
Otimização Topológica Evolucionária de Estruturas
Submetidas à Vibração: Aplicação em um Absorvedor de

Vibrações com 2 Frequências Sintonizadas
Palavras-Chave: Otimização Topológica, Frequências Naturais, Absorvedor de Vibrações

Autores:
Lucas Rovero Agapito

Prof. Dr. Renato Pavanello

Introdução
No presente projeto, é considerado o comportamento dinâmico de uma estrutura de um absorvedor dinâ-

mico ou absorvedor de vibrações, que é um componente acoplado a uma estrutura ou máquina geralmente
bem maior, com o objetivo de deslocar a ressonância do sistema absorvedor-estrutura evitando assim fenôme-
nos de ressonância, tendo o caso de suas vibrações livres como enfoque. Para resolver o problema de projeto
topológico dos absorvedores de vibrações, é necessária a implementação do MEF (Método dos Elementos
Finitos) associado a uma adaptação do método BESO (Bi-directional Evolutionary Structural Optimization)
de otimização topológica.

No contexto da otimização topológica, o resultado depende da função objetivo utilizada. Como exem-
plo de função objetivo podemos citar a minimização do peso ou compliance, maximização/alteração de
frequências naturais e muito mais, conforme visto em [1]. Para tal aplicação, a função objetivo é sintonizar
frequências naturais, respeitando a restrição de volume constante.

Devido à praticidade, além da comunicação com outros códigos já desenvolvidos pelo grupo de pesquisa,
a implementação do problema, bem como dos métodos e análises, foi feita integralmente utilizando-se do
software MATLAB.

Pretende-se que as estruturas projetadas sejam fabricadas usando-se impressão 3D, no contexto de uma
colaboração científica mantida entre a Unicamp e o Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, na
França. Possivelmente as estruturas serão testadas nos laboratórios da instituição francesa, sendo essa etapa
responsabilidade da mesma.

Metodologia
A metodologia que foi empregada durante o desenvolvimento deste projeto foi de alcançar objetivos

intermediários até chegar no final, como mostra o fluxograma abaixo:

Maximização de
Frequências Naturais

Sintonização de kª
Frequência Natural

Sintonização de 1ª e 2ª
Frequências Naturais

Método de Elementos Finitos
Neste método, o domínio é discretizado em um número finito de elementos que estão interligados através

de um número discreto de nós, localizados na fronteira de cada elemento [2]. A medida que o número de
elementos n → ∞, o método permite encontrar uma aproximação para a variável estudada com um erro que
converge a zero. Ainda, há diversos modelos de elementos finitos, seja 1D (linear), 2D (retangular, triangular
etc.) e 3D (cúbico, prismático etc.).
Discretização da Malha

No caso do presente projeto, como o foco é em vigas com comprimento muito maior que espessura, o
elemento utilizado é o linear, mas um específico, o elemento de viga [3], que é apresentado abaixo. Assim,
nota-se que cada elemento possui 2 nós e cada nó possui 2 graus de liberdade, a flecha v e a rotação θ, ou
seja, uma malha de n elementos possui 2(n+ 1) graus de liberdade.
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Figura 1: Elemento de Viga

Neste caso, o domínio é dividido em n elementos, de modo que cada elemento possua o mesmo compri-
mento le e área de seção transversal Ae, módulo de elasticidade Ee, densidade volumétrica ρe constantes,
consequentemente momento de inércia Ie também, de modo que a teoria de viga de Euler-Bernoulli possa ser
utilizada e aproximada pelo MEF a partir do Método de Galerkin [3], isto é, a equação analítica governante
dada abaixo passa a uma equação matricial em função dos graus de liberdade e propriedades da geometria,
para encontrar a flecha v e θ de cada nó.

ρ
∂2v

∂t2
+

∂2

∂x2

(
EI

∂2v

∂x2

)
= q(x, t) (1)

Dessa maneira, considerando o que foi supramecionado, a análise dinâmica da viga de Euler-Bernoulli
pelo MEF [3] nos dá a equação abaixo:

[M ]{d̈}+ [K]{d} = {F (t)} (2)

Nesse caso, [M ] é a matriz de massa e [K] é a matriz de rigidez, e suas elementares [3] apresentadas
abaixo, {F (t)} é o vetor de força e {u} é o modo de vibração, contendo os valores de v e θ de cada nó.

[Ke] =
EeIe
l3e


12 6le −12 6le
6le 4l2e −6le 2l2e
−12 −6le 12 −6le
6le 2l2e −6le 4l2e

 ; [Me] =
ρeAele
420


156 22le 54 −13le
22le 4l2e 13le −3l2e
54 13le 156 −22le

−13le −3l2e −22le 4l2e


Problema de Autovalor

Como dito anteriormente, o foco é no caso de vibração livre da viga, no qual a Equação 2 passa a ser um
problema de autovalor, escrito na forma abaixo, com ωk a k-ésima frequência natural e uk o k-ésimo modo
de vibração livre da viga:

([K]− ω2
k[M ]){uk} = 0; k = 1, 2, 3... (3)

Assim, após obter as matrizes de massa e de rigidez elementares, para a resolução do problema de
autovalor dado pela Equação 3, é necessário montarmos a matriz global de massa e de rigidez. Essas matrizes
terão dimensão 2(n+ 1), onde n é o número de elementos em que a viga foi discretizada, e será preenchida
a partir das matrizes [Me] e [Ke]. Para fins de validação das etapas, foram comparados os resultados com
os que estão disponíveis em [4].

Bi-directional Evolutionary Structural Optimization
O BESO [5], algoritmo complementar à análise de elementos finitos, é um método que permite a adição

e/ou remoção de material do domínio a partir da alteração de um (ou mais) parâmetro de projeto, de modo
que o código convirja para a melhor solução, ou seja, uma geometria otimizada para um problema dado,
como minimização da compliance de uma estrutura, maximização de frequências naturais, espaçamento entre
frequências etc.

Contudo, no presente projeto, a remoção de material causaria uma descontinuidade no domínio utilizado,
visto que é unidimensional. Dessa forma, uma adaptação é feita, de modo que o método respeite um vetor
valores possíveis para a variável de projeto, que nesse caso é a área da seção transversal do elemento, ou
seja, respeite o vetor Ap, com Ap = (0, 1 : 0, 001 : 10)Ainicial.

Cálculo da sensibilidade
O parâmetro que o BESO utiliza para se basear, e realizar a otimização topológica, é chamado de

sensibilidade do elemento, α, que nada mais é, nesse projeto, que a derivada da função objetivo em relação
a variável de projeto. Na seção de resultados são apresentadas as funções objetivo utilizadas, mas todas se
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valem da seguinte relação [4], na qual xi é a variável de projeto do i-ésimo elemento e {uk(dofi)} é o k-ésimo
modo de vibrar referente aos graus de liberdade do i-ésimo elemento:

αi =
dωk

dxi
=

[
{uk(dofi)}T

(
∂[K]
∂xi

− ω2
k
∂[M ]
∂xi

)
{uk(dofi)}

]
2ωk{uk}T [M ]{uk}

(4)

Ainda, considerando a restrição de volume constante do domínio, já que é dado um design inicial para
o código, ou seja, V ∗ −

∑n
i=1Aili = 0, foi escolhida a área da seção transversal de cada elemento como

parâmetro de projeto, de modo que as derivadas das matrizes de rigidez [K] e de massa [M ] dependam
linearmente de tal parâmetro, como mostram as equações abaixo, facilitando a análise.

∂K

∂Ai
=

EiAi

2πl3i


12 6li −12 6li
6li 4l2i −6li 2l2i
−12 −6li 12 −6li
6li 2l2i −6li 4l2i

 ;
∂M

∂Ai
=

ρili
420


156 22li 54 −13li
22li 4l2i 13li −3l2i
54 13li 156 −22li

−13li −3l2i −22li 4l2i


Contudo, para o caso de sintonização de 2 frequências simultaneamente, a sensibilidade utilizada é

baseada na Equação 4, mas dada por:

αi =
d

dAi

[
(ω1 − ω∗

1)
2

ω∗
1

+
(ω2 − ω∗

2)
2

ω∗
2

]
⇒ αi = 2

[
(ω1 − ω∗

1)

ω∗
1

dω1

dAi
+

(ω2 − ω∗
2)

ω∗
2

dω2

dAi

]
(5)

Dessa forma, a sensibilidade é ponderada pela diferença relativa entre a frequência natural do seu valor
objetivo, de modo que, se (ω1 − ω∗

1) → 0 ou (ω2 − ω∗
2) → 0, o que governa a troca de áreas é a sensibilidade

da outra frequência. Ainda, nota-se que αi = 0 ⇒ ω1 = ω∗
1 e ω2 = ω∗

2 ou as derivadas (sensibilidades
características de cada frequência, apresentadas abaixo) são nulas, ou seja, tanto a primeira frequência
quanto a segunda foram maximizadas/minimizadas simultaneamente.

(a) α para a 1ª frequência natural (b) α para a 2ª frequência natural

Figura 2: Sensibilidades características da 1ª e 2ª frequência da viga engastada-livre com Ae = cte

Troca de Área
Considerando o que foi mencionado anteriormente, visto que o elemento utilizado é o de viga, há um

limite para a área possível do elemento de modo que a continuidade da estrutura seja garantida. Dessa
forma, uma adaptação é feita, de modo que o código respeite um vetor de áreas possíveis, Ap.

Assim, para cada caso analisado há um mecanismo de troca de áreas, a fim de se obter a solução desejada:
• Maximização de frequência natural: A partir dos valores das sensibilidades de cada elemento, os
m elementos com maior sensibilidade tem sua área aumentada, enquanto os m elementos com menor,
diminuída, mantendo o volume total constante. Caso um elemento tenha maior (menor) área possível
e ainda assim possua maior (menor) sensibilidade, o algoritmo faz a troca para o próximo que não se
encontra nessa condição.

• Sintonização de kª frequência natural: Seja ω∗
k a frequência final desejada, então se na j-ésima

iteração, ω∗
k > ωj

k, o procedimento é idêntico ao de maximização. Caso ω∗
k < ωj

k, o procedimento é
o contrário, ou seja, os de maior sensibilidade tem área diminuída, enquanto os de menor tem área
aumentada, respeitando tanto o limite do vetor de áreas quanto a restrição de volume constante.

• Sintonização de duas frequências naturais: Para esse método, temos 4 possibilidades:
1. ω∗

1 > ωj
1 e ω∗

2 > ωj
2: Diminui a área dos elementos de maior α e aumenta dos de menor.

2. ω∗
1 < ωj

1 e ω∗
2 < ωj

2: Aumenta a área dos elementos de maior α e diminui dos de menor.
3. ω∗

1 > ωj
1 e ω∗

2 < ωj
2: Diminui a área dos elementos de menor α.

4. ω∗
1 < ωj

1 e ω∗
2 > ωj

2: Diminui a área dos elementos de maior α.
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Critério de Parada
Para o critério de parada, o algoritmo utiliza uma mudança relativa histórica dada por [5]

δ =

∣∣∣∣∣ j∑
j−N+1

ωj
k −

j−N∑
j−2N+1

ωj
k

∣∣∣∣∣
j∑

j−N+1

ωj
k

< τ (6)

Com isso, para esse projeto é assumido N = 5 e, dessa forma, a mudança δ reflete a média histórica das
últimas 10 iterações. Após análise de resultados e a relação custo-benefício, foi determinado τ = 10−4 como
aceitável.

Resultados
Considerando o que foi supramencionado, e usando os parâmetros tanto geométricos quanto de material

que foram passados pelo INSA-Lyon, apresentados nas tabelas abaixo, bem como a geometria inicial e sua
sensibilidade, alguns resultados da sintonização das 2 primeiras frequências naturais são apresentados abaixo.

Figura 3: Geometria Inicial

Módulo de Young - E 3, 4 ∗ 109 Pa
Massa específica - ρ 1300 kg/m3

Diâmetro inicial - di 0.001 m
Comprimento - L 0.15 m

v1 0

θ1 0

Tabela 1: Parâmetros e Condições de Contorno

Caso 1: ω∗
1 > ω1

1 e ω∗
2 > ω1

2

(a) Geometria Final (b) Convergência

Figura 4: Geometria e convergência para f1 = 15 Hz e f2 = 86 Hz

Caso 2: ω∗
1 < ω1

1 e ω∗
2 < ω1

2

(a) Geometria Final (b) Convergência

Figura 5: Geometria e convergência para f1 = 8 Hz e f2 = 55 Hz
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Caso 3: ω∗
1 > ω1

1 e ω∗
2 < ω1

2

(a) Geometria Final (b) Convergência

Figura 6: Geometria e convergência para f1 = 25 Hz e f2 = 60 Hz

Caso 4: ω∗
1 < ω1

1 e ω∗
2 > ω1

2

(a) Geometria Final (b) Convergência

Figura 7: Geometria e convergência para f1 = 9 Hz e f2 = 70 Hz

Conclusão
Portanto, após analisar os resultados apresentados nota-se que o método funciona bem e converge para

valores exatos com poucos elementos (n = 50), embora precise de um valor considerável de iterações (uma
média de 1000). Contudo, isso pode ser corrigido utilizando matrizes esparsas e refinando a malha. Ainda,
uma alternativa mais grosseira seria aumentar o nº de elementos que é trocado por iteração, mas isso pode
fazer com que a precisão diminua.

Percebe-se, também, que as geometrias resultantes associadas às frequências tem sentido físico claro,
visto que, do engastamento na região esquerda do domínio, maiores 1as frequências são obtidas adicionando
material (aumentando o diâmetro) na região do engaste, enquanto que menores são alcançadas adicionando
material na região livre. Para as 2as frequências, tal visualização não é tão intuitiva, mas segue o padrão da
sensibilidade α = dω2

dAi
;

Um fato interessante é que, visto que o método funciona por ponderação das sensibilidades, existem
limitações: quando ω∗

1 ou ω∗
2 converge, a outra frequência objetivo possui um novo máximo e mínimo. Isso

pois, na maximização de uma frequência em específico, as outras são livres para mudar, enquanto que nesse
caso, elas são forçadas a se manterem em um valor. Como consequência disso, algumas combinações de ω∗

1 e
ω∗
2 não são possíveis de serem realizadas, mesmo que o par não possua limitações geométricas ou de material.
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