrico

utilizado experimentalmente e os valores considerados no modelo de MEF. Os

resultados para frequências é resumido na Tab. 6.3. O cálculo dos modos de vibrar

pelo MEF tanto no caso da Fig. 6.11(a) quanto da Fig. 6.11(b) geram os mesmos

resultados. Os modos obtido pelo MEF e pela caracterização experimental são

mostrados na Fig. 6.14. Como pode ser visto, o modo medido experimentalmente

tem elevada similaridade em relação ao modo projetado.

(a) Primeiro modo de vibrar calculado
pelo algoritmo de MEF

(b) Primeiro modo de vibrar medido
experimentalmente

Figura 6.14: Primeiro modo de vibrar do trandutor do trandutor otimizado
(a) calculado pelo algoritmo de MEF e (b) medido experimentalmente.

Tabela 6.3: Comparação de frequências de ressonância calculadas pelo
algoritmo de MEF com as malhas ‘serrilhada’ (Fig. 6.11(a)) e ‘suavizada’

(Fig. 6.11(b)) e obtida experimentalmente para o projeto do primeiro modo de
vibrar.

Caracterização MEF MEF
Experimental Fig. 6.11(a) Fig. 6.11(b)

f1 710Hz 891Hz 951Hz
∆% – 21% 25%

Para verificar a causa da diferença entre os resultado computacional e o ensaio

experimental, um novo modelo de MEF foi montado, considerando um ‘filete’ de

adesivo epóxi de 0,50mm na região próxima ao engaste do transdutor, como

mostrado na Fig. 6.15, que representa mais fielmente a condição mostrada na

Fig. 6.10. O resultado da primeira frequência de ressonância é de 753Hz, ou
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seja, uma diferença de 6,1% em relação ao valor experimental. Como o primeiro

modo de vibrar é um modo de flexão, a rigidez no engaste deve influenciar

significativamente o resultado. Assim, ao considerar um ‘engaste perfeito’, a

rigidez aumenta e, por conseguinte, a frequência de ressonância é majorada. Ao

considerar a presença de um ‘filete’ de adesivo epóxi nessa região, modelando

mais adequadamente o protótipo construído, a frequência de ressonância tem o

seu valor diminuído. O modo de vibrar permanece inalterado neste caso.

epóxi

epóxi

Figura 6.15: Malha de elementos finitos considerando um ‘filete’ de adesivo
epóxi na região do engaste.

Tabela 6.4: Comparação de frequências de ressonância calculadas pelo
algoritmo de MEF com ‘filete’ de epóxi e obtida experimentalmente para o

projeto do primeiro modo de vibrar.

Caracterização MEF
Experimental Fig. 6.15

f1 710Hz 753Hz
∆% – 6,1%
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6.3.2 Transdutor com o Segundo Modo de Vibrar

Otimizado

Analogamente, os resultados pós-processados para o segundo modo de vibrar são

mostrados na Fig. 6.16 e, na Fig. 6.17 é mostrada a peça obtida através da técnica

de corte a laser.

+

−

−

+

(a) Resultado de OT pós-processado com
aspecto serrilhado

+

−

−

+

(b) Resultado de OT pós-processado com
contornos suavizados

Figura 6.16: Resultados de OT pós-processados (a) com aspecto serrilhado, e
(b) com contornos suavizados para o projeto do segundo modo de vibrar.

5mm

Figura 6.17: Geometria de material piezelétrico obtida através de corte a laser
para o projeto do segundo modo de vibrar.

É importante ressaltar que embora a distribuição de material seja contínua, a

polarização de sinais invertidos no domínio de projeto faz necessária a utilização

de duas peças de cerâmica piezelétrica, como mostrada na Fig. 6.17.

As frequências de ressonância esperadas para o segundo modo, calculadas

através do MEF, têm os valores iguais a 1349Hz e 1524Hz, quando são utilizados

os modelos mostrados nas Figs. 6.16(a) e 6.16(b), respectivamente. A frequência
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5mm

5m
m

Figura 6.18: Protótipo de transdutor piezelétrico com projeto do segundo
modo de vibrar.

obtida durante a caracterização experimental possui o valor de 1560Hz, ou seja,

uma variação de cerca de 15% em relação ao valor esperado no caso de uma malha

de contornos serrilhados e de 2,4% em relação ao valor esperado no caso de uma

malha de contornos suavizados. Os resultados para frequência são resumidos na

Tab. 6.5. Novamente, os modos de vibrar obtidos utilizando as malhas mostradas

na Fig. 6.16 geram os mesmos resultados. Os modos de vibrar calculados pelo

MEF e obtido pela caracterização experimental são mostrados na Fig. 6.19. Como

pode ser visto, novamente, o modo medido experimentalmente apresenta elevada

similaridade ao modo projetado esperado, validando experimentalmente o projeto

realizado através do algoritmo de OT. Por se tratar do segundo modo de vibrar,

de caráter torsional, a consideração do ‘filete’ de adesivo epóxi não influencia o

resultado, uma vez que a rigidez para este modo não está relacionada à flexão do

transdutor.

(a) Segundo modo de vibrar calculado
pelo algoritmo de MEF

(b) Segundo modo de vibrar medido
experimentalmente

Figura 6.19: Segundo modo de vibrar do transdutor otimizado (a) calculado
pelo algoritmo de MEF e (b) medido experimentalmente.
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Tabela 6.5: Comparação de frequências de ressonância calculadas pelo
algoritmo de MEF com as malhas ‘serrilhada’ (Fig. 6.11(a)) e ‘suavizada’

(Fig. 6.11(b)) e obtida experimentalmente para o projeto do segundo modo de
vibrar.

Caracterização MEF MEF
Experimental Fig. 6.16(a) Fig. 6.16(b)

f1 1560Hz 1349Hz 1524Hz
|∆%| – 15% 2,4%
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7 Conclusões e Trabalhos

Futuros

Este trabalho mostra a viabilidade da aplicação da OT para o projeto de

transdutores piezelétricos. Os resultados obtidos durante sua realização mostram

que as formulações propostas foram eficazes para o projeto dinâmico de

transdutores piezelétricos, além de sua aplicabilidade em projetos estáticos e

quasi -estáticos. A seguir são feitos alguns comentários específicos sobre cada

parte do trabalho.

7.1 Comentários sobre o projeto quasi -estático de

transdutores piezelétricos

O algoritmo de OT desenvolvido neste trabalho aborda inicialmente o projeto

quasi -estático de transdutores piezelétricos. Nos exemplos mostrados, o algoritmo

é capaz de realizar o projeto de atuadores piezelétricos acionados tanto por

carga quanto potencial elétrico. Os resultados dos projetos de atuadores

piezelétricos acionados por carga elétrica e por potencial elétrico apresentam

grande similaridade entre si, o que demonstra que, embora hajam diferenças

conceituais entre um e outro, seus resultados são bastante próximos. Ou

seja, embora a aplicação de carga elétrica não possua significado físico para

a Engenharia, este caso de carga pode ser aplicado ao projeto de atuadores

piezelétricos, dada a sua simplicidade para o cálculo dos gradientes, sem que

haja prejuízo numa aplicação real, uma vez o caso que considera a aplicação de

potencial elétrico leva a um resultado similar.

Ainda em relação ao projeto quasi -estático de trandutores piezelétricos,

a mesma abordagem utilizada no projeto de atuadores piezelétricos pode ser

facilmente adaptada ao projeto de sensores piezelétricos, através da alteração

dos casos de carga considerados no problema de otimização. O resultado para

o projeto de um sensor quasi -estático proporcionou um aumento de 92% em
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relação ao potencial gerado por um sensor completamente recoberto de material

piezelétrico. O projeto utilizando a OT, desta forma, possui capacidade de

proporcionar um aumento de resolução em sensores piezelétricos, uma vez que

para uma mesma pressão aplicada, o sensor otimizado gera um sinal 92% maior.

Em relação ao projeto quasi -estático de trandutores piezelétricos, o algoritmo

desenvolvido possui potencial de aplicação em projetos mais realísticos, como

por exemplo, no desenvolvimento de um posicionador para discos-rígidos

de armazenamento de dados utilizando atuadores piezelétricos, um campo

ainda bastante incipiente, cuja necessidade torna-se mais evidente a cada dia

com o aumento constante nas densidades de informações armazenadas nesses

dispositivos.

Finalmente, o problema de maximização de autovalores, presente em todos

os exemplos mencionados, mostrou sua efetividade ao ter aumentado o valor da

primeira frequência de ressonância.

7.2 Comentários sobre projeto dinâmico de

transdutores piezelétricos

O algoritmo de OT desenvolvido neste trabalho aborda e tem como sua principal

contribuição científica o projeto dinâmico de transdutores piezelétricos, que

é caracterizado pelo projeto simultâneo do modo de vibrar, a sintonia das

frequências de ressonância e a maximização do CAEM de cada modo de vibrar.

Sobre o projeto dinâmico de transdutores, é interessante abordar separadamente

os tópicos referentes a: função objetivo, escalas de cinza, e a aplicabilidade no

projeto de coletores de energia.

Função objetivo.

Este trabalho propõe a utilização de uma função objetivo baseado em função

produtória para o projeto de modos de vibrar de um transdutor piezelétrico.

Mesmo que através das propriedades de logarítmos seja possível escrever uma

função baseada em produtória como somatória de logarítmos, a análise de

uma função objetivo baseada em produtória serve de base para a escolha dos

coeficientes de peso para cada subproblema envolvido no projeto dinâmico de um

transdutor piezelétrico. Apesar de conversível em uma soma de logarítmos, a

função baseada em produtória apresentou uma melhor convergência na obtenção

de resultados, já que seus gradientes tornam-se mais sensíveis.
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O algoritmo de OT é capaz de alterar o modo de vibrar da estrutura, conforme

observado na seção Seção 5.2. Contudo, é importante observar que não se deve

negligenciar o modo de vibrar inicial do substrato metálico, ou seja, o algoritmo é

capaz de alterar o modo de vibrar do trandutor, desde que seu caráter inicial seja

mantido. Assim, por exemplo, o primeiro modo de vibrar de uma placa laminada

engastada é transversal e o projetista, ao selecionar os pontos para otimização

do modo de vibrar, deve considerar que o caráter deste modo continuará sendo

transversal, ou seja, este modo dificilmente será transformado num modo de vibrar

torcional, por exemplo. Este fato corrobora a observação de Maeda et al. (2006),

que afirmam ser difícil a proposta de mudanças radicais num determinado modo

de vibrar.

Ainda em relação à função objetivo, o uso da expressão generalizada do

CAEM mostrou-se efetiva para a maximização desta grandeza, proporcionando

um aumento no valor do coeficiente de acoplamento do transdutor sempre que

este subproblema é considerado, de forma a garantir que a conversão de energia

do modo projetado seja maximizada e o transdutor responda efetivamente à

excitação externa.

A função objetivo do subproblema relativo à sintonia de autovalores também

mostrou-se efetiva, sendo capaz de alterar as frequências de ressonância dos

transdutores para valores previamente definidos com um desvios menores que

10%.

Escalas de cinza.

O modelo de material adotado neste trabalho combina o PEMAP-P (baseado

em função exponencial) para as propriedades piezelétricas e dielétricas, com o

RAMP para as propriedades elásticas. A escolha do RAMP para as propriedades

elásticas é feita como forma de minimizar o aparecimento das escalas de cinza,

que se torna mais comum em problemas envolvendo grandezas dinâmicas.

Apesar dos esforços em minimizar o aparecimento das escalas de cinza, o

que inclui ainda a utilização da técnica de projeção combinada à continuação, os

resultados obtidos pelo algoritmo continuam apresentando certo nível de escalas

de cinza. A hipótese levantada durante a realização do trabalho é que um dos

principais responsáveis pelo surgimento destas escalas de cinza é o subproblema

de otimização de autovalores, uma vez que para ‘sintonizar’ um autovalor, o

algoritmo precisa proporcionar uma distribuição de rigidez e massa bastante

precisa ao longo de todo o domínio, fato que deve ter demandado a permanência

de valores intermediários nas variáveis de projeto.
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Potencial de aplicação ao projeto de coletores de energia

Embora não seja escopo deste trabalho o desenvolvimento específico de

coletores de energia piezelétricos (do inglês “piezoelectric energy harvesting

devices”), o algoritmo desenvolvido neste trabalho possui aplicabilidade neste

campo de pesquisa. Os resultados mostrados na Seção 5.2.4 evidenciam este

potencial. Nestes problemas de otimização, as frequências de ressonância (neste

caso, as 3 primeiras frequências) foram minimizadas e, ao mesmo tempo, o

CAEM relacionado a cada modo é maximizado. Desta forma, estes transdutores

projetados possuem baixas frequências de ressonância e capacidade de conversão

de energia maximizado, requisitos para o projeto de coletores de energia baseados

em materiais piezelétricos.

Construção e caracterização de transdutores otimizados.

A etapa final do trabalho contempla a construção e caracterização

experimental de transdutores projetados através do algoritmo de OT. O estudo

preliminar da influência da camada de adesivo é importante para a previsão

do comportamento dos transdutores piezelétricos construídos. Neste estudo

preliminar é constatado que a camada de adesivo epóxi tem uma influência

limitada na alteração das frequências de ressonância do transdutor piezelétrico.

Na construção de transdutores otimizados, embora a técnica de corte a laser

gere altas temperaturas, essa geração é localizada e não é suficiente para causar

a perda das propriedades piezelétricas da cerâmica, o que foi comprovado nos

experimentos em concordância ao relatado por Ohara et al. (1994). O corte do

substrato de alumínio é realizado através de técnica de litografia como forma de

buscar a minimização de ‘rebarbas’ e ‘ondulações’ neste material, uma vez que

quaisquer alteração na seção transversal do transdutor, altera seu momento de

inércia, e por conseguinte, a rigidez do mesmo.

A caracterização experimental valida os resultados dos algoritmos de MEF e

OT, uma vez que os modos de vibrar identificados são similares aos projetados e

as frequências de ressonância encontram-se dentro da faixa de desvio esperada.

Assim, completa-se o ciclo de projeto, que tem início na definição do problema,

passa pela obtenção da topologia otimizada, pós-processamento, validação, e

chega, finalmente, à construção e caracterização dos transdutores.
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7.3 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros referentes à aplicação do MOT ao projeto quasi -estático

e dinâmico de transdutores piezelétricos, com base na literatura e na experiência

adquirida neste trabalho, sugere-se:

Generalização do algoritmo para cascas piezelétricas.

A primeira e mais natural sugestão é a generalização do algoritmo para o

projeto não somente de placas piezelétricas, mas também de cascas piezelétricas

num contexto geral. Essa generalização ampliaria substancialmente a gama de

aplicações do algoritmo desenvolvido.

Exploração do problema de coletores de energia piezelétricos.

Este tem sido um campo de estudo de grande interesse da comunidade

científica internacional, no entanto, as técnicas de otimização neste campo de

pesquisa ainda são bastante incipientes e com amplo espaço para contribuições.

Mais especificamente, sugere-se a investigação de novas funções objetivo

que envolvam não somente a minimização de frequências de ressonância de

maximização do CAEM desses modos. Pode-se, por exemplo, não somente

maximizar o CAEM, mas também a quantidade de energia mecânica, Em,

disponibilizada pelo transdutor. Outra adição válida seria a consideração do

amortecimento no modelo de MEF, uma vez que o amortecimento, no caso de

um coletor de energia, poderia restringir o desempenho do mesmo. Finalmente, a

consideração conjunta do transdutor piezelétrico e do circuito eletrônico integrado

pode prover resultados promissores neste campo de pesquisa.

Exploração de outros exemplos de aplicações reais.

Neste trabalho foi mostrado o exemplo de uma aplicação real do sistema

de posicionamento para discos-rígidos de armazenamento de dados. Sugere-se a

busca por outros exemplos realísticos, como forma de validar o algoritmo não

somente para exemplos teóricos, muitas vezes simples ou limitados, mas para

aplicações reais.

Exploração de novas técnicas para minimização das escalas de cinza.

O problema de escalas de cinza ficou bastante evidente durante a execução

deste trabalho. Embora tenha sido dispendido esforço no sentido de minimizar

este problema, o mesmo ainda permanece pendente de uma solução efetiva.

Assim, sugere-se a investigação, exploração e mesmo a proposta de novas técnicas
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para a minimização das escalas de cinza. Enquanto no caso de problemas estáticos

já existe uma vasta literatura com propostas para minimização das escalas de

cinza, os mesmos não são diretamente aplicáveis ou efetivos para problemas com

requisitos dinâmicos, campo no qual ainda há espaço a ser investigado.
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Apêndice A -- Método dos Elementos

Finitos Aplicado a Modelagem de Placas

Piezelétricas

Dada a complexidade esperada dos atuadores, faz-se necessária a utilização de

um método genérico como o MEF (BATHE, 1996) para auxiliar a análise dos

mesmos. Entre as diferentes teorias para se formular o MEF piezelétrico que

incluem o princípio de Hamilton (TIERSTEN, 1967), o princípio dos trabalhos

virtuais para meios piezelétricos (ALLIK; HUGHES, 1970), neste projeto, a opção

será a formulação integral baseada no método de resíduos ponderados de Gaul,

Kögl e Wagner (2003), conforme proposto por Kögl e Bucalem (2005b).

A partir da década de 70, vários modelos de elementos finitos piezelétricos

para análise de estruturas foram propostos. Inicialmente a principal aplicação

preponderante foi a modelagem de transdutores de ultrassom (ALLIK; HUGHES,

1970; CHIN; VARADAN; VARADAN, 1994; LERCH, 1990; NAILLON; COURSANT;

BESNIER, 1983). Já na década de 80 começaram a surgir as aplicações em

estruturas inteligentes com a modelagem de placas piezelétricas laminadas

(HA, 1990), cascas piezelétricas delgadas (YANG; SAIGAL; LIAW, 1990) e

moderadamente espessas (GILEWSKY; RADWANSKA, 1991).

Na área de estruturas inteligentes, o controle de vibrações, redução de

ruídos, adaptação de forma e detecção de falhas têm sido as principais aplicações

exploradas. A maioria das aplicações de piezelétricos utilizam bases elásticas

sobre as quais filmes poliméricos e cerâmicas piezelétricas são fixados, o que faz

com que esse tipo de estrutura seja melhor modelada através do MEF com a

utilização de elementos de placa piezelétrica.

O grande diferencial adicionado aos materiais piezelétricos em comparação

aos materiais estruturais comuns é o acoplamento eletromecânico. Devido ao fato

das cargas elétricas se encontrarem distribuídas nas extremidades do material, a

discretização do campo elétrico torna-se um item importante e também bastante
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complexo no estudo dessas estruturas, especialmente para as formulações uni- e

bidimensionais.

O acoplamento eletromecânico completo pode ser adequadamente tratado

através de formulações de elementos finitos tridimensionais (BENJEDDOU, 2000)

com um vetor de deslocamentos generalizado que inclua tanto os graus de

liberdade estruturais como os elétricos.

Uma abordagem bastante comum para a formulação de elementos finitos para

materiais piezelétricos é a condensação estática (ou de Guyan) para desacoplar

os graus de liberdade estruturais dos elétricos (ALLIK; HUGHES, 1970; CARRERA,

1997; SARAVANOS; HEYLIGER; HOPKINS, 1997; TZOU; TSENG, 1990; VARADAN;

KIM; VARADAN, 1997).

O acoplamento eletromecânico também pode ser considerado através de uma

solução iterativa entre o efeito piezelétrico direto e o efeito piezelétrico inverso

(GAUDENZI; BATHE, 1995) que, no entanto, ainda despreza os potenciais elétricos

induzidos.

A.1 Elementos de Placa Piezelétrica

Quanto à modelagem de placas piezelétricas, é importante considerar fatores como

a interpolação de potenciais elétricos do elemento, e também sua generalidade

e robustez, uma vez que elementos de placa estão sujeitos à travamento por

cisalhamento (“shear locking”), que pode comprometer seus resultados.

Uma hipótese bastante empregada em elementos de placa é a variação

linear do potencial elétrico ao longo da espessura (LAMMERING, 1991;

SARAVANOS; HEYLIGER; HOPKINS, 1997; SULEMAN; VENKAYYA, 1995), o que

consequentemente, ignora o potencial induzido pelas deformações no material.

Os potenciais elétricos ao longo da espessura de um elemento de placa piezelétrica

(FERNANDES; POUGET, 2001) estão ilustrados na Fig. A.1, na qual pode-se ver a

contribuição da parcela referente à deformação elástica do elemento.

Para aplicações de atuadores, a indução de campo elétrico pode ser

desprezada, mas a adoção desta hipótese pode invalidar a aplicação da mesma

formulação para sensores (KÖGL; BUCALEM, 2005a).

Conforme explicado na Seção B, estruturas de placa baseadas na teoria de

Reissner-Mindlin sofrem o problema de travamento por cisalhamento (“shear

locking”). Ao contrário dos elementos estruturais, o problema de travamento
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potencial
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potencial elétrico
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potencial
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total

Figura A.1: Distribuição de potencial elétrico ao longo da espessura de um
elemento de placa piezelétrica.

por cisalhamento para placas e cascas piezelétricas ainda é tratado por métodos

simples e pouco confiáveis como a integração reduzida (LAMMERING, 1991; CHEN;

YAO; HUANG, 2000).

Neste trabalho é utilizado o elemento de placa piezelétrica proposto por Kögl

e Bucalem (2005a), baseado na abordagem MITC e que estende as vantagens da

interpolação mista aplicada a análises estruturais para placas piezelétricas.

Programas que implementam o MEF são amplamente utilizados por usuários

não-especialistas. Por este motivo é importante que os elementos utilizados

atendam a alguns requisitos (KÖGL; BUCALEM, 2005a):

• Confiabilidade : Os elementos devem produzir resultados confiáveis

quando utilizados corretamente, de forma que não exija do usuário um

conhecimento detalhado do método aplicado.

• Eficiência : Os elementos devem permitir uma solução

computacionalmente eficiente, ou seja, devem permitir que a montagem

de suas matrizes ocorra com rapidez e também que a solução encontre

convergência sem a necessidade de uma malha demasiadamente refinada

que eleve significativamente o custo computacional da análise.

• Universalidade : Os elementos devem ser aplicáveis num grande número

de situações. No caso de placas piezelétricas, isso significa que os mesmos

devem ser capazes de modelar sensores e atuadores e também serem

adequados tanto para placas delgadas quanto para placas moderamente

espessas.

• Simplicidade : A aplicação dos elementos deve ser direta sem a

necessidade de ajuste de parâmetros numéricos por parte do usuário.

• Clareza : A formulação deve ser mecanicamente clara e suficientemente

simples para tornar o elemento adequado à análises de Engenharia.
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Considerando os elementos estruturais baseados na teoria de

Reissner-Mindlin, os mesmos satisfazem aos itens de universalidade, simplicidade

e clareza. Devido ao problema de travamento por cisalhamento, o requisito de

confiabilidade é violado nos elementos de baixa ordem e o requisito de eficiência

não é completamente atendido pelos elementos de alta ordem (KÖGL; BUCALEM,

2005a).

A combinação de elementos baseados na teoria de Reissner-Mindlin

juntamente com a abordagem MITC atende a todos requisitos previamente

mencionados, tornando a combinação adequada para a análise de placas

piezelétricas.

Um grande número de elementos finitos para estudos de sensores e atuadores

piezelétricos foram desenvolvidos, incluindo elementos de viga, placas, cascas e

também elementos contínuos bidimensionais e tridimensionais. A grande maioria

dos elementos são adequados para cada caso isoladamente, mas não podem ser

empregados em um programa de elementos finitos genérico por uma série de

razões (KÖGL; BUCALEM, 2005a):

• Muitas formulações são restritas a aplicações de atuadores, descrevendo

as deformações causadas pela aplicação de um potencial elétrico.

• O problema de travamento por cisalhamento é muitas vezes descartado

ou tratado de maneira inadequada utilizando, por exemplo, integração

reduzida.

• A maioria das formulações considera somente uma variação linear do

potencial elétrico ao longo da espessura do elemento de forma que o campo

elétrico induzido pela deformação do elemento não é considerado. Esse fato

limita a aplicação dos elementos uma vez que o campo elétrico induzido

muitas vezes é importante nas aplicações.

Assim, por sua adequação, contemplando os requisitos necessários

previamente listados, o elemento proposto por Kögl e Bucalem (2005b) será

utilizado neste trabalho. Nas seções a seguir são apresentadas as equações que

descrevem o fenômeno da piezeletricidade e a formulação do elemento.

A.2 Equações Piezelétricas

As equações de equilíbrio para o meio piezelétrico são a equação de quantidade

de movimento e a equação de carga elétrica (Lei de Coulomb).
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σij,i + ρbj = ρüj (A.1)

Di,i = ρ̃ (A.2)

em que: σij,i é o tensor de tensões de Cauchy, bj é a densidade de força de

corpo, uj o vetor de deslocamentos, ρ a densidade de massa, Di o vetor de

deslocamento elétrico e ρ̃ a densidade de cargas elétricas livres. Uma vez que

os materiais piezelétricos pertencem a uma classe de dielétricos, que não possuem

cargas elétricas livres, segue-se que ρ̃ = 0.

As equações de equilíbrio são suplementadas pelas equações constitutivas

σij = CE
ijklεkl − elijEl (A.3)

Di = eiklεkl + ǫSilEl (A.4)

que descrevem o acoplamento entre os campos elástico e elétrico. As propriedades

do material são descritas pelo tensor de elasticidade CE
ijkl (medido em campo

elétrico constante), tensor piezelétrico eikl e tensor de permissividade (ou

dielétrico) ǫSil (medido em deformação constante). Assumindo campos de

pequenos deslocamentos (teoria linear), as deformações εkl podem ser obtidas

dos deslocamentos uk através da relação cinemática:

εkl =
1

2
(uk,l + ul,k). (A.5)

No campo eletrostático, o campo elétrico Ek é irrotacional, possuindo assim

um potencial. Este potencial é conhecido como potencial elétrico ϕ, que se

relaciona com o campo elétrico através da expressão:

Ek = −ϕ,k. (A.6)

Combinando as Eqs. (A.1 – A.6), chegam-se às equações piezelétricas

acopladas:

CE
ijkluk,li + elijϕ,li = ρü− ρbj , (A.7)

eikluk,li − ǫSilϕ,li = 0. (A.8)

Para o campo elástico, as condições de contorno e condições iniciais são dadas
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por:

ui = ūi em Γu, (A.9)

ti = t̄i em Γt, (A.10)

ui(t = 0) = u0
i em Ω, (A.11)

u̇i(t = 0) = u̇0
i em Ω, (A.12)

em que o vetor de tração ti relaciona-se com o tensor σij através de ti = σijnj .

Para o campo elétrico, as condições de contorno são:

ϕ = ϕ̄ em Γϕ, (A.13)

q = q̄ em Γq, (A.14)

Nas superfícies livres do dielétrico, as densidades de cargas de superfície

somem (q = 0), enquanto nos eletrodos do piezelétrico, q é obtido da condição

(D+
i −D−

i )ni = q, (A.15)

em que D−

i é o deslocamento elétrico no meio piezelétrico e D+
i é o deslocamento

elétrico no meio circundante (normalmente ar ou vácuo). Considerando que para

materiais piezelétricos a permissividade relativa ǫrel ≫ 1, segue-se que D−

i ≫ D+
i

e, assim, a densidade de carga na superfície do eletrodo é aproximadamente dada

por:

q = −Dini. (A.16)

A.3 Equações Constitutivas Piezelétricas para

Placas Delgadas

Na maioria das aplicações em estruturas inteligentes, os materiais piezelétricos

aplicados são isotrópicos da classe de cristais 6mm. Comumente, tanto

piezocerâmicas como o PZT e piezopolímeros como o PVDF são utilizados. Neste

caso, as matrizes constitutivas possuem apenas 11 elementos independentes (o

caso mais genérico possui 45 elementos independentes). Utilizando as simetrias

σij = σji e εkl = εlk dos tensores de tensão e deslocamento, e Cijkl = Cjikl = Cklij,
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elij = elji, ǫil = ǫli dos tensores constitutivos, as equações constitutivas podem

ser escritas em notação matricial como:
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C11 C12 C13 0 0 0 0 0 e31

C12 C11 C13 0 0 0 0 0 e31

C13 C13 C33 0 0 0 0 0 e33

0 0 0 C44 0 0 0 e15 0

0 0 0 0 C44 0 e15 0 0

0 0 0 0 0 C66 0 0 0

0 0 0 0 e15 0 −ǫ11 0 0

0 0 0 e15 0 0 0 −ǫ11 0

e31 e31 e33 0 0 0 0 0 −ǫ33























×























ε11

ε22

ε33

γ23

γ13

γ12

−E1

−E2

−E3























(A.17)

ou

[

σ

D

]

=

[

C e

eT −ǫ

][

ε

−E

]

(A.18)

em que, para a maioria dos materiais C66 = (C11 − C12)/2. As componentes

γij = 2εij são as deformações por cisalhamento. O acoplamento entre os campos

elástico e elétrico é descrito pelos coeficientes piezelétricos. Os coeficientes

e31 e e33 descrevem o acoplamento entre as deformações/tensões normais e os

deslocamentos elétrico/campo elétrico transversais, enquanto o coeficiente e15

descreve o acoplamento entre as deformações/tensões de cisalhamento e o campo

elétrico no plano, respectivamente.

Para considerar o estado de tensões que ocorre em placas delgadas, assume-se

que σ33 = 0, e o componente de cisalhamento ε33 pode ser eliminado da Eq. (A.17)

por condensação.

As equações constitutivas condensadas podem ser divididas em duas partes:

uma relacionando as componentes elásticas no plano com o campo elétrico

transversal:










σ11

σ22

σ12

D3










=










C∗
11 C∗

12 0 e∗31

C∗
12 C∗

11 0 e∗31

0 0 C66 0

e∗31 e∗31 0 −ǫ∗33



















ε11

ε22

γ12

−E3










(A.19)
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ou

ΣI = CIZI (A.20)

e uma segunda parte, relacionando as tensões e deformações por cisalhamento

transversal com as componentes elétricas no plano:










σ23

σ13

D1

D2










=










C44 0 0 e15

0 C44 e15 0

0 e15 −ǫ11 0

e15 0 0 −ǫ11



















γ23

γ13

−E1

−E2










(A.21)

ou

ΣII = CIIZII . (A.22)

Os vetores Σ e Z podem ser interpretados como a representação generalizada

das tensões e deformações piezelétricas, respectivamente.

Devido à eliminação de ε33, os seguintes coeficientes aparecem nas equações

Eq. (A.19) e Eq. (A.20):

C∗

11 = C11 −
(C13)

2

C33

, (A.23)

C∗

12 = C12 −
(C13)

2

C33

, (A.24)

e∗31 = e31 −
C13

C33

e33, (A.25)

ǫ∗33 = ǫ33 −
(e33)

2

C33

. (A.26)

A.4 Formulação do Elemento de Placa

Piezelétrica

O MEF piezelétrico pode ser formulado através de vários princípios, dentre eles o

princípio de Hamilton (TIERSTEN, 1967), o princípio dos trabalhos virtuais para

meios piezelétricos (ALLIK; HUGHES, 1970) ou o método dos resíduos ponderados

(NAILLON; COURSANT; BESNIER, 1983). Este trabalho utilizará uma formulação

de elementos finitos baseado no método dos resíduos ponderados (GAUL; KöGL;

WAGNER, 2003).
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A forma integral das equações de equilíbrio elástico e elétrico, utilizando as

funções de peso wj e φ, é dada por:

∫

Ω

(σij,i(uk,ϕ) + ρbj − ρüj)wjdΩ = 0 (A.27)

∫

Ω

Di,i(uk,ϕ)φdΩ = 0 (A.28)

em que: σij(uk,ϕ) e Di(uk,ϕ) indicam que o tensor de tensões e o vetor de

deslocamento elétrico dependem dos deslocamentos uk e do potencial elétrico

ϕ.

Utilizando a integração por partes e o teorema integral de Gauss, é possível

obter a forma fraca das equações de equilíbrio.

∫

Ω

σij,j(uk,ϕ)εij(w)dΩ =

∫

Ω

ρ(bj − ü)wjdΩ+

∫

Γt

tj(uk,ϕ)wjdΓ (A.29)

∫

Ω

Di(uk,ϕ)Ei(φ)dΩ =

∫

Γt

q(uk,ϕ)φdΓ. (A.30)

utilizando as condições de contorno t̄i = ti em Γt e q̄ = q em Γq para as tensões

e cargas prescritas, pode-se obter:

∫

Ω

σT (u,ϕ)ε(w)dΩ = −

∫

Ω

ρüTwdΩ+

∫

Γt

t̄TwdΓ (A.31)

∫

Ω

DT (u,ϕ)E(φ)dΩ =

∫

Γ

q̄φdΓ (A.32)

em que

σ =
[

σ11 σ22 σ33 σ23 σ31 σ12

]T

, (A.33)

ε =
[

ε11 ε22 ε33 γ23 γ31 γ12

]T

, (A.34)

D =
[

D1 D2 D3

]T

, (A.35)

E =
[

E1 E2 E3

]T

, (A.36)

contém as componentes cartesianas dos respectivos vetores.

As relações entre as variáveis independentes (deslocamentos u e potencial

elétrico ϕ) e as variáveis dependentes (tensões σ e deslocamentos elétricos D)
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X

Y

Z
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t
w1

w2

w3

w4 u1
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u4
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v3

v4

θ1y

θ2y

θ3y

θ4y
θ1x

θ2x

θ3x

θ4x

1

2

3

4

ϕ1
m

ϕ2
m

ϕ3
m

ϕ4
m

∆ϕ(e)

Figura A.2: Elemento de placa piezelétrica com 4 nós, 6 graus de liberdade
por nó e 1 grau de diferença de potencial definido para o elemento.

são dados pelas equações constitutivas piezelétricas, descritas pela Eq. (A.18).

Definindo os operadores integrais

A(u,w) =

∫

Ω

εT (u)Cε(w)dΩ

B(u,φ) =

∫

Ω

εT (u)eE(φ)dΩ

C(ϕ,φ) =

∫

Ω

ET (ϕ)ǫE(φ)dΩ

M(ü,w) =

∫

Ω

ρüTwdΩ

LT (t̄,w) =

∫

Γt

t̄TwdΩ

Lq(q̄,φ) =

∫

Γq

q̄φdΓ

(A.37)

é possível reescrever a Eq. (A.31) e a Eq. (A.32) como:

M(ü,w) + A(u,w)− B(w,ϕ) = Lt(t̄,w)

B(u,φ) + C(ϕ,φ) = Lq(q̄,φ)
(A.38)

Para obter o sistema de equações de elementos finitos, a estrutura piezelétrica

deve ser discretizada em elementos como mostrado na Fig. A.2, dentro dos quais

as variáveis são interpoladas utilizando as funções de forma e os valores nodais.

A discretização dos deslocamentos e rotações segue os conceitos apresentados

na Seção B.2, que já incluem os deslocamentos no plano.

Para a discretização do campo elétrico, existem duas possíveis abordagens

(KÖGL; BUCALEM, 2005a):
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• A primeira abordagem assume que os deslocamentos elétricos no plano

são nulos. Assim, a equação de carga elétrica se resume a D3,3 = 0 e

pode ser avaliada analiticamente, de forma que as variáveis elétricas ϕ, Ei

e Di podem ser expressas em função dos graus de liberdade u, v, w, θx,

θy e o potencial ∆ϕ(e) entre os eletrodos do elemento. Esta abordagem

tem a vantagem de acrescentar apenas um grau de liberdade adicional por

elemento. A integração analítica do campo elétrico também mostra que

o potencial elétrico varia quadraticamente ao longo da espessura. Este

elemento é denominado por Kögl e Bucalem (2005a) ‘MITCn-Pa’, no qual

n refere-se ao número de nós do elemento, P se refere às propriedades

piezelétricas e ‘a’ à integração analítica. Apesar de suas vantagens, sua

aplicação para OT é mais difícil, dado que a integração analítica, que

permite descrever as variáveis elétricas em função dos graus de liberdade de

deslocamento, torna complexo o estudo de sensibilidade para o elemento.

• A segunda abordagem emprega uma interpolação tridimensional do

potencial no elemento de placa. A interpolação leva em conta o fato

das superfícies superior e inferior do elemento piezelétrico – nas quais

os eletrodos estão conectados – serem superfícies equipotenciais. Além

da diferença de potencial entre os eletrodos ∆ϕ(e), graus de liberdade

de potencial elétrico adicionais são definidos para permitir a variação

quadrática do potencial elétrico ao longo da espessura do elemento.

Comparada à primeira abordagem, um grau de liberdade adicional em cada

nó (ϕ1
m, ϕ2

m, ϕ3
m e ϕ4

m) é introduzido, aumentando seu custo computacional.

Por outro lado, esta abordagem é mais precisa, uma vez que não assume um

deslocamento elétrico unidimensional e é vantajosa para a aplicação de OT,

uma vez que as matrizes de interpolação B são independentes do material

(KÖGL; SILVA; BUCALEM, 2003). Este elemento é denominado ‘MITCn-Pi’,

com ‘i’ referente à interpolação do potencial elétrico.

Neste trabalho, devido à sua adequação à utilização com o MOT, será

empregado o elemento ‘MITCn-Pi’. Utilizando uma variação quadrática na

direção da espessura e levando-se em conta que os eletrodos estão ligados

às superfícies superior e inferior do elemento são superfícies equipotenciais, o

potencial elétrico na placa piezelétrica ao longo da espessura pode ser escrito em

função das coordenadas r, s e t como:

ϕ(r,s,t) =
1

2
(t + t2)∆ϕ(e) + (1− t2)ϕm(r,s) (A.39)
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t = −1 ϕ = 0

t = 0 ϕ = ϕm

t = 1
ϕ = ∆ϕ

t

Figura A.3: Potencial elétrico ao longo da espessura.

em que: ∆ϕ(e) é a diferença de potencial entre os eletrodos e ϕm é o potencial

elétrico na superfície média do elemento. Da Eq. (A.39), é possível obter para as

superfícies superior (t = 1), inferior (t = −1) e média (t = 0)

ϕ(t = 1) = ∆ϕ, (A.40)

ϕ(t = −1) = 0, (A.41)

ϕ(t = 0) = ϕm, (A.42)

respectivamente, ou seja, o eletrodo inferior é considerado aterrado.

Quando a estrutura é discretizada, os potenciais na superfície média podem

ser interpolados da maneira usual empregando funções de forma e os valores

nodais:

ϕm(r,s) = hT (r,s)ϕm (A.43)

de tal forma que o potencial elétrico no elemento de placa pode ser aproximado

por:

ϕ(r,s,t) =
1

2
(t+ t2)∆ϕ+ (1− t2)hT (r,s)ϕm (A.44)

O campo elétrico é agora calculado a partir das derivadas parciais ∂ϕ/∂r,

∂ϕ/∂s e ∂ϕ/∂t com relação ao sistema de coordenadas natural e transformado

para o sistema global Cartesiano através da matriz Jacobiana. Isto leva a:







E1

E2

E3






=







−(1− t2)B1 0

−(1− t2)B2 0

−4 t
a
hT 1+2t

a







[

ϕm

∆ϕ(e)

]

(A.45)

Finalmente, expressando ZI e ZII em termos dos graus de liberdade elásticos
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e elétricos, obtém-se:










ε11

ε22

γ12

−E3
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B1 0 0 0 a
2
tB1 0 0

0 B2 0 −a
2
tB2 0 0 0

B2 B1 0 −a
2
tB1

a
2
B2 0 0

0 0 0 0 0 −4 t
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(A.46)

e










γ23

γ13

−E1

−E2










=










0 0 B1 −hT 0 0 0

0 0 B2 0 −hT 0 0

0 0 0 0 0 (1− t2)B1 0

0 0 0 0 0 (1− t2)B2 0



























u
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ϕm

∆ϕ


















(A.47)

É importante notar que a Eq. (A.47) não está empregando a interpolação

mista para relacionar as tensões e deformações por cisalhamento. Para empregar

a formulação MITC basta considerar a relação entre deformações e tensões por

cisalhamento como mostrado anteriormente na Eq. (B.39), obtendo-se:
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γyz

E1

E2










=










0 0 Bγrz
sen β −Bγsz

sen α 0 0

0 0 −Bγrz
cos β +Bγsz

cosα 0 0
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0 0 0 0 0 (1− t2)B2 0
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∆ϕ


















(A.48)

Os deslocamentos, deformações e campo elétrico dentro dos elementos

podem ser expressos de maneira genérica em termos das variáveis nodais,

respectivamente, como:
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U(û) = Nuû, (A.49)

ε(û) = Bεû, (A.50)

E(ϕ̂) = Bϕϕ̂, (A.51)

com o vetor û definido na Eq. (B.45) e o vetor ϕ̂ definido como:

ϕ̂ =

[

ϕm

∆ϕ(e)

]

(A.52)

e:

ϕm =
[

ϕ1
m ϕ2

m ϕ3
m ϕ4

m

]T

(A.53)

Substituindo essas funções de interpolação nas Eqs. (A.37) e escolhendo as

funções de peso w = u e φ = ϕ é possível obter (KÖGL; BUCALEM, 2005a):

A(û,û) = ûTKuuû

B(û,ϕ̂) = −ûTKuϕϕ̂

C(ϕ̂,ϕ̂) = −ϕ̂TKϕϕϕ̂,

M(ˆ̈u,û) = ûTMuu
ˆ̈u,

Lt(û) = ûTF,

Lq(ϕ̂) = ϕ̂
TQ,

(A.54)

com as matrizes de rigidez e massa do elemento definidos como:

K(e)
uu =

∫

Ω(e)

BT
ε CBεdΩ, (A.55)

K(e)
uϕ =

∫

Ω(e)

BT
ε eBϕdΩ, (A.56)

K(e)
ϕϕ =

∫

Ω(e)

BT
ϕǫBϕdΩ, (A.57)

M(e)
uu =

∫

Ω(e)

ρBT
uABudΩ, (A.58)

Os vetores de força nodal equivalente e cargas F e Q são obtidos da maneira

usual.

Substituindo essas expressões na Eq. (A.38):
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[

M
(e)
uu 0

0 0

][
¨̂u(e)

¨̂ϕ(e)

]

+

[

K
(e)
uu K

(e)
uϕ

K
(e),T
uϕ K

(e)
ϕϕ

][

û(e)

ϕ̂(e)

]

=

[

F(e)

Q(e)

]

(A.59)

Finalmente, monta-se a equação global de equilíbrio:

M¨̃u+Kũ = F̃ (A.60)

em que:

ũ =

[

û

ϕ̂

]

e F̃ =

[

F̂

Q̂

]

(A.61)

Considerando uma excitação harmônica, pode-se escrever a equação da

seguinte forma:

(

− ω2

[

Muu 0

0 0

]

+

[

Kuu Kuϕ

KT
uϕ Kϕϕ

])[

û

ϕ̂

]

=

[

F̂

Q̂

]

(A.62)

ou:

(
−ω2M+K

)
ũ = F̃ (A.63)

sendo que o amortecimento não é considerado.

A.5 Modelo de Placa Piezelétrica Laminada

Uma configuração de estrutura laminada inteligente “Smart Laminate” é mostrada

na Fig. A.4. As camadas de placa podem apresentar apenas características

estruturais e também incluir efeitos piezelétricos (KÖGL; BUCALEM, 2005a).

Existem duas abordagens principais para a formulação de elementos finitos

para placas laminadas.

A primeira é a teoria da camada simples equivalente, segundo a qual ocorre

uma variação suave do deslocamento ao longo da espessura da placa, conforme

a Fig. A.5(a). A cinemática desses elementos são comumente baseadas nas

hipóteses de Kirchhoff ou de Reissner-Mindlin, que geraram a teoria laminar

clássica ou “Classical Laminate Theory” (CLT) e a teoria da deformação por

cisalhamento de primeira ordem ou “First-order Shear Deformation Theory”
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camada 1

camada n

Figura A.4: Placa composta com n camadas.

(FSDT), respectivamente. Nessa abordagem os graus de liberdade são definidos

apenas na superfície média do composto e não para cada camada.

Na segunda abordagem, uma variação suave do deslocamento ao longo da

espessura é assumido para cada camada, mas o campo de deslocamento ao longo

do composto não é suave nas interfaces entre camadas adjacentes, como pode ser

visto na Fig. A.5(b). Esta abordagem é denominada de teoria “Zig-Zag” ou teoria

“layer-wise” (SARAVANOS; HEYLIGER; HOPKINS, 1997; CARRERA, 1997, 2002).

Esta abordagem apresenta resultados mais precisos mas também aumenta o custo

computacional do elemento, por considerar graus de liberdade na superfície média

de cada camada.

Nem todas as camadas utilizadas no composto precisam necessariamente ser

piezelétricas e, uma vez que diferentes tensões elétricas podem ser aplicadas em

cada camada, pode ocorrer surgimento de descontinuidade de potencial elétrico

nas interfaces (KÖGL; BUCALEM, 2005a). Isto pode ser considerado adotando-se

graus de liberdade elétricos distintos para cada camada de material.

Assim, independentemente da teoria de laminados empregada, será sempre

necessária a abordagem “Zig-Zag” para o potencial elétrico (KÖGL; BUCALEM,

2005a).

Este projeto considera a abordagem proposta por Kögl e Bucalem (2005a)

que utiliza a abordagem “layer-wise” para placas piezelétricas compostas. Esta

abordagem apresenta um elevado custo computacional, mas apresenta grande

versatilidade e melhor qualidade de resultados.
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(a) Teoria de camada
simples

(b) Teoria de camada
“Zig-Zag”

Figura A.5: Deformações ao longo da espessura de placas compostas de
acordo com a teoria de camada simples e “Zig-Zag”.

nó km

nó kn

camada m superfície média m

interface

camada n superfície média n

Figura A.6: Adesão perfeita entre duas placas m e n.

A.5.1 Adesão Perfeita entre Placas

Considerando que as placas m e n mostradas na Fig. A.6 estão perfeitamente

aderidas uma à outra, o campo de deslocamentos na interface entre as mesmas

deve ser contínuo. Considerando as coordenadas locais r, s e t da formulação

isoparamétrica do elemento, na qual −1 ≤ t ≤ 1 ao longo da espessura do

elemento, pode-se escrever:

um
i (t = 1) = un

i (t = −1)

vmi (t = 1) = vni (t = −1)

wm
i (t = 1) = wn

i (t = −1)

(A.64)

em que: i = 1, . . . , nnós

É possível reescrever a Eq. (A.6) considerando os deslocamentos como

definidos na Eq. (B.43):
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um
0 (x,y)− (1)

a

2
βm
x (x,y) = un

0 − (−1)
a

2
βn
x (x,y)

vm0 (x,y)− (1)
a

2
βm
x (x,y) = vn0 − (−1)

a

2
βn
y (x,y)

wm
0 (x,y) = wn

0 (x,y)

(A.65)

Escrevendo a expressão da Eq. (A.65) em forma matricial

[

Bk,m Bk,n

]
[

ûk,m

ûk,n

]

= 0, (A.66)

com as matrizes

Bk,m =







1 0 0 −a
2

0

0 1 0 0 −a
2

0 0 1 0 0







(A.67)

Bk,m =







−1 0 0 a
2

0

0 −1 0 0 a
2

0 0 −1 0 0







(A.68)

e os vetores

ûk,m =












uk,m
1

uk,m
2

uk,m
3

βk,m
x

βk,m
y












, ûk,n =












uk,n
1

uk,n
2

uk,n
3

βk,n
x

βk,n
y












(A.69)

ou, de maneira equivalente, escrevendo a relação Eq. (A.66) em função dos graus

de liberdade θx e θy:

[

B
k,m
θ B

k,n
θ

]
[

û
k,m
θ

û
k,n
θ

]

= 0, (A.70)

com as matrizes

B
k,m
θ =







1 0 0 0 a
2

0 1 0 −a
2

0

0 0 1 0 0







(A.71)
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B
k,m
θ =







−1 0 0 0 −a
2

0 −1 0 a
2

0

0 0 −1 0 0







(A.72)

e os vetores

û
k,m
θ =












uk,m

vk,m

wk,m

θk,mx

θk,my












, ûk,n
θ =












uk,n

vk,n

wk,n

θk,nx

θk,ny












. (A.73)

A restrição mostrada na Eq. (A.66) pode ser introduzida na equações de

equilíbrio através de duas maneiras: através dos multiplicadores de Lagrange ou

usando o método de penalização (BATHE, 1996).

A.6 Características Dinâmicas de Transdutores

Piezelétricos

Como este trabalho envolve o projeto de transdutores piezelétricos considerando

suas características dinâmicas, os seguintes conceitos serão apresentados:

• Frequências de ressonância e antirressonância;

• Coeficiente de acoplamento eletromecânico.

Estes conceitos serão necessários ao problema de otimização aplicada ao

projeto dinâmico de transdutores piezelétricos.

A.6.1 Frequências de Ressonância e Antirressonância

Duas frequências (ω) caracterizam o comportamento dos transdutores

piezelétricos para diferentes modos de vibração (NAILLON; COURSANT; BESNIER,

1983), a frequência de ressonância ωr e a frequência de antiressonância ωa. A

ressonância ωr é a ressonância piezelétrica para uma excitação por potencial

elétrico, e a antirressonância ωa é a ressonância piezelétrica para uma excitação

por carga elétrica.

Na Fig. A.7 é possível ver um exemplo de gráfico de impedância para um

transdutor piezelétrico. Nota-se uma série de picos e vales neste gráfico. Os
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Figura A.7: Curva de impedância para um transdutor piezelétrico.

valores de máximo e mínimo correspondem à antiressonância e ressonância do

transdutor piezelétrico, respectivamente. Utilizando o MEF, essas frequências

podem ser obtidas solucionando dois problemas de auto-valores gerados por duas

diferentes condições de fronteira elétrica na Eq. (A.62), considerando F = 0

(NAILLON; COURSANT; BESNIER, 1983). Para ωr, considera-se que os eletrodos

estão em curto-circuito, em outras palavras, os graus de liberdade do potencial

elétrico nos eletrodos valem zero (ϕ̂ = 0) na Eq. (A.62), conforme ilustrado na

Fig. A.8(a). Para ωa o transdutor é um circuito aberto, assim, as cargas elétricas

são nulas nos eletrodos, Q = 0 (GUO; CAWLEY, 1992; GUO; CAWLEY; HITCHINGS,

1992; NAILLON; COURSANT; BESNIER, 1983), conforme ilustrado na Fig. A.8(b).

De maneira resumida (NAILLON; COURSANT; BESNIER, 1983):

ωr,elétrico = ωϕ
r,piezelétrico

ωa,elétrico = ωq
r,piezelétrico

(A.74)

em que os subescritos ‘ϕ’ e ‘q’ referem-se a uma excitação por potencial elétrico

e carga elétrica, respectivamente.

A.6.2 Coeficiente de Acoplamento Eletromecânico

Outra característica dinâmica importante é o Coeficiente de Acoplamento

Eletromecânico ou CAEM, ou ainda k2 (NAILLON; COURSANT; BESNIER, 1983). O

CAEM é definido para cada modo de vibração e mede o acoplamento entre o modo

de vibração e a excitação. Através do valor desse coeficiente para diversos modos

é possível conhecer qual modo predomina em uma dada excitação, portanto, se o
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(a) Eletrodos em curto-circuito (b) Eletrodos em circuito aberto

Figura A.8: Casos de carregamento para determinação das frequências de
ressonância (a) e antirressonância (b).

objetivo é incrementar a contribuição na resposta de um modo específico, deve-se

incrementar o seu k2 (LERCH, 1990).

A expressão para o CAEM ou k2, mais genérica é

k2 =
E2

em

EmEe

=
(ûTKuϕϕ̂)

2

(ϕ̂TKϕϕϕ̂)(ûTKuuû)
(A.75)

em que Eem, Ee e Em são as energias eletromecânica, elétrica e mecânica,

respectivamente.

No entanto, Naillon, Coursant e Besnier (1983), mostram que esta expressão

pode ser aproximada por uma equação envolvendo as frequências de ressonância

e antirressonância:

k2 ∼=
ω2
a − ω2

r

ω2
r

=
λa − λr

λr

(A.76)

em que λr = ω2
r , e λa = ω2

a são os autovalores de ressonância e antirressonância,

respectivamente. No entanto, esta expressão é válida somente para o caso de

um pistão plano e, portanto, não é adequada para uma proposta de projeto

generalizado de transdutores piezelétricos. Assim, a expressão para o CAEM

utilizada neste trabalho será a dada pela Eq. (A.75).
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Apêndice B -- Elemento Finito de Placa

com Formulação MITC

Embora estruturas de placas estruturais genéricas não estejam dentro do escopo

deste trabalho, neste apêndice será apresentada uma revisão sobre a teoria de

placas com um enfoque no detalhamento da formulação de interpolação mista das

componentes tensoriais (ou MITC). Desta forma, espera-se que este material sirva

como um compêndio sobre este tópico, buscando elucidar os pontos necessários à

implementação deste elemento.

Existem várias abordagens para a simulação através do MEF de estruturas de

placa (ZIENKIEWICZ, 1977) que empregam a teoria de Kirchhoff-Love ou a teoria

de Reissner-Mindlin (REISSNER, 1945; MINDLIN, 1951).

A teoria de Kirchhoff-Love considera que a espessura da placa deve ser muito

menor do que seu comprimento e largura e que, uma linha reta, normal à superfície

média da placa em sua posição indeformada deverá permenecer reta e continuar

normal à superfície média na posição deformada, não considerando assim, as

deformações por cisalhamento. Assim, a teoria de Kirchhoff-Love considera

apenas as deformações por flexão, conforme mostrado na Fig. B.1(a).

Já a teoria de Reissner-Mindlin admite que as placas sejam moderadamente

espessas e sua cinemática considera que uma linha reta, normal à superfície

(a) Deformação por flexão (b) Deformação por cisalhamento

Figura B.1: Deformações por flexão e cisalhamento numa estrutura de placa.
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ns

αs,l

nl

e1e2

(a) Detalhe da deformação por flexão

ns

αs,l

nl

e1e2

(b) Detalhe da deformação por
cisalhamento

Figura B.2: Ângulos entre o vetor normal à superfície média e o vetor normal
a uma seção de uma placa.

média da placa em sua posição indeformada, deverá permanecer reta, mas não

necessariamente normal à superfície média na posição deformada. Dessa forma,

a teoria permite tanto a consideração de deformações por flexão, quanto por

cisalhamento, ilustradas na Fig. B.1(a) e Fig. B.1(b), respectivamente.

Através da Fig. B.2 pode-se ilustrar a cinemática das deformações por flexão e

cisalhamento de uma placa. Considerando ns, um vetor normal à superfície média

da placa (ou seja, ns ⊥ e1 e ns ⊥ e2, com e1 e e2 tangentes à superfície média da

placa), nl um vetor normal à uma dada seção transversal da placa e αs,l, o ângulo

entre esses vetores, tem-se que numa deformação por flexão, como ilustrado na

Fig. B.2(a), os vetores ns e nl são perpendiculares (αs,l =
π
2
), ou seja, uma linha

reta continua reta e normal à superfície média da placa na posição deformada; e,

na deformação por cisalhamento, como ilustrado na Fig. B.2(b), os vetores ns e

nl não são perpendiculares (αs,l 6=
π
2
), ou seja, uma linha reta, normal à superfície

média da placa na posição indeformada, permanece reta, mas não é mais normal

à superfície média da placa na posição deformada.

O elemento de placa utilizado nesse trabalho segue a teoria de

Reissner-Mindlin, considerando assim, deformações por flexão e cisalhamento.

A partir dessa hipótese, as componentes de deslocamento de um ponto de

coordenadas x, y e z são definidos:

u = −zβx(x,y)

v = −zβy(x,y)

w = w(x,y)

(B.1)

em que: w é o deslocamento transversal e βx e βy são as rotações da normal
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X

Y

Z

βx

βy

−θy

θx

Figura B.3: Deformações na placa de Reissner-Mindlin.

ao plano médio indeformado, nos planos xz e yz, respectivamente, conforme a

Fig. B.3. Assim, o deslocamento βx tem a mesma orientação de −θy , e βy, a

mesma orientação de θx (com θx e θy definidos de acordo com a ‘regra da mão

direita’).

Considerando a placa mostrada na Fig. B.3, as deformações ǫxx, ǫyy, γxy

variam linearmente ao longo da espessura da placa e são dadas pela curvatura da

placa utilizando os deslocamentos mostrados na Eq. (B.1):







ǫxx

ǫyy

γxy






= −z







∂βx

∂x

∂βy

∂y

∂βx

∂y
+ ∂βy

∂x







(B.2)

e as deformações por cisalhamento são assumidas constantes ao longo da

espessura:

[

γxz

γyz

]

=

[
∂w
∂x

− βx

∂w
∂y

− βy

]

(B.3)

Nota-se que o estado da placa corresponde ao estado plano de tensões, ou

seja, τzz = 0. Assim, para um material isotrópico, pode-se escrever:







τxx

τyy

τxy






= −z

E

1 − ν2







1 ν 0

ν 1 0

0 0 1−ν
2













∂βx

∂x

∂βy

∂y

∂βx

∂y
+ ∂βy

∂x







(B.4)

[

τxz

τyz

]

=
E

2(1− ν)

[
∂w
∂x

− βx

∂w
∂y

− βy

]

(B.5)
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θ4y
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θ2x
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Figura B.4: Elemento de placa com 4 nós e 3 graus de liberdade por nó.

Para o elemento de placa são definidos os graus de liberdade de: deslocamento

transversal wi e rotações θix e θiy, em que i é o número do nó, sendo 1 < i < nnós

(com nnós = 4 no caso do elemento de 4 nós), conforme a Fig. B.4.

Os deslocamentos e rotações w, βx e βy, definidos e mostrados na Eq. (B.3)

podem ser escritos da seguinte forma:

w =

nnós∑

i=1

hiwi

βx = −

nnós∑

i=1

hiθ
i
y

βy =

nnós∑

i=1

hiθ
i
x

(B.6)

em que hi são as funções de interpolação. No caso do elemento de 4 nós, as

funções de interpolação são mostradas na Fig. B.5.

h1(r,s) =
1

4
(1 + r)(1 + s)

h2(r,s) =
1

4
(1− r)(1 + s)

h3(r,s) =
1

4
(1− r)(1− s)

h4(r,s) =
1

4
(1 + r)(1− s)

(B.7)

A Eq. (B.6) pode ser reescrita de forma matricial como:
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r

s
h1(r,s)

(a) h1(r,s) =
1

4
(1 + r)(1 + s)

r

s
h2(r,s)

(b) h2(r,s) =
1

4
(1 − r)(1 + s)

r

s

h3(r,s)

(c) h3(r,s) =
1

4
(1− r)(1 − s)

r

s

h4(r,s)

(d) h4(r,s) =
1

4
(1 + r)(1 − s)

Figura B.5: Funções de interpolação.







w

βx

βy






=







h1 0 0 . . . h4 0 0

0 0 −h1 . . . 0 0 −h4

0 h1 0 . . . 0 h4 0







︸ ︷︷ ︸

N


















w1

θ1x

θ1y
...

w4

θ4x

θ4y


















(B.8)

Pode-se ainda, definir um vetor h:

h =
[

h1(r,s) h2(r,s) h3(r,s) h4(r,s)
]

(B.9)

Considerando o elemento isoparamétrico, em função das coordenadas r e s,

é necessário definir também o operador Jacobiano J que relaciona o sistema de

coordenadas natural com as coordenadas locais.

[
∂
∂r

∂
∂s

]

=

[
∂x
∂r

∂y

∂r

∂x
∂s

∂y

∂s

][
∂
∂x

∂
∂y

]

(B.10)

ou, em notação matricial:

∂

∂r
= J

∂

∂x
(B.11)

Entretanto, normalmente descreve-se o elemento no seu sistema de
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coordenadas local e depois faz-se a sua transformação para o sistema de

coordenadas naturais utilizando (BATHE, 1996):

∂

∂x
= J−1 ∂

∂r
(B.12)

Considerando também o vetor de deslocamentos û

ûT =
[

w1 . . . w4 θ1x . . . θ4x θ1y . . . θ4y

]

(B.13)

e, definindo:

H =

[
∂hT

∂r

∂hT

∂s

]

=
1

4

[

(1 + s) −(1 + s) −(1− s) (1− s)

(1 + r) (1− r) −(1− r) −(1 + r)

]

(B.14)

e:

B =

[

B1

B2

]

= J−1H (B.15)

tal que:

[
∂w
∂x

∂w
∂y

]

= B
[

w1 w2 w3 w4

]T

[
∂βx

∂x

∂βx

∂y

]

= B
[

θ1y θ2y θ3y θ4y

]T

[
∂βy

∂x

∂βy

∂y

]

= B
[

θ1x θ2x θ3x θ4x

]T

(B.16)

é possível reescrever a Eq. (B.2) de flexão como:







ǫxx

ǫyy

γxy







︸ ︷︷ ︸

κ(r,s)

= −z







0 0 B1

0 −B2 0

0 −B1 B2







︸ ︷︷ ︸

Bκ







w

θx

θy







(B.17)

ou:

κ(r,s) = Bκû (B.18)
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com w, θx e θy definidos como:

wT =
[

w1 w2 w3 w4

]

θx
T =

[

θ1x θ2x θ3x θ4x

]

θy
T =

[

θ1y θ2y θ3y θ4y

]

(B.19)

tal que:

ûT =
[

wT θx
T θy

T
]

(B.20)

A Eq. (B.3) das tensões de cisalhamento transversais, analogamente, pode

ser reescrita como:

[

γxz

γyz

]

︸ ︷︷ ︸

γ(r,s)

=

[

B1 0 hT

B2 −hT 0

]

︸ ︷︷ ︸

Bγ







w

θx

θy







(B.21)

ou ainda:

γ(r,s) = Bγû (B.22)

A matriz de rigidez do elemento pode ser escrita da seguinte forma (BATHE,

1996):

K =

∫ +1

−1

∫ +1

−1

(BT
κCκBκ +BT

γCγBγ) detJdrds (B.23)

em que:

Cκ =
Ea3

12(1− ν2)







1 ν 0

ν 1 0

0 0 1−ν
2







(B.24)

e

Cγ =
Ekra

2(1− ν)

[

1 0

0 1

]

(B.25)

em que a é a espessura da placa, e kr é o fator de correção de cisalhamento
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(kr ∼
5
6
) (BATHE, 1996).

A matriz de massa M do elemento leva em conta também a inércia a rotação,

desta forma, M, pode ser escrita como:

M =

∫ +1

−1

∫ +1

−1

NTAN detJdrds (B.26)

em que

A =







a 0 0

0 a3

12
0

0 0 a3

12







(B.27)

e N é a matriz de interpolação de deslocamentos como definido na Eq. (B.8).

B.1 Elementos com Interpolação Mista

Os elementos de placa baseados na formulação por deslocamento geram

resultados confiáveis somente quando elementos de alta-ordem são empregados.

É necessário, no mínimo, uma interpolação cúbica, o que resultaria num

elemento quadrilátero de 16 nós (BATHE, 1996) que mesmo assim ainda podem

apresentar resultados insatisfatórios para análise de tensões e quando distorcidos

geometricamente (BUCALEM; BATHE, 1993).

Elementos baseados na formulação por deslocamento apresentam o problema

de travamento por cisalhamento (“shear locking”). O travamento por

cisalhamento ocorre quando a relação entre a espessura da placa e seu

comprimento diminui, ou seja, quanto mais delgada a placa, mais pronunciado

será esse efeito, que ainda é agravado quando se distorce o elemento (BATHE,

1996). No travamento por cisalhamento ocorre um forte enrijecimento artificial

da placa, tornando-a demasiadamente rígida e comprometendo seus resultados.

Uma das alternativas utilizadas para se contornar o problema do travamento

por cisalhamento é o esquema de integração reduzida (AHMAD; IRONS;

ZIENKIEWICZ, 1970; ZIENKIEWICZ; TAYLOR; TOO, 1971). A integração reduzida

utiliza um número de pontos de Gauss menor do que o necessário para a

avaliação numérica exata da matriz de rigidez. Embora esta abordagem possa,

em determinados casos, resolver o problema de travamento por cisalhamento,

ela adiciona um novo problema: a ocorrência de modos de energia nulos como

ilustrados na Fig. B.6 que incluem os ‘modos de ampulheta’ (ou “hourglass
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Translação 1 Translação 2 Rotação Cisalhamento

Deformação 1 Deformação 2 ‘Ampulheta’ 1 ‘Ampulheta’ 2

Figura B.6: Modos de energia nula.

modes”), ou seja, deformações que ocorrem sem que hajam tensões. Um tipo

de modo nulo de energia bastante conhecido são os movimentos de corpo rígido

(movimentos de translação e rotação). Ao empregar a integração reduzida,

adicionam-se novos modos de energia nulos, que não possuem um significado físico

e que tornam o elemento pouco confiável, e não recomendado para utilização em

casos genéricos (BATOZ; BATHE; HO, 1980; KÖGL; BUCALEM, 2005b, 2005a).

O problema dos modos de energia espúrios pode ser contornado

implementando-se modificações na matriz de rigidez (BELYTSCHKO et al., 1985).

No entanto, a formulação desse elemento não é genérica, necessitando do emprego

de fatores ajustados numericamente (BUCALEM; BATHE, 1997).

Uma abordagem genérica e confiável para contornar o problema do

travamento por cisalhamento é apresentada por Bathe e Dvorkin (1985). Trata-se

da interpolação mista dos componentes de tensão, ou “Mixed Interpolation of

Tensorial Components” (MITC). A formulação MITC (BATHE; BREZZI; CHO,

1989; BATHE; BUCALEM; BREZZI, 1990; BATHE; DVORKIN, 1986, 1985; BATHE;

IOSILEVICH; CHAPELLE, 2000; CHAPELLE; BATHE, 1998; BUCALEM; BATHE, 1993)

utiliza diferentes interpolações para os efeitos de flexão e para os efeitos de

cisalhamento.

Para analisar as deformações κ, que consistem nas deformações ǫxx, ǫyy e γxy,

são utilizadas a Eq. (B.2) e Eq. (B.6). No entanto, para o cálculo das deformações

por cisalhamento é utilizada outra abordagem.

Considerando, inicialmente o elemento de dimensões 2x2 mostrado na

Fig. B.7(a), as funções de interpolação, segundo a abordagem MITC mostradas

na Fig. B.8, são:
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(a) Elemento MITC4 de dimensões 2x2

r

s

x

y

1

2

3 4

A

B

C

D

(b) Elemento MITC4 genérico

Figura B.7: Elemento MITC4.

γrz =
1

2
(1 + s)γA

rz +
1

2
(1− s)γC

rz

γsz =
1

2
(1 + r)γB

sz +
1

2
(1− r)γD

sz

(B.28)

em que: γA
rz, γ

C
rz, γ

B
sz e γD

sz são as deformações por cisalhamento nos pontos A, B,

C e D obtidas através das funções de interpolação da Eq. (B.6). Substituindo as

expressões da Eq. (B.6) na Eq. (B.28), obtém-se:

γrz =
1

2
(1 + s)

[
w1 − w2

2
+

θ1y + θ2y
2

]

+
1

2
(1− s)

[
w4 − w3

2
+

θ4y + θ3y
2

]

γsz =
1

2
(1 + r)

[
w1 − w4

2
+

θ1y + θ4y
2

]

+
1

2
(1− r)

[
w2 − w3

2
+

θ2y + θ3y
2

] (B.29)

Através dessa expressão, as matrizes de interpolação podem ser diretamente

montadas e a matriz de rigidez é formulada da mesma maneira mencionada

anteriormente. Como pode ser visto na Fig. B.8, a ideia não é basear as

funções de interpolação nos nós do elemento, mas sim nos pontos A, B, C e D,

também chamados de pontos de amarração (“tying points”) (BATHE; DVORKIN,

1985, 1986).

Assim, a matriz Bγ pode ser escrita como:

Bγ =
[

Bw
γ Bθx

γ B
θy

γ

]

(B.30)

em que as matrizes auxiliares Bw
γ , Bθx

γ e B
θy

γ são definidas como:
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Figura B.8: Funções de interpolação para as deformações por cisalhamento.

Bw
γ =

1

4

[

(1 + s) −(1 + s) −(1− s) (1− s)

(1 + r) (1− r) −(1− r) −(1 − r)

]

Bθx

γ =
1

4

[

0 0 0 0

(1 + r) (1− r) (1− r) (1 + r)

]

Bθy

γ =
1

4

[

(1 + s) (1 + s) (1− s) (1− s)

0 0 0 0

]

(B.31)

É possível também generalizar a formulação para um elemento de 4

nós genérico, como mostrado na Fig. B.7(b), utilizando a mesma ideia

básica apresentada, mas, utilizando a interpolação mostrada na Eq. (B.28), é

possível interpolar as componentes do tensor covariante1 medido no sistema de

coordenadas (r,s). Dessa maneira, leva-se em conta diretamente a distorção do

elemento em relação à geometria 2x2 anterior. Desta forma, as componentes

de deformação por cisalhamento podem ser escritas da seguinte forma (BATHE;

DVORKIN, 1985):

γxz = γrz sen β − γsz sen α

γyz = −γrz cos β + γsz cosα
(B.32)

1tensor covariante é um tensor do tipo Aij...n em um referencial xi que se transforma em

Ai′j′...n′

em um referencial xi′ através da relação: Ai′j′...n′

= Aij...n ∂xi

∂xi′
∂xj′

∂xj . . . ∂x
n′

∂xn
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Figura B.9: Ângulos formados entre os sistemas de coordenadas.

em que: α e β são os ângulos entre os eixos r e x e entre s e x (Fig. B.9),

respectivamente e (BATHE; DVORKIN, 1985, 1986):

γrz =

√
[(Cx + rBx)2 + (Cy + rBy)2]

8 detJ

·

[

(1 + s)

(
w1 − w2

2
+

x1 − x2

4
(θ1y + θ2y)−

y1 − y2
4

(θ1x + θ2x)

)

+ (1− s)

(
w4 − w3

2
+

x4 − x3

4
(θ4y + θ3y)−

y4 − y3
4

(θ4x + θ3x)

)]

γsz =

√

[(Ax + sBx)2 + (Ay + sBy)2]

8 detJ

·

[

(1 + r)

(
w1 − w4

2
+

x1 − x4

4
(θ1y + θ4y)−

y1 − y4
4

(θ1x + θ4x)

)

+ (1− s)

(
w2 − w3

2
+

x2 − x3

4
(θ2y + θ3y)−

y2 − y3
4

(θ2x + θ3x)

)]

(B.33)

com:

Ax = x1 − x2 − x3 + x4 Ay = y1 − y2 − y3 + y4

Bx = x1 − x2 + x3 − x4 By = y1 − y2 + y3 − y4

Cx = x1 + x2 − x3 − x4 Cy = y1 + y2 − y3 − y4

(B.34)

Os senos e cossenos dos ângulos α e β podem ser descritos através de relações

geométricas como, por exemplo:
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sen α =
yD − yo

√

(xD − xo)2 + (yD − yo)2
cosα =

xD − xo
√

(xD − xo)2 + (yD − yo)2

sen β =
yA − yo

√

(xA − xo)2 + (yA − yo)2
cos β =

xA − xo
√

(xA − xo)2 + (yA − yo)2

(B.35)

e:

xA =
x1 + x2

2
xB =

x2 + x3

2
xC =

x3 + x4

2
xD =

x4 + x1

2

yA =
y1 + y2

2
yB =

y2 + y3
2

yC =
y3 + y4

2
yD =

y4 + y1
2

xo =
xD + xB

2
yo =

yD + yB
2

(B.36)

Assim, de maneira análoga à expressão matricial da Eq. (B.30) para o caso

específico de um elemento 2x2, pode-se escrever a matriz de interpolação para

um elemento genérico da seguinte forma:

Bγ =

[

Bγrz
sen β −Bγsz

sen α

−Bγrz
cos β +Bγsz

cosα

]

︸ ︷︷ ︸

2x12

(B.37)

em que:

Bγrz
=
[

Bw
γrz

Bθx

γrz
B

θy

γrz

]

Bγsz
=
[

Bw
γsz

Bθx

γsz
B

θy

γsz

] (B.38)

Bw
γrz

=
Dγ

rz

2

[

(1 + s) −(1 + s) −(1− s) (1 + s)
]

Bw
γsz

=
Dγ

sz

2

[

(1 + r) (1− r) −(1− r) −(1 + r)
]

Bθx

γrz
=

Dγ
rz

2

[
−b1(1+s)

2
−b1(1+s)

2
−b2(1−s)

2
−b2(1−s)

2

]

Bθx

γsz
=

Dγ
sz

2

[
−b3(1+r)

2
−b4(1−r)

2
−b4(1−r)

2
−b3(1+r)

2

]

Bθy

γrz
=

Dγ
rz

2

[
a1(1+s)

2
a1(1+s)

2
a2(1−s)

2
a2(1−s)

2

]

Bθy

γsz
=

Dγ
sz

2

[
a3(1+r)

2
a4(1−r)

2
a4(1−r)

2
a3(1+r)

2

]

(B.39)

com:
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Dγ
rz =

√
[(Cx + rBx)2 + (Cy + rBy)2]

8 detJ

Dγ
sz =

√
[(Ax + sBx)2 + (Ay + sBy)2]

8 detJ

(B.40)

e:

a1 =
x1 − x2

2
b1 =

y1 − y2
2

a2 =
x4 − x3

2
b2 =

y4 − y3
2

a3 =
x1 − x4

2
b3 =

y1 − y4
2

a4 =
x2 − x3

2
b4 =

y2 − y3
2

(B.41)

B.2 Elemento de Placa com Deslocamentos no

Plano

Para a implementação de um sistema de placas compostas, como o exemplo

mostrado na Fig. 1.1 é necessário que o elemento de placa considere os

deslocamentos no plano. A formulação descrita anteriormente não considera

os deslocamentos no plano da placa, de tal forma que a sua superfície média

permanece com uma área constante.

Considerando um exemplo análogo de uma viga torna-se mais fácil o

entendimento desta questão. Na Fig. B.10(a) não há deformação da linha média

ao longo do seu eixo próprio, já a viga da Fig. B.10(b) considera que a linha média

pode se deformar ao longo de seu eixo normal. Isso permite que seja modelada,

por exemplo, uma viga composta, como na Fig. B.11, na qual são mostradas três

vigas idênticas aderidas uma a outra, na qual a viga central tem o comprimento

de sua linha média inalterada, mas as vigas superior e inferior têm as suas linhas

médias alongada e encurtada, respectivamente.

A importância da inclusão dos deslocamentos no plano da superfície média

da placa poderá ser melhor entendida na Seção A.5.

A definição dos deslocamento no plano para elementos de placa é encontrado

principalmente em publicações envolvendo aplicações de placas laminadas, como

em Carrera (2003), Ha (1990) e Murakami (1986), e principalmente nas aplicações

de estruturas inteligentes, como em Kögl e Bucalem (2005a), Fernandes e Pouget

(2006), Lammering (1991), Lee, Ko e Yang (2005), Mukherjee e Joshi (2002),

Robbins e Reddy (1991), Saravanos (1997), Soares, Soares e Correia (1999) ou
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(a) Viga sem deformação no plano

∆x

(b) Viga com deformação no plano

Figura B.10: Analogia entre placas e vigas com e sem deformações no plano.

∆x1

∆x2

Figura B.11: Deformações em viga composta.

Zallo e Gaudenzi (2003).

A expressão para os deslocamentos expressa anteriormente na Eq. (B.1) não

considera os deslocamentos u e v no plano da placa, pois apresentam valores nulos

para z = 0:

u(x,y,0) = −zβx(x,y) = 0

v(x,y,0) = −zβy(x,y) = 0
(B.42)

Assim, faz-se necessário acrescentar esses graus de liberdade na formulação

do elemento. Os deslocamentos considerando as deformações no plano médio são

escritos da seguinte forma:

u(x,y,z) =u0(x,y)− zβx(x,y)

v(x,y,z) =v0(x,y)− zβy(x,y)

w(x,y) =w0(x,y)

(B.43)

em que: u0 e v0 são os deslocamentos no plano.

uT =
[

u1 u2 u3 u4

]

vT =
[

v1 v2 v3 v4

] (B.44)

Acrescentam-se assim os graus de liberdade u e v ao vetor de deslocamentos

û da Eq. (B.20):
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Figura B.12: Elemento de placa com 4 nós e 5 graus de liberdade por nó.

ûT =
[

uT vT wT θx
T θy

T
]

(B.45)

A relação entre deformações e deslocamentos anteriormente expressa pela

Eq. (B.17) pode ser reescrita para incluir os deslocamentos no plano:







ǫxx

ǫyy

γxy






=







B1 0

0 B2

B2 B1
︸ ︷︷ ︸

3x8

0 0 zB1

0 −zB2 0

0 −zB1 zB2







︸ ︷︷ ︸

3x12












u

v

w

θx

θy












(B.46)

A relação entre deslocamentos e deformações por cisalhamento não sofre

influência dos deslocamentos no plano. A relação matricial pode ser reescrita

apenas acrescentando os termos nulos:

[

γxz

γyz

]

=

[

0 0

0 0
︸ ︷︷ ︸

2x8

Bγrz
sen β −Bγsz

sen α

−Bγrz
cos β +Bγsz

cosα

]

︸ ︷︷ ︸

2x12












u

v

w

θx

θy












(B.47)

B.3 Matriz de Elasticidade para Materiais

Ortotrópicos

A implementação do MEF realizada neste trabalho é genérica e capaz de modelar

materiais de natureza isotrópica, ortotrópica ou mesmo anisotrópicas. Ainda
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que somente o material piezelétrico apresente características ortotrópicas, as

propriedades de material são inseridas de maneira generalizada.

A matriz de elasticidade para um caso ortotrópico possui 9 constantes

elásticas independentes, sendo 3 módulos de elasticidade (E1, E2, e E3), 3

coeficientes de Poisson (ν23, ν31, e ν12), e 3 módulos de cisalhamento (G23, G31, e

G12), sendo escrita da seguinte forma:















σ11

σ22

σ33

σ23

σ13

σ12















=















1−ν23ν32
E2E3∆

ν21+ν31ν23
E2E3∆

ν31+ν21ν32
E2E3∆

0 0 0
ν12+ν13ν32
E3E1∆

1−ν31ν13
E3E1∆

ν32+ν31ν12
E3E1∆

0 0 0
ν13+ν12ν23
E1E2∆

ν23+ν13ν21
E1E2∆

1−ν12ν21
E1E2∆

0 0 0

0 0 0 G23 0 0

0 0 0 0 G31 0

0 0 0 0 0 G12





























ε11

ε22

ε33

γ23

γ13

γ12















(B.48)

em que:

∆ =
1− ν12ν21 − ν23ν32 − ν31ν13 − 2ν12ν23ν31

E1E2E3

(B.49)

e, considerando a simetria do material, ν23 = ν32, ν31 = ν13, e ν12 = ν21.

Assim, no caso de um material isotrópico, sua matriz de elasticidade será

definida como:

C = E















1−ν2

1−3ν2−2ν3
ν+ν2

1−3ν2−2ν3
ν+ν2

1−3ν2−2ν3
0 0 0

ν+ν2

1−3ν2−2ν3
1−ν2

1−3ν2−2ν3
ν+ν2

1−3ν2−2ν3
0 0 0

ν+ν2

1−3ν2−2ν3
ν+ν2

1−3ν2−2ν3
1−ν2

1−3ν2−2ν3
0 0 0

0 0 0 1
2(1+ν)

0 0

0 0 0 0 1
2(1+ν)

0

0 0 0 0 0 1
2(1+ν)















(B.50)



227

Apêndice C -- Validação da implementação

do Método dos Elementos Finitos

Para validação do elemento foram feitos inicialmente alguns testes simples e uma

comparação com o software ADINA, que emprega elementos de placas puramente

elásticas com formulação MITC.

C.1 Análise Estática com Elemento de Placa

Puramente Elástico

Considerou-se inicialmente um elemento quadrilátero regular de dimensões 2x2 e

com as propriedades de um aço abaixo descritas:

Tabela C.1: Propriedades do material para teste do elemento de placa

Propriedade Valor

E (módulo de elasticidade) 210GPa

ρ (densidade) 7800 kg

m3

ν (coeficiente de Poisson) 0,30

Aplica-se uma força mecânica F unitária (|F | = 1N) como mostrado na

Fig. C.1. São consideradas várias espessuras a para a placa, como forma de

verificar se o travamento por cisalhamento está sendo devidamente tratado.

Conforme pode ser visto na Tab. C.2, na qual são listados os deslocamentos w,

θx e θy no ponto de aplicação da força F os resultados do software ADINA e os da

implementação realizada são idênticos, mostrando a validade da implementação.

Tanto para placas moderadamente espessas (a = 0,5m), nas quais os efeitos

de cisalhamento são predominantes, quanto para placas delgadas (a = 0,001m),

em que poderia ocorrer o problema de travamento por cisalhamento, os resultados

são os mesmos.
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x

x

y
y

z

z

Figura C.1: Elemento de placa utilizado para teste.

Tabela C.2: Comparação entre os resultados do software ADINA e a
implementação realizada para um elemento 2x2

ADINA implementado ADINA implementado

a = 0,5m a = 0,01m
w −7,24212 · 10−10 −7,242122 · 10−10 −8,35521 · 10−5 −8,355209 · 10−5

θx 1,56983 · 10−10 1,569831 · 10−10 1,66387 · 10−5 1,663873 · 10−5

θy 6,53857 · 10−10 6,538568 · 10−10 8,35485 · 10−5 8,354854 · 10−5

a = 0,05m a = 0,001m
w −6,68956 · 10−7 −6,689555 · 10−7 −8,35493 · 10−2 −8,354931 · 10−2

θx 1,33343 · 10−7 1,333434 · 10−7 1,66375 · 10−2 1,663753 · 10−2

θy 6,68246 · 10−7 6,682461 · 10−7 8,35493 · 10−2 8,354927 · 10−2

O elemento implementado também foi testado para configurações distorcidas,

com geometrias conforme mostra a Fig. C.2. O ponto de aplicação da força

unitária é o canto inferior direito, da mesma forma que acontece na Fig. C.1 e

com as mesmas propriedades especificadas na Tab. C.1.

Primeiramente considera-se uma distorção no elemento somente em sua

razão de aspecto, de tal forma que o elemento tenha a geometria mostrada na

Fig. C.2(a). Os resultados de deslocamento e rotações no ponto de aplicação da

carga unitária estão mostrados na Tab. C.3. Para placas delgadas, a variação

nos resultados mostra-se desprezível e, mesmo para placas mais espessas, como o

caso h = 0,1m, a variação ainda é pequena, ficando sempre menor do que 1%.

Em seguida, realiza-se uma distorção genérica no elemento, como mostrada

na Fig. C.2(b). Os resultados para este caso estão mostrados na Tab. C.4. Tanto

para placas delgadas quanto para placas moderadamente espessas, os resultados

mostram pequenas diferenças, sendo praticamente desprezíveis no primeiro caso

e também menores do que 1% no caso de espessuras maiores, da mesma forma

que o caso de distorção na razão de aspecto.
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Tabela C.3: Comparação entre os resultados do software ADINA e a
implementação realizada para um elemento com distorção na razão de aspecto

(Fig. C.2(a))

Distorção na razão de aspecto (Fig. C.2(a))

ADINA implementado |∆%|

a = 0,001m
w −1,01093 · 10−1 −1,010933 · 10−1 2,97 · 10−4

θx 1,89570 · 10−2 1,895701 · 10−2 5,28 · 10−5

θy 1,01093 · 10−1 1,010933 · 10−1 2,97 · 10−5

a = 0,01m
w −1,01097 · 10−4 −1,010951 · 10−4 1,88 · 10−3

θx 1,89593 · 10−5 1,895817 · 10−5 5,96 · 10−3

θy 1,01092 · 10−4 1,010927 · 10−4 6,92 · 10−4

a = 0,1m
w −1,01462 · 10−8 −1,012776 · 10−8 1,82 · 10−1

θx 1,91921 · 10−9 1,907462 · 10−9 6,12 · 10−1

θy 1,00976 · 10−8 1,010345 · 10−8 5,79 · 10−2

Tabela C.4: Comparação entre os resultados do software ADINA e a
implementação realizada para um elemento com distorção genérica (Fig. C.2(b))

Distorção genérica (Fig. C.2(b))

ADINA implementado |∆%|

a = 0,001m
w −1,59336 · 10−1 −1,593360 · 10−1 1,76 · 10−5

θx 4,23879 · 10−2 4,238785 · 10−2 1,18 · 10−4

θy 1,25715 · 10−1 1,257154 · 10−1 3,18 · 10−4

a = 0,01m
w −1,59339 · 10−4 −1,593375 · 10−4 9,41 · 10−1

θx 4,23890 · 10−5 4,238849 · 10−5 1,20 · 10−3

θy 1,25715 · 10−4 1,257150 · 10−4 < ·10−6

a = 0,1m
w −1,59663 · 10−7 −1,594865 · 10−7 1,11 · 10−1

θx 4,25030 · 10−8 4,245191 · 10−8 1,20 · 10−1

θy 1,25640 · 10−7 1,256736 · 10−7 2,67 · 10−2

C.2 Análise Modal com Elemento de Placa

Puramente Elástico

Após a validação do MEF estático, procede-se à validação da análise modal do

algoritmo desenvolvido. Para tanto, é necessário o cálculo da matriz de massa

M do elemento conforme mostrado na Eq. (B.26). É importante ressaltar que,

ao considerar o efeito de inércia de rotação, é necessário levar em conta a matriz
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(a) Distorção na razão de aspecto
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(b) Distorção genérica

Figura C.2: Distorções aplicada no elemento para comparação de resultados.

x

y
z

u1

u2u3

u4

Figura C.3: Elementos de placa utilizados para teste da análise modal.

A, mostrada na Eq. (B.27), que permite a inclusão das inércias de rotação do

elemento na matriz M. O cálculo de auto-valores e auto-vetores foi feito através

das operações disponíveis no software Matlab.

Para aferição da análise modal, considera-se um sistema com dois elementos

conforme mostrado na Fig. C.3. O comprimento total do sistema é de 2m e a

largura 1m. São também testadas duas diferentes espessuras a para a placa:

0,001m e 0,01m.

Nesta validação da análise modal são analisados os três primeiros modos de

vibrar da estrutura. Os resultados para espessuras de placa de 0,001m e 0,01m

são mostrados na Tab. C.5 e Tab. C.6, respectivamente.

Conforme pode ser notado, todas as frequências calculadas correspondem

exatamente às frequências obtidas através do software ADINA de elementos

finitos, que emprega a formulação MITC utilizada neste trabalho. Os modos

de vibrar também apresentam concordância, uma vez que a razão entre os

deslocamentos apresentam os mesmos valores para todos os graus de liberdade

em cada modo de vibrar. É importante ressaltar que a comparação direta de

magnitude de amplitudes de vibração numa análise modal não é válida, pois a

mesma só permite obter o modo de vibrar, ou seja, as amplitudes de vibração
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Tabela C.5: Comparação entre os resultados de análise modal (frequências de
ressonância e deslocamentos relativos) do software ADINA e a implementação

realizada para um sistema com dois elementos (a = 0,001m)

Modo ωn[rad/s] Φ1 Φ2 Φ3 Φ4

ADINA 1 1,37670 0,508092 0,508092 0,154693 0,154693
impl. 1,37670 1,000000 1,000000 0,304458 0,304458

ΦADINA
i

Φimpl.
i

= 0,508092 = cte.

ADINA 2 6,38272 0,778717 −0,778717 0,363552 −0,363552
impl. 6,38272 0,500000 −0,500000 0,233430 −0,233430

ΦADINA
i

Φimpl.
i

= 1,557434 = cte.

ADINA 3 15,3573 −0,425914 −0,425914 0,442550 0,442550
impl. 15,3573 0,162438 0,162438 −0,168782 −0,168782

ΦADINA
i

Φimpl.
i

= −2,622010 = cte.

Tabela C.6: Comparação entre os resultados de análise modal (frequências de
ressonância e deslocamentos relativos) do software ADINA e a implementação

realizada para um sistema com dois elementos (a = 0,01m)

Modo ωn[rad/s] Φ1 Φ2 Φ3 Φ4

ADINA 1 13,7668 0,160671 0,160671 0,004892 0,004892
impl. 13,7668 1,000000 1,000000 0,304466 0,304466

ΦADINA
i

Φimpl.
i

= 0,160671 = cte.

ADINA 2 63,8146 0,246220 −0,246220 0,114975 −0,114975
impl. 63,8146 −0,500000 0,500000 −0,233488 0,233488

ΦADINA
i

Φimpl.
i

= −0,492440 = cte.

ADINA 3 153,524 −0,134675 −0,134675 0,139937 0,139937
impl. 153,524 0,162499 0,162499 −0,168848 −0,168848

ΦADINA
i

Φimpl.
i

= −0,828774 = cte.

relativas. Os resultados obtidos mostram que:

Φ̂ADINA = αcteΦ̂impl. (C.1)

em que αcte é uma constante. Isso significa que a menos de uma constante, os

autovetores obtidos através do software ADINA e pelo algoritmo implementado

são iguais ou seja, representam o mesmo modo de vibrar.

O primeiro, segundo e terceiro modos de vibrar estão mostrados na Fig. C.4.

O primeiro (Fig. C.4(a)) e terceiro (Fig. C.4(c)) modos de vibrar da placa

são modos transversais. O segundo modo de vibrar é um modo de torção

(Fig. C.4(b)).



232

(a) Primeiro modo de vibrar (b) Segundo modo de vibrar

(c) Terceiro modo de vibrar

Figura C.4: Modos de vibrar para uma placa discretizada com dois elementos.

Figura C.5: Placa piezelétrica utilizada para teste

C.3 Análise Estática com Elemento de Placa

Piezelétrica

Após a implementação do elemento de placa estrutural foi feita a implementação

do elemento de placa piezelétrica da forma mostrada na Seção A.4.

Tabela C.7: Comparação entre os resultados do algoritmo de Kögl e Silva
(2005) e a implementação realizada para o elemento piezelétrico

Algoritmo de Kögl e Silva (2005) implementado

malha 1x1
w −0,22200 −0,221996673
φ 0,3379886 0,33798857

malha 5x5
w −0,82262 · 10−3 −0,8226232 · 10−3

φ −5,9218 −5,921786213
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Apêndice D -- Validação do algoritmo de

OT para o Problema Estático

Inicialmente, é realizada uma validação do algoritmo de OT para o problema

estático, através da comparação com os resultados de Kögl e Silva (2005). Para

este problema é considerado um domínio como o mostrado na Fig. D.1, engastado

nas arestas L1 e L2. A função objetivo busca maximizar o deslocamento ua

quando uma carga elétrica igual a 1µC é aplicada aos eletrodos das camadas de

material piezelétrico, e, para tanto utiliza-se um valor de w21 = 1, w33 = 0, e,

por tratar-se de um problema puramente estático, wλ = 0. Os coeficientes de

penalização utilizados neste problema são: pc = 3, pe = 3, pǫ = 1, e pi = 1.

O domínio de projeto possui dimensões de 300mm x 300mm, subdivididos em

400 elementos por camada (malha de 20 x 20 elementos). As espessuras de

alumínio e cerâmica piezelétrica são iguais a 1,0mm e 0,5mm, respectivamente, e

as propriedades consideradas são iguais às listadas na Seção 5.1. Por se tratar de

um domínio simétrico, a mesma condição de simetria ilustrada anteriormente na

Fig. 5.23(b) é aplicada a este caso.

x y

z

L1

L2 ua

Figura D.1: Malha para uma placa laminada quadrada de 3 camadas
(somente a camada intermediária é mostrada) utilizada no projeto de um

atuador estático, para comparação com os resultados de Kögl e Silva (2005).

Os resultados deste problema de otimização são mostrados na Fig. D.2. A

distribuição de material e polarização obtidas pelo algoritmo de OT implementado
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levou a resultados similares aos reportados por Kögl e Silva (2005), como pode ser

visto em sua publicação. A evolução do deslocamento ua ao longo das iterações

de OT é mostrado na Fig. D.3. A deformação obtida é mostrada na Fig. D.4.

A similaridade entre os resultados deste trabalho e os de Kögl e Silva (2005)

permitem validar a efetividade do algoritmo de OT para o problema estático.

+

+

+

(a) ρ1

(b) ρ2

Figura D.2: Variáveis de projeto ρ1 and ρ2 (pseudo-densidade e polarização do
material) para um atuador estático acionado por carga elétrica, para validação

com os resultados de Kögl e Silva (2005).
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Figura D.3: Curva de convergência de deslocamento normalizado, ūa, ao longo
das iterações para o projeto de um atuador excitado por carga elétrica, para

validação com os resultados de Kögl e Silva (2005).

Figura D.4: Deformação de um atuador piezelétrico otimizado acionado por
carga elétrica para comparação com os resultados de Kögl e Silva (2005).


