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RESUMO

Na área de otimização de estruturas, um método muito explorado é o Método de
Otimização Topológica (MOT), que combina o Método dos Elementos Finitos (MEF) com
um algoritmo de otimização para encontrar a distribuição ótima de material no interior do
domínio de projeto da estrutura. Apesar de o MOT ser um método altamente eficiente para a
determinação do layout ótimo da estrutura, o mesmo sofre com problemas de instabilidade
numérica, sendo caracterizados por soluções dependentes da malha aplicada (dependência de
malha), problemas de mínimo local e pelo surgimento de regiões contendo o padrão de
tabuleiro de xadrez (ou checkerboard pattern, em inglês) na topologia final da estrutura. O
problema de instabilidade de tabuleiro de xadrez é descrito por regiões no domínio da
estrutura contendo elementos com presença e ausência de material, distribuídos de forma
intercalada e cujo formato final se assemelha ao de um tabuleiro de xadrez. Esta distribuição
produz, numericamente, uma rigidez maior do que uma configuração de mesmo volume de
material distribuída uniformemente (o aumento na rigidez é comumente atribuído a uma
“pseudo-rigidez” incumbida a elementos quadrilaterais (e triangulares) de baixa ordem (DIAZ
e SIGMUND, 1995; JOG e HABER, 1996)). Este fenômeno é causado pelo mau
condicionamento do conjunto de soluções das equações de equilíbrio obtidas via MEF em sua
formulação clássica, e é convencionalmente contornado por meio da aplicação de filtros de
sensibilidade, solução esta de fácil implementação computacional e que garante o controle
eficaz da formação do tabuleiro de xadrez. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma
variante do método SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization), desenvolvida por meio
da aplicação do Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG) – metodologia
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alternativa, que mais recentemente vem sendo explorada, como solução para as limitações da
formulação clássica do Método dos Elementos Finitos (MEF) – de modo a estudar o impacto
da mesma numa possível redução dos problemas de instabilidade numérica previamente
citada. O algoritmo desenvolvido ao longo do trabalho é baseado no algoritmo apresentado
em SIGMUND (2001), assim como alguns exemplos utilizados como referência. Por fim,
exemplos numéricos apresentados ao longo do trabalho comprovam a redução parcial, ou em
certos casos, completa do problema de instabilidade de tabuleiro de xadrez, demonstrando a
viabilidade da utilização do MEFG como uma alternativa para obtenção da distribuição ótima
de material no interior do domínio de projeto da estrutura.
Palavras-chave: Método dos Elementos Finitos; Método dos Elementos Finitos
Generalizados; Otimização Topológica.

iii

ABSTRACT

Within the structures optimization study area, one of the extensively explored methods
is the Topology Optimization Method (TOM), which combines the Finite Element Method
(FEM) with an optimization algorithm to find the optimal distribution of material inside the
structure design domain. Although the TOM is a highly efficient method for determining the
optimal structural layout, it suffers from numerical instability problems, characterized by the
mesh dependency, local minima and the checkerboard pattern. The latter, characterized by the
alternating density values obtained from adjacent elements, while the patch of element
maintains the connectivity resembling that of a checkerboard; which produces a numerically
greater stiffness than a uniform distribution configuration (the increase in stiffness is
commonly attributed to a "pseudo-stiffness" entrusted to low-order quadrilateral (and
triangular) elements (DIAZ and Sigmund 1995; JOG and HABER, 1996)). This phenomenon
occurs due to the finite element formulation used in the optimization process, and can be
conventionally avoided through the use of sensitivity filter, a solution of easy implementation
which ensures an effective control of the "checkerboard pattern". Thus, the main objective of
this study is to present a variant of the SIMP method (Solid Isotropic Material with
Penalization), developed by the application of the Generalized Finite Element Method
(GFEM) - an alternative methodology of the Finite Element Method (FEM), which most
recently has been explored as a solution to the limitations of the FEM classic formulation - on
the Topology Optimization Method (TOM), in order to study his impact on the reduction of
the numerical instability problems previously cited. The algorithm developed throughout this
work is based on the algorithm shown in Sigmund (2001), and has some of his examples used
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as reference. At last, the numerical examples provided throughout this work demonstrate a
partial reduction, or in some cases, a complete removal of checkerboard pattern, showing the
use of GFEM as a possible alternative for obtaining the optimal material distribution.
Keywords: Finite Element Method; Generalized Finite Element Method; Topology
Optimization.
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1. INTRODUÇÃO
A Otimização Topológica (OT) é um ramo de pesquisa, dentro da ótica dos processos
de otimização, que tem como objetivo o projeto da topologia ótima de estruturas por meio da
remoção sistemática de material do domínio de projeto segundo um determinado conjunto de
critérios de projeto, podendo estes ocorrer, por exemplo, via busca pela maior razão
resistência/peso da estrutura ou a restrição do projeto a um limite de tensão ou deslocamento.
Apesar de a OT ser um tema relativamente recente no campo da otimização estrutural, seus
conceitos básicos foram estabelecidos há mais de um século, conforme visto em ROZVANY
et al. (1995).
Sua principal vantagem, em contraste com os métodos tradicionais de otimização –
como, por exemplo, a otimização de forma ou a otimização paramétrica - é sua capacidade de
alteração do layout original da estrutura, auxiliando a elaboração do projeto em sua fase
conceitual. Além disso, o mesmo facilita a modelagem de materiais submetidos a certas
condições de projeto, uma vez que é necessário apenas o conhecimento prévio das cargas a
serem aplicadas e das condições de contorno do mesmo – explicando assim sua aplicabilidade
e grande utilização nas indústrias do mundo todo, variando desde a área de estruturas
mecânicas até o projeto de implantes biomecânicos.
O MOT trabalha com a variação de domínio – identificando as conexões e membros
internos requeridos pelas condições iniciais de projeto – em busca da distribuição ótima de
material, e, dentro da ótica de meios contínuos, pode ser subdividido em duas vertentes – a
abordagem baseada no material (micro), ou na geometria (macro) – conforme apresentado em
ESCHENAUER e OLHOFF (2001).
Dentro da abordagem micro, pode-se citar o método SIMP (Simple Isotropic Material
with Penalization - BENDSØE, 1989; ROZVANY et al., 1992) . Na abordagem macro, as
principais metodologias de solução são baseadas no ESO (Evolutionary Structural
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Optimization), que é fundamentado no cálculo da função objetivo quando um elemento é
removido da malha de elementos finitos, e TSA (Topological Sensitivity Analysis),
estruturado em uma função escalar, denominada derivada topológica, que fornece para cada
ponto do domínio de definição do problema a sensibilidade da função custo quando um
pequeno furo é criado. (LABANOWSKI et al., 2004).
Além disso, apesar de sua vasta gama de aplicações industriais, o MOT lida com
dificuldades relacionadas à sua instabilidade numérica. Pode-se dividir a responsabilidade por
esta instabilidade em três categorias: dependência de malha, instabilidade de tabuleiro de
xadrez (Checkerboard pattern, em inglês) e a obtenção de mínimos locais (BENDSØE e
SIGMUND (2003); PETTERSON e SIGMUND (1998)). Estes problemas devem-se ao fato
da formulação do MOT ser fundamentada no Método dos Elementos Finitos (MEF) em
deslocamentos, responsável pela discretização do domínio de análise – que apresenta certas
limitações para determinados tipos de análise, limitações estas descritas explicitamente no
Capítulo 2 deste trabalho. Como possível solução, para as limitações do MEF clássico em
deslocamentos, surge o Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG), (MELENK e
BABUŠKA (1996); DUARTE et al. (2000)) – metodologia alternativa, que mais
recentemente vem sendo explorada, como solução para as limitações da formulação clássica
do Método dos Elementos Finitos (MEF). O MEFG pode ser definido, de forma bem simples,
como uma combinação do MEF e a técnica de enriquecimento nodal dos métodos sem malha.
Apesar de seus fundamentos teóricos estarem bem estabelecidos na literatura científica, existe
ainda uma extensa área de pesquisa e de experimentação numérica a ser desenvolvida. Assim,
propõem-se utilizar o MEFG para analisar os benefícios da aplicação da mesma no MOT.
Nesse contexto, este trabalho apresenta uma variante do método SIMP, desenvolvida
por meio da aplicação do Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG) de modo a
estudar o impacto da mesma numa possível redução dos problemas de instabilidade numérica
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previamente citada. A implementação computacional do método é baseada no algoritmo
apresentado em SIGMUND (2001), assim como alguns exemplos utilizados como referência.
Trabalhos utilizando formulações não-convencionais do MEF vem sendo estudados
incessantemente, devido principalmente a seus benefícios em relação a formulação clássica do
MEF. Sob a ótica das estruturas pode-se citar os trabalhos de TORRES (2008) e ARNTD
(2009), que apresentam a aplicabilidade do MEFG em relação a placas laminadas inteligentes
e à análise de vibrações livres em estruturas reticuladas, respectivamente. Já sob a ótica das
metodologias de otimização, vale-se citar os estudos recentes de formulações não
convencionais do MEF, em especial o artigo de LEE e SHIN (2015), onde se observa a
utilização da metodologia Extended Finite Element Method (XFEM), para investigar as
concentrações de tensão próximas a regiões de fronteira. De modo semelhante, em
HILCHENBACH e RAMM (2015), utiliza-se novamente do XFEM em conjunto com uma
metodologia de otimização baseada em gradientes para melhorar a ductilidade de estruturas
compósitas.
1.1. OBJETIVOS
Este trabalho visa o estudo e implementação do Método de Otimização Topológica via
Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG), analisando-se os possíveis impactos
desse método na distribuição final de material no interior do domínio de projeto, quando se
comparado com os resultados demonstrados em SIGMUND (2001), sua influência na
distribuição final de material na ausência do filtro de sensibilidade, além de seu impacto na
minimização do funcional e nos parâmetros de convergência do problema de otimização.
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1.2. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO
Após a introdução, motivação e justificativa abordadas ao longo deste capítulo, o
Capítulo 2 constitui-se de uma revisão bibliográfica com respeito à Otimização Estrutural
(OT) e ao Método de Otimização Topológica (MOT) – focando no modelo material
denominado SIMP (Simple Isotropic Material with Penalization). Ressaltando-se também
uma breve explanação sobre os problemas numéricos enfrentados em OT, tais como a
instabilidade de tabuleiro de xadrez, a dependência de malha e os mínimos locais.
Após a descrição do Método de Otimização Topológica (MOT), insere-se uma breve
introdução sobre a Mecânica dos Meios Contínuos e o Método dos Elementos Finitos –
método este utilizado ao longo do processo de otimização – discorrendo sobre suas principais
ideias e características. Finalmente, encera-se o capítulo com a descrição do Método de
Elementos Finitos Generalizados (MEFG), apresentando-o de modo semelhante ao
desenvolvido para o MEF.
No Capítulo 3, apresenta-se de modo completo a descrição do algoritmo desenvolvido,
uma breve explicação sobre o software computacional MATLAB® e o motivo de sua
utilização neste trabalho, assim como o processo utilizado para validação do programa
elaborado.
O Capítulo 4 apresenta uma sequência de simulações realizadas com base no artigo de
SIGMUND (2001), de modo estudar a aplicação do MEFG ao processo de otimização
topológica, assim como seus principais resultados. Finalmente, os Capítulos 5 e 6 trazem
alguns comentários e conclusões sobre o trabalho, além de sugestões para estudos futuros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O presente capítulo faz uma breve discussão sobre as bases teóricas necessárias para o
entendimento

e

acompanhamento

do

processo

de

implementação

computacional

desenvolvidos nesse trabalho. Assim, apresenta-se uma breve introdução aos métodos de
otimização estrutural, comumente apresentados na literatura, dando enfoque especial ao
Método de Otimização Topológica (MOT) e suas principais características, além de um breve
resumo sobre o Método dos Elementos Finitos e suas formulações não-convencionais,
focando especialmente no Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG).
Dentro da ótica de Otimização Estrutural, procura-se determinar a disposição ótima de
um material isotrópico, por exemplo, no espaço; para isso, vê-se a necessidade de se
determinar quais pontos do domínio são classificados como pontos materiais (onde ocorre a
presença de material; regiões não nulas) e quais devem permanecem como regiões vazias.
Expandido este conceito para uma representação geométrica da solução, pode-se pensar no
processo de otimização como um processo de “pixelização” do domínio de projeto, isto é, a
distribuição de pixels brancos e pretos, sendo o primeiro uma representação de regiões nulas,
enquanto que o segundo representa pontos materiais.
A Otimização Estrutural busca uma solução pertencente ao espaço de soluções, que
extremize uma função objetivo, sujeita a um conjunto de restrições – como, por exemplo, a
restrição do campo de tensões para uma determinada topologia estrutural. Tradicionalmente a
mesma pode ser subdividida em três principais ramos, a Otimização Dimensional (Size
Optimization, em inglês); Otimização de Forma (Shape Optimization) e a Otimização
Topológica (Topology Optimization).
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Figura 1 – Subdivisões do processo de Otimização Estrutural, COUTINHO (2006).

Analisando-se a Figura 1, tem-se que a Otimização Dimensional – referente à Figura 1
(a) – apresenta, em sua formulação, variáveis de projeto descritas por parâmetros geométricos
que podem ser dados, por exemplo, pela espessura de uma barra, tamanho de um furo, ou
seção transversal de uma viga. Nesse sentido, o processo de otimização busca encontrar a
espessura dita “ótima” para os elementos de malha, por exemplo, de modo a maximizar a
rigidez da barra com o mínimo volume de material. Soluções para este tipo de formulação são
baseadas comumente em critérios de otimalidade e são apresentadas em ROZVANY et al.
(1995) e ROZVANY (1997). Enquanto isso, a metodologia de Otimização de Forma - Figura
1 (b) - trabalha com o reposicionamento de furos e alteração do contorno de modo à
extremizar a função objetivo. Este processo requer uma maior sofisticação em sua
implementação numérica, visto que se devem escolher as variáveis de projeto adequadas para
a parametrização das formas no espaço. A utilização de pontos de controle de Spline, ou
coordenadas nodais da malha de elementos finitos podem ser utilizadas para o processo de
parametrização.
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Finalmente, tem-se que a Otimização Topológica (OT) – Figura 1 (c) - trabalha com a
variação da topologia da estrutura - disposição espacial dos membros e ligações da mesma de modo a se obter o projeto “ótimo”. Sendo assim, pode-se afirmar que a OT é mais genérica
que a otimização de forma, pois permite uma distribuição de material mais acentuada no
interior do domínio de projeto. Diferentemente dos métodos apresentados anteriormente, a
Otimização Topológica não requer qualquer prévio conhecimento da topologia da estrutura,
sendo a mesma determinada iterativamente a partir de uma estimativa inicial da distribuição
de material. Dentre os possíveis algoritmos de otimização encontrados na literatura para
solução de problemas de OT, pode-se citar o Método de Otimização Topológica (MOT) –
utilizado neste trabalho, e apresentado em BENDSOE e KIKUCHI (1995) – que combina
essencialmente métodos de otimização - VANDERPLAATZ (1984) – com um método
numérico de análise para determinar de forma iterativa a distribuição ótima do material no
domínio de projeto.
2.1. MÉTODO DE OTIMIZAÇÃO TOPOLÓGICA
A formulação do Método de Otimização Topológica (MOT) tem como base os
conceitos de domínio fixo de projeto e de modelo de material. O primeiro - domínio fixo de
projeto Ω - é definido por um domínio de geometria fixa, delimitado pelas condições de
contorno naturais e essenciais do problema e onde ocorre a distribuição do material. Sendo
assim, o objetivo da OT consiste na determinação dos membros estruturais, assim como a
conectividade dos mesmos, de modo a fornecer a topologia final – este processo ocorre por
meio da remoção e adição de material no domínio. Ao longo de sua implementação numérica,
o domínio fixo é discretizado em elementos por meio da utilização da metodologia do MEF,
mantendo este modelo de domínio inalterado durante o processo de otimização, sendo
modificada somente a sua distribuição de material nos elementos. Em outras palavras, com
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esta característica o MOT, dispensa a constante atualização da malha de elementos finitos na
metodologia de otimização de forma. O processo de discretização do domínio, descrito
anteriormente, pode-se dar de várias maneiras, sendo os parâmetros (variáveis de projeto)
mais comumente utilizados dados por:
•

Parâmetro estrutural;

•

Propriedade Material (utilizado na metodologia SIMP);

•

Parâmetro micro-estrutural (Método da Homogeneização).

2.1.1. Modelo de Material baseado no SIMP
A Otimização Topológica em geral tem como base a parametrização do tensor
constitutivo do material. Deste modo, o problema de otimização poderia ser parametrizado,
segundo BENDSØE (1995), da seguinte maneira:
𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 ∈ 𝐿𝑚 (Ω)
0
𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 (𝑥) = 𝓍(𝑥)𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙

(2.1)

∫ 𝓍(𝑥)𝑑Ω = 𝑉𝑜𝑙(Ω𝐷 ) ≤ 𝑉
Ω
0
em que Eijkl
representa o tensor constitutivo de quarta ordem do material, Ω o domínio de

projeto, ΩD corresponde a porção do domínio preenchida de material, Lm indica que a
distribuição de material pode apresentar valores descontínuos e 𝓍(x) o modelo material. O
modelo de material é responsável, no MOT, pela variação do material em cada ponto do
domínio, podendo o mesmo variar de modo contínuo de um material do tipo “A” para um
material do tipo “B”, conforme descrito em CHENG e OLHOFF (1982); BENDSØE (1989) –
de acordo com uma equação matemática que define a “mistura” de dois ou mais materiais.
Segundo apresentado em ARORA (1989), tem-se que o espaço de solução para problemas
contínuos não é fechado, o que não garante sua solução. Desta forma, diferentemente da
modelagem do material por meio de uma função contínua, tem-se que a abordagem discreta
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por meio do MEF passa a ter solução, contudo, gerando uma dependência desta com a
discretização do domínio (dependência de malha).
A equação (2.2) exemplifica a abordagem discreta representada por uma função
discreta 𝓍(x), definida em cada ponto x do domínio de projeto (Ω), da seguinte maneira:

𝓍(𝑥) = {

1,
0,

𝑠𝑒 𝑥 ∈ Ω
𝑠𝑒 𝑥 ∈ Ω/Ω𝐷

(2.2)

onde Ω𝐷 representa a região de domínio material, ou seja, onde há presença de material,
região esta inserida no domínio de projeto Ω.
No âmbito do Modelo de Material, têm-se basicamente várias vertentes de pesquisa,
sendo o método das densidades – ou SIMP (Simple Isotropic Material with Penalization) – e
a metodologia de homogeneização, os mais comumente utilizados. Devido sua simplicidade e
fácil implementação, o método das densidades vem sendo amplamente aplicado, sendo
encontrado de forma abrangente na literatura – e por este motivo aplicado a este trabalho.
A parametrização do material, via metodologia SIMP, consiste na multiplicação do
tensor constitutivo original por um valor entre 0 e 1, que corresponde na prática à interpolação
da propriedade do material para o espaço de discretização, neste caso o elemento finito.
0
𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 (𝑥) = 𝜌(𝑥)𝑝 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙

(2.3)

em que 𝑝 é o expoente de penalização do tensor de constitutivo original e 𝜌(𝑥) representa a

função de distribuição de “pseudo-densidades”, sendo a mesma limitada pelo intervalo [0,1],
extremos estes que representam, respectivamente, a ausência ou presença de material no
domínio. Deve-se atentar ao fato de que apesar da distribuição de 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 (𝑥) apresentar um
caráter linear, permitindo que a mesma apresente valores entre 0 – próximos de zero, mas não
nulo de modo a se evitar a mau condicionamento do problema, neste caso adota-se um valor
0
de 𝜌𝑚𝑖𝑛 (𝑥) – até 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
, na realidade tem-se que o processo de fabricação do material em
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questão limita estes a um conjunto limitado de possibilidades. Assim, KOHN e STRANG
(1986) apresentou um modelo de material que fornece uma função contínua e consistente das
propriedades do material em cada ponto, garantindo assim a existência da solução do
problema de otimização topológica caso a resposta seja 0 ou 1.

Figura 2 - Representação da atuação do fator de penalização no modelo SIMP, DE LIMA
(2002).

A Figura 2 exemplifica a relação entre o módulo de elasticidade e a “pseudodensidade” com a variação do grau de penalização 𝑝, onde se mostra que para 𝑝 = 1 obtémse uma relação linear entre ambas e para o caso de 𝑝 → ∞ a relação atinge um caráter
discreto, eliminando assim as densidades intermediárias.
2.1.2. Formulação do Problema de Otimização Topológica
A formulação do problema de Otimização Topológica para obtenção de uma estrutura
com máxima rigidez e mínimo volume de material, é descrita por meio da formulação clássica
do MOT (BENDSØE e SIGMUND (2003)), sendo dada por:
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𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟:

𝐶(𝜌)

̿ 𝑢̅ = 𝑓 ̅
𝐾
∗
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 à:
∑𝑀
𝑖=1 𝑉𝑖 𝜌𝑖 ≤ 𝑉
0 ≤ 𝜌𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑖 ≤ 1

(2.4)

em que 𝑉 ∗ representa a restrição de volume desejada, 𝜌𝑖 , ( 𝑖 = 1,2, … , 𝑀) as variáveis de
projeto, sendo 𝑀 o número total de variáveis; 𝐶(𝜌) a função Compliance relacionada com a
flexibilidade média de estrutura, sendo dada por:

̿ 𝑢̅
𝐶(𝜌) = 𝑓 ̅𝑇 𝑢̅ = 𝑢̅𝑇 𝐾

(2.5)

̿ , 𝑢̅ e 𝑓 ̅ são, respectivamente, dadas pela matriz de rigidez, vetor de
em que as matrizes 𝐾
deslocamentos nodais e vetor de forças nodais globais da estrutura.
A solução de um problema de otimização vai depender de sua complexidade, sendo as
técnicas existentes classificadas em Métodos Analíticos e Numéricos – como a Programação
Linear Sequencial (PLS), por exemplo. Dentro da ótica analítica, tem-se que o Critério de
Otimalidade (CO) fornece certo grau de percepção do problema, uma vez que necessitam ser
formulados caso a caso, sendo esta também sua principal deficiência. Isto faz com que tais
métodos tenham que ser deduzidos para cada novo problema mesmo que apenas uma nova
restrição tenha sido adicionada. Porém, sua principal vantagem, e assim o porquê de sua
utilização, está na eficiência e estabilidade do algoritmo gerado.
Por outro lado, podem-se citar os métodos de programação matemática - abordagem
amplamente utilizada na solução problemas de otimização, uma vez que seu desenvolvimento
garante um caráter genérico ao processo (BENDSØE e SIGMUND (2003)). Ademais, podese citar também a utilização de aproximações convexas para a resolução do problema de
otimização.
No do âmbito da Otimização Topológica via formulação de flexibilidade mínima
(Minimum Compliance), tem-se que alguns problemas de caráter numérico impactam de
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maneira significativa no resultado computacional obtido, como mostrado na Figura 3. Esses
são o problema de instabilidade de tabuleiro de xadrez, a dependência de malha e o problema
de mínimo local.

Figura 3 – Problemas de Instabilidade numérica, SIGMUND (1998).

Além disso, a Figura 3 apresenta também as possíveis explicações físicas e técnicas de
prevenção adotadas comumente para se contornar os problemas.

2.1.3. Dependência de Malha
O problema da dependência de malha se caracteriza pelos diferentes resultados de
distribuição ótima do material no domínio para um conjunto de diferentes níveis de
discretização. Observa-se que quanto maior o refino da malha utilizada para descrever o
problema, maior o nível de detalhamento da topologia final - Figura 4.
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Figura 4 – Representação da dependência de malha para uma estrutura representada em (a),
YEH-LIANG et al. (2005).

Novamente, este problema surge da implementação do MOT via Elementos Finitos,
onde se nota que o refino da malha leva a um detalhamento maior dos campos de tensão,
deformação e deslocamentos, consequentemente acarretando em um maior detalhamento da
topologia final. Este processo é muitas vezes indesejável, no âmbito industrial, pois acarreta
em um aumento do número de membros e conexões requeridos, que muitas vezes leva a um
encarecimento do processo de confecção de moldes e de fabricação de peças. A filtragem,
como apresentado na Figura 3, é uma possível forma de atenuação deste problema.
2.1.4. Instabilidade de Tabuleiro de xadrez
A instabilidade de tabuleiro de xadrez é um problema referente à utilização da
formulação clássica do Método dos Elementos Finitos ao processo de OT, que faz com que as
densidades dos elementos, distribuídas em seu domínio, apresentem-se na forma de um
tabuleiro de xadrez, conforme apresentado na Figura 5. Diversos estudos foram realizados ao
longo dos anos a fim de solucionar tal problema, sendo que a princípio, acreditava-se que a
topologia gerada pela instabilidade tratava-se de uma microestrutura ótima.
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Figura 5 – Instabilidade do tabuleiro de xadrez, SIGMUND (2001).

Mediante estudos apresentados em DIAZ e SIGMUND (1995); JOG e HABER (1996)
conjecturou-se que as instabilidades ocorridas em problemas que utilizam o método da
homogeneização

e

microestruturas

artificiais

(SIMP)

eram

causadas

pelo

mau

condicionamento do conjunto de soluções das equações de equilíbrio obtidas via MEF em sua
formulação clássica. Além disso, notava-se que à medida que a diferença entre a ordem de
interpolação do deslocamento e das densidades aumentava, a ocorrência da instabilidade de
tabuleiro diminuía. Assim, JOG e HABER (1996) propuseram uma série de testes para
analisar a instabilidade do tabuleiro de xadrez, constatando que a utilização de malhas
regulares são mais suscetíveis a aparição do problema e que tais instabilidades surgiam a
medida que a malha se submetia a uma distribuição uniforme de energia de deformação.
Possíveis soluções para evitar o aparecimento do tabuleiro de xadrez são apresentadas na

Figura 3, sendo que a utilização de funções interpoladoras de ordem superior, como a utilização de
elementos retangulares de 9 nós e a utilização de filtros, por exemplo, são bastante difundidas na
literatura, motivo este pelo qual são utilizados neste trabalho.
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2.1.5. Mínimos Locais
Refere-se à obtenção de diferentes topologias finais para o problema discreto, quando
da escolha de parâmetros de entrada diferentes. Sob a ótica do comportamento dos problemas
de otimização, tem-se que os mesmos podem ser classificados em problemas convexos ou não
convexo – podendo, neste caso apresentar soluções envolvendo mínimos locais. Assim não se
pode garantir que o ponto de mínimo fornecido pela solução seja o melhor ponto, isto é, o de
menor valor da função objetivo. Uma exemplificação do problema em si é apresentada na
Figura 6.

Figura 6 – Simulação apresentando a existência de três possíveis soluções, TORII et al. (2011)

2.1.6. Filtragem
Para contornar os problemas de instabilidade numérica apresentados nas seções
anteriores, a literatura especializada destaca uma série de possíveis alternativas (MING-HSIU
e YEH-LIANG (2005)), sendo mais comumente utilizada a implementação de esquemas de
controle de densidade via filtros especiais - CARDOSO e FONSECA (2003) – que impõe
uma uniformização nas propriedades de elementos próximos, impedindo uma variação brusca
de propriedades entre elementos adjacentes. Sob a ótica dos problemas de otimização
topológica, a filtragem pode ser aplicada às densidades ou ao gradiente - tendo-se preferido a
utilização de filtragens do gradiente, por tornar o algoritmo mais estável.
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Analisando seu caráter matemático, tem-se que os filtros espaciais podem ser
compreendidos como uma restrição adicional à formulação do problema de otimização
estrutural, atuando por meio de um parâmetro de restrição definido como raio de atuação (ou
raio de abrangência). Com aumento deste raio, os gradientes do problema ficam restritos a
valores menores; logo, a transição entre sólido (material) e vazio (sem material) torna-se mais
suave, gerando mais elementos com tensões intermediárias. O filtro implementado neste
trabalho trabalha com a modificação da sensibilidade do elemento. Esse procedimento se dá
por meio da relação:
𝑁
̂
𝜕𝑐
1
𝜕𝑐
̂𝑓 𝑥𝑓
=
∑𝐻
𝑁
̂𝑓
𝜕𝑥𝑒
𝜕𝑥𝑓
𝑥𝑒 ∑𝑓=1 𝐻

(2.6)

𝑓=1

̂𝑓 definido como
sendo o operador de convolução 𝐻
̂𝑓 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 − 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑒, 𝑓),
𝐻
(2.7)
{𝑓 ∈ 𝑁|𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑒, 𝑓) ≤ 𝑟𝑚𝑖𝑛 }, 𝑒 = 1, … , 𝑁
em que 𝑟𝑚𝑖𝑛 é o raio mínimo de atuação do filtro e o operador 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑒, 𝑓) define a distância
entre o centro do elemento "𝑒" e o centro do elemento "𝑓". Nota-se que o operador
convolução decai linearmente com o aumento da distância dos elementos "𝑓" – cujo valor é
igual a zero para regiões fora da área de atuação do filtro - assim, elementos que estiverem a
uma distância maior (raio) do que certo valor do elemento em questão não irá influenciar a
filtragem deste. É válido observar que para um valor muito pequeno do raio de atuação do
filtro, tem-se a desativação do mesmo, enquanto que para um valor muito grande de raio
pode-se acabar com detalhes da estrutura - uma limitação válida dessa técnica é sua
dependência com relação ao tamanho dos elementos utilizados no MEF.
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2.1.7. Procedimento do MOT
A implementação do algoritmo de otimização topológica, consiste, de forma resumida,
nos passos de previsão de um domínio inicial – seja o volume ou forma inicial dentro de um
espaço admissível; discretização do domínio via Método dos Elementos Finitos, assim como
aplicação das condições e contorno e de cargas; análise de sensibilidade e aplicação do filtro;
solução do problema de otimização e análise de convergência; e plotagem de resultados. Este
processo pode ser demonstrado na Figura 7.

Figura 7 – Fluxograma da metodologia de otimização topológica, BENDSØE e
SIGMUND (2003).
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Para casos complementares desenvolvidos, ao longo do texto, cuja implementação do
MOT difere da apresentada – como o de múltiplas condições de cargas – tem-se a formulação
dos mesmos é apresentada em anexo.
A análise dos campos de tensão e deformação requeridas pelo MOT foi realizada dentro
do regime elástico-linear, desconsiderando-se assim os possíveis fenômenos de não
linearidade física – como a plastificação da estrutura ou o surgimento ⁄ presença de trincas no
meio, por exemplo – e geométrica – por meio da determinação do equilíbrio na posição
deslocada, ou da consideração de grandes deslocamentos e rotações - decorrentes da aplicação
de cargas e deslocamentos prescritos. Por esse motivo, a seção seguinte apresentará uma
breve contextualização sobre os conceitos básicos da mecânica dos meios contínuos.
2.2. MECÂNICA DOS MEIOS CONTÍNUOS
Ao longo deste trabalho, adota-se conceitos da teoria da elasticidade infinitesimal
linear, restrita a pequenas deformações, descrita em BORESI et al. (1978). Admite-se,
portanto, que as deformações resultantes dos carregamentos prescritos são infinitesimais e
encontram-se no regime elástico, apresentando assim uma relação de linearidade material e
geométrica.

Figura 8 – Representação de um corpo em equilíbrio, MOSMANN (2003).
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Considere o corpo sólido sujeito à ação de forças em equilíbrio, indicado na Figura 8.
Neste caso, as equações de equilíbrio são escritas em função das forças de corpo e das forças
de superfície. Assim para o caso estático de um corpo dito em equilíbrio com o meio, tem-se:

(2.8)

∫ 𝑡̅𝑑𝑠 + ∫ 𝑏̅ 𝑑𝑣 = 0
𝑠

𝑣

em que 𝑏̅ representa o vetor de forças de corpo e 𝑡̅ as forças de superfície. As tensões de
Cauchy (𝜎̿) são descritas por:
𝑡̅ = 𝜎̿ ∙ 𝑛̅

(2.9)

em que 𝑛̅ representa o vetor normal à superfície. Substituindo a (2.9) em (2.8), obtém-se:

∫ (𝜎̿ ∙ 𝑛̅)𝑑𝑠 + ∫ 𝑏̅𝑑𝑣 = 0
𝑠

(2.10)

𝑣

Partindo-se do pressuposto de que a somatória das forças atuantes na superfície do
corpo é responsável pela variação da força interna, pode-se reescrever a equação (2.10), via
teorema de Gauss, obtendo-se:

∫ (∇ ∙ 𝜎̿)𝑑𝑣 + ∫ 𝑏̅ 𝑑𝑣 = 0
𝑣

(2.11)

𝑣

ou
∫ (∇ ∙ 𝜎̿ + 𝑏̅ )𝑑𝑣 = 0
𝑣

(2.12)
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Assim, para que um corpo esteja em equilíbrio, cada elemento do mesmo deve
satisfazer a relação:
∇ ∙ 𝜎̿ + 𝑏̅ = 0

(2.13)

Figura 9 - Representação do Sólido Tridimensional no espaço cartesiano, junto com o estado de
tensão em um ponto, DA SILVA (2012).

A relação entre o campo de deslocamento 𝑢 – apresentado na Figura 9 – e a
componente de deformações correspondente é dada por:
1 𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑢𝑗
𝜀𝑖𝑗 = (
+
)
2 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖

(2.14)

O termo 𝜀𝑖𝑗 representa a componente do tensor de deformações infinitesimais na
direção 𝑗, ortogonal ao eixo 𝑖. O tensor de tensões, apresentado em (2.9), e o tensor de
deformações previamente citado estão relacionados por meio da seguinte expressão:
𝜎̿ = 𝐶̿̿ : 𝜀̿

(2.15)
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em que 𝐶̿̿ é o tensor de quarta ordem referente as propriedades elásticas do material. No
âmbito da teoria da elasticidade, as relações entre tensões e deformações são definidas de
acordo com a Lei de Hooke generalizada. O tensor 𝐶̿̿ para a relação constitutiva isotrópica
linear é descrito por:
𝜆 + 2𝜇
𝜆
𝜆

𝐶̿̿ =
[

𝜆
𝜆
𝜆 + 2𝜇
𝜆
𝜆
𝜆 + 2𝜇
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0
𝜇
0
0

0
0
0
0
𝜇
0

0
0
0
,
0
0
𝜇]

(2.16)

em que 𝜆 e 𝜇 são as constantes de Lamé. Dentro da ótica da análise de casos bidimensionais,
existem duas possíveis vertentes de estudo, o Estado Plano de Tensão (EPT) e o Estado Plano
de Deformação (EPD), porém como o trabalho desenvolvido utiliza-se apenas do EPT, retémse apenas a descrição do mesmo.
2.2.1. Estado Plano de Tensão (EPT)
Na Mecânica de Meios Contínuos, diz-se que um material está sob o Estado Plano de
Tensão (EPT) quando o conjunto de tensões fora do plano de análise é nulo. Quando esta
situação ocorre sobre um elemento a análise de tensões é simplificada, visto que o estado de
tensional em duas das faces do elemento cúbico infinitesimal está livre de componentes de
tensão. Pode-se citar, por exemplo, o caso típico de chapas finas submetidas a carregamentos
paralelos a elas.
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Figura 10 – Representação do Estado Plano de Tensão, MOSMANN (2003).

Para um problema ser definido com EPT, são necessárias basicamente duas condições:
A primeira é que uma das dimensões do domínio seja bastante inferior as restantes (como por
exemplo, no caso da Figura 10, onde as dimensões de 𝑖 e 𝑗 são muito superiores a de 𝑘) - as
quais gerarão o plano. Já a segunda é que as cargas aplicadas estejam contidas no plano
mencionado. Sabendo isto, tem-se que:
𝜎z = 𝜎xz = 𝜎yz = 0 e 𝜀z ≠ 0

(2.17)

Substituindo estes valores na equação (2.17), pode-se simplificar a mesma, reduzindo
assim o tensor de quarta ordem a um de segunda, dado por:
𝜎11
𝜆 + 2𝜇
{𝜎22 } = [ 𝜇
𝜎12
0

𝜇
𝜆 + 2𝜇
0

0 𝜀11
0] {𝜀22 }
𝜇 𝜀12

(2.18)

Sabe-se que, para este caso, as constantes de Lamé são dadas por:

𝜆=
e

𝜈𝐸
1 − 𝜈2

(2.19)
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𝜇=

𝐸
2(1 + 𝜈)

(2.20)

em que 𝐸 é o Módulo de Elasticidade Longitudinal (ou Módulo de Young) e 𝜈 é o coeficiente
de Poisson.
2.3. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF)
Uma vez conhecida as características básicas do MOT, assim como seus problemas de
instabilidade, vê-se uma necessidade intrínseca da apresentação do método de discretização
do domínio utilizada neste trabalho, o Método dos Elementos Finitos (MEF). Assim, este
subcapítulo tem como objetivo fornecer ao leitor um breve resumo sobre o Método dos
Elementos Finitos, a formulação do mesmo para elementos quadrilaterais de 4 e 9 nós
(Apêndice B), assim como suas limitações e o por que da utilização de metodologias nãoconvencionais.
O Método dos Elementos Finitos (MEF) surgiu como uma alternativa para a descrição
do campo de tensão e de deformação de um sólido de geometria arbitrária sujeito a forças
externas em todo seu domínio, visto que muitas vezes a solução analítica do mesmo é por
deveras complexa ou sequer existe. Assim, pode-se descrever o MEF como um procedimento
numérico cuja ideia central seja a discretização de um dado domínio Ω, representando-o de
forma aproximada por um conjunto finito de elementos e resolvendo, assim, não o problema
original – descrito por um conjunto de equações diferenciais ordinárias (EDO’s) ou equações
diferenciais parciais (EDP’s) – mas, por exemplo, em Problemas de Valores no Contorno
(PVC) formulados em forma fraca, isto é, expressões integrais obtidas, por exemplo, via
minimização do funcional de energia ou métodos residuais.
O MEF adota o conceito de malha e nós, para realizar a subdivisão do domínio
estudado em entidades de geometria simples (denominadas “elementos”), propondo a
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construção de aproximações para os campos de interesse, no interior destas entidades,
mediante interpolação dos valores nodais, (LIU, 2003). Assim, tem-se que as equações
complexas, previamente descritas, podem ser expressas, equivalentemente, por expressões
integrais sobre o domínio de interesse.
O MEF, atualmente, é tido com um dos métodos numéricos mais difundidos no mundo
- seja no meio acadêmico ou no âmbito industrial - para análise estrutural, e isto se deve à sua
simples formulação, robustez e, principalmente, à economia em termos computacionais,
(FISH e BELYTSCHKO (2009)). Entretanto, conforme apresentado em LIU (2003), o
método apresenta um conjunto de limitações devido sua formulação. Entre elas, pode-se citar:
•

A necessidade intrínseca da criação de uma malha para o domínio do problema – que
implica em um custo computacional elevado em seu processo de desenvolvimento,
motivo este que, conforme BELYTSCHKO, LU & GU (1994), tem motivado o
desenvolvimento dos Métodos Sem Malha;

•

Resultados aproximados são diretamente dependentes da geometria utilizada e das
funções polinomiais adotadas para a descrição dos campos de deslocamentos,
podendo-se notar a obtenção de resultados insatisfatórios em termos da representação
de grandezas que dependam de ordens superiores de derivadas desses campos, devido
à redução da ordem da aproximação, (TORRES (2003));

•

A aplicação da formulação clássica do MEF a problemas que envolvem grandes
deformações apresenta considerável perda de precisão nos resultados, devido à
distorção dos elementos em questão. Assim, a simulação destes processos requer
muitas vezes o uso de malhas adaptativas para evitar que a presença de elementos
excessivamente distorcidos, que podem comprometer a qualidade da solução e
permitir que as linhas nodais permaneçam coincidentes com os contornos e
descontinuidades do problema;
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•

Além disso, a formulação clássica do MEF encontra certa limitação na análise de
problemas de propagação de trincas e transformações de fase, devido a
descontinuidades das mesmas, requerendo assim uma alteração contínua da malha.
Devido a essas limitações, nota-se a crescente busca por metodologias alternativas que

contornem em parte essas limitações, (GARCIA (2003)), podendo-se citar entre estas os
métodos sem malha, em que a aproximação é feita por um conjunto disperso de pontos ao
longo do domínio, sem que a conectividade entre eles seja realizada, removendo-se assim a
dependência de uma malha previamente elaborada (BARROS (2002)). Dentre as
metodologias sem malha, pode-se citar os trabalhos de DUARTE (1996) e DUARTE &
ODEN (1996), que apresentam um método sem malha denominado Método de Nuvens hp
(combinação das versões h e p do MEF clássico), cuja principal característica é o
enriquecimento da aproximação polinomial original, obtida via o produto tensorial das
Funções Partição da Unidade (PU) com bases polinomiais, sem acréscimo de pontos nodais
no domínio, mas apenas adicionando novos parâmetros associados a esses nós.
De modo a complementar os conceitos previamente citados, tem-se que
SCHIERMEIER (1990) explica a diferença entre ambas as versões, h e p do MEF clássico,
para uma análise estrutural. Onde se tem que a precisão da versão h (h-method) é controlada
apenas pelo refinamento da malha de elementos, enquanto que na versão p (p-method), a
precisão é controlada via o refinamento do polinômio de aproximação utilizado na montagem
das funções interpoladoras, conforme mostrado na Figura 11.
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Figura 11 – Diferença entre as versões “h” e “p” do Método dos Elementos Finitos,
SCHIERMEIER (1990).

De modo complementar, pode-se entender o conceito de partição de unidade por meio
da análise simplificada de um elemento quadrilateral de quatro nós, onde para cada ponto do
domínio do elemento, o somatório de todas as funções de interpolação associadas com os
graus de liberdade do campo primal deve ser igual à unidade (DHATT e TOUZOT (1984);
HUGHES (2000); COOK et al. (1989)).
2.4. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS GENERALIZADOS (MEFG)
Uma formulação alternativa do Método dos Elementos Finitos, que é o foco deste
trabalho, é o Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG), cuja formulação é obtida
basicamente da composição de características positivas da forma convencional do MEF e dos
métodos sem malha apresentados em BABUŠKA, CALOZ e OSBORN (1994); BABUŠKA e
MELENK (1997); DUARTE (1996); DUARTE e ODEN (1995, 1996), MELENK &
BABUŠKA (1996) e ODEN, DUARTE & ZIENKIEWICZ (1998). De maneira simplificada,
pode-se entender o método como uma formulação não convencional do Método de Elementos
Finitos (MEF), que emprega uma malha de elementos finitos para construir uma partição da
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unidade, sobre a qual são adicionados refinamentos p-hierárquicos com o propósito de se
ampliar o espaço aproximador de soluções.
Fundamentado em STROUBOULIS, BABUŠKA e COPPS (2000), o MEFG até
poderia ser mencionado dentro do contexto dos métodos sem malha, pois utilizando os
conceitos do Método de Elementos Finitos de Partição da Unidade (MEFPU) e do Método de
Nuvens hp, estabelece-se uma malha que serve apenas para se definir uma partição da
unidade e um domínio para a integração numérica, sobre a qual é realizado o enriquecimento
das funções de forma, responsável pela qualidade do método. Estas funções de forma podem
então ser enriquecidas dentro de cada nuvem, mediante a multiplicação da PU por funções de
interesse. Vale lembrar que o enriquecimento resultante tem caráter nodal. O enriquecimento
nodal pode então ser definido como a ampliação das bases aproximadoras envolvidas no
MEF, sem a necessidade de introduzir novos pontos nodais ao domínio. Essa estratégia difere,
portanto, do processo p-adaptativo do MEF, em que, para certa classe de elementos finitos,
exige-se a inserção de pontos nodais extras nos elementos para o aumento do grau de
interpolação.
2.4.1 Descrição Matemática do MEFG
Dado um problema de valor de contorno (PVC), como apresentado em ODEN e
REDDY (1976), mesmo pode ser enunciado como a busca por um 𝑢 𝜖 ℋ tal que:
𝐴𝑢 = 𝑓 𝑒𝑚 Ω
(2.21)
𝐵𝑘 𝑢 = 𝑔𝑘

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝜕Ω, 𝑐𝑜𝑚 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚 − 1

em que ℋ é um espaço de Hilbert (caso especial do espaço de Sobolev, em que p seja igual a
2, neste caso tem-se ℋ 2 = 𝑊 𝑘,2 ), ou seja, um espaço de funções baseado em uma
generalização do espaço euclidiano e dotado de produto interno. O operador 𝐴 é definido
como um operador linear diferencial de ordem 2𝑚 descrito em Ω, subconjunto aberto de ℝ𝑛 ,
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enquanto que os operadores {𝐵𝑘 }𝑚−1
𝑘=0 , são descritos como operadores diferenciais sobre o
contorno suave 𝜕Ω. Finalmente, os parâmetros 𝑓 e 𝑔𝑘 são funções prescritas no domínio Ω.
Analisando o problema descrito em (2.21) sob a ótica de Galerkin, tem-se a busca de
soluções aproximadas do PVC pertencentes a um subespaço χ de dimensão finita, de tal
maneira que se tenha χ ⊂ ℋ (ODEN e REDDY (1976)). De modo simplificado, o método de
Galerkin pode ser descrito como uma redução do espaço de funções a um subespaço finito, de
modo a permitir a descrição de 𝑢𝑛 como combinação linear dos vetores da base de ℋ𝑛 . Podese descrever este problema como:
𝑃𝑎𝑟𝑎 ℋ𝑛 ⊂ ℋ, 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝜖 ℋ𝑛 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑣𝑛 𝜖 ℋ𝑛 , 𝑡𝑒𝑚 − 𝑠𝑒

𝐴(un , vn ) = 𝑓(vn ) ,

(2.22)

em que ℋ𝑛 representa um subespaço de dimensão n, contido no espaço de Hilbert; 𝑢𝑛 e
𝑣𝑛 são denominadas trial e test function, respectivamente.
Dado o domínio de análise Ω, discretizado por um conjunto de pontos nodais,
indicados por 𝑄𝑛 𝑛ó𝑠 = {𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛𝑛𝑜𝑠 }, 𝑥𝑗 ∈ Ω, delimita-se a região de influência de cada nó
𝑥𝑗 por meio da definição de suporte (ou vizinhança) como uma nuvem nodal, designada por
𝑤𝑗 . No âmbito das formulações sem malha, a nuvem é formada pelos pontos do espaço na
qual se situa o domínio, cuja distância ao nó é definida com sendo igual ou inferior a um dado
raio 𝑟𝑗 , que é a medida de referência. Em suma, tem-se:

𝑤𝑗 = {𝑥 ∈ Ω: ‖𝑥 − 𝑥𝑗 ‖ℝ𝑛 ≤ 𝑟𝑗 }

(2.23)

em que 𝑥 ∈ ℝ𝑛 indica um ponto qualquer do espaço ℝ𝑛 . A distribuição de pontos em nuvem
é tal que a união de todas as nuvens resultará na região χnnós que deverá conter o domínio Ω e
seu contorno 𝛤, caracterizado como:
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𝑛𝑛ó𝑠

̅
χnnós = ⋃ 𝑤𝑗 , χnnós ⊃ Ω

(2.24)

𝑗=1

̅ inclui o interior e o contorno da região Ω. Da formulação clássica do MEF, por
sendo que Ω
exemplo, tem-se que uma aproximação û(𝑥) para o campo de deslocamentos 𝑢(𝑥) é descrita
como:
û(𝑥) = 𝛼1 𝜑1 (𝑥) + 𝛼2 𝜑2 (𝑥) + ⋯ + 𝛼𝑖 𝜑𝑖 (𝑥) + ⋯ + 𝛼𝑛 𝜑𝑛 (𝑥)

(2.25)

em que 𝜑𝑗 , 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑁 são denominadas funções de forma e devem ter regularidade
suficiente para que as integrais presentes na forma fraca do problema possam existir. Ainda,
outra característica importante é que, geralmente, as funções de forma têm valor unitário no
nó correspondente e nulo nos outros nós, de forma que as constantes 𝛼𝑖 coincidam com
valores discretos da função 𝑢̂(𝑥) nos pontos nodais.
Em problemas bidimensionais, por exemplo, pode-se considerar como PU as funções
de forma lagrangianas bilineares, que apresentam apenas a continuidade ℋ00 (𝑤𝑗 ), em que:

𝐿2 (Ω) = {𝜙 ∶ ‖𝜙‖2 ≡ ∫ 𝜙 ∙ 𝜙 𝑑Ω < +∞}
Ω

ℋ 0 (Ω) = {𝜙 ∈ 𝐿2 (Ω)}
ℋ00 (Ω) = {𝜙 ∈ ℋ 0 (Ω): 𝜙 = 0 𝑒𝑚 𝑑Ω}

(2.26)

ℋ 1 (Ω) = {𝜙 ∈ 𝐿2 (Ω) 𝑒 𝜙′ ∈ 𝐿2 (Ω) }
ℋ01 (Ω) = {𝜙 ∈ ℋ 1 (Ω): 𝜙 = 0 𝑒𝑚 𝑑Ω}
Além disso, neste caso, as primeiras derivadas com relação às direções coordenadas 𝑥
e 𝑦 não se anulam em todos os pontos do contorno da nuvem de um nó, além de não serem
contínuas nas interfaces inter-elementos no interior da referida nuvem. Assim, também está
claro que, se para uma ordem 𝑞 < 𝑝, a derivada de ordem q da função PU for não nula no
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contorno da nuvem, a função de aproximação resultante da combinação de duas ou mais
nuvens terá sua derivada de ordem 𝑞 descontínua, (BARROS (2002)).
A proposta básica do MEFG é que cada espaço χj (𝑤𝑗 ), 𝑗 = 1,2, … , 𝑁, possa ser
escolhido tal que exista um ℒ𝑖𝑗 ∈ χj (𝑤𝑗 ) que possa aproximar 𝑢. Nos métodos de Partição da
Unidade, o conjunto de funções de forma do elemento, Sj (wj ), é construído usando funções
PU definidas no suporte wj , j = 1,2, … , N, que, para esta finalidade, admite-se satisfazer
apenas as seguintes propriedades:
φj ∈ ℋ0𝑆 (𝑤𝑗 ),

𝑆 ≥ 0,

1≤𝑗≤𝑁

∑ φj (𝑥) = 1 ∀𝑥 ∈ Ω

(2.27)

(2.28)

𝑗

As funções φj , apresentadas acima, são denominadas partições da unidade
subordinadas à cobertura aberta 𝒯𝑁 , cobertura esta definida por um conjunto de elementos
finitos. Por este motivo sua implementação é bastante semelhante ao desenvolvido no MEF, o
que permite, permitindo ao MEFG usar a infraestrutura de algoritmos desenvolvidos para o
MEF (DUARTE, BABUŠKA e ODEN (2000)).
Com as ideias apresentadas até então, tem-se que a construção das funções de forma
para um elemento finito generalizado num espaço bidimensional pode ser construída por meio
do seguinte processo: assumindo que as funções de partição de unidade 𝜑𝑗 sejam definidas
via funções de forma elementares globais – funções lagrangianas bilineares, por exemplo –
associadas ao nó 𝑥𝑗 , enquanto que a vizinhança seja então definida como:
4

𝑤𝑗 = ⋃ 𝜏𝑗
𝑗=1

(2.29)
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considerando o elemento 𝜏1 , com nós 𝑥1 até 𝑥4 . Tem-se que a ampliação do conjunto de
funções de forma do elemento combinando a PU com funções especiais 𝑢̂1 , 𝑢̂2 e 𝑢̂3 , é dada
por:
𝑆1 = {𝜑1 , 𝜑2 , 𝜑3 , 𝜑4 } × {1, û1 , û2 , û3 } = {𝜑1 , 𝜑2 , 𝜑3 , 𝜑4 , (𝜑1 û1 ), … , (𝜑4 û3 )}

(2.30)

Logo, o elemento 𝜏1 passa de um conjunto de 4 funções de forma para um contendo
16 funções – sendo cada nó associado a quatro funções de forma – construídas por meio do
produto dos lagrangianos elementares padrão (PU) pelas aproximações locais û1 , û2 , û3 que,
por suposição, são definidas globalmente ao longo do domínio do elemento 𝒯1 . A combinação
linear das funções de forma definidas pode, assim, reproduzir as aproximações locais por
meio da relação:
û𝑗 = 𝜑1 û𝑗 + 𝜑2 û𝑗 + ⋯ + 𝜑4 û𝑗 = (𝜑1 + 𝜑2 + ⋯ + 𝜑4 )û𝑗 .

(2.31)

Para o caso em que as funções de aproximação são dadas por polinômios, tem-se:
𝒫𝑝−1 (𝑤𝑗 ) ⊂ 𝜒𝑗 (𝑤𝑗 ),

𝑗 = 1,2, … , 𝑁,

(2.32)

em que 𝒫𝑝−1 denota o espaço de polinômios de grau menor ou igual a 𝑝 − 1. Portanto, as
funções de forma do elemento finito generalizado de grau p são definidas por:
𝑁

ℱ𝑁𝑝 = {𝑁𝑗 } = 𝜑𝑗 ℒ𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑁, 𝑖 ∈ 𝚤(𝑗)}

(2.33)

Deve-se ressaltar o fato de que a estratégia de enriquecimento polinomial fornece um
espaço expandido χj formado por um conjunto de bases linearmente dependentes, como visto
em DUARTE, BABUŠKA e ODEN (2000). Além disso, nota-se a existência de uma
considerável liberdade para a escolha dos espaços 𝜒𝑗 , sendo óbvia a escolha de funções de
base 𝜒𝑗 formadas por funções polinomiais, que fornecem uma boa aproximação para funções
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ditas “suaves”. Nota-se assim, que a implementação do método hp adaptativo é extremamente
facilitada pela estrutura de partição da unidade, pois cada base de funções {ℒ𝑖𝑗 }𝑖 𝜖 𝚤(𝑗) pode
assumir diferentes ordens polinomiais para cada nó j, podendo assim ter diferentes ordens
polinomiais associadas a cada nó da malha de elementos finitos.
As aproximações podem também ser anisotrópicas, ou seja, com diferentes graus
polinomiais em diferentes direções do domínio, indiferentemente da escolha do elemento
finito de partição da unidade. Concluindo, para um caso genérico, define-se a família de
nuvens para o MEFG:
𝑁

𝑁

(2.34)

ℱ𝑁𝑘=1 = {{𝜑𝑗 (𝑥̅ )}𝑗=1 ∪ {𝜑𝑗 (𝑥̅ )ℒ𝑖𝑗 (𝑥̅ )}𝑗=1 | 𝑖 ∈ 𝚤(𝑗)}

onde 𝜑𝑗 (𝑥̅ ) são funções PU, neste caso, de grau 𝑘 = 1 e ℒ𝑖𝑗 (𝑥̅ ) são as funções de
enriquecimento, família esta utilizada para construir a seguinte aproximação:
𝑞𝑗

𝑁

̅
û(𝑥̅ ) = ∑ 𝜑𝑗 (𝑥̅ ) {𝑢𝑗 + ∑ 𝑝𝑗𝑖 (𝑥̅ )𝑏𝑗𝑖 } = 𝜙̅ 𝑇 𝑈
𝑗=1

(2.35)

𝑖=1

em que
̅ = [𝑢1 𝑏1 … 𝑏1
𝑈
𝑞

𝑗

… 𝑢𝑁 𝑏𝑁1 … 𝑏𝑁𝑞 ]

𝜙̅ 𝑇 = [𝜑1 ℒ11 𝜑1 … ℒ1𝑞 𝜑1 … 𝜑𝑁
𝑗

(2.36)

𝑗

ℒ𝑁1 𝜑𝑁 … ℒ𝑁𝑞 𝜑𝑁 ]
𝑗

(2.37)

e 𝑞𝑗 é o número de funções de enriquecimento de cada nó. Então, sendo uh o subespaço
gerado por um conjunto de funções cinematicamente admissíveis e vh o subespaço gerado por
um conjunto de variações cinematicamente admissíveis, chega-se à seguinte aproximação de
Galerkin, na abordagem do MEFG, para o PVC:
Encontrar 𝑢̂ 𝜖 𝑢ℎ tal que:
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ℬ(𝑢̂, 𝑣̂) = ℓ(𝑣̂)

∀ 𝑣̂ ∈ 𝑣ℎ

(2.38)

onde 𝑢̂ e 𝑣̂ 𝜖 𝑢ℎ = 𝑣ℎ ⊂ ℋ 1 , sendo ℋ 1 o espaço de Hilbert de grau 1 definido o dominio Ω,
como previamente definido na equação (2.26), ℬ(∙,∙) é uma forma bilinear de ℋ 1 × ℋ 1 →
ℝ e ℓ(∙) uma forma linear em ℋ 1 → ℝ, que conduz ao seguinte sistema de equações:
̅, 𝜙̅ 𝑇 𝑉̅ ) = ℓ(𝜙̅ 𝑇 𝑉̅ )
ℬ(𝜙̅ 𝑇 𝑈

(2.39)

em que
𝑉̅ 𝑇 = [𝑣1 𝑐11 … 𝑐1 𝑞

𝑗

… 𝑣𝑁 𝑐𝑁1 … 𝑐𝑁𝑞 ]
𝑗

(2.40)

Caso as funções ℒ𝑖𝑗 sejam todas polinomiais, formando o espaço 𝒫𝑝 de polinômios até
a ordem p, definindo a família ℱ𝑁𝑘=1,𝑝 de funções geradas pela PU geradora do espaço 𝒫𝑘 , a
aproximação 𝑢̂ será representada por:
𝑞𝑗 (𝑝)

𝑁

̅
𝑢𝑝 (𝑥̅ ) = ∑ 𝜑𝑗 (𝑥̅ ) {𝑢𝑗 + ∑ 𝑝𝑗𝑖 (𝑥̅ )𝑏𝑗𝑖 } = 𝜙̅ 𝑇 𝑈
𝑗=1

(2.41)

𝑖=1

No âmbito deste trabalho – isto é, o desenvolvimento de uma formulação de elementos
finitos generalizados para otimização topológica – pretende-se construir espaços de
aproximação locais com enriquecimento até segunda ordem, sobre uma PU com funções bi
lineares, conforme a combinação linear expressa por:

2

2

𝑥 − 𝑥𝑗 𝑦 − 𝑦𝑗 𝑥 − 𝑥𝑗
𝑦 − 𝑦𝑗
𝑥 − 𝑥𝑗 𝑦 − 𝑦𝑗
𝜑𝑗 × {1,
,
,(
) ,(
) ,(
)(
)}
ℎ𝑥 𝑗
ℎ𝑦 𝑗
ℎ𝑥 𝑗
ℎ𝑦 𝑗
ℎ𝑥 𝑗
ℎ𝑦 𝑗

(2.42)

em que φj , j = 1,2, . . . , N são funções de forma bilineares padrão, x̅j = (xj , yj ) são as
coordenadas do nó j, hx j e hy são as dimensões características da nuvem de cada nó,
j

respectivamente, nas direções x e y, e N é o número de nós da malha de elementos finitos.
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Em conjunto com os espaços discutidos acimas e representados pela equação (2.30),
estuda-se também a combinação dos termos de aproximação local desenvolvidos, como
mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Combinação dos espaços de aproximação locais com enriquecimento até segunda
ordem.

Monômio/Polinômios Polinômios
Polinômios
X
Y+Y^2
X+Y^2+XY
Y
Y+XY
Y+X^2+Y^2
X^2
X^2+Y^2
Y+X^2+XY
Y^2
X^2+XY
Y+Y^2+XY
XY
Y^2+XY
X^2+Y^2+XY
X+Y
X+Y+X^2
X+Y+X^2+Y^2
X+X^2
X+Y+Y^2
X+Y+X^2+XY
X+Y^2
X+Y+XY
X+X^2+Y^2+XY
X+XY
X+X^2+Y^2
Y+X^2+Y^2+XY
Y+X^2
X+X^2+XY X+Y+X^2+Y^2+XY

Então, conforme BARROS (2002), o emprego das funções do MEF para a PU evita
problemas encontrados, por exemplo, com as funções do Método dos Quadrados Mínimos
Móveis, como aquele relativo à integração numérica, pois a aproximação torna-se polinomial,
exceto quando o enriquecimento não tenha esta característica. A figura abaixo apresenta uma
montagem das funções de forma para um elemento quadrilateral de quatro nós em conjunto
com uma função de enriquecimento – estruturados via software MATLAB®.
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Figura 12 – Composição da função de enriquecimento nodal utilizada na formulação do MEFG.

Observando a Figura 12, é possível exemplificar a fundamentação do MEFG
apresentada até o momento, onde se tem que a curva superior-esquerda representa o monômio
de enriquecimento 𝑌, a curva superior-direita refere-se ao princípio de Partição da Unidade
(PU) para o elemento quadrilateral referente ao primeiro nó do elemento, enquanto que a
curva inferior apresenta à combinação de ambas as funções anteriormente descritas, gerando
uma melhoria nas curvas de aproximação do elemento. Devido ao caráter abstrato da
formulação anteriormente descrita, optou-se pela representação matricial do método de modo
a garantir um melhor entendimento do mesmo ao leitor, além disso, esta opção também foi
tomada devido ao fato de a descrição matricial realizar uma aproximação a lógica
computacional adotada neste trabalho.
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2.4.2. Descrição Matricial do MEFG
Uma vez que os exemplos apresentados ao longo do trabalho baseiam-se no Estado
Plano de Tensões (EPT), esta subseção descreverá a formulação matricial do MEFG com base
nas equações do EPT. Assim, considera-se inicialmente um mapeamento entre o sistema
local, descrito em coordenadas naturais, e global (transformação esta dita isoparamétrica),
conforme representado pela Figura 13.

Figura 13 – Mapeamento do elemento quadrilateral de quatro nós, LEITE (2011).

De modo semelhante ao desenvolvido na formulação convencional do MEF, tem-se
que partindo das funções de aproximação parametrizadas 𝑁 𝑒 (𝜉, 𝜂), dadas por:
1
(𝜉 − 1)(𝜂 − 1)
4
1
𝑁2𝑒 = − (𝜉 + 1)(𝜂 − 1)
4
1
𝑒
𝑁3 = (𝜉 + 1)(𝜂 + 1)
4
1
𝑁4𝑒 = − 4 (𝜉 − 1)(𝜂 + 1),
𝑁1𝑒 =

(2.43)

é possível realizar a montagem da matriz de forma 𝑁 𝑒 (𝜉, 𝜂), descrita por:

𝑁 𝑒 (𝑥, 𝑦) = [

𝑁1𝑒
0

0 𝑁2𝑒
𝑁1𝑒 0

0 𝑁3𝑒
𝑁2𝑒 0

0 𝑁4𝑒
𝑁3𝑒 0

0
]
𝑁4𝑒

(2.44)
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O cálculo das coordenadas 𝑥(𝜉, 𝜂) e 𝑦(𝜉, 𝜂) no domínio isoparamétrico é assim dado
pela multiplicação da matriz 𝑁 𝑒 (𝜉, 𝜂) pela matriz de coordenadas nodais do elemento no
dominio global 𝑥 𝑒 , logo:

𝑥 𝑒 (𝜉, 𝜂) = 𝑁 𝑒 (𝑥, 𝑦)𝑥 𝑒 (𝑥, 𝑦)

(2.45)

Na condição de enriquecimento nodal do elemento, tem-se a ampliação da matriz de
forma 𝑁 𝑒 (𝜉, 𝜂), de forma a receber a adição dos graus de liberdade de cada nó enriquecido no
elemento, apresentando a seguinte forma:
𝑁𝑒
𝑁𝑒 = [ 1
0

0 𝑁1𝑒∗
𝑁1𝑒 0

0 𝑁2𝑒
𝑁1𝑒∗ 0

0 𝑁3𝑒 0 𝑁4𝑒 0
]
𝑁2𝑒 0 𝑁3𝑒 0 𝑁4𝑒

(2.46)

onde aplica-se a condição de enriquecimento apenas em seu primeiro nó. De modo
semelhante, este conceito pode ser expandido a todos os nós restantes, obtendo-se a relação
descrita na equação (2.47).
𝑁𝑒

𝑁𝑒
=[ 1
0

0 𝑁1𝑒∗
𝑁1𝑒 0

0 𝑁2𝑒
𝑁1𝑒∗ 0

0 𝑁2𝑒∗ 0 𝑁3𝑒 0 𝑁3𝑒∗ 0 𝑁4𝑒 0 𝑁4𝑒∗ 0
]
𝑁2𝑒 0 𝑁2𝑒∗ 0 𝑁3𝑒 0 𝑁3𝑒∗ 0 𝑁4𝑒 0 𝑁4𝑒∗

(2.47)

em que as funções de aproximação enriquecidas para condições de monômio único, são
descritas por meio das seguintes relações:









Monômio 𝑥

𝑁𝑖𝑒∗ = 𝑁𝑖𝑒 (𝑥 − 𝑥𝑖 )

(2.48)

𝑁𝑖𝑒∗ = 𝑁𝑖𝑒 (𝑦 − 𝑦𝑖 )

(2.49)

𝑁𝑖𝑒∗ = 𝑁𝑖𝑒 (𝑥 − 𝑥𝑖 )2

(2.50)

𝑁𝑖𝑒∗ = 𝑁𝑖𝑒 (𝑦 − 𝑦𝑖 )2

(2.51)

Monômio 𝑦

Monômio 𝑥 2

Monômio 𝑦 2
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Monômio xy

(2.52)

𝑁𝑖𝑒∗ = 𝑁𝑖𝑒 (𝑥 − 𝑥𝑖 )(𝑦 − 𝑦𝑖 ),

para i variando de acordo com o índice do nó enriquecido. A expansão destes monômios
básicos é dada pela combinação dos mesmos por meio de um processo de adição matricial.
Assim, para a obtenção do polinômio 𝑋 + 𝑌 + 𝑋 2 + 𝑌 2 + 𝑋𝑌, tem-se que adicionar os
monômios 𝑌,𝑋 2 ,𝑌 2 e 𝑋𝑌 ao monômio 𝑋 – lembrando-se de se garantir a característica da
função bolha (Buble Function, em inglês) do método, onde a função 𝑁𝑖𝑒∗ deve adquirir o valor
de 𝑁𝑖𝑒 , no nó i e ser nula nos nós restantes. Assim, tem-se que o polinômio 𝑋 + 𝑌 + 𝑋 2 +
𝑌 2 + 𝑋𝑌 será dado por:


Polinômio 𝑋 + 𝑌 + 𝑋 2 + 𝑌 2 + 𝑋𝑌

𝑁𝑖𝑒∗ = 𝑁𝑖𝑒 {(𝑥 − 𝑥𝑖 ) + (𝑦 − 𝑦𝑖 ) + (𝑥 − 𝑥𝑖 )2 + (𝑦 − 𝑦𝑖 )2
+ (𝑥 − 𝑥𝑖 )(𝑦 − 𝑦𝑖 )

𝑁𝑒
𝑁 =[ 1
0
𝑒

𝑒∗
0 𝑁1 𝑥
𝑁1𝑒 0

0
𝑁1𝑒∗ 𝑥

…

𝑁1𝑒∗ 𝑥𝑦

0

0

𝑁1𝑒∗ 𝑥𝑦

𝑁2𝑒
0

0 𝑁3𝑒 0 𝑁4𝑒 0
],
𝑁2𝑒 0 𝑁3𝑒 0 𝑁4𝑒

(2.53)

(2.54)

e a matriz Ne , para a condição de enriquecimento do nó 1, descrita pela equação (2.54). As
coordenadas globais x e y de um ponto do elemento são mapeadas a partir do elemento
parametrizado dado pela transformação:
x = 𝑁1𝑒 𝑥1 + 𝑁2𝑒 𝑥2 + 𝑁3𝑒 𝑥3 + 𝑁4𝑒 𝑥4
y = 𝑁1𝑒 𝑦1 + 𝑁2𝑒 𝑦2 + 𝑁3𝑒 𝑦3 + 𝑁4𝑒 𝑦4

(2.55)

Para o cálculo da matriz de rigidez do elemento, é utilizada a matriz [Be ] deformaçãodeslocamento, representada abaixo, obtida por meio da diferenciação da matriz função de
forma Ne .
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𝜕𝑁1𝑒
𝜕𝑥

0
𝜕𝑁1𝑒
𝜕𝑦
𝜕𝑁1𝑒
𝜕𝑥

0

𝐵𝑒 =

𝜕𝑁2𝑒
𝜕𝑥

𝜕𝑁1𝑒
[ 𝜕𝑦

0
𝜕𝑁2𝑒
𝜕𝑦

0
𝜕𝑁2𝑒
𝜕𝑦
𝜕𝑁2𝑒
𝜕𝑥

𝜕𝑁3𝑒
𝜕𝑥
0
𝜕𝑁3𝑒
𝜕𝑦

0
𝜕𝑁3𝑒
𝜕𝑦
𝜕𝑁3𝑒
𝜕𝑥

𝜕𝑁4𝑒
𝜕𝑥

0
𝜕𝑁4𝑒
𝜕𝑦
𝜕𝑁4𝑒
𝜕𝑥 ]

0
𝜕𝑁4𝑒
𝜕𝑦

(2.56)

Novamente, com a condição do enriquecimento, tem-se que as bases aproximadoras
são ampliadas, alterando a matriz Be , para sua nova conformação:
𝐵𝑒∗ =

𝜕𝑁1𝑒
𝜕𝑥

0
[

0
𝜕𝑁1𝑒

𝜕𝑁1𝑒

𝜕𝑦
𝜕𝑁1𝑒

𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝑁1𝑒∗
𝜕𝑥

0

0
𝜕𝑁1𝑒∗

𝜕𝑦
𝜕𝑁1𝑒∗ 𝜕𝑁1𝑒∗
𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝑁2𝑒
𝜕𝑥

0

𝜕𝑁2𝑒∗

0

𝜕𝑥

𝜕𝑁2𝑒

0

𝜕𝑁2𝑒

𝜕𝑦
𝜕𝑁2𝑒

𝜕𝑁2𝑒∗

𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝑦

0
𝜕𝑁2𝑒∗

𝜕𝑁3𝑒
𝜕𝑥

0

𝜕𝑦
𝜕𝑁2𝑒∗ 𝜕𝑁3𝑒
𝜕𝑥

𝜕𝑦

0
𝜕𝑁3𝑒

𝜕𝑁3𝑒∗
𝜕𝑥

0

𝜕𝑦
𝜕𝑁3𝑒 𝜕𝑁3𝑒∗
𝜕𝑥

0
𝜕𝑁3𝑒∗

𝜕𝑁4𝑒
𝜕𝑥

0

𝜕𝑦
𝜕𝑁3𝑒∗

𝜕𝑁4𝑒

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝜕𝑦

0
𝜕𝑁4𝑒

𝜕𝑁4𝑒∗
𝜕𝑥

0

𝜕𝑦
𝜕𝑁4𝑒 𝜕𝑁4𝑒∗
𝜕𝑥

𝜕𝑦

0
𝜕𝑁4𝑒∗
𝜕𝑦
𝜕𝑁4𝑒∗
𝜕𝑥

(2.57)
descrita pelo enriquecimento nodal via monômio único – isto é, os monômios 𝑋, 𝑌,𝑋 2 ,𝑌 2 e
𝑋𝑌. Como o domínio de integração é definido no domínio parametrizado, é necessária a
realização das transformações de coordenadas por meio das relações apresentadas em (2.55),
assim, resumidamente para a condição sem enriquecimento nodal, tem-se:
𝑒

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑁𝑖𝑒
𝜕𝜉
𝜕𝑥
= 𝐽−1
𝜕𝑁𝑖𝑒
𝜕𝑁𝑖𝑒
[ 𝜕𝑦 ]
[ 𝜕𝜂 ]

(2.58)

em que a matriz jacobiana 𝐽 é descrito por:
𝜕𝑁1
𝜕𝜉
𝐽=
𝜕𝑁1
[ 𝜕𝜂

𝜕𝑁2 𝜕𝑁3
𝜕𝜉
𝜕𝜉
𝜕𝑁2 𝜕𝑁3
𝜕𝜂 𝜕𝜂

𝜕𝑁4
𝑥1𝑒
𝜕𝜉
.[ ⋮
𝜕𝑁4
𝑥4𝑒
𝜕𝜂 ]

𝑦1𝑒
⋮]
𝑦4𝑒

(2.59)

Expandindo esta definição para o caso de enriquecimento nodal, tem-se que a
transformação do domínio parametrizado para o global será dada por:

]
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𝑒∗

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑁𝑖𝑒∗
𝜕𝜉
𝜕𝑥
= 𝐽−1
𝜕𝑁𝑖𝑒∗
𝜕𝑁𝑖𝑒∗
[ 𝜕𝑦 ]
[ 𝜕𝜂 ]

(2.60)

Utilizando as relações apresentada na subseção 2.2.1 (Estado Plano de Tensão (EPT)),
juntamente com a consideração da elasticidade linear e da isotropia do meio, tem-se que a
matriz constitutiva de rigidez será descrita por:

𝐸

𝐷𝑒 = (1−𝑣2 )

1
𝑣
[
0

𝑣
1
0

0
0
(1 − 𝑣)⁄ ],
2

(2.61)

A matriz de rigidez do elemento no domínio parametrizado é dada por:
(2.62)

𝐾 𝑒 = ∫ ([𝐵](𝜉, 𝜂))𝑒𝑇 𝐷𝑒 ([𝐵](𝜉, 𝜂))𝑒 𝑑Ω
Ω

𝑒

A mudança do domínio de integração (do real para o parametrizado) é processada por
meio do determinante da matriz Jacobiana J, como mostra a equação abaixo.
(2.63)

𝑑Ω = det(𝐽)𝑑 𝜉𝑑𝜂.

Assim, aplicando a relação apresentada em (2.63), (2.62) pode ser reescrita da seguinte forma:
1

1

∫ ∫([𝐵](𝜉, 𝜂))𝑒𝑇 𝐷𝑒 ([𝐵](𝜉, 𝜂))𝑒 𝑑𝑒𝑡𝐽 dξ dη

(2.64)

−1 −1

Finalmente, aplicando o método clássico das quadraturas de Gauss, é possível obter a matriz
de rigidez do elemento, escrita no domínio parametrizado, dada por:
𝑛𝑔𝑝 𝑛𝑔𝑝

(2.65)

𝑇

∑ ∑ 𝑊𝑖 𝑊𝑗 |𝐽(𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 )|𝐵 𝑒 (𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 ) 𝐷𝑒 𝐵 𝑒 (𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 )
𝑖=1 𝑗=1

em que ngp é o número de pontos de Gauss escolhido para integracão e Wi
significam, respectivamente, o peso de cada ponto de gauss nas direções ξi

e

Wj

e ηj . Com
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objetivo de apresentar as potencialidades do Método dos Elementos Finitos Generalizados,
destaca-se um conjunto de simulações comparativas entre a formulação clássica do Método
dos Elementos Finitos e MEFG, para um problema descrito em EPT - Figura 14, Figura 15 e
Figura 16.

Figura 14 – Simulação da chapa tracionada em seu terço médio, parcela 𝝈𝒙 .

Figura 15 - Simulação da chapa tracionada em seu terço médio, parcela 𝝈𝒚 .
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Figura 16 - Simulação da chapa tracionada em seu terço médio, parcela 𝝉𝒙𝒚 .

As figuras acima representam o resultado do campo de tensão para a simulação de uma
chapa plana quadrada (5 unidades de comprimento), onde se aplica um carregamento
distribuído em seu terço médio, cujas condições de contorno essenciais são dadas pela
aplicação restrições de deslocamento horizontal (𝑢𝑦 = 0) em ambas as superfícies
horizontais, isto é, os lados horizontais superior e inferior da chapa, enquanto que o lado
vertical esquerdo é mantido fixo (𝑢𝑥 = 0 e 𝑢𝑦 = 0). Nota-se que para uma malha dita
“pobre” (16 elementos) - isto é, sem grandes refinamentos - a descrição do campo de tensão é
melhorado, apresentando contornos mais sutis e bem descritos – especialmente para o caso da
Figura 16. A descrição do campo de tensão obtido é equivalente a de uma malha dita “ultrarefinada” obtida via software ANSYS®, conforme apresentado na Figura 17. Deve-se atentar
ao fato de que a simulação realizada por GÓIS (2004) utiliza-se de uma chapa retangular.
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Figura 17 – Simulação de uma chapa retangular tracionada em seu terço médio, GÓIS (2004).
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3. DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO
O presente capítulo faz uma breve discussão sobre a ferramenta computacional a ser
utilizada, neste caso, a linguagem computacional MATLAB®, além de uma breve discussão
sobre o algoritmo desenvolvido e seu processo de validação.
3.1. MATLAB ®
O MATLAB® - abreviação do termo inglês, Matrix Laboratory - é um software
amplamente utilizado no meio acadêmico devido sua interface “amigável” – Figura 18 - e seu
foco no desenvolvimento e manipulação de cálculos matriciais, sendo sua principal utilização
em problemas numéricos. Amplamente utilizado na resolução de sistemas lineares, no cálculo
de autovalores e autovetores ou na fatoração matricial, o mesmo já apresenta uma ampla
biblioteca implementada internamente, de modo que quase não há a necessidade da criação de
sub-rotinas externas para s implementação da maioria dos problemas encontrados no meio
acadêmico. Além disso, a facilidade na criação e manipulação de gráficos científicos e sua
possibilidade de exportação para outros softwares – como o Word, por exemplo – amplia sua
versatilidade. Finalmente, tem-se que sua linguagem de programação é dita de “alto nível”,
devido sua semelhança com a linguagem escrita/falada, sendo assim mais fácil de aprender e
entender do que as linguagens ditas de “baixo nível”, como por exemplo, C®.

Figura 18 - Interface do Software MATLAB®.
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3.2. ESPECIFICAÇÕES DO COMPUTADOR
Durante a fase de desenvolvimento do algoritmo e realização das simulações, utilizouse de um notebook Acer Aspire V13 com processador Intel(R) Core (TM) i5-4210U com
CPU de 1.7 GHz, e opção de Turbo Boost para até 2.10 GHz. Além disso, o mesmo apresenta
memoria RAM de 8.00 GB DDR3 L e utiliza um sistema operacional de 64 bits, conforme
mostrado na Figura 19. A versão do MATLAB® instalada na máquina é a versão R2013a
(8.1.0.604), modelo 64-bit (win64). Por fim, tem-se que o computador foi configurado para
operar em um plano de consumo de energia de alto desempenho (High Performance),
apresentando tempos de simulação significantemente menores que o obtido para a mesma
máaquina em plano de consumo de baixa desempenho (Power Saving).

Figura 19 – Especificações do computador utilizado para elaboração do programa e realização
das simulações.

3.3. ESTRUTURAÇÃO DO ALGORITMO
A implementação do método de otimização topológica via MEFG, baseia-se em uma
rotina principal e cinco sub-rotinas, sendo a principal denominada “top.m”, responsável pelo
processo de otimização em si, enquanto que as outras sub-rotinas desenvolvidas são
responsáveis pelo Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG). Uma breve
descrição de todas as rotinas utilizadas é mostrada na Tabela 2, seguida por um diagrama
representando sua hierarquia computacional.
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Tabela 2 – Lista de rotinas utilizadas pelo programa.

Sub-rotina
top.m

Descrição
Rotina de otimização topológica.
Sub-rotina de montagem da matriz de conectividade e no vetor de
Quad_type.m
iD (identificação).
Quad_Ke.m
Sub-rotina de montagem das matrizes de rigidez dos elementos.
Quad_elastelem.m Sub-rotina de montagem da matriz de rigidez de um elemento.
Quad_Nbmat.m Sub-rotina de montagem da matriz N e B.
Quad_gauss.m
Sub-rotina de determinação de pesos e pontos de Gauss.
Analisando o diagrama apresentado na Figura 20, observa-se que a função “top.m” é
tida com a função principal do programa. Dentro desta, encontram-se as funções responsáveis
pelo processo de otimização, assim como os dados de entrada fornecidos pelo usuário. Em
seguida, num mesmo nível hierárquico que as funções ditas internas ao código “top.m”,
encontram-se as sub-rotinas responsáveis pelas conexões do programa de otimização
topológica e o MEFG – as sub-rotinas “Quad_Ke.m” e “Quad_type.m”. Finalmente, têm-se as
sub-rotinas de nível inferior, requeridas para a montagem das matrizes de rigidez do MEFG.

OC (Optimality Criteria
Update)

top.m

Funções Internas

check (MeshIndependency Filter)
FE (GFEM-Analysis)

Quad_gauss.m
Quad_Ke.m
Sub-rotinas

Quad_elastelem.m
Quad_NBmat.m

Quad_type.m

Figura 20 – Diagrama descritivo das sub-rotinas utilizadas.
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Com o objetivo de facilitar o entendimento do algoritmo desenvolvido, apresenta-se
um fluxograma – como mostrado na Figura 21 – onde nota-se que funcionamento da rotina
tem início com a entrada de dados e definição das variáveis globais ao problema. Em seguida,
tem-se a chamada das sub-rotinas “Quad_type.m” e “Quad_Ke.m”, responsáveis pela
montagem das matrizes de conectividade e de rigidez, respectivamente. Uma vez
armazenadas na rotina principal, o algoritmo dá início ao processo iterativo que continuará até
que o mesmo atinja o critério de convergência predefinido. O processo iterativo ocorre por
meio de quatro etapas, até que o critério de convergência seja satisfeito:
- A determinação do vetor de deslocamentos globais;
- Cálculo da função Compliance e da sensibilidade total;
- Aplicação do filtro;
- Critério de Otimalidade.
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Figura 21 – Fluxograma de funcionamento do algoritmo desenvolvido.

Devido a questões de desempenho e compatibilidade com o código de otimização
topológica “open-source” fornecido em SIGMUND (2001), o algoritmo desenvolvido utiliza
um processo de construção de malha com formato pré-definido, isto é, para uma entrada
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genérica qualquer contendo o número de elementos nas direções x e y, o algoritmo sempre irá
gerar uma malha retangular com elementos quadrados simétricos a partir dos dados de
entrada, conforme mostrado na Figura 22. Apesar desta limitação, a implementação de uma
malha genérica pode ser obtida por meio de mudanças na sub-rotina Quad_Ke.m.
Além disso, como definido em SIGMUND (2001) e preservado neste algoritmo, uma
série de simplificações são adotadas de modo a viabilizar uma maior eficiência do programa.
Para isso, assume-se um domínio de projeto retangular descrito por elementos quadrangulares
comportados – permitindo assim que a numeração (“iD”) dos nós e elementos sejam descritos
por meio de uma simples transformação linear – e que a razão de aspecto da estrutura seja
dada pela razão de elementos na horizontal (“nelx”) pelos elementos na vertical (“nely”).
Apesar do código completo se encontrar em anexo, partes do mesmo são utilizadas na seção
de modo a facilitar o entendimento do mesmo.

Figura 22 – Representação de uma malha genérica desenvolvida pela simulação.

Analisando a principal rotina do programa, “top.m”, observa-se que a mesma é uma
modificação do código fornecido pelo artigo de SIGMUND (2001) para permitir o
funcionamento do MEFG em sua execução. Diferentemente do encontrado no código obtido
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no artigo citado anteriormente, a entrada de dados do problema é dada dentro do algoritmo
(linhas 7–18), facilitando a correção de erros na entrada de dados, sem ter que abortar e
reiniciar a simulação. Além disso, a quantidade de dados de entrada requerida pelo programa
é ampliada de modo a comtemplar a implementação do MEFG (Tabela 3).
Tabela 3 – Lista de dados de entrada requeridos pelo programa.

Dado de
entrada
Nelx
Nely
Ntv
Nnosve
Nne
Volfrac
Penal
Rmin
Entype
Ngp
E
ne

Localização
top.m
top.m
top.m
top.m
top.m
top.m
top.m
top.m
Quad_Ke.m
Quad_Ke.m
Quad_Ke.m
Quad_Ke.m

Descrição
Número de elementos na direção x.
Número de elementos na direção y.
Número de monômios adicionais.
Número de nós enriquecido no volume.
Vetor-lista contendo todos os nós enriquecidos.
Fração do volume.
Penalização.
Raio de atuação do filtro (rmin = 1, filtro desativado).
Código do monômio aplicado.
Número de pontos de Gauss.
Modulo de Elasticidade do material.
Coeficiente de Poisson.

As linhas de comando referente à entrada de dados do programa são representadas
abaixo de modo a facilitar o entendimento do código. De modo semelhante, outros trechos do
código serão apresentados de modo a exemplificar a linha de programação adotada.
% INPUT
nelx =
60;
nely =
20;
% GFEM Entry Data.
entype = 30;
ntv = 5;
% Optimization Data
volfrac = 0.5;
penal = 3.;
rmin = 1.5;
% Material Properties
E =
1;
nu = 0.3;
% GFEM NODES
nne = [100:150];
nnosve = numel(nne);

% Number of elements in x direction.
% Number of elements in y direction.
% [ 1=(x);2=(y);3=(x^2);4=(y^2);5=(xy)]
% Additional terms per node.

% Young Modulus. [Pa]
% Poisson Coefficient.

% List of enriched nodes.
% Number of enriched nodes.
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% DOFS
fixeddofs = union([1:2:2*(nely+1)],[2*(nelx+1)*(nely+1)]);
alldofs
= [1:(2*((nelx+1)*(nely+1))+ 2*ntv*nnosve)];
freedofs
= setdiff(alldofs,fixeddofs);

Após a alimentação de dados, o programa se inicia com a montagem da matriz de
conectividade (“edofMat”) - onde cada configuração edofMat(i,j) da matriz representa os
deslocamentos nodais referentes ao elemento i - e a criação de um vetor de correlação entre o
tipo de enriquecimento nodal do elemento e o “iD” (identificação) do elemento – Keid(1,j)
representa o número adicional de deslocamentos nodais do elemento, enquanto que Keid(2,j)
é responsável pela identificação da posição do nó enriquecido dentro do elemento j. (Linhas
20-22)
disp('Loading Mesh')
[Keid,edofMat] = Quad_type(nelx,nely,nnosve,nne);

Em seguida, ocorre a montagem e armazenamento das matrizes de rigidez que serão
utilizadas ao longo da simulação, armazenamento este que ocorre por meio da utilização de
uma matriz tridimensional Ke (i, j, k) – onde o índice k indica o tipo de matriz de rigidez
utilizado pelo elemento, isto é, para k = 1 tem-se a alocação de uma matriz de rigidez de um
elemento sem enriquecimento nodal, enquanto que para outros valores de k, tem-se o
armazenamento de matrizes de rigidez com enriquecimento nodal presentes. (Linhas 24-26)

disp('Loading Element Matrix - GFEM')
[Ke] = Quad_Ke;

Terminada a fase de aquisição de dados e montagem das matrizes de rigidez a serem
utilizadas, tem-se início o processo de otimização topológica. De modo semelhante ao
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descrito em SIGMUND (2001), o programa tem início com a distribuição uniforme do
material no domínio de projeto (Linhas 28-31). Em seguida, após outras ínfimas
inicializações, o loop principal realiza a chamada da sub-rotina do Método dos Elementos
Finitos (MEF), onde, neste caso, o Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG) é
chamado, retornando o vetor de deslocamentos globais U. Logo após, um loop envolvendo
todos os elementos da simulação determina o valor da função objetivo e de sua sensibilidade.
Para isto, foi necessário realizar modificações nas linhas 18-23, de modo a permitir a entrada
de matrizes de rigidez com a presença de enriquecimento nodal – para isso foi amplamente
utilizado a matriz de conectividade “edofMat”, devido a mesma ser pré-condicionada a
apresentar os deslocamentos nodais dos respectivos elementos, facilitando o processo de
alocação. (Tabela 4 - O código original é apresentado à esquerda, enquanto o código
modificado é apresentado à direita)
Tabela 4 – Modificações adotadas para implementação do MEFG.
Sigmund (2001)
18 n1 = (nely+1)*(elx-1)+ely;
19 n2 = (nely+1)* elx +ely;
20 Ue = U([2*n1-1;2*n1; 2*n21;2*n2;
2*n2+1; 2*n2+2; 2*n1+1;2*n1+2],1);
21 c = c + x(ely,elx)^penal*…
Ue’*KE*Ue;
22 dc(ely,elx) = -penal*x(ely,elx)...
^(penal-1)*Ue'*KE*Ue;

Algoritmo Desenvolvido.
44 eiD = ((elx-1)*nely)+ely;
45 Ue = U(edofMat(eiD,1:Keid(2,eiD)),1);
46 c = c + (x(ely,elx)^penal)*Ue'*...
Ke(1:Keid(2,eiD),1:Keid(2,eiD),Keid(1,eiD))*Ue;
47 dc(ely,elx) = -penal*x(ely,elx)^(penal-1)*Ue'*...
Ke(1:Keid(2,eiD),1:Keid(2,eiD),Keid(1,eiD))*Ue;

Realiza-se a chamada da função de filtro (“check”) e a aplicação do critério de
otimzalidade (“oc”), terminando o loop com a impressão dos dados de saída. Diferentemente
do código original, o critério de parada foi modificado de modo a permitir um maior número
de iterações, isto foi realizado via redução do critério original - 1% - para seu novo valor
(0,5%) – para isto altera-se a linha “while change > 0.01” para “while change > 0.005”.
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% INITIALIZE
x(1:nely,1:nelx) = volfrac;
loop = 0;
change = 1.;
% START ITERATION
disp('Starting Iteration')
while change > 0.005
loop = loop + 1;
xold = x;
% FE-ANALYSIS
[U] = FE(nelx,nely,ntv,nnosve,x,penal);
% OBJECTIVE FUNCTION AND SENSITIVITY ANALYSIS
c = 0.;
for ely = 1:nely
for elx = 1:nelx
eiD = ((elx-1)*nely) +ely;
% Element iD.
Ue = U(edofMat(eiD,1:Keid(2,eiD)),1);
c = c + (x(ely,elx)^penal)*Ue'*...
Ke(1:Keid(2,eiD),1:Keid(2,eiD),Keid(1,eiD))*Ue;
dc(ely,elx) = -penal*x(ely,elx)^(penal-1)*Ue'*...
Ke(1:Keid(2,eiD),1:Keid(2,eiD),Keid(1,eiD))*Ue;
end
end
% FILTERING OF SENSITIVITIES
[dc]
= check(nelx,nely,rmin,x,dc);
% DESIGN UPDATE BY THE OPTIMALITY CRITERIA METHOD
[x]
= OC(nelx,nely,x,volfrac,dc);
% PRINT RESULTS
change = max(max(abs(x-xold)));
disp([' It.: ' sprintf('%4i',loop) ' Obj.: ' sprintf('%10.4f',c) ...
' Vol.: ' sprintf('%6.3f',sum(sum(x))/(nelx*nely)) ...
' ch.: ' sprintf('%6.3f',change )])
% PLOT DENSITIES
colormap(gray); imagesc(-x); axis equal; axis tight; axis off;pause(1e-6);
end

A função responsável pelo filtro de sensibilidade (função “check”, Linhas 81-96) e o
método de otimização da variável de projeto (Critério de otimalidade - função “oc”, Linhas
66-79), requeridas pelo processo de otimização topológica, são as mesmas desenvolvidas por
Sigmund (2001). Isto se deve ao fato de ambas não serem diretamente afetadas pela utilização
do MEFG. Portanto, uma completa explicação do funcionamento das mesmas pode ser
encontrada na respectiva referência. Assim, apresentam-se nas linhas de programação abaixo
apenas as modificações necessárias para a adição do elemento passivo – modificação
necessária para obtenção da simulação das Seções 4.4 e 4.6.
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x(1:nely,1:nelx) = volfrac;
% Add the passive element.
for ely = 1:nely
for elx = 1:nelx
if ((elx > .4*nelx) && (ely <= .6*nelx))
passive(ely,elx) = 1;
x(ely,elx) = 0.001;
else
passive(ely,elx) = 0;
end
end
end

[x]

= OC(nelx,nely,x,volfrac,dc,passive);

function [xnew]=OC(nelx,nely,x,volfrac,dc,passive)
l1 = 0;
l2 = 100000;
move = 0.2;
while (l2-l1 > 1e-4)
lmid = 0.5*(l2+l1);
xnew = max(0.001,max(x-move,min(1.,min(x+move,x.*sqrt(-dc./lmid)))));
xnew(find(passive)) = 0.001;
if sum(sum(xnew)) - volfrac*nelx*nely > 0;
l1 = lmid;
else
l2 = lmid;
end
end

Finalmente, a função “FE” (Linhas 98-121) é responsável pela montagem da matriz de
rigidez global, além da montagem do vetor de forças nodais e determinação do vetor de
deslocamentos globais da estrutura – todas baseadas no conceito de matriz esparsa, de modo a
facilitar a prévia alocação de memória. Como o “iD” de um nó genérico ‘n’ é dado por
Ux (n) = {2 ∗ (n − 1)} e Uy (n) = {2 ∗ n}, tem-se que a aplicação das condições de
deslocamento podem ser facilmente programadas, como por exemplo, a aplicação da força no
sentido vertical do nó 1 é dada por F(2,1) = f.
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% GFEM-Analysis.
function [U] = FE(nelx,nely,nnosve,x,penal)
global Ke Keid edofMat ntv
global fixeddofs freedofs
K = sparse(2*((nelx+1)*(nely+1))+ 2*ntv*nnosve, 2*((nelx+1)*(nely+1))+ 2*ntv*nnosve);
F = sparse(2*((nelx+1)*(nely+1))+ 2*ntv*nnosve,1);
U = sparse(2*((nelx+1)*(nely+1))+ 2*ntv*nnosve,1);
for elx = 1:nelx
for ely = 1:nely
eiD = ((elx-1)*nely) +ely;
% Element iD.
K(edofMat(eiD,1:Keid(2,eiD)),edofMat(eiD,1:Keid(2,eiD))) = ...
K(edofMat(eiD,1:Keid(2,eiD)),edofMat(eiD,1:Keid(2,eiD)))...
+(x(ely,elx)^penal)*Ke(1:Keid(2,eiD),1:Keid(2,eiD),Keid(1,eiD));
end
end
% Define Loads and Supports (Half MBB-Beam).
F(2,1) = -1;
% Solving.
U(freedofs,:) = K(freedofs,freedofs) \ F(freedofs,:);
U(fixeddofs,:)= 0;

A sub-rotina “Quad_type.m” é responsável pela montagem da matriz de conectividade
(“edofMat”) e da criação de um vetor de correlação entre o tipo de enriquecimento nodal do
elemento e o iD (identificação) do elemento. A montagem da matriz “edofMat” é realizada
via função “reshape” implementada no MATLAB®, e é definida ao longo das linhas 14-18.

% Connectivity Matrix & Displacement Array.
nodenrs = reshape(1:(1+nelx)*(1+nely),1+nely,1+nelx);
edofVec = reshape(2*nodenrs(1:end-1,1:end-1)+1,nelx*nely,1);
edofMat = repmat(edofVec,1,8)+repmat([0 1 2*nely+[2 3 0 1] -2 -1],nelx*nely,1);
connec = .5*[edofMat(:,2) edofMat(:,4) edofMat(:,6) edofMat(:,8)]';
edofMat = [edofMat zeros(nelx*nely,2*ntv*4)];

Observa-se que a linha 18 adiciona uma matriz nula a matriz “edofMat” original, de
modo que, posteriormente, possam ser adicionados os deslocamentos nodais referentes ao
enriquecimento nodal. Já o vetor “Keid” é montado por meio de laços que verificam se o
elemento em questão apresenta enriquecimento nodal e o número de graus de liberdade
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adicionais que o elemento requer. Para isso, é realizada a montagem de uma sequência de
verificação do nó enriquecido e do número de nós enriquecidos dentro do elemento.

% Stiffness Matrix ID.
Keid = zeros(2,(nelx*nely));
% Loop for each element.
for i = 1:(nelx*nely)
n = zeros(1,4);
cont = 0;
% Loop for each node.
for j = 1:4
% Loop for each enriched node.
for k = 1:nnosve
if (connec(j,i) == nne(k))
cont = cont + 1;
% Enrichment nodes.
for l = 1:ntv
edofMat(i,(8 + 2*ntv*(cont-1) + 2*(l-1) + 1):(8 + 2*ntv*(cont-1) + 2*(l-1) +
2)) = ...
[((2*(nelx+1)*(nely+1)) + 2*ntv*(k-1) + 2*(l-1) + 1) ...
((2*(nelx+1)*(nely+1)) + 2*ntv*(k-1) + 2*(l-1) + 2)];
end
n(j) = 1;
end
end
end
% Stiffness Matrix ID.
if
cont == 0, Keid(2,i) = 8;
Keid(1,i) = 1;
elseif cont == 4, Keid(2,i) = 8 + (2*ntv*cont); Keid(1,i) = 16;
elseif cont == 1,
Keid(2,i) = 8 + (2*ntv*cont);
if
n(1) == 1, Keid(1,i) = 2;
elseif n(2) == 1, Keid(1,i) = 3;
elseif n(3) == 1, Keid(1,i) = 4;
elseif n(4) == 1, Keid(1,i) = 5;
end
elseif cont == 2,
Keid(2,i) = 8 + (2*ntv*cont);
if
n(1) == 1 && n(2) == 1, Keid(1,i) = 6;
elseif n(1) == 1 && n(3) == 1, Keid(1,i) = 7;
elseif n(1) == 1 && n(4) == 1, Keid(1,i) = 8;
elseif n(2) == 1 && n(3) == 1, Keid(1,i) = 9;
elseif n(2) == 1 && n(4) == 1, Keid(1,i) = 10;
elseif n(3) == 1 && n(4) == 1, Keid(1,i) = 11;
end
elseif cont == 3,
Keid(2,i) = 8 + (2*ntv*cont);
if
n(4) == 0, Keid(1,i) = 12;
elseif n(3) == 0, Keid(1,i) = 13;
elseif n(2) == 0, Keid(1,i) = 14;
elseif n(1) == 0, Keid(1,i) = 15;
end
end
end
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A sub-rotina “Quad_Ke.m”, juntamente com a sub-rotina apresentada anteriormente,
são responsáveis pela comunicação da sub-rotina do MEFG ao método de otimização
topológica (rotina top.m). Isso se deve ao fato da primeira fornecer o conjunto de matrizes de
rigidez dos elementos, enquanto que a última fornece o posicionamento dos mesmos na
montagem dos vetores globais. O algoritmo inicialmente configura o tipo de monômio a ser
utilizado na simulação, “entype”, que varia entre 1 e 30 - sendo entype = 1 a adição do
monômio x enquanto que entype = 30 equivale ao polinômio completo, isto é
x+y+xy+x^2+y^2. A lista completa de configurações é mostrada na Tabela 5.
Tabela 5 – Lista de código e seus respectivos monômios/polinômios.

Entype
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Monômio/Polinômios

X
Y
X^2
Y^2
XY
X+Y
X+X^2
X+Y^2
X+XY
Y+X^2

Entype
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Monômio/Polinômios

Y+Y^2
Y+XY
X^2+Y^2
X^2+XY
Y^2+XY
X+Y+X^2
X+Y+Y^2
X+Y+XY
X+X^2+Y^2
X+X^2+XY

Entype
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Monômio/Polinômios

X+Y^2+XY
Y+X^2+Y^2
Y+X^2+XY
Y+Y^2+XY
X^2+Y^2+XY
X+Y+X^2+Y^2
X+Y+X^2+XY
X+X^2+Y^2+XY
Y+X^2+Y^2+XY
X+Y+X^2+Y^2+XY

Em seguida, o mesmo realiza a montagem das matrizes de rigidez a serem utilizadas
na simulação, notando que, para um elemento sem enriquecimento nodal, a mesma é
armazenada apenas uma vez. Isso se deve ao fato de todas serem iguais devido às
simplificações inicialmente adotadas. O processo se baseia na integração via quadratura de
Gauss, sendo necessário especificar o número de pontos e pesos a ser utilizada pela mesma.

function [Ke] = Quad_Ke
format long
global ngp
global X Y
global ntv
global E nu

%
%
%
%

Problem Entry Data.
Coordinates for all elements.
GFEM Entry Data.
Material.
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% PROBLEM INPUT FILE.
% GFEM Entry Data.
nelx = 4;
nely = 4;
elst = [0 1 0 0 0 1 1
0 0 2 0 0 2 0
0 0 0 3 0 0 3
0 0 0 0 4 0 0
nne = [1 2 3 4];

1
0
0
4

0
2
3
0

% Element Properties.
nen = 4;
ndof = 2;
ngp
= 16;
nnp = (nelx+1)*(nely+1);

0
2
0
4

0
0
3
4

1
2
3
0

1
2
0
4

1
0
3
4

%
%
%
%

Number of nodes in one element.
DoFs per node.
Gauss points.
Number of nodes.

% MESH and DATA ARRAYS.
% Coordinates.
x0 = linspace(0,5,(nelx+1));
y0 = linspace(0,5,(nely+1));
coord = zeros(nnp,2);
for i = 1:(nely+1)
for j = 1:(nelx+1)
coord(((i-1)*(nely+1))+j,1)
coord(((i-1)*(nely+1))+j,2)
end
end
coord = sortrows(coord,[1 -2]);
X = coord(:,1);
Y = coord(:,2);

0
2
3
4

1
2
3
4 ];

% List of possibilities.
% Enriched nodes.

% X interval. [m]
% Y interval. [m]
% Coordinate Matrix.

= x0(j);
= y0(i);

% Coordinate X.
% Coordinate Y.

% Constitutive Matrix - Plain Stress Case.
D = E/(1-nu^2) * [1
nu
0
nu
1
0
0
0
(1-nu)/2];
% For each element.
Ke = zeros((nen*ndof) + (2*ntv*4),(nen*ndof) + (2*ntv*4),nelx*nely);
for elx = 1:nelx
for ely = 1:nely
eiD = ((elx-1)*nely) +ely;
% Element iD.
% Element Connectivity Matrix.
n = [((nely+1)*(elx-1)+ely+1) ((nely+1)*elx+ely+1) ((nely+1)*elx+ely) ((nely+1)*(elx1)+ely)]';
[~,ia,ib] = intersect(elst(:,eiD),nne); % Index of enriched nodes.
nEnr = numel(ib);
% Number of enriched nodes.
dofElem = (nen*ndof) + (2*ntv*nEnr);
% DoFs in the element.
Ke(1:dofElem,1:dofElem,eiD) = ...
Quad_elastelem(n,dofElem,ia,nEnr,D);
end
end
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A principal sub-rotina do programa, a função “Quad_NBmat.m”, é responsável pela
montagem da matriz B (matriz de operadores diferenciais), que virá posteriormente a ser
utilizada na montagem das matrizes de rigidez dos elementos com e sem enriquecimento
nodal, devido seu extraordinário tamanho – mais de 1000 linhas de comando, a mesma
exibida apenas até a adição do monômio x, sendo o processo idêntico para os monômios
restantes. Inicialmente, realiza-se a montagem das funções de forma, armazenadas no vetor
“sfun”, e seguida respectivamente pela montagem do Jacobiano da matriz e sua inversa. Logo
após, a rotina apresenta a implementação dos monômios requeridos para o processo de
enriquecimento nodal e a montagem da matriz B, que posteriormente será utilizada na
montagem da matriz de rigidez do elemento.

% B matrix 2D Element Problem.
function [B,sfun,detJ] = Quad_NBmat(ksi,eta,C,ia,nEnr)
format long
global entype ntv
% GFEM Entry Data.
% Shape Function.
% Functions - without nodal enrichment.
N1 = 0.25 * (1-ksi) * (1-eta);
N2 = 0.25 * (1+ksi) * (1-eta);
N3 = 0.25 * (1+ksi) * (1+eta);
N4 = 0.25 * (1-ksi) * (1+eta);
% sfun = [ Node1
Node4
Node3
Node2 ].
sfun = [ N1 N2 N3 N4 ];

# Shape Function Array

% First order derivative.
dN1Ksi = -0.25 * (1-eta);
dN2Ksi = 0.25 * (1-eta);
dN3Ksi = 0.25 * (1+eta);
dN4Ksi = -0.25 * (1+eta);
dN1Eta
dN2Eta
dN3Eta
dN4Eta

= -0.25 * (1-ksi);
= -0.25 * (1+ksi);
= 0.25 * (1+ksi);
= 0.25 * (1-ksi);

% Jacobian Matrix.
% J = [dN(1)/dksi ... dN(i)/dksi;dN(1)/deta ... dN(i)/deta]* [x(1) y(1);...;x(i) y(i)]
% J = dN * C;
% dN
dN

= [ Node1
= [ dN1Ksi
dN1Eta

Node2
dN2Ksi
dN2Eta

Node3
dN3Ksi
dN3Eta

Node4 ].
dN4Ksi
dN4Eta ];
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% Jacobian matrix.
J(1,1) = dN(1,:)*C(:,1);
J(1,2) = dN(1,:)*C(:,2);
J(2,1) = dN(2,:)*C(:,1);
J(2,2) = dN(2,:)*C(:,2);
detJ = (J(1,1)*J(2,2))-(J(1,2)*J(2,1));
invJ = (1/detJ)*[J(2,2) -J(1,2); -J(2,1) J(1,1)];
% B
B1x
B2x
B3x
B4x
B1y
B2y
B3y
B4y

&
=
=
=
=
=
=
=
=

N (i,j) parameters
invJ(1,1)*dN1Ksi +
invJ(1,1)*dN2Ksi +
invJ(1,1)*dN3Ksi +
invJ(1,1)*dN4Ksi +
invJ(2,1)*dN1Ksi +
invJ(2,1)*dN2Ksi +
invJ(2,1)*dN3Ksi +
invJ(2,1)*dN4Ksi +

% Determinant.
% Inverse matrix.

- without nodal enrichment.
invJ(1,2)*dN1Eta;
invJ(1,2)*dN2Eta;
invJ(1,2)*dN3Eta;
invJ(1,2)*dN4Eta;
invJ(2,2)*dN1Eta;
invJ(2,2)*dN2Eta;
invJ(2,2)*dN3Eta;
invJ(2,2)*dN4Eta;

% B Matrix Assembly.
B = [ B1x
0
B1y

0
B1y
B1x

B2x
0
B2y

0
B2y
B2x

B3x
0
B3y

0
B3y
B3x

B4x
0
B4y

0
B4y
B4x ];

% Nodal Enrichment.
if(nEnr ~= 0)
% Functions - enrichment functions [x].
eNx1 = (sfun*C(:,1)-C(1,1));
eNx2 = (sfun*C(:,1)-C(2,1));
eNx3 = (sfun*C(:,1)-C(3,1));
eNx4 = (sfun*C(:,1)-C(4,1));
% Functions - enrichment functions [y].
eNy1 = (sfun*C(:,2)-C(1,2));
eNy2 = (sfun*C(:,2)-C(2,2));
eNy3 = (sfun*C(:,2)-C(3,2));
eNy4 = (sfun*C(:,2)-C(4,2));
% B functions - X
B1xxmx = invJ(1,1)*(dN1Ksi*eNx1
B2xxmx = invJ(1,1)*(dN2Ksi*eNx2
B3xxmx = invJ(1,1)*(dN3Ksi*eNx3
B4xxmx = invJ(1,1)*(dN4Ksi*eNx4
B1yymx = invJ(2,1)*(dN1Ksi*eNx1
B2yymx = invJ(2,1)*(dN2Ksi*eNx2
B3yymx = invJ(2,1)*(dN3Ksi*eNx3
B4yymx = invJ(2,1)*(dN4Ksi*eNx4

+
+
+
+
+
+
+
+

N1*J(1,1))
N2*J(1,1))
N3*J(1,1))
N4*J(1,1))
N1*J(1,1))
N2*J(1,1))
N3*J(1,1))
N4*J(1,1))

+
+
+
+
+
+
+
+

invJ(1,2)*(dN1Eta*eNx1
invJ(1,2)*(dN2Eta*eNx2
invJ(1,2)*(dN3Eta*eNx3
invJ(1,2)*(dN4Eta*eNx4
invJ(2,2)*(dN1Eta*eNx1
invJ(2,2)*(dN2Eta*eNx2
invJ(2,2)*(dN3Eta*eNx3
invJ(2,2)*(dN4Eta*eNx4

+
+
+
+
+
+
+
+

N1*J(2,1));
N2*J(2,1));
N3*J(2,1));
N4*J(2,1));
N1*J(2,1));
N2*J(2,1));
N3*J(2,1));
N4*J(2,1));

% B functions - Y
B1xxmy = invJ(1,1)*(dN1Ksi*eNy1
B2xxmy = invJ(1,1)*(dN2Ksi*eNy2
B3xxmy = invJ(1,1)*(dN3Ksi*eNy3
B4xxmy = invJ(1,1)*(dN4Ksi*eNy4
B1yymy = invJ(2,1)*(dN1Ksi*eNy1
B2yymy = invJ(2,1)*(dN2Ksi*eNy2
B3yymy = invJ(2,1)*(dN3Ksi*eNy3

+
+
+
+
+
+
+

N1*J(1,2))
N2*J(1,2))
N3*J(1,2))
N4*J(1,2))
N1*J(1,2))
N2*J(1,2))
N3*J(1,2))

+
+
+
+
+
+
+

invJ(1,2)*(dN1Eta*eNy1
invJ(1,2)*(dN2Eta*eNy2
invJ(1,2)*(dN3Eta*eNy3
invJ(1,2)*(dN4Eta*eNy4
invJ(2,2)*(dN1Eta*eNy1
invJ(2,2)*(dN2Eta*eNy2
invJ(2,2)*(dN3Eta*eNy3

+
+
+
+
+
+
+

N1*J(2,2));
N2*J(2,2));
N3*J(2,2));
N4*J(2,2));
N1*J(2,2));
N2*J(2,2));
N3*J(2,2));
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B4yymy = invJ(2,1)*(dN4Ksi*eNy4 + N4*J(1,2)) + invJ(2,2)*(dN4Eta*eNy4 + N4*J(2,2));

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

% B functions - X^2
B1xxmx2 = invJ(1,1)*(dN1Ksi*(eNx1)^2
2*N1*eNx1*J(2,1));
B2xxmx2 = invJ(1,1)*(dN2Ksi*(eNx2)^2
2*N2*eNx2*J(2,1));
B3xxmx2 = invJ(1,1)*(dN3Ksi*(eNx3)^2
2*N3*eNx3*J(2,1));
B4xxmx2 = invJ(1,1)*(dN4Ksi*(eNx4)^2
2*N4*eNx4*J(2,1));
B1yymx2 = invJ(2,1)*(dN1Ksi*(eNx1)^2
2*N1*eNx1*J(2,1));
B2yymx2 = invJ(2,1)*(dN2Ksi*(eNx2)^2
2*N2*eNx2*J(2,1));
B3yymx2 = invJ(2,1)*(dN3Ksi*(eNx3)^2
2*N3*eNx3*J(2,1));
B4yymx2 = invJ(2,1)*(dN4Ksi*(eNx4)^2
2*N4*eNx4*J(2,1));
% B functions - Y^2
B1xxmy2 = invJ(1,1)*(dN1Ksi*(eNy1)^2
2*N1*eNy1*J(2,2));
B2xxmy2 = invJ(1,1)*(dN2Ksi*(eNy2)^2
2*N2*eNy2*J(2,2));
B3xxmy2 = invJ(1,1)*(dN3Ksi*(eNy3)^2
2*N3*eNy3*J(2,2));
B4xxmy2 = invJ(1,1)*(dN4Ksi*(eNy4)^2
2*N4*eNy4*J(2,2));
B1yymy2 = invJ(2,1)*(dN1Ksi*(eNy1)^2
2*N1*eNy1*J(2,2));
B2yymy2 = invJ(2,1)*(dN2Ksi*(eNy2)^2
2*N2*eNy2*J(2,2));
B3yymy2 = invJ(2,1)*(dN3Ksi*(eNy3)^2
2*N3*eNy3*J(2,2));
B4yymy2 = invJ(2,1)*(dN4Ksi*(eNy4)^2
2*N4*eNy4*J(2,2));

+ 2*N1*eNx1*J(1,1)) + invJ(1,2)*(dN1Eta*(eNx1)^2
+ 2*N2*eNx2*J(1,1)) + invJ(1,2)*(dN2Eta*(eNx2)^2
+ 2*N3*eNx3*J(1,1)) + invJ(1,2)*(dN3Eta*(eNx3)^2
+ 2*N4*eNx4*J(1,1)) + invJ(1,2)*(dN4Eta*(eNx4)^2
+ 2*N1*eNx1*J(1,1)) + invJ(2,2)*(dN1Eta*(eNx1)^2
+ 2*N2*eNx2*J(1,1)) + invJ(2,2)*(dN2Eta*(eNx2)^2
+ 2*N3*eNx3*J(1,1)) + invJ(2,2)*(dN3Eta*(eNx3)^2
+ 2*N4*eNx4*J(1,1)) + invJ(2,2)*(dN4Eta*(eNx4)^2

+ 2*N1*eNy1*J(1,2)) + invJ(1,2)*(dN1Eta*(eNy1)^2
+ 2*N2*eNy2*J(1,2)) + invJ(1,2)*(dN2Eta*(eNy2)^2
+ 2*N3*eNy3*J(1,2)) + invJ(1,2)*(dN3Eta*(eNy3)^2
+ 2*N4*eNy4*J(1,2)) + invJ(1,2)*(dN4Eta*(eNy4)^2
+ 2*N1*eNy1*J(1,2)) + invJ(2,2)*(dN1Eta*(eNy1)^2
+ 2*N2*eNy2*J(1,2)) + invJ(2,2)*(dN2Eta*(eNy2)^2
+ 2*N3*eNy3*J(1,2)) + invJ(2,2)*(dN3Eta*(eNy3)^2
+ 2*N4*eNy4*J(1,2)) + invJ(2,2)*(dN4Eta*(eNy4)^2

% B functions - XY
B1xxmxy = invJ(1,1)*(dN1Ksi*(eNx1)*(eNy1)
invJ(1,2)*(dN1Eta*(eNx1)*(eNy1) + N1*(J(2,1)*eNy1
B2xxmxy = invJ(1,1)*(dN2Ksi*(eNx2)*(eNy2)
invJ(1,2)*(dN2Eta*(eNx2)*(eNy2) + N2*(J(2,1)*eNy2
B3xxmxy = invJ(1,1)*(dN3Ksi*(eNx3)*(eNy3)
invJ(1,2)*(dN3Eta*(eNx3)*(eNy3) + N3*(J(2,1)*eNy3
B4xxmxy = invJ(1,1)*(dN4Ksi*(eNx4)*(eNy4)
invJ(1,2)*(dN4Eta*(eNx4)*(eNy4) + N4*(J(2,1)*eNy4
B1yymxy = invJ(2,1)*(dN1Ksi*(eNx1)*(eNy1)
invJ(2,2)*(dN1Eta*(eNx1)*(eNy1) + N1*(J(2,1)*eNy1
B2yymxy = invJ(2,1)*(dN2Ksi*(eNx2)*(eNy2)
invJ(2,2)*(dN2Eta*(eNx2)*(eNy2) + N2*(J(2,1)*eNy2
B3yymxy = invJ(2,1)*(dN3Ksi*(eNx3)*(eNy3)
invJ(2,2)*(dN3Eta*(eNx3)*(eNy3) + N3*(J(2,1)*eNy3
B4yymxy = invJ(2,1)*(dN4Ksi*(eNx4)*(eNy4)
invJ(2,2)*(dN4Eta*(eNx4)*(eNy4) + N4*(J(2,1)*eNy4
if(ntv == 1)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

N1*(J(1,1)*eNy1
J(2,2)*eNx1));
N2*(J(1,1)*eNy2
J(2,2)*eNx2));
N3*(J(1,1)*eNy3
J(2,2)*eNx3));
N4*(J(1,1)*eNy4
J(2,2)*eNx4));
N1*(J(1,1)*eNy1
J(2,2)*eNx1));
N2*(J(1,1)*eNy2
J(2,2)*eNx2));
N3*(J(1,1)*eNy3
J(2,2)*eNx3));
N4*(J(1,1)*eNy4
J(2,2)*eNx4));

+ J(1,2)*eNx1)) +
+ J(1,2)*eNx2)) +
+ J(1,2)*eNx3)) +
+ J(1,2)*eNx4)) +
+ J(1,2)*eNx1)) +
+ J(1,2)*eNx2)) +
+ J(1,2)*eNx3)) +
+ J(1,2)*eNx4)) +
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% B(i,j) & N parameters - enrichment functions [x].
if (entype == 1)
for i = 1:nEnr
if (ia(i) == 1) % First node is the enriched node.
Bxxmx = B1xxmx;
Byymx = B1yymx;
elseif (ia(i) == 2) % Second node is the enriched node.
Bxxmx = B2xxmx;
Byymx = B2yymx;
elseif (ia(i) == 3) % Third node is the enriched node.
Bxxmx = B3xxmx;
Byymx = B3yymx;
elseif (ia(i) == 4) % Fourth node is the enriched node.
Bxxmx = B4xxmx;
Byymx = B4yymx;
end
Benr = [ Bxxmx 0
0
Byymx
Byymx Bxxmx];
B = [ B(:,:) Benr(:,:) ];
end
end

Com exceção da sub-rotina “Quad_NBmat.m”, responsável pela montagem da matriz
B que deve que ser modificada para se adaptar ao processo de enriquecimento nodal, todas as
sub-rotinas restantes são rotinas básicas para qualquer implementação do Método dos
Elementos Finitos (MEF). Assim, não se nota a necessidade de suas descrições completas,
apenas as possíveis modificações dos mesmos. Dessa forma, para programar novos pontos e
pesos de Gauss, basta inserir os mesmos seguindo o formato apresentado abaixo na sub-rotina
“Quad_gauss.m”, enquanto que a sub-rotina “Quad_elastelem.m” não apresenta modificações
necessárias.

elseif ngp == 3

w

gp = [-0.7745966692, 0.7745966692, 0.0];
= [0.5555555556,
0.5555555556, 0.8888888889];
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3.4. VALIDAÇÃO DO PROGRAMA
O processo de validação do algoritmo de otimização topológica desenvolvido para
utilização do Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG) ocorre em duas etapas. A
primeira etapa se dá por meio da validação do código responsável pelo MEFG, enquanto que
a segunda parte é responsável pela validação das modificações do algoritmo fornecido em
SIGMUND (2001).
Para a validação do Método dos Elementos Finitos Generalizados, considera-se como
referência um exemplo numérico desenvolvido por GÓIS (2004), via formulação híbridomista do MEF, além de um problema encontrado na literatura, cuja solução analítica é dada
por um valor exato. Os exemplos propostos nesta primeira etapa consistem de duas chapas
retangulares submetidas a condições distintas de carregamento e vinculação. Considera-se
que ambas as simulações ocorrem em um regime de comportamento elástico-linear e que o
módulo de Young e o coeficiente de Poisson são, respectivamente, E = 1000 𝑁⁄𝑚2 e 𝜈 = 0.3.
3.4.1. Caso 1: Chapa tracionada com carregamento distribuído
Dada uma chapa quadrada de área a2 (adota-se a = 5 m) – representada na Figura 23,
para o caso em que a = b – cujas condições de contorno essenciais são dadas pela aplicação
restrições de deslocamento vertical (𝑢𝑦 = 0) em ambas as superfícies horizontais, isto é, os
lados superior e inferior da chapa, enquanto que o lado vertical esquerdo é mantido fixo
(𝑢𝑥 = 0 e 𝑢𝑦 = 0). Tem-se que a aplicação de um carregamento distribuído de magnitude p
(neste caso, p = 10 N⁄m) em seu lado vertical direito deve apresentar uma distribuição de
tensão uniforme.
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Figura 23 - Chapa com restrições de deslocamento e carregamento distribuído (Caso 1).

Para este problema em questão, tem-se que a energia de deformação da estrutura deve
ser dada por 𝑈𝑒𝑥𝑎𝑡𝑎 = 1.1375 𝑁𝑚, obtida na literatura e simulação via ANSYS®. Além disso,
tem-se que o campo de tensão ao longo do domínio de análise deve ser descrito por 𝜎𝑥 =
10 𝑃𝑎, 𝜎𝑦 = 3 𝑃𝑎 e 𝜏𝑥𝑦 = 0 𝑃𝑎. Assim, aplicando os dados do problema ao algoritmo de
MEFG desenvolvido, os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6. (Os nós
enriquecidos no contorno são referentes aos nós em que se aplica o carregamento, porém não
apresentam condições de contorno essenciais).
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Tabela 6 – Energia de deformação para Caso 1.
Malha
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
Malha
16X16
16X16
16X16
16X16
16X16
16X16

Número de nós
enriquecidos
3
3
3
3
3
3
Número de nós
enriquecidos
3
3
3
3
3
3

Monômio/
Polinômio
X
Y
XY
X^2
Y^2
X+Y+X^2+Y^2+XY
Monômio/
Polinômio
X
Y
XY
X^2
Y^2
X+Y+X^2+Y^2+XY

Energia de
deformação
1.13750000000000
1.13750000000000
1.13750000000000
1.13750000000000
1.13750000000000
1.13750000000000
Energia de
deformação
1.13750000000000
1.13750000000000
1.13750000000000
1.13750000000000
1.13750000000000
1.13750000000000

Observa-se que dentro da precisão de 16 dígitos (precisão dupla), fornecida pelo
software, a aplicação do enriquecimento nodal não destrói a solução original quanto ao caráter
de energia de deformação do sistema. Foram apresentados apenas seis monômios, pois os
cinco primeiros apresentados são responsáveis pela composição dos monômios restantes.
Assim, a solução destes seria dada pelo mesmo valor que os apresentados. A Figura 24 e a
Tabela 7 apresentam os campos de tensão obtidos pelo monômio completo, X+Y+X^2+Y^2+XY,
onde é possível perceber que os mesmos condizem com o esperado (notando-se que o valor
de 𝜏xy apesar de ser diferente de zero, é de ordem de grandeza muito inferior aos valores de
𝜎𝑥 e 𝜎𝑦 , logo assume-se o mesmo seja nulo) – omitiu-se a apresentação do campo de tensão
de todos os monômios restantes, pois todos apresentam os mesmos resultados e sua
apresentação ocuparia um número relativamente grande de páginas.
Tabela 7 – Campo de tensão para o caso 3.3.1.
Malha
4X4

N. de nós
Monômio
enriquecidos
3
X+Y+X^2+Y^2+XY

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

1.00000E+01

3.00000E+00

1.75014E-10
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Figura 24 – Campo de tensão para chapa tracionada.

3.4.2. Caso 2: Chapa tracionada no terço médio
De modo semelhante ao problema anterior, adota-se a mesma chapa para análise,
porém altera-se o carregamento distribuído, de modo que o mesmo só esteja atuando sobre o
terço médio da chapa – como mostrado na Figura 25. Diferentemente do caso anterior, esse
problema não apresenta solução exata. Assim, os campos de tensão de cada problema são
comparados com resultados obtidos por GÓIS (2004).

Figura 25 – Chapa com carregamento aplicado no terço médio (Caso 2).
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Para a comparação de resultados, adota-se a mesma malha utilizada, formada por 72
elementos, sendo que a direção x foi subdividida em 8 elementos, enquanto que na direção y
esta subdivisão foi feita em nove elementos – como mostrado na Figura 26.

Figura 26 – Malha de 72 elementos utilizados na simulação.

Além disso, aplica-se o enriquecimento nodal nos mesmos nós da malha, porém devese atentar ao fato de que o índice de cada malha difere. Assim, a numeração de ambos os
casos é dada por um vetor enriquecimento nodal diferente - Figura 27.

Figura 27 – Relação de equivalência entre os nós enriquecidos em ambas as malhas.
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Os resultados apresentados em GÓIS (2004), juntamente com os da simulação
realizadas neste trabalho são apresentados na Tabela 8.
Tabela 8 – Resultados para malha regular 8 x 9 – enriquecimento polinomial com
enriquecimento nodal (y - ynó)2 no contorno.
Simulação

Condições de enriquecimento

GÓIS (2004)
- Ansys
GÓIS (2004)
GÓIS (2004)
MEFG
MEFG

Simulação de malha refinada e sem
enriquecimento nodal - Referência
Sem enriquecimento nodal
Oito nós enriquecidos - σ e u - Ω
Sem enriquecimento nodal
Oito nós enriquecidos - u - Ω

Energia de
Deformação

Deslocamento do nó de referência

46.47

ux = 0.2818 e uy = 0.0000

46.52
46.06
44.54
44.76

ux = 0.2386 e uy = 0.0000
ux = 0.3026 e uy = 0.0000
ux = 0.2881 e uy = 0.0000
ux = 0.2873 e uy = 0.0000

Na Tabela 8, observa-se que, ao avaliar a energia de deformação do problema, os
resultados obtidos via simulação MEFG apresentam uma divergência de 3.68% em relação ao
da malha de 798 elementos obtida via ANSYS® e apresentada em GÓIS (2004) e de 2.83%
em relação a malha de 72 elementos com enriquecimento nodal (y - ynó)2 no contorno. Essa
pequena diferença obtida entre os algoritmos MEFG e “GÓIS (2004) - Oito nós enriquecidos σ e u - Ω” deve-se ao fato de ambos trabalharem com diferentes formulações não-

convencionais do MEF, além de metodologias diferentes de resolução do problema de
sistemas lineares. Apesar disso, nota-se a proximidade dos resultados obtidos com o de uma
malha dez vezes mais refinada.
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Figura 28 – Plotagem da chapa tracionada em seu terço médio – Monômio (y - ynó)2.

Analisando a Tabela 8 quanto ao deslocamento de referência do nó 81 (identificação
(iD) adotada neste trabalho), nota-se uma menor variação entre o resultado obtido via MEFG
e o resultado obtido via malha refinada do ANSYS (variação de apenas 1.951% entre as
duas). Além disso, ao analisar os campos de tensão apresentados na Figura 28 com os campos
de tensão utilizados como referências, nota-se um elevado grau de semelhança – vide GÓIS
(2004). Adotando agora o monômio (y - ynó), tem-se:
Tabela 9 - Resultados para malha regular 8 x 9 – enriquecimento polinomial com
enriquecimento nodal (y - ynó) no contorno.

Simulação

Condições de enriquecimento

GÓIS (2004)
- Ansys
GÓIS (2004)
GÓIS (2004)
MEFG
MEFG

Simulação de malha refinada e sem
enriquecimento nodal - Referência
Sem enriquecimento nodal
Oito nós enriquecidos - σ e u - Ω
Sem enriquecimento nodal
Oito nós enriquecidos - u - Ω

Energia de
Deformação
46.47
46.52
46.20
44.54
44.92
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Dos resultados exibidos na Tabela 9 e na Figura 29, observa-se novamente uma
proximidade entre os valores obtidos pelo programa desenvolvido neste trabalho e os
utilizados como referência, principalmente ao analisar os campos de tensão. Outras análises
comparativas foram realizadas entre o código de MEFG e o trabalho de GÓIS e PROENÇA
(2013).

Figura 29 - Plotagem da chapa tracionada em seu terço médio – Monômio (y - ynó).

Finalmente, para a validação da rotina de otimização topológica desenvolvida
(“top.m” – modificada para utilização do MEFG), adota-se como referência o algoritmo
desenvolvido por SIGMUND (2001) – que utiliza como matriz de referência a matriz de
rigidez KE, matriz quadrática bilinear de 4 nós, determinada analiticamente utilizando um
software de manipulação simbólica e utilizada para todos os elementos da simulação.
Considerando a inexistência de enriquecimento nodal, tem-se que a sub-rotina do MEFG
reduz-se a uma cópia do MEF, em que a matriz de rigidez é determinada via quadratura de
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Gauss. Assim, espera-se que, para um mesmo conjunto de dados de entrada - com base nos
exemplos apresentados em SIGMUND (2001) – o programa desenvolvido forneça os mesmos
resultados apresentados no artigo em questão.
3.4.3. Caso 3: Viga MBB
Para uma viga bi-apoiada onde se aplica um carregamento de valor unitário em seu
centro, conforme representado na Figura 30 - exemplo amplamente difundido em problemas
de otimização, comumente denominado MBB Beam ou Messerschmitt Bölkow Blohm Beam,
deseja-se determinar sua distribuição ótima de material no interior do domínio de projeto da
estrutura.

Figura 30 – Estrutura bi-apoiada com aplicação de carregamento central (Caso 3), SIGMUND
(2001).

Assumindo inicialmente a análise da estrutura completa, isto é, desconsiderando suas
condições de simetria, tem-se que para uma viga descrita por 120 elementos na direção x e 20
elementos na direção y, cujos parâmetros de otimização são dados por volfrac = 0.5, penal =
3.0, rmin = 1.5, em que “volfrac” representa a razão entre o volume material e o volume de
projeto do domínio, “penal” é o fator de penalização do SIMP e “rmin” é o raio de ação do
filtro. O resultado obtido é mostrado na Figura 31 e Tabela 10.
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Figura 31 – Resultados obtidos via rotina SIGMUND (2001) – à direita - e do programa
desenvolvido (à esquerda).

Nota-se que ambas as simulações – SIGMUND (2001) e rotina desenvolvida apresentam a mesma distribuição ótima de material no interior do domínio de projeto da
estrutura, como esperado inicialmente. Uma vez que a única alteração quanto ao código
original de SIGMUND (2001) é referente ao processo de montagem da matriz de rigidez do
elemento, onde o código desenvolvido apresenta uma matriz de rigidez com um caráter mais
preciso que o desenvolvido. Além disso, analisando os dados referentes à Tabela 10, observase que ambos os programas apresentam os mesmos valores para a função objetivo e o mesmo
número de iterações.
Tabela 10 – Resultados da simulação para estrutura bi-apoiada.

Programa
SIGMUND (2001)
Algoritmo Modificado

N. de Iterações
94
94

Função Objetivo
101.6536
101.6536

Vol. Fracionário
0.500
0.500

Para a obtenção da viga completa, devem-se modificar as linhas 79 e 80 do código
original de SIGMUND (2001) – como mostrado abaixo – a fim de se obter o exemplo
apresentado.

79 F(2522,1) = -1;
80 fixeddofs = union(2*(nely+1),[2*(nelx+1)*(nely+1)]);
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Seguindo o algoritmo apresentado em SIGMUND (2001), devido à condição de
simetria característica do problema, pode-se abordar o mesmo analisando-se apenas metade
da estrutura, como representado na Figura 32. Assim, os dados de entrada para os parâmetros
de otimização são preservados, enquanto que a discretização da estrutura é reduzida a 60
elementos na direção horizontal e 20 elementos na vertical, totalizando 1200 elementos
finitos.

Figura 32 – Aplicação das condições de simetria ao caso 3, SIGMUND (2001).

Os resultados obtidos em ambas as simulações são condizentes com o esperado, assim
omite-se a apresentação da figura resultante, visto que a mesma seria dada pela metade da
estrutura obtida na Figura 31. Porém, à título de apresentação, realiza-se a mesma simulação
para diversos conjuntos de malha, que são representados na Tabela 11.
Tabela 11 – Resultados para simulação do caso 3, com condições de simetria.
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Função
Objetivo
225.5880

Vol.
Fracionário
0.500

Malha (nelx X
nely)
30 X 10

72

225.5880

0.500

30 X 10

94

203.3061

0.500

60 X 20

94

203.3061

0.500

60 X 20

379

196.5765

0.500

90 X 30

Tempo
(s)
2.4409
2.699
(0.3814)
12.880
18.2323
(0.745)
-

379

196.5765

0.500

90 X 30

-

296

193.1199

0.500

120 X 40

-

296

193.1199

0.500

120 X 40

-

Programa

N. de Iterações

SIGMUND (2001)
Algoritmo
Modificado
SIGMUND (2001)
Algoritmo
Modificado
SIGMUND (2001)
Algoritmo
Modificado
SIGMUND (2001)
Algoritmo
Modificado
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Analisando os dados apresentados na Tabela 11, nota-se que, para todas as simulações
realizadas, os resultados obtidos, tanto para o valor do número de iterações, função objetivo e
distribuição ótima de material, condizem com o esperado. Apesar disso, nota-se um acréscimo
no tempo de simulação, possivelmente devido à substituição de uma matriz de rigidez
genérica KE, utilizada em todos os elementos, por um processo de montagem de todas as
matrizes e alocação das mesmas, como mostrado entre parênteses para os dados do algoritmo
modificado, ver Tabela 11. Além disso, nota-se que este tempo é proporcional ao tamanho da
malha utilizado, onde para pequenos problemas o tempo de simulação aproxima-se do
apresentado em SIGMUND (2001).
3.4.4. Caso 4: Viga em balanço
Considera-se, agora uma nova condição de carregamento e restrições descritos por
meio de uma condição de engaste em sua extremidade esquerda e um carregamento de valor
unitário em sua extremidade oposta, conforme mostrado na Figura 33. Deseja-se, como antes,
determinar sua distribuição ótima de material no interior do domínio de projeto da estrutura.

Figura 33 – Estrutura engastada submetida a carregamento unitário (Caso 4), Sigmund (2001).

Assume-se que o domínio seja discretizado em 32 elementos na direção horizontal e
20 elementos na direção vertical, totalizando 640 elementos, cujos novos parâmetros de
otimização são dados por volfrac = 0.4, penal = 3.0 e rmin = 1.2. Tem-se que o resultado
obtido é apresentado abaixo - Figura 34.
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Figura 34 – Sobreposição das simulações realizadas por Sigmund (2001) e do algoritmo
desenvolvido.

Analisando a sobreposição das topologias ótimas, apresentado na Figura 34, observase que o resultado obtido via o algoritmo desenvolvido neste trabalho condiz exatamente com
o apresentado em SIGMUND (2001). Além disso, novamente nota-se a igualdade entre os
valores obtidos em ambas as simulações, conforme mostrado na Tabela 12. Para a obtenção
de Figura 34, utiliza-se do comando “imshowpair” implementado em MATLAB®, onde é
possível verificar se todos os elementos presentes em uma simulação estão presentes na outra.
Tabela 12 – Resultados da simulação para a viga em balanço com carregamento unitário.
Programa
SIGMUND (2001)

N. de Iterações
71

Função Objetivo
57.3492

Vol. Fracionário
0.400

Algoritmo Modificado

71

57.3492

0.400

Tempo (s)
5.2730
6.214
(0.4147)
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3.4.5. Caso 5: Viga em balanço com aplicação de duplo carregamento
Considera-se a mesma estrutura do problema anterior, desta vez, com um conjunto de
carregamentos de valor unitário e sentidos opostos aplicados em sua extremidade direita,
conforme apresentado na Figura 35. Novamente, deseja-se determinar sua distribuição ótima
de material no interior do domínio de projeto da estrutura.

Figura 35 – Estrutura com duplo carregamento (Caso 5), Sigmund (2001).

Assumindo inicialmente uma discretização do domínio em 30 elementos na direção
horizontal e 30 elementos na direção vertical, totalizando 900 elementos, cujos parâmetros de
otimização são mantidos iguais ao do caso anterior.
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Figura 36 – Sobreposição das simulações analisadas para o caso de duplo carregamento.

Da Figura 36, é possível observar que para ambos os casos - resultados simulados e
resultados apresentados em SIGMUND (2001) – a resposta em função da topologia ótima é a
mesma, fato confirmado ao se observar os dados mostrados na Tabela 13.
Tabela 13 – Resultados da simulação referente ao duplo carregamento.
Programa
SIGMUND (2001)

N. de Iterações
76

Função Objetivo
61.2880

Vol. Fracionário
0.400

Algoritmo Modificado

76

61.2880

0.400

Tempo (s)
10.7120
9.8703
(0.5207)

3.4.6. Caso 6: Estrutura de viga em balanço com furo interno
Finalmente, considera-se a simulação desenvolvida no Caso 4. Porém, desta vez,
adiciona-se como requerimento uma condição de perfuração interna a estrutura, como
mostrado na Figura 37. Deseja-se determinar sua distribuição ótima de material no interior do
domínio de projeto da estrutura.
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Figura 37 – Estrutura vazada com restrição de engate (Caso 6), Sigmund (2001).

Discretizando o domínio por meio de uma malha dada por 45 elementos na direção
horizontal e 30 elementos na direção vertical, totalizando 1350 elementos, cujos parâmetros
de otimização são mantidos iguais ao do Caso 3. Os resultados são representados na Figura
38.

Figura 38 – Simulações sobrepostas para a estrutura vazada.
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Novamente, observa-se que o resultado obtido via o algoritmo desenvolvido neste
trabalho condiz com o apresentado em SIGMUND (2001). Além disso, mantêm-se a
igualdade entre os valores obtidos em ambas as simulações, conforme mostra a Tabela 14.
Tabela 14 – Resultados da simulação de uma estrutura vazada.
Programa
SIGMUND (2001)

N. de Iterações
24

Função Objetivo
57.8825

Vol. Fracionário
0.500

Algoritmo Modificado

24

57.8825

0.500

Tempo (s)
3.6385
5.1987
(0.5393)

Assim, analisando-se todas as simulações desenvolvidas em ambas as partes do
processo de validação, assume-se que o código desenvolvido pode ser utilizado com certo
grau de confiança para os resultados apresentados no capítulo seguinte.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os problemas a serem analisados ao longo do capítulo são os apresentados em
SIGMUND (2001) e revistos em ANDREASSEN, et al. (2011). Sua reprodução e análise se
devem ao fato dos mesmos estarem amplamente difundidos na literatura específica e servirem
de base para problemas mais complexos.
4.1. Viga MBB
Considera-se novamente a viga MBB (MBB Beam, em inglês), previamente
apresentada na Subseção 3.3.1, cujas condições de contorno essenciais de deslocamento em
suas extremidades são dadas por 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 0 na extremidade direita e 𝑢𝑦 = 0 na
extremidade contrária, onde se aplica uma força concentrada de valor unitário em seu ponto
médio, conforme representado na Figura 39. Seguindo-se a resolução desenvolvida por
SIGMUND (2001), tem-se que, devido à condição de simetria característica do problema,
pode-se abordar o mesmo analisando-se apenas metade da estrutura, conforme representado
na Figura 32.

Figura 39 – Descrição do problema abordado para o caso da viga MBB.

Considerando como referência os dados de entrada fornecidos em SIGMUND (2001),
onde para uma malha 60 elementos na direção x, 20 elementos na direção y aplicam-se os
seguintes parâmetros de controle: volfrac = 0.5; penal = 3.0; rmin = 1.5 – em que “volfrac”
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representa a razão entre o volume material e o volume de projeto do domínio, “penal” é o
grau de penalização e “rmin” o raio de ação do filtro. A distribuição ótima de material no
domínio de projeto da estrutura, utilizada como base de referência, é apresentada na Figura
40. Além disso, os parâmetros de saída fornecidos pelo algoritmo – valor da função objetivo,
razão entre o volume material e o volume de projeto e o critério de convergência daquela
iteração – são apresentados em conjunto com o gráfico de convergência dos mesmos (Tabela
15, Figura 41 e Figura 42). De modo complementar a análise desenvolvida, estendem-se os
resultados de referência representados abaixo, de modo a se apresentar também os estudos
elaborados em ANDREASSEN, et al. (2011), isto se deve ao fato de o programa elaborado
pelo mesmo ser uma extensão do código desenvolvido em SIGMUND (2001), de modo a
deixar o código mais rápido e eficiente.

Figura 40 – Simulação da viga MBB via SIGMUND (2001) - à esquerda - e via ANDREASSEN
et al. (2011) - à direita.

Nota-se da Figura 40, em conjunto com os resultados apresentados na Tabela 15, que
ambas as simulações apresentam a mesma distribuição ótima de material, sendo que em
ANDREASSEN, et al. (2011) o valor da função objetivo final é dito “melhor” – problemas de
otimização baseados em minimização buscam valores cada vez menores para a função
objetivo – quando comparado com o resultado de SIGMUND (2001). Apesar disto, ambos
apresentam um comportamento de convergência semelhante – Figura 41 e Figura 42.
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Tabela 15 – Comparação entre programas de referência para viga MBB, para um critério de
convergência de 10%.
Programa
SIGMUND
(2001)
ANDREASSEN et

al. (2011)

N. de Iterações

Função Objetivo

Vol. Fracionário

Tempo (s)

94

203.3061

0.500

12.880

94

203.1925

0.500

5.790

Figura 41 – Gráficos de convergência para a viga MBB via SIGMUND (2001).

Figura 42 - Gráficos de convergência da função objetivo para a viga MBB via ANDREASSEN et
al. (2011).

Sabe-se que o excessivo enriquecimento nodal da malha leva a problemas de
estabilidade numérica, tornando a matriz de rigidez singular, GÓIS e PROENÇA (2013) –
fato facilmente compreendido ao se notar que para um elemento com quatro nós enriquecidos
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via polinômio completo (𝑋 + 𝑌 + 𝑋 2 + 𝑌 2 + 𝑋𝑌) adiciona 40 graus de liberdade extras ao
elemento, passando assim de uma matriz de ordem 8x8 para uma matriz de ordem 48X48.
Por este motivo, adota-se como “regra de ouro” para todas as simulações envolvendo
malhas “altamente refinadas” (acima de 1000 elementos, e alguns casos especiais) realizadas
ao longo deste capítulo, um limite de enriquecimento nodal máximo de 10% do número de
nós da malha utilizada, para malha com certo grau de refinamento dito “elevado” – valores
acima deste limite impossibilitam a solução do sistema {𝑈} = [𝐾]−1 {𝐹} via rotina
desenvolvida, neste caso por meio do comando “\” (backslash). Assim, para uma malha de
1281 nós (60 X 20 elementos), o enriquecimento nodal máximo é da ordem de 128 nós da
estrutura. Esta definição de “regra de ouro” foi elaborada com base nos testes iniciais
realizados para viga MBB, envolvendo malhas com mais de mil elementos, onde se variou a
região de aplicação do enriquecimento nodal, assim como o número de nós enriquecidos
aplicados ao domínio. Percebendo que para este caso, valores acima de 10% da malha
enriquecida levavam a problemas de imprecisão.
Simulações iniciais sem a presença do filtro foram realizadas em SIGMUND (2001)
de modo a se identificar, na topologia ótima, regiões onde se nota a presença de instabilidade
de tabuleiro – Figura 43.

Figura 43 - Regiões de instabilidade de tabuleiro de xadrez para viga MBB via SIGMUND
(2001).
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Aplicando-se a técnica de enriquecimento nodal na região em questão, obtêm-se os
resultados apresentados na Figura 44 e na Tabela 16, onde nota-se uma remoção das regiões
de instabilidade de tabuleiro anteriormente apresentadas, à custa de um aumento no tempo de
simulação, principalmente causado pela ampliação do número de graus de liberdade do
problema, além da requisição continua da montagem da matriz de rigidez global do problema.
Apesar disso, observa-se uma manutenção do padrão de tabuleiro na região inferior direita
para ambas às simulações, devido não se aplicar o enriquecimento nodal nesta região.
% Região de aplicação do enriquecimento
nne = [589:599 610:620 631:641 652:662 673:683 ...
694:704 736:746 757:767 778:788 799:809 819:829];

Figura 44 – Viga MBB sem a atuação do filtro para o caso de enriquecimento nodal.

O número de iterações para a condição de polinômio completo mostrado na Tabela 16,
foi interrompido na iteração de número 200, devido à mesma chegar a um ponto de
estagnação, não apresentando uma variação apreciável no valor de seu critério de
convergência, assim como na topologia final da estrutura nas últimas 20 iterações antes de se
interrompida.
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Tabela 16 – Comparação entre as simulações da viga MBB para condição de filtro desativado.
Programa
SIGMUND
(2001)
MEFG + OT
Monômio X
MEFG + OT
Polinômio
Completo

N. de Iterações

Função Objetivo

Vol. Fracionário

Tempo (s)

65

203.2379

0.500

8.4061

184

204.8560

0.500

43.1550
(0.6375)

200*

205.5854

0.500

160.67
(0.6999)

Para uma condição de filtro ativado, isto é, considerando os dados de entrada
previamente citados, tem-se agora uma variação das regiões de aplicação do enriquecimento
nodal, a fim de se estudar o impacto do MEFG na topologia final da estrutura, conforme
apresentado na Figura 45 (possíveis regiões de enriquecimento nodal estudados para a viga
MBB).

Figura 45 – Regiões de aplicação do enriquecimento nodal.

Estas regiões foram definidas com base no pressuposto de que as mesmas apresentam
uma maior variação em seus valores de deslocamento e tensão, uma vez que estão perto da
região de aplicação da força e das condições de contorno do problema – diferente das regiões
mais centrais da estrutura, onde se espera encontrar pequenas variações nos valores
deslocamento e tensão. Analisando inicialmente a primeira região, observa-se que a lista de
nós enriquecidos são apresentados via vetor “nne”, representado abaixo.
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Região 1 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [22:32 43:53 64:74 85:95 106:116 127:137 148:158 169:179 190:200
211:221 232:242];
Região 2 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [1061:1071 1082:1092 1103:1113 1124:1134 1145:1155 1166:1176
1187:1197 1208:1218 1229:1239 1250:1260 1270:1280]
Região 3 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [22:32 43:53 64:74 85:95 106:116 127:137 1187:1197 1208:1218
1229:1239 1250:1260 1270:1280]

A distribuição ótima de material obtida da simulação é apresentada na Figura 46 –
para o polinômio completo (X + Y + X^2 + Y^2 + XY) – e é semelhante ao obtido para as
regiões 2 e 3, sendo por este motivo omitida a apresentação dos mesmos. Nota-se que a
variação das regiões de enriquecimento nodal para malhas refinadas, onde a “regra de ouro”
foi aplicada, apenas altera os parâmetros de otimização (para a região 1, o método convergiu
após 168 iterações enquanto para regiões 2 e 3 o número de iterações utilizadas foi de 163 e
166, respectivamente – Tabela 17), sem modificar a topologia final da estrutura obtida na
referência, Figura 40. Assim, é valido supor que, com a presença do filtro, a aplicação do
MEFG ao MOT preserva a distribuição ótima do material – resultados posteriores comprovam
esta teoria.
Tabela 17 - Resultados para variação da região de enriquecimento nodal, viga MBB.
Programa
MEFG + OT - Região 1
MEFG + OT - Região 2
MEFG + OT - Região 3

N. de
Função
Vol.
Critério de
Polinômio
Iterações Objetivo Fracionário
Convergência
168
203.2763
0.500
X+Y+X^2+Y^2+XY
0.005
166
203.5290
0.500
X+Y+X^2+Y^2+XY
0.005
163
203.5801
0.500
X+Y+X^2+Y^2+XY
0.005
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Figura 46 - Simulação para a viga MBB via MEFG+OT para distribuição nodal ao redor da
região 1 e monômio completo.

Uma vez que a região 1 apresenta uma melhor solução, isto é, uma função objetivo de
menor valor,

além de um menor número de iterações requerido pelo algoritmo para

convergência, utiliza-se a mesma como referencia para a simulação seguinte. Analisando os
resultados com a aplicação do filtro de sensibilidade ativo, observa-se que, mantendo a região
de enriquecimento nodal, mas agora variando o monômio de análise – isto é, analisando a
viga MBB para os monômios básicos X, Y, X2, Y2, XY e para o polinômio completo
X+Y+X2+Y2+XY – os resultados após a convergência são apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 – Resultados pós-convergência para viga MBB, para uma condição de convergência
de 5%.
N. de
Iterações

Função
Objetivo

Vol.
Fracionário

Monômio/
Polinômio

Critério de
Convergência

164

203.2002

0.500

-

0.005

166

203.1331

0.500

-

0.005

MEFG + OT
MEFG + OT

166
165

203.5303
203.8644

0.500
0.500

X
Y

0.005
0.005

MEFG + OT

166

203.8380

0.500

X^2

0.005

MEFG + OT

171

203.6917

0.500

Y^2

0.005

MEFG + OT
MEFG + OT

163
162

203.3337
203.2763

0.500
0.500

XY
X+Y+X^2+Y^2+XY

0.005
0.005

Programa
SIGMUND

(2001)
ANDREASSEN

et al. (2011)

Atenta-se para a redução do critério de convergência (redução de 1 % para 0.5 %),
utilizada para um maior número de iterações antes da interrupção da simulação. Nota-se que
apesar do valor obtido para função objetivo ser relativamente “pior” para a utilização do
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Método dos Elementos Finitos Generalizados, tem-se que para certos monômios –
especialmente o monômio completo – o critério de convergência é obtido num número menor
de iterações. Analisando as curvas de convergência, representadas nas Figura 47 e Figura 48,
tem-se que o comportamento das mesmas é similar aos obtidos nos textos de referência –
notando uma convergência relativamente maior no algoritmo desenvolvido nas primeiras
iterações, como melhor representado na Figura 48.

Figura 47 – Curvas de convergência para viga MBB via algoritmo MEFG+OT, condição de
polinômio completo.

Figura 48 - Comparação das curvas de convergência da função objetivo para viga MBB via
algoritmo MEFG+OT, condição de polinômio completo.
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Novamente, analisando o impacto do MEFG quanto a sua resposta na ausência do
filtro – considerando rmin = 1.0 – observa-se que para a malha onde não é possível aplicar a
condição de enriquecimento nodal a toda estrutura (malhas refinadas), o mesmo não apresenta
um grande impacto na redução do padrão de instabilidade de tabuleiro, uma vez que a
comparação da estrutura de referência (Figura 43) e da obtida via implementação do MEFG
apresenta diferença apenas na região enriquecida, conforme mostrado na Figura 49.

Figura 49 - Aparição do padrão de instabilidade de tabuleiro de xadrez em malhas de 90 x 30 e
de 120 x 40 (à direita) elementos com enriquecimento nodal de 10%, fora da região de
enriquecimento nodal.

Porém, tem-se que para malhas ditas “pobres” – da ordem de até 200 elementos – a
aplicação do enriquecimento nodal a toda sua estrutura é possível, e os resultados obtidos pelo
mesmo apresentam um redução considerável da instabilidade de xadrez, conforme mostrados
nas Figura 50 e Figura 51. Deve-se atentar ao fato de que apesar da Figura 50 apresentar o
que parece ser uma região de instabilidade de xadrez distribuída, a mesma apresenta regiões
com densidade intermediária, ao invés de regiões com densidades 0 ou 1. Além disso, a
mesma apresenta uma topologia bem melhor definida que a obtida via SIGMUND (2001).
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Figura 50 – Viga MBB para malha de 18 x 6 elementos.

Figura 51 – Viga MBB para malha de 27 x 9 elementos.

À título de comparação, também apresenta-se o resultado obtido via aplicação de uma
formulação de 9 nós do MEF ao procedimento de otimização topológica - Figura 52, Figura
53 e Figura 54 - onde se elimina completamente o problema de instabilidade de xadrez às
custas de um aumento considerável no tempo de simulação.

Figura 52 – Viga MBB para malha de 18 x 6, formulação MEF 9 nós.
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Figura 53 – Viga MBB para malha de 27 x 9, formulação MEF 9 nós.

Figura 54 – Viga MBB para malha de 60 x 20, formulação MEF 9 nós.

A Tabela 19 realiza a comparação entre os tempos de simulação dos algoritmos
desenvolvidos, onde nota-se que o tempo de simulação para a formulação de 9 nós encontrase entre os tempos de simulação para condição de monômio simples e polinômio completo, o
que era de se esperar, uma vez que a malha total do problema para esta simulação encontra-se
entre também entre ambos os casos.
Tabela 19 – Comparação entre os tempos de simulação para os algoritmos desenvolvidos,
condição de convergência de 5%.
Programa
MEFG + OT
Monômio X
MEFG + OT
Polinômio
Completo
OT Formulação
de 9 nós

N. de Iterações

Função Objetivo

Vol. Fracionário

Tempo (s)
43.1550
(0.6375)

184

204.8560

0.500

200*

205.5854

0.500

80.67
(0.6999)

41

213.2316

0.0500

61.3697
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4.2. Viga em balanço
Para a segunda análise desenvolvida, considera-se uma viga em balanço, previamente
apresentada na Subseção 3.3.4. A estrutura em questão apresenta uma condição de
engastamento em sua extremidade esquerda, enquanto que em sua extremidade direita, aplicase uma força concentrada de valor unitário, conforme representado na Figura 55.

Figura 55 – Estrutura de viga em balanço a ser analisada.

Como desenvolvido anteriormente, utiliza-se para elaboração da referência o caso base
demonstrado por SIGMUND (2001), onde se adota uma malha 32 elementos na direção x, 20
elementos na direção y e cujos parâmetros de OT são dados novamente por: volfrac = 0.4;
penal = 3.0; rmin = 1.2. A análise completa do problema é apresentada na Tabela 20 e nas
Figura 56, Figura 57 e Figura 58, de modo complementar apresenta-se também os resultados
obtidos via ANDREASSEN et, al. (2011).

Figura 56 - Simulação da viga em balanço via SIGMUND (2001) - à esquerda - e via
ANDREASSEN et al. (2011) - à direita.
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Observa-se a manutenção da distribuição ótima do material, assim como a
conservação dos resultados obtidos na análise anterior quanto à questão de otimização, isto é,
o algoritmo de ANDREASSEN et al. (2011) continua apresentando uma resposta superior ao
de SIGMUND (2001) em relação ao tempo de simulação, porém, desta vez o mesmo
apresenta um pequeno aumento no número de iterações utilizados para a convergência do
processo, assim como um aumento no valor da função objetivo – no valor de 0.0958% em
relação a SIGMUND (2001) .

Figura 57 - Gráficos de convergência da função objetivo para a estrutura de viga em balanço via
ANDREASSEN et al. (2011).

Figura 58 - Gráficos de convergência para a estrutura de viga em balanço via ANDREASSEN et
al. (2011).
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Além disso, as curvas de convergência da função objetivo do processo continuam a
apresentar uma rápida convergência nas primeiras 10 iterações do método e tornando-se quase
estáticas nas iterações restantes.
Tabela 20 – Resultados de referência para a estrutura de viga em balanço.

SIGMUND (2001)

N. de
Iterações
71

Função
Objetivo
57.3492

Vol.
Fracionário
0.400

ANDREASSEN et al. (2011)

72

57.4042

0.400

Programa

Tempo (s)
5.2730
2.1475

Inicialmente, realizam-se as simulações sem a presença do filtro, de modo a
identificar, na topologia ótima, regiões onde se nota a presença de instabilidade de tabuleiro –
Figura 59.

Figura 59 – Regiões de instabilidade de tabuleiro de xadrez para viga em balanço via SIGMUND
(2001).

Aplicando-se a técnica de enriquecimento nodal na região em questão, obtêm-se os
resultados apresentados na Figura 60 e Tabela 21, onde se nota, para uma condição de
monômio simples, uma remoção da instabilidade de tabuleiro da região inferior da estrutura.

% Região de aplicação do enriquecimento
nne = [386:399 407:420 428:441 449:462 470:483 491:504];
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Figura 60 - Viga em balanço sem a atuação do filtro para os casos de enriquecimento nodal.

A semelhança entre a topologia obtida a partir do polinômio completo (MEFG + OT) e
da simulação via SIGMUND (2001) deve-se ao fato de ambas as simulações serem
interrompidas devido ao critério de convergência do método de otimização, isto é, após mais
de 20 iterações não houve mudança apreciável na variação da topologia final, assim como no
valor do critério de convergência – estagnado no valor de 21% (variável change).
Diferentemente dos casos citados acima, tem-se que o uso do monômio x apresenta uma
rápida convergência (42 iterações), assim como uma remoção parcial da região de
instabilidade de tabuleiro.
Tabela 21 - Comparação entre as simulações da viga em balanço para condição de filtro
desativado.
Programa
SIGMUND
(2001)
MEFG + OT
Monômio X
MEFG + OT
Polinômio
Completo

N. de Iterações

Função Objetivo

Vol. Fracionário

Tempo (s)

173*

58.4860

0.400

13.1655

42

58.5251

0.400

4.2960
(0.5822)

200*

58.6487

0.400

34.5785
(0.5946)

Seguindo a “regra de ouro”, previamente descrita, tem-se que para 10 % da malha de
693 nós (32 X 20 elementos), o enriquecimento nodal máximo é de aproximadamente 69 nós
da estrutura. Além disso, como houve a inversão do posicionamento da carga, altera-se
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também a denominação das regiões de enriquecimento nodal, tendo na Figura 61 a nova
indicação das combinações de regiões de enriquecimento nodal estudadas.

Figura 61 – Regiões de aplicação do enriquecimento nodal à viga em balanço.

Seguindo a linha de análise elaborada para a viga MBB, analisa-se inicialmente a
resposta do MOT aos diferentes posicionamentos do enriquecimento nodal, adotando-se o
melhor resultado para a comparação com os dados de referência previamente desenvolvidos Tabela 22.
Tabela 22 – Resultados da variação da região de enriquecimento nodal para a viga em balanço.
Programa
MEFG + OT - Região 1
MEFG + OT - Região 2
MEFG + OT - Região 3

N. de
Função
Iterações Objetivo
81
57.6707
79
57.4613
80
57.7244

Vol.
Fracionário
0.400
0.400
0.400

Critério de
Convergência
X+Y+X^2+Y^2+XY
0.005
X+Y+X^2+Y^2+XY
0.005
X+Y+X^2+Y^2+XY
0.005
Polinômio

Estudando a Tabela 22, verifica-se que, ao contrário do caso anterior, uma distribuição
de nós enriquecidos próximos à região de aplicação da força não gerou o melhor resultado
com relação ao valor da função objetivo, obtido via o enriquecimento da região 2. Em relação
à distribuição de material na região do domínio, observa-se que independentemente da região
enriquecida, a topologia final resultante é a mesma que a obtida via as simulações de
referência (SIGMUND (2001) e ANDREASSEN et al. (2011)). Para comprovar esta
afirmação, recorre-se novamente ao comando “imshowpair”, que realiza a sobreposição de
imagens, apresentando suas diferenças (Figura 62).
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Comparação: Região 1 e Sigmund(2001)

Comparação: Região 2 e Sigmund(2001)

Figura 62 – Comparação entre a distribuição ótima de material para a viga em balanço.

Considerando agora as análises realizadas, em diferentes regiões de enriquecimento
nodal (filtro de sensibilidade ativo), adota-se a seguinte lista de nós a serem enriquecidos:
Região 1 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [539:546 560:567 581:588 602:609 623:630 644:651 665:672 685:692]
Região 2 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [22:42 43:63 64:84 96]
Região 3 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [22:42 44:62 644:651 665:672 685:692]

Uma vez que a região 2 apresenta uma melhor solução, isto é, uma função objetivo de
menor valor,

além de um menor número de iterações requerido pelo algoritmo para

convergência, utiliza-se a mesma como referencia para a simulação seguinte. Variando os
monômios de análise – isto é, analisando a estrutura de viga em balanço para os monômios
básicos X, Y, X2, Y2, XY e para o polinômio completo X+Y+X2+Y2+XY – tem-se que os
resultados após a convergência são apresentados na Tabela 23.
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Tabela 23 – Resultados para variação dos monômios de enriquecimento nodal para estrutura
viga em balanço.
Programa
SIGMUND
(2001)
ANDREASSEN
et al. (2011)
MEFG + OT
MEFG + OT
MEFG + OT

N. de
Função
Iterações Objetivo

Vol.
Fracionário

Monômio/
Polinômio

Critério de
Convergência

81

57.3536

0.400

-

0.005

78

57.4001

0.400

-

0.005

78
80
81

57.4888
57.5227
57.4885

0.400
0.400
0.400

X
Y
X^2

0.005
0.005
0.005

MEFG + OT

80

57.4910

0.400

Y^2

0.005

MEFG + OT
MEFG + OT

84
79

57.3770
57.4613

0.400
0.400

XY
X+Y+X^2+Y^2+XY

0.005
0.005

Avaliando a Tabela 23, nota-se que a melhor resposta para o valor da função objetivo
é oriunda da utilização do monômio simples XY. Porém, deve-se atentar ao fato de que
durante sua execução, a utilização do monômio XY acarreta em matrizes singulares, podendo
apresentar erros como advertido pelo próprio software (Situação semelhante à utilização do
monômio Y). Assim, prefere-se desconsiderar o resultado obtido em ambos os casos, e
admitir que o melhor valor para função objetivo é o fornecido pela utilização do polinômio
completo.

Figura 63 – Sobreposição das curvas de convergência da função objetivo para estrutura de viga
em balanço.
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Comparando-se as curvas de convergência do monômio completo com as obtidas via
ANDREASSEN et al. (2011), Figura 63, tem-se que, ao contrário do que foi constatado
anteriormente, ambas as simulações apresentam a mesma curva de convergência.
Finalmente, a análise dos resultados quanto à influência do Método dos Elementos
Finitos Generalizados (MEFG) na ausência do filtro, para uma malha dita “pobre”, fornece
em todos os casos de análise topologias sem a presença de instabilidade de xadrez - Figura 64.

Figura 64 – Comparação das rotinas para uma malha de 16x10 elementos.

Devendo-se atentar ao fato de que, apesar das topologias apresentadas na Figura 64
diferirem em pequenas regiões, a topologia ótima como um todo, para todos os casos
apresentados, é exatamente a mesma.
4.3. Viga em balanço com aplicação de duplo carregamento
Para a terceira análise desenvolvida, utiliza-se da mesma estrutura previamente
apresentada – viga em balanço – porém altera-se a distribuição de carregamento da mesma, de
modo a adicionar uma nova força concentrada unitária em sua extremidade direita – conforme
apresentado na Figura 65.
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Figura 65 – Viga em balanço com condição de duplo carregamento.

Uma malha simétrica com 900 elementos - sendo 30 em cada direção - é adotada,
mantendo-se os parâmetros de otimização os mesmos do caso anterior, isto é, volfrac = 0.4;
penal = 3.0; rmin = 1.2. A análise completa do problema é representada pela Tabela 24 e
pelas Figura 66 e Figura 67.
Tabela 24 - Resultados de referência para a estrutura da viga em balanço com condição de
duplo carregamento.

SIGMUND (2001)

N. de
Iterações
76

Função
Objetivo
61.2880

Vol.
Fracionário
0.400

ANDREASSEN et al. (2011)

77

61.3285

0.400

Programa

Tempo (s)
10.4308
2.6263

Nota-se uma distorção do padrão obtido anteriormente na análise da estrutura de viga
em balanço, pois o código de SIGMUND (2001) apresenta um menor número de iterações
para convergência, assim como um menor valor da função objetivo – em torno de 0.901%
menor que o valor obtido via ANDREASSEN et al. (2011). Analisando as curvas de
convergência, observa-se que a sobreposição das curvas apresenta a igualdade de ambos os
algoritmos (Figura 66) – notando-se uma pequena variação quanto à curva do critério de
convergência entre as iterações 25 e 35.
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Figura 66 – Curvas de convergência para a viga em balanço com duplo carregamento.

A estrutura que apresenta a distribuição de material dita “ótima”, e que serve de
referência para o algoritmo desenvolvido é representada abaixo.

Figura 67 - Simulação da estrutura de viga em balanço com duplo carregamento via SIGMUND
(2001) - à esquerda - e via ANDREASSEN et al. (2011) - à direita.

De modo a completar a base de referência, realiza-se a simulação da estrutura sem a
presença do filtro, de modo a identificar, em sua topologia ótima, regiões com presença da
instabilidade de tabuleiro. Analisando a Figura 68, nota-se uma topologia ótima quase sem
problemas de instabilidade de xadrez.
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Figura 68 – Regiões de instabilidade de tabuleiro via SIGMUND (2001) para a viga em balanço
com condição de duplo carregamento.

Aplicando-se a técnica de enriquecimento nodal na região em questão, obtêm-se os
resultados apresentados na Figura 69, onde nota-se uma pequena variação da região de
instabilidade de tabuleiro, com o aparecimento de regiões de densidade intermediárias,
diferente do presenciado na Figura 68.
% Região de aplicação do enriquecimento
nne = [782:800 813:831 844:862 906:924];

Figura 69 - Viga em balanço com duplo carregamento sem a atuação do filtro para o caso de
enriquecimento nodal (Monômio x).
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Novamente, foi utilizada a “regra de ouro”, apresentada anteriormente, para realização
do impacto do MEFG na topologia final da estrutura. Assim, quando o filtro foi utilizado,
observa-se que para 10 % da malha de 961 nós (30 X 30 elementos), o enriquecimento nodal
máximo é de 96 nós da estrutura.

Figura 70 - Regiões de aplicação do enriquecimento nodal para a viga em balanço com condição
de duplo carregamento.

Para as análises realizadas em diferentes regiões de enriquecimento nodal (Figura 70),
adotou-se a seguinte lista de nós a serem enriquecidos:
Região 1 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [745:751 769:775 776:782 800:806 807:813 831:837 838:844 862:868
869:875 893:899 900:906 924:930 931:936 956:961];
Região 2 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [32:62 63:93 94:124 139:141]
Região 3 – Lista de nós enriquecidos.
nne = [32:62 70:86 838:841 865:868 869:875 893:899 900:906 924:930 931:936
956:961]

Analisando os dados obtidos na Tabela 25, observa-se que, apesar da região 3 fornecer
uma convergência mais rápida para o problema, a solução dita “ótima” é obtida para o
enriquecimento da região 2.
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Tabela 25 - Resultados para variação da região de enriquecimento nodal para o caso de duplo
carregamento.
Programa
MEFG + OT Região 1
MEFG + OT Região 2
MEFG + OT Região 3

Iterações

Função
Objetivo

Vol.
Fracionário

Polinômio

Critério de
Convergência

86

63.5563

0.400

X+Y+X^2+Y^2+XY

0.005

87

61.3847

0.400

X+Y+X^2+Y^2+XY

0.005

83

63.5465

0.400

X+Y+X^2+Y^2+XY

0.005

Assim, adotando novamente como referência a região 2 – região esta onde o
enriquecimento nodal é aplicado na extremidade contrária ao da aplicação do carregamento –
e variando os monômios de análise para os monômios básicos X, Y, X2, Y2, XY e para o
polinômio completo X+Y+X2+Y2+XY, onde se obtém os resultados apresentados na Tabela
26.
Tabela 26 - Resultados pós-convergência para a viga em balanço com duplo carregamento.
Programa
SIGMUND
(2001)
ANDREASSEN et
al. (2011)
MEFG + OT
MEFG + OT
MEFG + OT
MEFG + OT
MEFG + OT
MEFG + OT

N. de
Função
Vol.
Iterações Objetivo Fracionário

Monômio

Critério de
Convergência

84

61.3028

0.400

-

0.005

86

61.3582

0.400

-

0.005

86
85
85
86
84
87

61.4538
61.4922
61.4343
61.4599
61.3268
61.3847

0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400

X
Y
X^2
Y^2
XY
X+Y+X^2+Y^2+XY

0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

Como apresentado anteriormente, tem-se que o monômio que produz o menor valor da
função objetivo é o XY. Porém, novamente, o mesmo é descartado por trabalhar com matrizes
singulares, podendo apresentar erros de truncamento e aproximações. Analisando as figuras
abaixo (Figura 71 e Figura 72), nota-se que tanto a distribuição ótima de material, assim como
as curvas de convergência são idênticas.
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Figura 71 – Comparação da distribuição ótima do material para a viga em balanço com duplo
carregamento.

Figura 72 - Comparação das curvas de convergência para a viga em balanço com duplo
carregamento.

Finalmente, ao se analisar a condição de enriquecimento nodal de toda a estrutura
(Malha de 15x15 elementos), sem a ativação do filtro, tem-se que a topologia ótima obtida via
uso do polinômio completo apresenta uma remoção completa da instabilidade de xadrez, ao
mesmo tempo em que fornece uma solução dita “mais econômica” em comparação com a
obtida por meio dos monômios únicos. (Figura 73)
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Figura 73 – Comparação da instabilidade de xadrez para a viga em balanço com duplo
carregamento, com malha de 15x15 elementos.

4.3. Viga em balanço com furo interno
A quarta análise desenvolvida utiliza-se da mesma viga em balanço, porém com a
aplicação de um furo interno, conforme apresentado na Figura 74.

Figura 74 – Viga em balanço com furo interno.

Uma malha de 1350 elementos - sendo 45 na direção horizontal e 30 na direção
vertical – é aplicada à estrutura, mantendo-se inalterados os parâmetros de otimização do caso
analisado na Subseção 4.2, isto é, volfrac = 0.4; penal = 3.0; rmin = 1.2. A base de referência
será dada pela topologia ótima apresentada na Figura 75, e os resultados obtidos são
mostrados na Tabela 27
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Tabela 27 – Parâmetros de referência para a viga em balanço com furo interno.
Programa
SIGMUND (2001)
ANDREASSEN et al. (2011)

N. de
Iterações
52
35

Função
Objetivo
66.7122
59.6933

Vol.
Fracionário
0.400
0.400

Tempo (s)
7.8444
1.4250

Figura 75 - Simulação da viga em balanço com furo interno via SIGMUND (2001) e
ANDREASSEN et al. (2011).

Visto que a análise das curvas de convergência para os exemplos realizados até
o momento não apresentaram um variação quanto da aplicação do Método dos Elementos
Finitos Generalizados (MEFG) ao MOT, decidiu-se omitir as mesmas. De modo a
complementar a base de referência desenvolvida para a viga em balanço com furo interno,
realiza-se a simulação dessa estrutura sem a presença do filtro, de modo a se identificar, em
sua topologia ótima, regiões com presença da instabilidade de tabuleiro. Porém, da análise da
Figura 76, nota-se uma ausência de problemas de instabilidade de xadrez. Assim, decidiu-se
refinar a mesma de modo a identificar uma possível região de análise.
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Figura 76 - Regiões de instabilidade de tabuleiro via SIGMUND (2001) para a viga em balanço
com furo interno.

Assim, apenas com a utilização de uma malha de 75 x 50 elementos, totalizando 3750
elementos, nota-se o aparecimento de uma possível região de instabilidade de xadrez (Figura
77), apesar de a mesma ser ínfima em relação à topologia final.

Figura 77 - Regiões de instabilidade de tabuleiro via SIGMUND (2001) para viga em balanço
com furo interno – malha refinada.

Aplicando-se a técnica de enriquecimento nodal na região em questão, obtêm-se os
resultados apresentados na Figura 78, onde nota-se a total remoção da região de instabilidade.
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% Região de aplicação do enriquecimento
nne = [2470:2484 2521:2535 2572:2586 2623:2637 2674:2688 2725:2739 ...
2776:2790 2827:2841];

Figura 78 - Viga em balanço com furo interno sem a atuação do filtro para o caso de
enriquecimento nodal (Monômio y).

Devido à remoção total do tabuleiro de xadrez de uma malha mais refinada que a tida
como referência, realiza-se apenas a apresentação da topologia ótima obtida para malha de
referência (45 X 30), de modo a demonstrar a preservação da topologia final, quando da
aplicação do filtro de sensibilidade e da utilização dos diversos monômios implementados,
(Figura 79).

Figura 79 – Topologia final para a viga em balanço com furo interno – Algoritmo MEFG+OT
monômio completo.
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Analisando a Figura 79, observa-se, que para uma condição de enriquecimento nodal
próximo da possível região de surgimento de instabilidade – isto é, a mesma região de
enriquecimento nodal utilizada na simulação com uma malha mais refinada – nota-se a
preservação da topologia obtida na Figura 76. Além disso, apresentam-se, na Tabela 28, os
resultados obtidos a partir da variação dos monômios de enriquecimento.
% Região de aplicação do enriquecimento
nne = [912:922 943:953 974:984 1005:1015 1036:1046];

Tabela 28 – Resultados para a variação dos monômios de enriquecimento nodal para a viga em
balanço com furo interno.
N. de
Iterações

Função
Objetivo

Vol.
Fracionário

Monômio/
Polinômio

Critério de
Convergência

Tempo (s)

83

66.7128

0.400

-

0.005

12.7175

45

59.6901

0.400

-

0.005

2.0208

71
70
72

59.7302
59.7283
59.7089

0.400
0.400
0.400

X
Y
X^2

0.005
0.005
0.005

16.4878
16.3572
16.7912

MEFG + OT

70

59.7017

0.400

Y^2

0.005

16.8178

MEFG + OT
MEFG + OT

71
67

59.6229
59.7584

0.400
0.400

XY
X+Y+X^2+Y^2+XY

0.005
0.005

16.5790
18.4785

Programa
SIGMUND
(2001)
ANDREASSEN
et al. (2011)
MEFG + OT
MEFG + OT
MEFG + OT

Diferente dos casos apresentados nas seções anteriores nota-se que o valor da função
objetivo via monômio XY conseguiu completar a simulação sem apresentar matrizes
singulares, sendo assim utilizada como base. Além disso, a Figura 79 exemplifica a
manutenção da hipótese previamente elaborada, de que a implementação do MEFG no MOT
não destrói a topologia ótima da estrutura, como esperado. Analisando os resultados quanto
ao tempo, observa-se que o MEFG+OT apresenta uma ligeira adição no tempo de simulação,
que era esperado, uma vez que o mesmo amplia a base aproximativa do problema e
consequentemente sua matriz de rigidez global.
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4.4. Estrutura em L (L-Bracket)
Devido o impacto do MEFG na descrição do campo de tensão, demonstrado por meio
das figuras de validação do código, assim como nos resultados apresentados final do Capítulo
3, decidiu-se apresentar um problema comumente difundido na literatura – a estrutura em L
(L-Bracket, em inglês). Considera-se uma estrutura em L cujas condições de contorno
essenciais de deslocamento em suas extremidades superiores são dadas por 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 0,
enquanto que a aplicação da força concentrada ocorre em sua extremidade inferior direita,
conforme representado na Figura 80.

Figura 80 – Estrutura em L.

Como a mesma não é apresentada nas referências utilizadas até então – SIGMUND
(2001) e ANDREASSEN, et al. (2011) – tem-se que os dados de entrada utilizados como
padrão foram elaborados no trabalho. Assim, adota-se uma malha 60 X 60 elementos (onde se
restringe os 864 elementos – malha formada por elementos passivos - localizados no canto
superior direito da estrutura) e parâmetros de otimização dados por: volfrac = 0.25, penal =
3.0 e rmin = 1.5.
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A distribuição ótima de material no domínio de projeto da estrutura, utilizada como
base de referência, é apresentada na Figura 81. Além disso, os parâmetros de saída fornecidos
pelo algoritmo – valor da função objetivo, razão entre o volume material e o volume de
projeto e o critério de convergência daquela iteração – são apresentados na Tabela 26.

Figura 81 - Simulação da estrutura em L via algoritmo SIGMUND (2001) e ANDREASSEN et
al. (2011).

Deve-se atentar ao fato de que apesar de ambos os algoritmos serem equivalentes e
apresentarem resultados de otimização semelhantes (Tabela 29), tem-se que a topologia final
obtida via ANDREASSEN et al. (2011) é ligeiramente diferente – a topologia apresenta uma
redução da espessura nas barras intermediárias e a adição de um membro extra, como
mostrado na Figura 82.
Tabela 29 – Dados de referência para estrutura em L, critério de convergência de 10%.
Programa
SIGMUND
(2001)
ANDREASSEN et
al. (2011)

N. de Iterações

Função Objetivo

Vol. Fracionário

98

224.7467

0.250

86

225.0291

0.250
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Figura 82 – Sobreposição das topologias obtidas por meio dos algoritmos de referência.

Uma vez que o algoritmo MEFG+OT foi baseado no programa desenvolvido em
SIGMUND (2001), espera-se que a resposta da aplicação da técnica de enriquecimento nodal
aproxime-se da solução obtida pelo mesmo. Por esse motivo, adota-se a primeira topologia
(Figura 81 – à esquerda) como referencia final. Como explicado anteriormente, decidiu-se
omitir as curvas de convergência, visto que a análise das mesmas para os exemplos realizados
até o momento não apresentou uma variação quanto da aplicação do Método dos Elementos
Finitos Generalizados (MEFG) ao MOT. De modo à complementar a base de referência
desenvolvida para estrutura em L, realiza-se a simulação da estrutura sem a presença do filtro,
de modo a identificar, em sua topologia ótima, regiões de presença da instabilidade de
tabuleiro. Da Figura 83, é possível observar que para ambos os casos a maior região de
instabilidade encontra-se no canto inferior esquerdo da estrutura, por esta razão, aplica-se a
técnica de enriquecimento nodal no conjunto de nós descrito abaixo.
% Região de aplicação do enriquecimento
nne = [340:360 401:421 462:482 523:543 584:604 645:665 706:726 ...
767:787 828:848 889:909 950:970 1011:1031 1072:1092 1133:1153 ...
1194:1214 1255:1275];
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Figura 83 - Regiões de padrão de instabilidade de tabuleiro de xadrez via SIGMUND (2001) e
ANDREASSEN et al. (2011) para estrutura em L.

Aplicando-se a técnica de enriquecimento nodal na região em questão (Figura 83),
obtêm-se os resultados apresentados na Figura 84, onde se observa a redução de grande parte
do problema de instabilidade de xadrez na região em questão. Além disso, diferente do
esperado, a topologia final sem a aplicação do filtro de sensibilidade se assemelha a obtida via
ANDREASSEN et al. (2001), onde a seção intermediaria é descrita através de 3 membros, ao
invés de dois – SIGMUND (2001).

Figura 84 – Estrutura em L sem a atuação do filtro para o caso de enriquecimento nodal
(Monômio x).
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De modo a demonstrar a preservação da topologia final, realiza-se novamente a
simulação da malha original (60 x 60 elementos e parâmetros de otimização anteriormente
definidos) com a aplicação do filtro de sensibilidade. Além disso, amplia-se a mesma de
modo a receber o resultado da utilização dos diversos monômios implementados - Tabela 30.
Tabela 30 – Resultados para variação dos monômios de enriquecimento nodal para estrutura
viga em balanço.
N. de
Iterações

Função
Objetivo

Vol.
Fracionário

Monômio/
Polinômio

Critério de
Convergência

120

224.5988

0.250

-

0.005

119
116
119

225.7905
225.8140
222.0059

0.250
0.250
0.250

X
Y
X^2

0.005
0.005
0.005

MEFG + OT

118

225.1547

0.250

Y^2

0.005

MEFG + OT
MEFG + OT

123
121

227.1568
224.7674

0.250
0.250

XY
X+Y+X^2+Y^2+XY

0.005
0.005

Programa
SIGMUND
(2001)
MEFG + OT
MEFG + OT
MEFG + OT

Figura 85 – Representação da topologia final para estrutura em L via MEFG+OT, polinômio
completo.

A Figura 85 demonstra a manutenção da topologia final obtida em SIGMUND (2001),
como esperado. Podendo assim afirmar que para todos os casos apresentados ao longo deste
trabalho, a aplicação do MEFG no Método de Otimização Topológica conserva a topologia
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final da estrutura, removendo em “certo grau” o problema de instabilidade de xadrez à custa
de um aumento no custo computacional – condizente com o número de graus de liberdade
adicionados e o número de nós enriquecidos no domínio de projeto.
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5. CONCLUSÕES FINAIS
Este trabalho tem como principal objetivo o estudo e implementação do Método dos
Elementos Finitos Generalizados (MEFG) na metodologia de otimização, analisando seus
possíveis impactos na topologia final do material, além de sua influência na distribuição final
de material para uma condição de ausência do filtro de sensibilidade.
Assim, analisando os resultados obtidos, nota-se a viabilidade da aplicação do Método
dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG) no Método de Otimização Topológica, uma
vez que o mesmo apresentou, numa análise inicial, uma manutenção da topologia ótima
obtida via SIGMUND (2001) e ANDREASSEN et al. (2010), quando da presença do filtro.
Além disso, nota-se que para malhas menos refinadas, o MEFG foi responsável pela remoção
parcial, se não total do problema de instabilidade de xadrez – caso da viga em balanço - nos
problemas apresentados, sem acarretar num aumento do tempo de simulação considerável.
A respeito do tempo de simulação, observa-se que a implementação do Método dos
Elementos Finitos Generalizados na OT leva a um aumento no tempo de simulação. Este
acréscimo de tempo é proporcional ao tempo de simulação obtido pelo programa de
SIGMUND (2001) – utilizado como base para implementação do algoritmo MEFG+OT –
mais uma parcela referente ao tipo de monômio/polinômio utilizado e do número de nós
enriquecidos utilizados no domínio. Pode-se assim esperar que uma implementação baseada
no algoritmo “top88.m” (ANDREASSEN et al. (2011)), torne o tempo de simulação do
MEFG competitivo, a ponto de o mesmo fornecer uma remoção parcial do problema de
instabilidade de tabuleiro, assim como apresentar um tempo de simulação inferior ao da rotina
“top.m” (SIGMUND (2001)).
Além disso, deve-se citar a diferença causada pela utilização das diferentes
combinações de monômios nos parâmetros de otimização, onde os monômios únicos (X, Y,...,
XY) apresentam geralmente um número de iterações menor ao custo de um aumento no valor
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da função objetivo, diferentemente do encontrado na simulação onde se utilizava o polinômio
completo.
Finalmente, quando se compara os parâmetros de convergência obtidos via MEFG
com a formulação clássica do MEF, observa-se que o primeiro apresenta um ligeiro acréscimo
no número de iterações, porém sem alteração na taxa de convergência ou grandes impactos na
função objetivo.
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6. TRABALHOS FUTUROS
Como observado ao longo do trabalho, nota-se a eficiência do Método dos Elementos
Finitos Generalizados (MEFG) no tratamento de problemas com malhas pouco refinadas,
ditas “pobres”, onde o mesmo reduz de maneira clara o impacto da instabilidade de tabuleiro
de xadrez. Assim, possíveis pesquisas envolvendo a utilização do MEFG com técnicas de
multiresolução (multiresolution, em inglês), conforme apresentado em NYUGEN et al. (2010)
e NYUGEN et al. (2012), podem partir do programa desenvolvido neste trabalho a fim de
analisar o impacto do MEFG nesta metodologia de pesquisa.
Além disso, melhorias na técnica de resolução de sistemas lineares podem ser
utilizadas, de forma a melhorar a eficiência de programa na resolução de problemas
envolvendo grandes matrizes esparsas, uma vez que o programa desenvolvido baseia-se no
comando backslash da linguagem MATLAB®, que trabalha com a inversão da matriz via
eliminação Gaussiana e outra técnicas de inversão de matriz de forma exata.
Além disso, uma implementação do MEFG com base no algoritmo top88.m pode
fornecer uma redução considerável no tempo de simulação. E a ampliação do mesmo a fim de
abranger uma melhor resolução dos sistemas lineares utilizados (que se beneficiem do
comando sparse de armazenamento de matriz, por exemplo) e uma melhor alocação de
memória pode tornar a técnica desenvolvida ao longo deste trabalho cada vez mais atrativa.
Por fim, possíveis aplicações de filtros baseados na sensibilidade, além de restrições
de tensão podem explorar ainda mais as capacidades do MEFG na metodologia de
Otimização Topológica.
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APÊNDICE A

A) Análise de Sensibilidade

A função Compliance é definida por meio da seguinte relação:
̿ (𝜌𝑒 )𝑢̅
𝐶(𝜌𝑒 , 𝑢(𝜌𝑒 )) = 𝑢̅𝑇 𝐾

(A.1)

em que 𝜌𝑒 é a função pseudo-densidade do elemento, C a função compliance do problema e
̿ e 𝑢̅ as matrizes de rigidez global e vetor global deslocamentos nodais, respectivamente.
𝐾
Calculando-se a derivada parcial com respeito a densidade do elemento, tem-se:
𝜕𝐶
𝑇
= 𝑝𝜌𝑒𝑝−1 𝑢̅𝑒 ̿̿̿
𝑘0 ̅̅̅
𝑢𝑒
𝜕𝜌𝑒

(A.2)

onde p é o parâmetro de penalização. De modo semelhante, determina-se a derivada com
respeito ao deslocamento, dada por:
𝜕𝐶
̿ 𝑢̅
= 2𝐾
𝜕𝑢̅

(A.3)

Sabendo que o resíduo é definido pela equação governante, dada por:
̿ (𝜌𝑒 )𝑢̅ − 𝑓,̅
𝑅(𝜌𝑒 , 𝑢(𝜌𝑒 )) = 𝐾

(A.4)

a derivada parcial com respeito a variável de projeto é dada pela seguinte equação:
𝜕𝑅
𝜕𝑓
= 𝑝𝜌𝑒𝑝−1 ̿̿̿
𝑘0 ̅̅̅
𝑢𝑒 −
𝜕𝜌𝑒
𝜕𝜌𝑒

(A.5)
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𝜕𝑓

A derivada parcial da força com respeito a variável de projeto 𝜕𝜌 é dependente do tipo
𝑒

de carregamento de projeto aplicada, e para o caso de forças fixas é nulo. Assim a relação
(A.5) é simplificada e passa a ser dada por:
𝜕𝑅
= 𝑝𝜌𝑒𝑝−1 ̿̿̿
𝑘0 ̅̅̅
𝑢𝑒
𝜕𝜌𝑒

(A.6)

Combinando as equações (A.3) e (A.6), tem-se que a sensibilidade total da função
compliance com respeito a variável de projeto é:
𝜕𝐶
𝑇
= −𝑝𝜌𝑒𝑝−1 𝑢̅𝑒 ̿̿̿
𝑘0 ̅̅̅
𝑢𝑒
𝜕𝜌𝑒

(A.7)

cujo sinal negativo indica que um acréscimo de material corresponde a uma redução no valor
da função objetivo.
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APÊNDICE B

A) Montagem da matriz de rigidez para o elemento quadrilateral bilinear
isoparamétrico.
Considera-se um elemento quadrangular de quatro nós, conforme representado na
Figura 86. Admitindo-se um deslocamento unitário nos nós do elemento (Figura 87), tem-se
que as funções de interpolação para o mesmo serão dadas por:

Figura 86 – Elemento quadrilateral bilinear isoparamétrico.

1
(1 − 𝜉)(1 − 𝜂)
4
1
𝑁2 = (1 + 𝜉)(1 − 𝜂)
4
1
𝑁3 = (1 + 𝜉)(1 + 𝜂)
4
1
𝑁4 = (1 − 𝜉)(1 + 𝜂)
4
𝑁1 =

(B.1)

Os deslocamentos são dados em termos das funções de interpolação. Assim, pode-se
reescrever as componentes do deslocamento como:
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4

𝑢𝑥 (𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑁𝑖 𝑢𝑥𝑖
𝑖=1
4

(B.2)

𝑢𝑦 (𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑁𝑖 𝑢𝑦𝑖
𝑖=1

em que 𝑢𝑥 e 𝑢𝑦 representam as componentes de deslocamento nas direções x e y,
respectivamente. Da mesma forma, as deformações podem ser escritas pelas derivadas das
funções de interpolação. Assim, tem-se:

Figura 87 – Aplicação de um deslocamento unitário ao primeiro nó.

𝜕𝑢𝑥
𝜕𝑁1
𝜕𝑁2
𝜕𝑁3
𝜕𝑁4
=
𝑢𝑥1 +
𝑢𝑥2 +
𝑢𝑥3 +
𝑢
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝑥4

(B.3)

𝜕𝑢𝑦
𝜕𝑁1
𝜕𝑁2
𝜕𝑁3
𝜕𝑁4
=
𝑢𝑦1 +
𝑢𝑦2 +
𝑢𝑦3 +
𝑢
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑦 𝑦4
em que

∂Ni
∂x

corresponde à derivada da função de interpolação do elemento no nó i. Definindo-

se uma matriz B das derivadas das funções de interpolação, que relaciona os deslocamentos
do elemento com suas respectivas deformações - representado na equação (B.4) – é possível
reescrever (B.3), de modo a se obter a relação (B.5).
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𝜀𝑥𝑥
[ 𝜀𝑦𝑦 ] =
2𝜀𝑥𝑦

𝜕𝑁1
𝜕𝑥
0
𝜕𝑁1
[ 𝜕𝑦

0
𝜕𝑁1
𝜕𝑦
𝜕𝑁1
𝜕𝑥

𝜕𝑁2
𝜕𝑥
0
𝜕𝑁2
𝜕𝑦

𝜕𝑁3
𝜕𝑥

0
𝜕𝑁2
𝜕𝑦
𝜕𝑁2
𝜕𝑥

0
𝜕𝑁3
𝜕𝑦

0
𝜕𝑁3
𝜕𝑦
𝜕𝑁3
𝜕𝑥

𝜕𝑁4
𝜕𝑥
0
𝜕𝑁4
𝜕𝑦

𝑢𝑥1
𝑢𝑦1
0
𝑢𝑥2
𝜕𝑁4 𝑢𝑦2
𝜕𝑦 𝑢𝑥3
𝜕𝑁4 𝑢𝑦3
𝑢
𝜕𝑥 ] 𝑥4
{𝑢𝑦4 }

(B.4)

ou
𝜀̅ = 𝐵̿ 𝑢̅

(B.5)

Entretanto, a matriz B, das derivadas das funções de interpolação deve ser obtida em
relação ao sistema de coordenadas original. Assim, utilizando-se das hipóteses de variação de
x e y com 𝜉 e 𝜂 por meio das funções de interpolação, obtém-se,
𝑥(𝜉 , 𝜂) = 𝑥1 𝑁1 + 𝑥2 𝑁2 + 𝑥3 𝑁3 + 𝑥4 𝑁4
𝑦(𝜉 , 𝜂) = 𝑦1 𝑁1 + 𝑦2 𝑁2 + 𝑦3 𝑁3 + 𝑦4 𝑁4

(B.6)

Assim, as derivadas com relação as coordenadas locais serão dadas por:
4

𝜕𝑥
𝜕𝑁𝑖
= ∑ 𝑥𝑖
𝜕𝜉
𝜕𝜉
𝑖=1
4

𝜕𝑦
𝜕𝑁𝑖
= ∑ 𝑦𝑖
𝜕𝜉
𝜕𝜉
𝑖=1
4

(B.7)

𝜕𝑥
𝜕𝑁𝑖
= ∑ 𝑥𝑖
𝜕𝜂
𝜕𝜂
𝑖=1
4

𝜕𝑦
𝜕𝑁𝑖
= ∑ 𝑦𝑖
𝜕𝜂
𝜕𝜂
𝑖=1

Aplicando-se a de Regra da Cadeia, tem-se:
𝜕𝑁𝑖
(𝜉, 𝜂) =
𝜕𝑥
𝜕𝑁𝑖
(𝜉, 𝜂) =
𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖 𝜕𝜉 𝜕𝑁𝑖 𝜕𝜂
+
𝜕𝜉 𝜕𝑥 𝜕𝜂 𝜕𝑥
𝜕𝑁𝑖 𝜕𝜉 𝜕𝑁𝑖 𝜕𝜂
+
𝜕𝜉 𝜕𝑦 𝜕𝜂 𝜕𝑦

(B.8)
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Reescrevendo a equação (B.8) em sua forma matricial, tem-se:
𝜕𝑁
𝜕𝜉
=
𝜕𝑁
{ 𝜕𝜂 }

𝜕𝑥
𝜕𝜉
𝜕𝑥
[𝜕𝜂

𝜕𝑦 𝜕𝑁
𝜕𝜉 𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜕𝑁
𝜕𝜂] { 𝜕𝑦 }

(B.9)

em que a matriz obtida é denominada matriz jacobiana de transformação (B.10).
𝜕𝑥
𝜕𝜉
𝐽̿ =
𝜕𝑥
[𝜕𝜂

𝜕𝑦
𝜕𝜉
𝜕𝑦
𝜕𝜂]

(B.9)

Utilizando as relações apresentados na Subseção 2.2.1 (Estado Plano de Tensão
(EPT)), juntamente com a consideração da elasticidade linear e da isotropia do meio, tem-se
que a matriz constitutiva de rigidez é descrita por:
1
𝑣
𝐸
𝐷𝑒 =
[
(1 − 𝑣 2 ) 0

𝑣
1
0

0
0
(1 − 𝑣)⁄ ]
2

(B.10)

A matriz de rigidez do elemento no domínio parametrizado é dada por:
𝐾 𝑒 = ∫ ([𝐵](𝜉, 𝜂))𝑒𝑇 𝐷𝑒 ([𝐵](𝜉, 𝜂))𝑒 𝑑Ω
Ω

(B.11)

𝑒

A mudança do domínio de integração (do real para o parametrizado) é processada por
meio do determinante da matriz Jacobiana J, como mostra a equação abaixo.
𝑑Ω = det(𝐽)𝑑 𝜉𝑑𝜂

(B.12)

Assim, aplicando a relação apresentada na equação (B.12), a equação Eq.(B.11) pode ser
reescrita da seguinte forma:
1

1

∫ ∫([𝐵](𝜉, 𝜂))𝑒𝑇 𝐷𝑒 ([𝐵](𝜉, 𝜂))𝑒 (𝑑𝑒𝑡𝐽) dξ dη
−1 −1

(B.13)
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Finalmente, aplicando o método da quadratura de Gauss, é possível obter a matriz de rigidez
do elemento, escrita no domínio parametrizado, dada por:
𝑛𝑔𝑝 𝑛𝑔𝑝
𝑇

∑ ∑ 𝑊𝑖 𝑊𝑗 |𝐽(𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 )|𝐵 𝑒 (𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 ) 𝐷𝑒 𝐵 𝑒 (𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 )

(B.14)

𝑖=1 𝑗=1

B) Montagem da matriz de rigidez para o elemento quadrilateral bilinear
isoparamétrico de 9 nós.
Considera-se agora o elemento quadrangular de nove nós, conforme representado na
Figura 88. Admitindo-se um deslocamento unitário nos nós do elemento, tem-se que as
funções de interpolação para o mesmo serão dadas por:

Figura 88 – Elemento quadrilateral de 9 nós.

1
𝑁1 = (𝜉)(𝜉 − 1)(𝜂)(𝜂 − 1)
4
1
𝑁2 = − (𝜉 − 1)(𝜉 + 1)(𝜂)(𝜂 − 1)
2
1
𝑁3 = (𝜉)(𝜉 + 1)(𝜂)(𝜂 − 1)
4
1
𝑁4 = − (𝜉)(𝜉 + 1)(𝜂 − 1)(𝜂 + 1)
2
1
𝑁5 = (𝜉)(𝜉 + 1)(𝜂)(𝜂 + 1)
4
1
𝑁6 = − (𝜉 − 1)(𝜉 + 1)(𝜂)(𝜂 + 1)
2
1
𝑁7 = (𝜉)(𝜉 − 1)(𝜂)(𝜂 + 1)
4

(B.15)
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1
𝑁8 = − (𝜉)(𝜉 − 1)(𝜂 − 1)(𝜂 + 1)
2
𝑁9 = (𝜉 − 1)(𝜉 + 1)(𝜂 − 1)(𝜂 + 1)
Os deslocamentos são dados em termos das funções de interpolação. Assim, pode-se
reescrever as componentes do deslocamento por meio de:
9

𝑢𝑥 (𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑁𝑖 𝑢𝑥𝑖

(B.16)

𝑖=1
9

𝑢𝑦 (𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑁𝑖 𝑢𝑦𝑖
𝑖=1

onde 𝑢𝑥 e 𝑢𝑦 representam as componentes de deslocamento nas direções x e y,
respectivamente. Da mesma forma, as deformações podem ser escritas em função das
derivadas das funções de interpolação. Assim, tem-se:

𝜕𝑢𝑥
𝜕𝑁1
𝜕𝑁9
=
𝑢𝑥1 + ⋯ +
𝑢
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝑥9

(B.17)

𝜕𝑢𝑦
𝜕𝑁1
𝜕𝑁9
=
𝑢𝑦1 + ⋯ +
𝑢
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑦 𝑦9

em que

∂Ni
∂x

corresponde à derivada da função de interpolação do elemento no nó i. Definindo-

se uma matriz B das derivadas das funções de interpolação, que relaciona os deslocamentos
do elemento com suas respectivas deformações - representado na equação (B.18) – é possível
reescrever (B.17), de modo a obter a relação (B.19).

𝜀𝑥𝑥
𝜀
[ 𝑦𝑦 ] =
2𝜀𝑥𝑦

𝜕𝑁1
𝜕𝑥
0
𝜕𝑁1
[ 𝜕𝑦

0
𝜕𝑁1
𝜕𝑦
𝜕𝑁1
𝜕𝑥

𝜕𝑁2
𝜕𝑥
0

𝜕𝑁9
𝜕𝑥
…

𝜕𝑁2
𝜕𝑦

0
𝜕𝑁9
𝜕𝑦

0

𝑢𝑥1
𝑢
𝜕𝑁9
𝑦1
…
𝜕𝑦
𝑢𝑥9
𝑢
𝜕𝑁9 { 𝑦9 }
𝜕𝑥 ]

(B.18)

ou
𝜀̅ = 𝐵̿ 𝑢̅

(B.19)
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Finalmente, utilizando-se das hipóteses de variação de x e y com 𝜉 e 𝜂 por meio das
funções de interpolação, tem-se:
𝑥(𝜉 , 𝜂) = 𝑥1 𝑁1 + 𝑥2 𝑁2 + 𝑥3 𝑁3 + 𝑥4 𝑁4 + 𝑥5 𝑁5 + 𝑥6 𝑁6 + 𝑥7 𝑁7 + 𝑥8 𝑁8 + 𝑥9 𝑁9
𝑦(𝜉 , 𝜂) = 𝑦1 𝑁1 + 𝑦2 𝑁2 + 𝑦3 𝑁3 + 𝑦4 𝑁4 + 𝑦5 𝑁5 + 𝑦6 𝑁6 + 𝑦7 𝑁7 + 𝑦8 𝑁8 + 𝑦9 𝑁9

(B.20)

O procedimento restante é semelhante ao apresentado anteriormente para o elemento
quadrilateral bilinear isoparamétrico.

