
Modelagem e otimização topológica de máquinas rotativas
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Introdução

Máquinas rotativas são frequentemente empregadas no cotidiano de indústrias, uma vez que podem
ser utilizadas para diversas funções distintas. Tal mecanismo agrega uma vasta área de aplicações, desde
motores, bombas, equipamentos de processamento qúımico, até máquinas maiores utilizadas na geração de
energia [1]. Assim, temos que o desempenho e a qualidade do projeto das peças que o compõem são de
extrema importância para o avanço da tecnologia na indústria e em seus processos empregados.

Dessa forma, a geometria e o material do qual é composto os componentes desta máquina, influenciam
tanto na eficiência quanto na durabilidade do projeto. Um dos principais componentes de uma máquina
rotativa é o rotor, e, com isso, uma maneira de aumentar a qualidade do projeto é o desenvolvimento de
estudos e modelos sobre essa peça. Uma das formas de realizar esse estudo consiste em aplicar uma oti-
mização topológica evolucionária Bidirecional (BESO), com a ajuda do MATLAB e do Método de Elementos
Finitos (MEF) para a automatização e modelagem do processo e desenvolvimento gráfico das geometrias
encontradas.

Em um método de otimização topológica, o resultado final depende, primordialmente, da função objetivo
selecionada, ou seja, do objetivo final que deseja atingir após o processo. Como exemplo de função objetivo
podemos citar a minimização do peso, maximização de rigidez, alteração de uma ou mais frequências
naturais, conforme visto em [2].

Para esse projeto, um algoritmo utilizando os métodos citados anteriormente será aplicado ao rotor
com o objetivo de minimizar a vibração do sistema em operação respeitando restrições de peso. Adicio-
nalmente, pretende-se construir os eixos obtidos pelo processo de otimização topológica usando-se técnicas
de manufatura aditiva, no âmbito de uma colaboração cient́ıfica entre a Unicamp e o INSA de Lyon. A
responsabilidade desta atividade será do grupo francês.

Metodologia

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto pode ser dividida em dois tópicos princi-
pais, Método de Elementos Finitos (MEF) e Bi-directional Evolutionary Structural Optimization (BESO). O
primeiro tem como objetivo aproximar o comportamento de um meio cont́ınuo, através de sua discretização,
por um número finito de elementos. A medida que o número de elementos n → ∞, o erro da função objetivo
converge a zero. Já o segundo tópico, vinculado aos resultados obtidos no método anterior, por exemplo
o valor das frequências naturais, tem como propósito alterar a geometria para, assim, atingir o objetivo
estabelecido para a otimização topológica.

Método de Elementos Finitos

Neste método, o componente em análise é discretizado em um número finito de elementos que estão
interligados através de um número discreto de pontos nodais, chamados de nós, localizados na fronteira de
cada elemento [3].

Discretização da Malha

Dessa maneira, como primeiro passo da aplicação do Método de Elementos Finitos é necessário escolher
uma maneira de discretizar o domı́nio cont́ınuo e, assim, gerar uma malha de elementos para o estudo de
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caracteŕısticas e propriedades do projeto.
Inicialmente, para o caso deste projeto será utilizado o elemento unidimensional, conhecido como ele-

mento de viga. Neste caso, o eixo é dividido em elementos de área transversal constante de comprimentos
iguais. A necessidade da área transversal constante é imposta para que seja posśıvel utilizarmos a teoria
técnica para vigas, dada pela Equação 1, e, com ela, obter os valores de flecha, v, e de rotação, θ, para cada
nó, impondo as restrições de contorno do problema.

EI

(
d4

dx4
v(x)

)
= +q(x) (1)

Com isso, influenciada pela existência de um disco na viga e a rotação do eixo com velocidade Ω,
será necessário utilizar uma abordagem mais aprofundada para o elemento de viga. Essas duas condições
quebram o padrão de simetria presente na viga e, dessa forma, impõe que a analise seja feita em duas
direções (perpendiculares ao eixo). Ou seja, para cada nó da malha teremos 4 graus de liberdade, duas
flechas e duas rotações. Como um elemento de viga é composto por dois nós, teremos que cada elemento
de viga terá 8 graus de liberdade, Figura 1a. Além disso, neste projeto, modelaremos o elemento de disco
como sendo um elemento de um nó só, ou seja, 4 graus de liberdade, Figura 1b.
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Figura 1: Elementos finitos

Problema de Autovalor

Dessa maneira, para obter os valores das variáveis estabelecidas anteriormente para cada elemento de
viga, desenvolvendo a equação de carregamento apresentada, temos que a equação matricial para a analise
dinâmica de vigas é dada por

[M ]δ̈ + [C(Ω)]δ̇ + [K]δ = {F (t)} (2)

onde [M ] é a matriz de massa, [C(Ω)] a matriz de amortecimento, [K] é a matriz de rigidez, {F (t)} é o
vetor de força e δ é o modo de vibração, vetor que contem os valores da flecha e da rotação de cada nó do
elemento.

O problema descrito pela Equação 2, considerando que {F (t)}= 0, pode ser simplificado em um problema
de autovalor de modo que

Bq̇ +Aq = 0 →
[
0 M
M C(Ω)

]
q̇ +

[
−M 0
0 K

]
q = 0 (3)

Supondo uma solução harmônica do tipo q = φeλt e definindo a matriz P tal que P ≡ B−1A, a solução
do problema pode ser encontrada a partir da resolução do problema de autovalor

(P − λI)φ = 0 (4)

Para esse autoproblema, os autovalores são complexos da forma C + ωi, onde ω é a frequência natural
do respectivo modo, definido por φ. Além disso, como dobramos a ordem do problema, os autovetores, além
de nos fornecer os deslocamentos, eles também nos fornecem as velocidades de cada grau de liberdade de
modo que φ = {δ δ̇}T . Porém, como nosso objetivo é apenas estudar os deslocamentos u e v de cada nó,
podemos descartar as velocidades.

Ou seja, resolver esse problema de autovalor se resume a encontrar o vetor deslocamento,{δ}, e as
frequências naturais, ω. Para a montagem da matriz global de rigidez, de massa e de amortecimento,
respeitando os graus de liberdade de cada elemento, foram utilizadas as matrizes elementares presentes em
[3]. Por exemplo, as matrizes de amortecimento do eixo e do disco são dadas respectivamente por
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[Ci] =
ρIiΩ

15le



0 −36 −3le 0 0 36 −3le 0
36 0 0 −3le −36 0 0 −3le
3le 0 0 −4l2e −3le 0 0 l2e
0 3le 4l2e 0 0 −3le −l2e 0
0 36 3le 0 0 −36 3le 0

−36 0 0 3le 36 0 0 3le
3le 0 0 l2e −3le 0 0 −4l2e
0 3le −l2e 0 0 −3le 4l2e 0


; [Cd] =


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 −IDy

0 0 IDy 0

 (5)

onde ρ, le e Ii são a densidade, o comprimento e o momento de inércia de cada elemento de viga, respec-
tivamente. Além disso, md é a massa do disco, IDx = md

12 (3R
2
i + 3R2

e + h2), IDy = md
2 (R2

i + R2
e) são os

momentos plano e perpendicular ao disco.

Bi-directional Evolutionary Structural Optimization

Sendo um método complementar ao Método dos Elementos Finitos, o BESO é um algoritmo que tem a
função de, a partir de modificações (tanto adição como remoção de material) na peça inicial, encontrar a
geometria que melhor atinge a função objetivo estabelecida. Neste projeto, como esclarecido anteriormente,
a geometria será discreta em elementos unidimensionais, o que inviabiliza a remoção total de material de um
elemento, uma vez que a retirada do mesmo traria uma descontinuidade na peça, inviabilizando a otimização
do mesmo. A solução para tal problema consiste em estabelecer um vetor com as áreas permitidas, Ap, e
restringir a mudança dos valores de área somente dentro deste intervalo.

Cálculo da sensibilidade

Para que o método convirja para a melhor solução da função objetivo, o Método Evolucionário Bi-
Direcional calcula um parâmetro, conhecido como sensibilidade α, que tem por função descrever e ordenar
o processo de mudança de geometria durante a otimização topológica. A partir do valor da sensibilidade de
cada elemento, o programa irá determinar em qual elemento deve ser retirado material e em qual deve ser
adicionado.

Considerando o objetivo principal do projeto e a restrição de volume constante, dado V ∗−
∑n

i=1AiLi = 0,
escolhemos a área como parâmetro da viga, uma vez que as derivadas das matrizes de massa, de rigidez
e de amortecimento com relação ao parâmetro escolhido são linearmente dependentes da área, facilitando
assim a análise. Dessa forma, partindo da Equação 3 e por hipótese ∂φi

∂Sej
= 0, temos que a sensibilidade das

frequências diretas é dada por

(Bλi +A)φi = 0

d
dSej−−−→

(
∂B

∂Sej
λi +

∂λi

∂Sej
B +

∂A

∂Sej

)
φi + (Bλi +A)

�
�

���
0

∂φi

∂Sej
= 0 (6)

Pré-multiplicando por φT
i−1 obtemos

∂λi

∂Sej
= −

φT
i−1

∂B
∂Sej

φiλi + φT
i−1

∂A
∂Sej

φi

φT
i−1Bφi

(7)

Onde
∂A

∂Sej
=

[
− ∂M

∂Sej
0

0 ∂K
∂Sej

]
;
∂B

∂Sej
=

[
0 ∂M

∂Sej
∂M
∂Sej

∂C
∂Sej

]
(8)

É importante ressaltar também que, como dobramos a ordem do problema, os autovetores a direita e a
esquerda são diferentes . Ou seja, para normalizar em função do modo, devemos pré-multiplicar por φT

i−1

e não por φT
i . Dessa forma, a partir dos valores das sensibilidades de cada elemento, a troca de áreas é

realizada de tal forma que os 2 elementos com maior sensibilidade tem sua área aumentada, e os 2 com
menor, diminúıda. Se um elemento que apresenta a menor área posśıvel apresentar a menor sensibilidade,
o algoritmo troca o próximo que não se encontra em tal restrição. O mesmo acontece para o caso em que o
elemento apresenta a maior área posśıvel e a maior sensibilidade.
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Critério de Parada

Para o critério de parada, o algoritmo utiliza uma mudança relativa histórica [4] dada por

∆ =

∣∣∣∣∣ j∑
j−N+1

fj −
j−N∑

j−2N+1

fj

∣∣∣∣∣
j∑

j−N+1

fj

(9)

Com isso, para esse projeto será assumido N = 5 e, dessa forma, a mudança ∆ pode ser calculado a partir
da 10ª iteração. Enquanto ∆ > τ o algoritmo irá realizar mais uma iteração, porém caso ∆ ≤ τ o algoritmo
para e nos fornece a geometria resultante. Neste algoritmo utilizaremos τ = 0.001 como um valor aceitável
para a convergência.

Resultados

Figura 2: Geometria inicial

Com o objetivo de aprimorar o algoritmo a cada resultado, foram
realizados alguns casos, partindo do mais simplificado, viga bi-apoiada,
e buscando se aproximar ao modelo ideal para máquinas rotativas, viga
com diversos discos de tamanho e massa distintos. É importante res-
saltar que para todos os casos analisados, o amortecimento e a rigidez
dos mancais de apoio foram desprezados. Com isso, para a realização
dos estudos foram necessários desenvolver geometrias iniciais para o pro-
blema, Figura 2, e assumir alguns materiais, tanto para o eixo, quanto
para o disco, Tabela 1a e 1b. Além disso, com o propósito de comparar
e analisar os resultados, nos casos apresentados a seguir serão utilizados
a mesma restrição de volume constante, V ∗ − Vi = 0, onde Vi e V ∗ são
o volume pré e pós iteração respectivamente.

Tabela 1: Materiais e Dimensões iniciais

(a) Eixo

Módulo de Elasticidade - E 2 ∗ 1011Pa

Massa espećıfica - ρ 7800kg/m3

Raio inicial - R 0.05m

Comprimento - L 1.3m

(b) Disco

Massa espećıfica - ρ 7800kg/m3

Raio interno - Ri 0.05m

Raio externo - Re 0.25m

Espessura - h 0.05m

Maximização das Primeiras Frequências Naturais

Aplicando a metodologia descrita anteriormente a partir de funções e scripts no MATLAB , partindo
da geometria inicial, Figura 2, discretizada em uma malha de 100 elementos, temos que, otimizando as
frequências diretas naturais, ou seja, aquelas que aumentam com o aumento da rotação Ω, podemos obter
a geometria, a evolução da frequência ao longo das iterações e o Diagrama de Campbell

Para a primeira frequência direta, após 75 iterações temos que

(a) Geometria Final (b) Evolução da Frequência (c) Diagrama de Campbell

Figura 3: Otimização da primeira frequência direta Ω = 3000rpm
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Analogamente, para a segunda e para a terceira frequência direta, após, respectivamente, 45 e 40 iterações

(a) Geometria Final (b) Evolução da Frequência (c) Diagrama de Campbell

Figura 4: Otimização da segunda frequência direta Ω = 3000rpm

(a) Geometria Final (b) Evolução da Frequência (c) Diagrama de Campbell

Figura 5: Otimização da terceira frequência direta Ω = 3000rpm

Importante ressaltar que os códigos em MATLAB foram desenvolvidos com a capacidade de ser mais
geral posśıvel, ou seja, qualquer geometria que dermos de entrada ele realizará a otimização para a frequência
desejada.

Conclusão

Portanto, após analisar os resultados apresentados para alguns casos espećıficos, é posśıvel concluir que
o disco e seu efeito giroscópico influenciado pela velocidade Ω de rotação do eixo tem grande influência no
comportamento e das respostas quando submetido a valores de frequências naturais. Conforme a velocidade
Ω aumenta, é posśıvel observar um afastamento das frequências retrógradas e diretas, influenciado comple-
tamente pela geometria e material do projeto. Além disso, podemos perceber também que a ausência do
amortecimento e rigidez nos mancais, assumido anteriormente na Metodologia, influencia em áreas pequenas
nessas regiões, sugerindo que, para uma análise mais aprofundada, seja considerado esse tipo de esforço.

Para concluir, podemos observar que, quanto maior for a velocidade Ω, maior a influencia do efeito de
giroscópico no eixo, e, consequentemente, maior influencia do disco na geometria final otimizada.
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