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RESUMO 

A recoleção de energia através do uso da piezoeletricidade deixou de ser uma fonte energética considerada pouco 

confiável e associada a valores de potência reduzidos. Na última década, o desenvolvimento tecnológico dos 

recoletores piezoelétricos permitiu simultaneamente uma redução considerável do seu custo de produção e a 

melhoria do seu desempenho, tornando-os uma solução promissora para o futuro do consumo energético mundial. 

O foco principal desta tese incide na otimização material e estrutural de recoletores de energia do tipo membrana 

ou placa circulares. Considera-se a membrana em circuito aberto, sendo o objetivo a maximização do valor absoluto 

da diferença de potencial elétrico, via otimização. Para este efeito, foi desenvolvido um modelo computacional de 

otimização no Matlab, implementando-se o método dos elementos finitos no Abaqus, de modo a analisar o recoletor 

e o desempenho do mesmo. Este modelo computacional envolve a programação dos scripts necessários à 

comunicação automática entre o código desenvolvido em Matlab e o programa Abaqus, de forma a acomodar a 

natureza iterativa do problema de otimização. Testaram-se dois algoritmos de otimização diferentes neste 

ambiente, Simulated Annealing e Pattern Search, ambos incluídos na toolbox do Matlab. Consideraram-se também 

dois casos de estudo distintos, tratando-se o material piezoelétrico como inicialmente monocristalino e, 

posteriormente, policristalino. No primeiro caso, as variáveis de projeto dizem respeito à orientação monocristalina 

do material, utilizando-se também um parâmetro geométrico. Para o segundo caso, introduziram-se ao problema 

de otimização variáveis probabilísticas, assim como um código de elementos finitos adicional que trata a 

homogeneização assintótica do material policristalino. 
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ABSTRACT 

For the past decade, piezoelectric energy harvesting has come a long way from being an unreliable power source, 

often associated with low power outputs. Progressive technological advances have allowed energy harvesters to 

improve significantly, becoming more efficient and cost effective, thus making them a serious and promising solution 

for the future of global power demand. 

The main focus of this thesis concerns the material and structural optimization of circular membrane/plate energy 

harvesting devices. This plate is analyzed in an open circuit, in order to maximize the absolute value of the output 

electrical potential, via optimization. To this end, a computational optimization model was developed in Matlab, 

using a structural finite element model defined in Abaqus to conduct a structural analysis of the performance of the 

harvester. This computational model involves the programming of the necessary scripts to allow the automatic 

communication of the Matlab code and Abaqus program, in order to accommodate the iterative nature of the 

optimization problem. Two distinct optimization algorithms were tested: Simulated Annealing and Pattern Search, 

both included in the standard Matlab toolbox. Furthermore, two separate case studies were carried out, concerning 

the modelling of the piezoelectric material. The material structure was modelled both as a single crystal and as a 

policrystal. In the former case, the design variables concern the single crystal orientation and also a geometry 

parameter. For the polycrystalline case, probabilistic variables were introduced in the optimization model and an 

additional finite element code for the asymptotic homogenization of the policrystal was used. 
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1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se com este capítulo introduzir os fenómenos que serão objeto de estudo e ainda as ferramentas 

computacionais e matemáticas que serão utilizadas para estudá-los.  

Para esse efeito, começa-se por abordar a piezoeletricidade, que é o fenómeno físico mais relevante para o problema 

em vista.  Seguidamente, será introduzido o conceito de otimização, do ponto de vista de design ótimo aplicado a 

soluções de engenharia, assim como uma breve discussão sobre a relevância e pertinência do tema escolhido e ainda 

uma apresentação do estado de arte (comummente designado por state of the art) do campo da otimização de 

estruturas com materiais de natureza piezoelétrica. Encerra-se o capítulo com a enumeração dos objetivos 

estipulados para o presente trabalho e ainda um breve resumo sobre a organização global deste documento. 

 

1.1 Piezoeletricidade  

 

Nesta secção será descrito o conceito de piezoeletricidade desde a sua descoberta à sua aplicação no mundo 

moderno, passando pelas definições que descrevem este fenómeno tão único. Por ser conveniente, também será 

abordado de forma mais aprofundada o grupo de materiais conhecido como cerâmicas piezoelétricas uma vez que 

os materiais estudados são desta natureza. 

 

1.1.1 História: Descoberta e desenvolvimento 

A história desta descoberta científica iniciou-se séculos atrás, quando os povos nativos de Ceylon (atual Sri Lanka) e 

Índia já haviam reparado numa propriedade bizarra dos cristais de turmalina, uma pedra preciosa. Quando atirados 

para as brasas, estes cristais começam por atrair as cinzas, repelindo-as apenas momentos depois. Este curioso 

fenómeno viajou para a Europa no início do século XVIII através da importação de turmalina por mercantes 

holandeses, atraindo o interesse da comunidade científica. Em 1756, o físico alemão Franz U. T. Aepinus demonstrou 

que este comportamento da turmalina era de natureza elétrica. O fenómeno foi batizado de piroeletricidade pelo 

físico escocês D. Brewster em 1824 e pode ser definido como a indução de um estado de polarização da matéria via 

absorção de energia térmica. Tal como a piezoeletricidade, como se verá mais à frente, este efeito termoelétrico 

tem um fenómeno complementar e inverso (embora de intensidade muito menor) conhecido como efeito 

eletrocalórico, que consiste na variação reversível da temperatura de um material quando sujeito a um campo 

elétrico [1]. A área científica da piroeletricidade tem toda a relevância para que se compreenda completamente o 

surgimento da área da piezoeletricidade. Em 1817 o efeito piezoelétrico foi mencionado pela primeira vez pelo 
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mineralogista francês René Just Haüy, correspondendo à primeira observação da presença de carga elétrica na 

superfície de um cristal de turmalina sujeito a um estado de tensão [2].     

Ao contrário da maior parte das descobertas mais relevantes efetuadas no campo da Física durante o século XIX, a 

piezoeletricidade foi procurada deliberadamente e não encontrada acidentalmente. Quando os irmãos Jacques e 

Pierre Curie, dois jovens físicos assistentes, anunciaram a descoberta do efeito piezoelétrico à Academia Francesa 

da Ciência a 2 de agosto de 1880, a piroeletricidade já era estudada há mais de um século.  

A nova descoberta realizada pelos irmãos diferia da sua antecessora, que a inspirou, na medida em que a 

piezoeletricidade foi descoberta num esforço deliberado em observar um efeito elétrico derivado de uma pressão 

mecânica aplicada (conhecendo apenas a noção teórica da sua existência), através de uma bateria de experiências 

sistemáticas e metódicas realizadas em laboratório.  Com os dados obtidos (nomeadamente constantes materiais 

que permitissem prever e quantificar o campo elétrico desenvolvido pelo quartzo quando sujeito a um carregamento 

específico), os irmãos Curie elaboraram o primeiro esboço de uma teoria sobre a piezoeletricidade. Assim, os 

materiais piezoelétricos foram descobertos como um grupo que engloba o caso específico da piroeletricidade, que 

por sua vez contém ainda os materiais ferroelétricos (materiais que possuem uma polarização permanente 

independente do campo elétrico externo aplicado) (Figura 1) [3]:  

O trabalho dos Curie foi continuado e complementado posteriormente por vários físicos: G. Lippman, autor da 

dedução matemática que prevê teoricamente o efeito piezoelétrico inverso (o qual será abordado na secção 1.1.3) 

observado mais tarde pelos irmãos Curie, novamente; W. G. Hankel, cujas técnicas experimentais inovadoras (vindas 

já do seu estudo compreensivo da piroeletricidade) permitiram a observação inicial do fenómeno e o 

aperfeiçoamento da teoria original; Lorde Kelvin, que criou o seu próprio modelo explicativo do efeito através de 

considerações de natureza mecânica e termodinâmica e, por último, W. Voigt, responsável pela teoria moderna da 

piezoeletricidade [2], uma referência que ainda hoje se mantém. Em 1910, o trabalho de Voigt, intitulado Lerbuch 

der Kristallphysik, representou o colmatar de 25 anos durante os quais se definiram as 20 classes cristalográficas 

naturais que permitem a ocorrência do fenómeno, assim como todos os 18 possíveis coeficientes piezoelétricos 

macroscópicos que o definem. Este feito foi possível graças a uma abordagem termodinâmica rigorosa da matéria 

Materiais Piezoelétricos 

Materiais Piroelétricos 

Materiais 
Ferroelétricos 

Figura 1 – Categorização e relação dos materiais piezo, piro e ferroelétricos. 
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de cristais sólidos e fazendo uso da análise tensorial, explicando assim a relação entre o campo de forças e o 

potencial elétrico a que um dado material piezoelétrico se encontra sujeito através de uma teoria molecular geral. 

Infelizmente, durante os 25 anos que se se seguiram à publicação de Voigt, o mundo não acompanhou com 

entusiasmo o desenvolvimento deste campo. Uma ciência de tal subtileza, que exigiu análises tensoriais exaustivas 

simplesmente para que fosse possível determinar que quantidades físicas mensuráveis são relevantes, não 

conseguiu reter o interesse geral na altura em que o eletromagnetismo começava a passar de uma ciência a uma 

realidade tecnológica, produzindo máquinas notáveis e espantosas. A piezoeletricidade era um tema obscuro até 

para cristalógrafos experientes, uma vez que a matemática associada à sua compreensão era vista como 

excessivamente complicada e nenhuma aplicação manifestamente pública tinha sido encontrada para qualquer um 

dos cristais piezoelétricos [4]. Assim, no início do século XX, a piezoeletricidade continuava fechada em laboratórios, 

permanecendo apenas um tópico de interesse na área da Física teórica. 

Nos anos 20, o quartzo foi proposto como uma solução no controlo das frequências de ressonância de osciladores 

pelo físico americano W. G. Cady.  Foi apenas no período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial que a maior parte 

das invenções atualmente vulgares que fazem uso do fenómeno da piezoeletricidade começaram a ser concebidas. 

Todavia, devido à limitação dos materiais disponíveis na altura, estes dispositivos estavam geralmente associados a 

uma performance limitada. Foi com o desenvolvimento da eletrónica, especificamente durante a Segunda Guerra 

Mundial, e com a descoberta das cerâmicas ferroelétricas que o uso de materiais piezoelétricos se tornou mais 

amplo [1]. 

 

1.1.2 Exemplos de materiais piezoelétricos e aplicações práticas 

O efeito piezoelétrico foi demonstrado pela primeira vez em substâncias naturalmente ocorrentes como o quartzo 

e a turmalina. Estes cristais representam a primeira geração de materiais piezoelétricos, desenvolvidos sobretudo 

entre os anos 20 e 40. A primeira aplicação prática da piezoeletricidade surge durante a Primeira Guerra Mundial 

com a utilização de cristais de quartzo para construir o primeiro sonar, através de um esforço conjunto por parte do 

físico francês P. Langevin e do engenheiro C. Chilowsky [3]. O sucesso desta invenção estimulou um desenvolvimento 

intenso de uma variedade de dispositivos piezoelétricos, sobretudo no período pós-guerra, incluindo: 

• Ressoadores de quartzo de elevada frequência: esta tecnologia serviu como um estabilizador de 

frequência para os osciladores de vácuo da altura, permitindo estabilidades até dez vezes superiores às 

que se encontravam em prática; 

• O desenvolvimento de testes de materiais baseado na propagação de ondas ultrassónicas: pela primeira 

vez passou a ser possível determinar as propriedades elásticas e viscosas de líquidos e gases com relativa 

facilidade, e falhas existentes em estruturas metálicas sólidas passaram de invisíveis a detetáveis. 

Chegaram a ser demonstradas técnicas de holografia acústica graças a este desenvolvimento; 
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• Um avanço considerável no campo da medição de pressões transientes, que permitiu o estudo sem 

precedentes de explosivos e motores de combustão interna, para além muitas outras vibrações, 

acelerações e impactos previamente imensuráveis. 

Ainda assim, hoje é reconhecido que o efeito piezoelétrico é relativamente diminuto nestes materiais de primeira 

geração. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos, Japão e União Soviética conduziam 

investigações isoladas sobre como melhorar materiais utilizados no fabrico de condensadores elétricos, descobriram 

também que certas cerâmicas (preparadas com a sinterização de óxidos metálicos) exibiam constantes dielétricas 

até 100 vezes superiores aos cristais normalmente utilizados. Para além desse facto, esta nova classe de materiais 

(ferroelétricos) exibia também melhorias significativas no que toca às suas propriedades piezoelétricas. A descoberta 

e consequente implementação das cerâmicas piezoelétricas (correspondente à segunda geração de materiais 

piezoelétricos e ainda hoje o tipo de material mais utilizado em aplicações do género), associada à sua facilidade de 

manufatura característica, reiniciou naturalmente uma pesquisa e desenvolvimento intensivos quer no campo das 

ciências dos materiais, quer no campo tecnológico dos dispositivos piezoelétricos. 

Esta era de avanço tecnológico, correspondente ao período entre 1940 e 1965, distingue-se da maior parte dos 

períodos de semelhante progresso, uma vez que se começaram a fabricar novos materiais com características 

específicas para aplicações concretas. Até então o processo tinha sido sempre ao contrário. Distinguem-se, no 

campo da ciência dos materiais, o desenvolvimento da família do titanato de bário ( �) e, mais tarde, da família 

do titanato zirconato de chumbo ( � ��� �, ), mais conhecido como PZT. Apuraram-se novas 

técnicas inteligentes para melhorar estas duas classes de cerâmicas como o doping – a adição propositada de 

impurezas metálicas – de modo a alcançar propriedades pretendidas como constantes dielétricas, rigidez, 

coeficientes de acoplamento piezoelétrico e mesmo a facilidade do processo de polarização do material [4], 

conhecido como poling.  

O processo de poling, hoje comum no fabrico de cerâmicas piezoelétricas, merece alguma atenção devido à sua 

relevância para as propriedades do material. Esta operação consiste em reorientar as polarizações de distribuição 

inicialmente aleatória do material através da exposição do mesmo a campos elétricos de elevada magnitude [5]: 

 
(a)        (b)              (c) 

Figura 2 – Exemplo genérico de poling em que as setas representam a distribuição de polarizações existentes no material em 

cada fase da operação: antes (a), durante (b) e após (c) o poling1. 

                                                           
1 Figura retirada do website http://www.comsol.com/blogs/piezoelectric-materials-crystal-orientation-poling-direction/ 
(03/11/2015) 
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A Figura 2 facilita a compreensão da necessidade deste processo. Numa estrutura cristalina macroscópica (como é 

o caso das cerâmicas piezoelétricas) composta por várias células unitárias ou domínios de polarização [6], os dipolos 

elétricos encontram-se, por defeito, orientados de forma arbitrária. Assim, quando o material é sujeito a uma tensão 

de natureza mecânica, cada dipolo sofre uma rotação que o desvia da sua orientação inicial de modo a minimizar a 

energia global mecânica e elétrica que se encontra armazenada no mesmo. Se inicialmente todos os dipolos se 

encontram aleatoriamente orientados, i.e., com uma polarização média nula, a rotação que sofrem pode não mudar 

de forma significativa a polarização macroscópica média do material, o que se traduz num efeito piezoelétrico 

negligenciável. É por esta razão que é vantajoso criar uma condição inicial dentro do material em que os dipolos se 

encontrem mais ou menos orientados na mesma direção (também chamada direção de poling). Enfatiza-se o “mais 

ou menos” da frase anterior, uma vez que, embora a maioria dos dipolos não retorne à sua orientação pré-poling 

devido a um efeito retentor causado pelas imperfeições microscópicas na rede cristalina, a distribuição de 

polarizações no material não se mantém exatamente orientada na direção de poling pretendida. É ainda possível 

reverter o poling realizado sobre um dado material piezoelétrico (retornar ao estado de polarização inicial) se este 

for sujeito a um campo elétrico de igual magnitude e de orientação contrária ao aplicado em primeiro lugar. Esta 

reversão pode ainda ocorrer quando a temperatura da cerâmica ultrapassa a temperatura de Curie do material, uma 

propriedade material que corresponde à temperatura crítica a partir da qual as propriedades magnéticas 

permanentes se perdem [7]. 

Armado com novas técnicas de produção e materiais, o período correspondente à segunda geração de piezoelétricos 

aumentou drasticamente o número de aplicações tecnológicas deste fenómeno conhecidas até então. São 

exemplos: 

• Sonares com melhor performance, graças à implementação de novas geometrias como esferas e cilindros, 

apenas compatíveis com o método de produção de cerâmicas; 

• Cartuchos fónicos em cerâmica: o design de circuitos foi simplificado por estes elementos emissores com 

um custo reduzido; 

• Sistema de ignição piezoelétrico: um sistema de ignição para motores monocilíndricos que gera uma faísca 

através da compressão de uma peça piezoelétrica; 

• “Sonoboia” (combinação das palavras “sonar” e “boia”): uma boia/hidrofone sensível que permite ouvir e 

transmitir ondas de rádio utilizada na monitorização de navios; 

• Microfones mais sensíveis e de dimensões reduzidas, que se tornaram a regra em vez da exceção; 

• Transdutores acústicos tonais de cerâmica: transdutores tonais pequenos, de baixa potência e voltagem 

que consistiam num laminado composto por um disco cerâmico e um disco metálico; 

• Relés (relays, em inglês): construíram-se e estudaram-se vários interruptores eletrónicos de atuação rápida. 

A maior parte destas novas adições foi desenvolvida por empresas particulares (maioritariamente nos Estados 

Unidos) numa atmosfera de secretismo, característica em tempos de guerra. Este facto, associado à estratégia 
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empresarial conivente com assegurar patentes e manter os processos de fabrico industrial ocultos (uma vez que, 

embora desenvolver materiais piezocerâmicos não fosse uma tarefa trivial, estes eram extremamente fáceis de 

replicar quando o processo era conhecido), manteve o crescimento da oportunidade de mercado significativamente 

atrasado em relação ao progresso tecnológico a que se assistia. 

Uma feliz exceção a esta prática comum foi o Japão. Em 1951, indo contra a política sigilosa levada a cabo pela maior 

parte das entidades, várias empresas e universidades japonesas formaram uma “cooperativa competitiva” 

denominada Barium Titanate Application Research Committee, visando a partilha livre de informação e o objectivo 

comum do progresso. No período compreendido entre 1965 e 1980 o Japão viu a sua recompensa na forma da 

liderança na área da tecnologia piezoelétrica, desenvolvendo novos materiais que rivalizavam com os das grandes 

empresas, tendo a vantagem académica acrescida de não se encontrarem patenteados. Este desenvolvimento, por 

sua vez, foi de encontro à necessidade crescente de componentes eletrónicos em aparelhos como televisões, rádios 

e outros equipamentos de comunicação. 

O exemplo do sucesso comercial do Japão foi decisivo na renovação do esforço de outras nações em desenvolver 

novos e melhores produtos piezocerâmicos, promovendo a simbiose entre instituições académicas e empresariais. 

Com o avançar do tempo, novas aplicações foram descobertas e o mercado desta indústria cresceu, com dispositivos 

como alarmes de fumo, transdutores ultrassónicos e filtros que fazem uso de ondas acústicas superficiais conhecidos 

como SAW filters [4]. 

Na última década, o foco da investigação e desenvolvimento das aplicações da piezoeletricidade tem sido a 

construção de componentes eletrónicos, desde atuadores a sensores variados, que satisfaçam a necessidade 

crescente de eficiência e velocidade de um mundo digital. Existe, no entanto, uma outra aplicação que tem atraído 

a atenção de vários investigadores, a recoleção de energia piezoelétrica (em inglês, piezoelectric energy harvesting). 

Note-se que, neste contexto (e até indicação contrária), o termo “energia” é utilizado para designar potência 

(indicativa da energia consumida num dado intervalo temporal, cuja unidade no Sistema Internacional é o Watt) e 

não a grandeza expressa em Joule. Esta tecnologia tem o potencial de revolucionar o conceito de energia renovável 

e é nela que este documento se vai centrar. 

A recoleção de energia pode ser definida como a conversão de energia disponível, mas não utilizada, em energia 

elétrica, sendo que esta pode ser utilizada prontamente ou armazenada para um uso posterior. Esta definição 

simples e concisa será elaborada na secção respeitante ao estado de arte e motivação deste trabalho.  

Apesar dos cristais e piezocerâmicas terem sido mais destacados até agora, convém relembrar que existem também 

outros tipos de material que exibem o fenómeno piezoelétrico, sendo que o seu uso está intrinsecamente ligado à 

aplicação considerada. No que toca a materiais piezoelétricos, existem três categorias principais diferentes nas quais 

os podemos agrupar (Figura 3):  
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O grupo dos cristais corresponde à primeira geração de materiais piezoelétricos, como já foi mencionado. Como 

qualquer material cristalino, podem ser monocristalinos ou policristalinos. O primeiro caso corresponde a uma rede 

cristalina contínua sem fronteira de grão, enquanto que o segundo apresenta uma estrutura formada por vários 

cristais com interrupções ou defeitos discerníveis na mesma [9]. Seja qual for o caso, estes cristais podem ser 

naturais ou sintéticos. São exemplos de cristais piezoelétricos naturais, para além do quartzo e turmalina já 

abordados, a sacarose (açúcar de mesa), o sal de La Rochelle, as famílias do tartarato de etilenodiamina (EDT) e do 

tartarato de potássio (DKT) e ainda um grupo de cristais ferroelétricos conhecido como a família das perovskitas 

(cuja fórmula química genérica é �), na qual se inserem o titanato de bário e o PZT (como sólido cristalino e não 

piezocerâmica) [8]. Como exemplo de cristal sintético tem-se a fresnoite sintética ( � � �) [10], entre outros 

cristais sinteticamente preparados que são análogos ao quartzo e a outros cristais naturais piezoelétricos. Dentro da 

classe dos cristais sintéticos ainda se pode isolar uma família de cristais de estrutura cristalina semelhante à da 

wurtzite e natureza semicondutora com propriedades piezoelétricas. A aplicação destes cristais (através da sua 

evaporação sob a forma de uma camada fina) corresponde principalmente aos geradores de sinais ultrassónicos de 

alta frequência. É o caso dos óxidos de berílio e de zinco (  e , respectivamente) [8]. 

Visto que o grupo das cerâmicas piezoelétricas já foi discutido com algum pormenor, distinguem-se dois tipos de 

material polimérico que podem ser piezoelétricos. Algumas substâncias orgânicas naturais como a borracha, lã, seda, 

cabelo e até o osso pertencem a esta categoria. Todavia, a magnitude do fenómeno piezoelétrico que estes materiais 

demonstram é apenas uma fração da dos materiais até aqui apresentados. Os piezopolímeros com aplicações de 

engenharia no mundo real correspondem na sua maioria aos que são sintetizados em laboratório. É o caso do PVDF, 

Materiais 
Piezoelétricos

Cristais

Naturais Sintéticos

Semicondutores

Cerâmicas Polímeros

Naturais ou Sintéticos

Figura 3 – Classificação dos diferentes tipos de materiais piezoelétricos. 

Monocristalinos 
ou Policristalinos 
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um polímero que apresenta um efeito piezoelétrico várias vezes superior ao do quartzo. Tem-se assistido ainda a 

um progresso notável na área da investigação dos polímeros piezoelétricos fabricados com o uso de copolímeros (o 

uso de mais que uma espécie de polímero no mesmo material). Um exemplo destes materiais é o copolímero 

P(VDF/TrFE), no qual a utilização destes dois polímeros cria um material com características mais vantajosas do que 

cada material em separado. Os polímeros piezoelétricos vêm na forma de uma camada fina, flexível e de rigidez 

reduzida, embora as suas propriedades sejam altamente dependentes da temperatura de operação. Estas 

propriedades tornam-nos ideais para aplicações como headphones e colunas altifalantes. Estes materiais são ainda 

aplicáveis a geradores ultrassónicos de sinais de alta frequência [8]. 

 

1.1.3 Definição 

A piezoeletricidade é a carga elétrica que se acumula em materiais como certos cristais, cerâmicas e polímeros em 

resposta a um estado de tensão aplicado nos mesmos. Esta palavra deriva do grego piezo ou piezein (πιέζειν), que 

significa “apertar” ou “pressionar”. 

O efeito piezoelétrico pode ser definido como uma interação eletromecânica linear entre os estados mecânico e 

elétrico. Este efeito, por sua vez, pode ser direto ou inverso (Figura 4) [11]. 

                   

(a)                                                                                            (b) 
Figura 4 – O efeito piezoelétrico direto (a) e inverso (b). De notar o sentido do vetor polarização , que determina o 

comportamento do material face a uma voltagem aplicada positiva ou negativa e a um estado de tensão ou compressão2.           

                                                           
2 Figura retirada do livro: Cochran, S., Nakamura, K. (2012), Ultrasonic transducers, Woodhead Publishing, Reino Unido. 
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O efeito piezoelétrico direto consiste na geração de carga elétrica quando se impõe a um material uma certa 

deformação através de um estado de tensão ou vibração. O efeito inverso, como seria de esperar, implica a 

deformação ou vibração do material como consequência de uma diferença de potencial aplicada no mesmo. Não se 

deve, contudo, confundir o efeito piezoelétrico inverso com a eletrostricção, um fenómeno elétrico mais geral que 

se observa em todos os materiais sólidos e que corresponde a uma pequena mudança de dimensões quando estes 

se encontram sujeitos a um campo elétrico. Enquanto a eletrostricção se exprime matematicamente numa 

dependência quadrática entre a extensão e o campo elétrico aplicado, o efeito piezoelétrico corresponde a uma 

dependência linear entre estas duas grandezas físicas [5]. Este fenómeno será ainda descrito com maior rigor 

matemático no Capítulo 2. 

 

1.2 Otimização 

 

A otimização matemática surge como uma ferramenta necessária à engenharia como resposta à crescente 

complexidade dos problemas que a mesma se propõe a resolver. Projetos cada vez mais multifacetados que 

abrangem diferentes ramos científicos são hoje uma realidade que implica a ocorrência de objetivos muitas vezes 

contraditórios, assim como de inúmeras variáveis. Como tal, é relevante ter a capacidade de escolher o processo ou 

design mais eficiente que alcança um dado conjunto de objetivos, respeitando em simultâneo certos limites que não 

devem ser excedidos por razões inerentes ao projeto em si [12].  

Tome-se como exemplo o design de uma aeronave comercial. Trata-se de um produto final extremamente complexo 

que consiste em vários subsistemas bastante diferentes como estruturas, superfícies aerodinâmicas, componentes 

eletrónicos e propulsão, para mencionar apenas alguns. Se para a equipa responsável pela propulsão é desejável 

minimizar a resistência aerodinâmica total (o que se traduz numa potência necessária para locomover a aeronave 

tão baixa quanto possível), a parte responsável pela aerodinâmica visa não apenas a minimização da resistência, 

mas também a maximização do rácio entre a sustentação e a resistência produzidas pelas superfícies aerodinâmicas, 

o que pode corresponder a uma configuração que não implica a menor resistência aerodinâmica possível. Este é 

apenas um exemplo da necessidade de compromisso num projeto multidisciplinar que permita não a obtenção do 

conjunto de várias soluções localmente ótimas e globalmente incompatíveis, mas sim de uma solução ótima global 

que pode não ser a melhor possível para cada subsistema local. 

Graças a um desenvolvimento relativamente recente da capacidade de processamento de dados disponível, 

atualmente é possível realizar cálculos complexos e tratar um volume considerável de dados com alguma facilidade. 

Mesmo tendo em conta estes avanços notáveis, como um dado sistema por si só pode ter uma panóplia de 

configurações que, regra geral, envolvem um número elevado de variáveis, torna-se irrealista e 

computacionalmente dispendioso analisar todas as combinações possíveis de vários sistemas que se influenciam 

reciprocamente. Torna-se imperativa a introdução de um algoritmo diferente. 
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Esta maneira de encarar a resolução de problemas de engenharia resume o conceito de projeto ótimo. Esta 

abordagem difere do chamado projeto clássico convencional em alguns aspetos-chave (Figura 5). Enquanto o 

método convencional representa uma abordagem menos formal e mais baseada na experiência disponível e 

opiniões muitas vezes subjetivas, o método ótimo implica o desenvolvimento de uma função objetivo que mede o 

mérito de um design particular de forma mais objetiva, tendo em conta a informação até então obtida: 

 

 

 

 

Figura 5 – Comparação entre o método de design convencional (a) e o método de design ótimo (b)3. 

                                                           
3 Imagem adaptada do livro: Arora, J. S. (2004), Introduction to Optimum Design, Third Edition, Elsevier, Reino Unido. 
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Sim 

Não 

(a) (b) 

Fim do 
processo 

Formular o problema 
como um problema de 

otimização 
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Num problema de otimização, a função objetivo descreve a característica do sistema que se pretende maximizar ou 

minimizar, ou seja, o objetivo final da otimização. Contudo, o processo de otimização tem de respeitar certos fatores 

condicionantes conhecidos como constrangimentos ou restrições, sendo que estes podem, de uma forma geral, ser 

representados quantitativamente. Também é necessária a identificação das variáveis de projeto, os parâmetros que 

influenciam direta ou indiretamente a função objetivo e se vão alterar iterativamente para que esta possa ser 

avaliada [12]. 

 

1.3 Motivação e state of the art  

 

O conceito de recoleção ou reaproveitamento de energia consiste na extração, conversão e armazenamento de 

pequenas quantidades de energia do meio ambiente através de múltiplas fontes energéticas. Estas fontes 

energéticas disponíveis são sobretudo providenciadas na forma de luz ambiente (iluminação natural ou artificial), 

frequências de rádio ambiente e fontes térmicas (calor) ou mecânicas (forças, pressões e vibrações) [13]. A eficiência 

de dispositivos que capturam estas quantidades vestigiais de energia do seu ambiente tem vindo a aumentar com o 

desenvolvimento de novos materiais, configurações e métodos de produção [14]. 

As aplicações dos recoletores de energia piezoelétrica, abreviados na sigla PEH (Piezoelectric Energy Harvester), 

ainda se encontram maioritariamente na fase de desenvolvimento, embora alguns modelos já se encontrem 

comercialmente disponíveis. Existe muito debate na comunidade científica quanto à eficiência e ao desempenho 

que são esperados desta tecnologia nos anos vindouros. A validação destas afirmações não é algo que se tenha 

conseguido atingir facilmente, sobretudo devido à falta de um método de avaliação e categorização objetivo e 

amplamente aceite. Os investigadores e as empresas que estudam estas aplicações tendem a focar-se nos cenários 

que exibem o desempenho ótimo do seu dispositivo, exagerando ou simplesmente ignorando por vezes o realismo 

das suas suposições relativamente às condições operativas do mesmo [15]. 

Mesmo assim, os PEHs têm sido alvo de atenção pela parte de vários ramos da engenharia, incluindo o aeroespacial, 

especialmente na última década, devido às vantagens que estes apresentam, como alta densidade de potência, 

simplicidade arquitetónica, baixo custo de implementação e escalabilidade [16], constituindo assim uma forma 

promissora de alimentar pequenos componentes e sensores eletrónicos, comuns e essenciais na aeronáutica. É esta 

escalabilidade que dá a vantagem aos materiais piezoelétricos face a sistemas convencionais eletromagnéticos, que 

requerem o uso de ímanes e bobines de grandes dimensões, o que torna a sua miniaturização e implementação em 

aplicações onde o tamanho e peso são fortes condicionantes difíceis [15]. Como resultado, o número de estudos e 

trabalhos de investigação sobre o tema da recoleção de energia piezoelétrica publicados entre 2003 e 2013 

representa mais que o dobro do número de publicações sobre as suas homólogas eletromagnética e electroestática 

no mesmo espaço de tempo [16] (Figura 6): 
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Figura 6 – Número de publicações sobre recoletores de energia piezoelétricos, eletromagnéticos e eletrostáticos no website 
Web of Science entre 2003 e 20134. 

O estado de arte destes mecanismos pode ser dividido em quatro categorias distintas de acordo com a escala do seu 

dimensionamento: macro-escala, meso-escala, micro-escala (também referida como escala MEMS) e ainda a nano-

escala. Embora não exista nenhum tipo de limite específico que defina estas classes, entendem-se por dispositivos 

do tipo MEMS aqueles que são construídos através de técnicas de fotolitografia estandardizadas, enquanto que 

aparelhos assemblados manualmente pertencem à macro e meso-escala. A tecnologia piezoelétrica pode ser ainda 

implementada a uma escala nanométrica recorrendo ao uso de nanofibras piezoelétricas [16].  

Exemplos ao nível da macro-escala incluem o uso de superfícies piezoelétricas no chão para gerar energia na estação 

de Tóquio, implementada pela East Railway Company em 2006. Foi reportado que a superfície de 6m2 gerou uma 

energia máxima de 10kW·s. Também se refere a integração de geradores piezoelétricos sob uma extensão de 

autoestrada de 10m em Israel por parte da parceria entre a Innowattech e a Technion Israel em 2009. O relatório 

sobre esta configuração indica uma potência média aproveitada de 2000W.  

No domínio da meso-escala, os PEHs podem ser empregues como carregadores de bateria nas mais variadas áreas, 

tal como a industrial, doméstica e militar (as quais são transversais à aeronáutica), apresentando ainda a 

possibilidade de integração em dispositivos portáteis e vestíveis [14]. Na área dos sistemas sem fios (nomeadamente 

                                                           
4 Imagem adaptada do artigo: Toprak, A., Tigli, O. (2014), Piezoelectric energy harvesting: State-of-the-art and challenges, Applied 
Physics Reviews 1-031104, AIP Publishing. 

Número de Publicações na Web of Science 

Eletrostática Eletromagnetismo Piezoeletricidade 
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redes e sensores), esta forma de reaproveitar energia afigura-se especialmente atraente, uma vez que os custos de 

manutenção devido à verificação e substituição de baterias são bastante significativos. Assim, esta tecnologia tem o 

potencial para ter implicações tremendas no universo dos aparelhos móveis, que depende fortemente do uso de 

baterias e da sua inevitável recarga, sendo que esta poderia passar a evitável ou pelo menos ser significativamente 

atrasada. A utilização de PEHs para este fim foi proposta inicialmente por Umeda et al. em 1996. No seu trabalho, 

estes autores salientam o facto de que uma parte significativa dos dispositivos móveis se encontra sujeita a impactos 

mecânicos durante o seu transporte, sendo que esta energia poderia ser convertida em energia elétrica utilizável. O 

uso de recoletores piezoelétricos que operam em modo de ressonância também tem sido estudado extensivamente. 

A arquitetura mais comum para este tipo de configuração consiste numa viga apoiada numa das suas extremidades. 

Estes sistemas consistem tipicamente numa viga fina fixa numa extremidade e com uma massa inercial presa à outra. 

A estrutura é então fixada a um corpo, que se encontra num estado de vibração, através da extremidade 

constrangida, de modo a acoplar as vibrações desta ao conjunto viga-massa. A oscilação resultante é então 

convertida para um sinal de corrente alterna pelo material piezoelétrico integrado na viga [16] (Figura 7): 

                                                

Figura 7 – Esquema de um recoletor piezoelétrico de vibrações com uma viga fina encastrada numa das extremidades5.  

Embora a arquitetura descrita permita obter tensões apreciáveis a troco de uma força aplicada de intensidade 

reduzida, ela não é compatível com aplicações em que existe uma pressão aplicada na estrutura. Em 2003, Kim et 

al. investigaram a possibilidade de recoletar energia proveniente de pressão utilizando uma estrutura em forma de 

diafragma (um disco fino). O seu estudo da distribuição de tensões num diafragma circular encastrado levou à 

sugestão de uma nova distribuição de polarizações no material, de modo a maximizar a energia elétrica produzida 

[16] (Figura 8): 

                                                           
5 Imagem adaptada do artigo: Bowen, C. R. et al. (2014), Piezoelectric and ferroelectric materials and structures for energy 

harvesting applications, Energy & Environmental Science, DOI: 10.1039/c3ee42454e. 

Vibração da 
base 

Força aplicada 

Massa 
inercial 
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Figura 8 – À esquerda: deflexão de uma estrutura em diafragma numa operação em modo de pressão; este tipo de 
carregamento causa diferentes tipos de tensão (i.e., positiva e negativa) na camada superior, dependendo da localização (a). À 

direita: protótipos de PEHs em diafragma com diferentes distribuições de polarização (b)6. 

Esta configuração corresponde à que será estudada neste documento, e apresenta várias vantagens face à 

convencional viga encastrada, como será explicado na definição do problema proposto. A estrutura em diafragma 

foi inicialmente proposta por Umeda et al. em 1996 como um meio para converter a energia cinética proveniente 

de um impacto em energia elétrica. Outros investigadores com publicações sobre esta montagem particular de PEH 

incluem Horowitz et al. (2006) e Khuene et al. (2008). 

Outro campo emergente de aplicações dos PEHs é o dos sistemas biomédicos, onde a energia reaproveitada com 

simples unidades piezoelétricas pode ser utilizada na implementação de sistemas de entrega de medicamentos ou 

ainda em sensores táteis [14]. Os primeiros exemplos de dispositivos PEH de meso-escala foram propostos como 

fontes de potência para pacemakers em 1960. Estes aparelhos aproveitavam a expansão da artéria aorta durante o 

ciclo de movimentos sistólicos/diastólicos do coração como fonte de energia mecânica para ser transformada em 

energia elétrica. Em 1984, Hausler e Stein fabricaram um dispositivo implantável usando uma película de PVDF e um 

conversor, com o intuito de recoletar a energia do movimento das costelas de um cão durante o processo de 

respiração [14,16]. 

O alto nível de integração que as tecnologias modernas de fabrico em MEMS permitem possibilitam a construção 

monolítica de sistemas completos de sensores em chips de dimensões características menores que o centímetro 

(Figura 9). A dimensão e custo unitário reduzidos destes dispositivos aumentam a importância da performance das 

baterias no tamanho e custo globais do sistema. Com este objetivo em mente, o número de estudos publicados 

sobre o tema de PEHs que operam à escala MEMS tem aumentado consideravelmente na última década [16]. 

                                                           
6 Imagem adaptada do artigo: Toprak, A., Tigli, O. (2014), Piezoelectric energy harvesting: State-of-the-art and challenges, Applied 
Physics Reviews 1-031104, AIP Publishing. 
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Figura 9 – BOLT: exemplo de recoletor de energia piezoelétrico utilizado à escala MEMS criado em 2013 pela Cornell University 

NanoScale Science and Technology Facility7.  

O primeiro estudo sobre a utilização de camadas finas de PZT para aplicações energéticas em MEMS foi publicado 

por Jeon et al. em 2003, tendo o seu trabalho sido continuado e complementado por equipas como Marzencki 

(2005), Fang et al. (2006), Lee et al. (2007) e Elfrink et al. (2009), entre outros. O trabalho de investigação levado a 

cabo nesta escala foca-se sobretudo no aumento da qualidade do material e da gama de operabilidade, assim como 

na otimização da arquitetura dos sistemas para que se obtenha uma eficiência de conversão eletromecânica 

máxima. 

Tal como para a micro-escala, existe um forte interesse associado à investigação e desenvolvimento de materiais 

fabricados ao nível da escala nanométrica, de forma a fomentar nova tecnologia de PEHs e métodos de produção 

[17]. O fabrico destes materiais é tipicamente levado a cabo através de nanofibras obtidas com a síntese de materiais 

piezoelétricos. Os PEHs construídos com este tipo de material foram demonstrados pela primeira vez por Wang et 

al. no Georgia Institute of Technology, em 2006. Esta equipa cultivou nanofibras de óxido de zinco orientadas e 

dobradas com o auxílio de uma sonda condutora microscópica de força atómica (Figura 10) [16].  

 

Figura 10 – Imagem MEV ilustrativa da orientação aleatória de nanofibras de óxido de zinco sintetizadas no mesmo substrato. A 
imagem ampliada mostra um conjunto de nanofibras individuais com a estrutura cristalina hexagonal da wurtzite8. 

                                                           
7 Imagem retirada do website: http://www.21stcentech.com/gizmos-gadgets-microgen-develops-mechanical-energy-harvester/  
8 Imagem retirada do artigo: Toprak, A., Tigli, O. (2014), Piezoelectric energy harvesting: State-of-the-art and challenges, Applied 
Physics Reviews 1-031104, AIP Publishing. 
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O mesmo grupo de investigadores demonstrou que era possível sintetizar estas nanofibras em substratos flexíveis 

de plástico, o que poderia trazer várias vantagens para PEHs implantáveis. Como estas abordagens recentes indicam, 

a recoleção energética com uso de nanoestruturas é um campo prometedor com uma variada gama de aplicações 

[16]. 

Existem demasiados exemplos relevantes e atualmente aplicáveis da recoleção de energia piezoelétrica para 

mencioná-los a todos no presente texto. No ponto de viragem da história da piezoeletricidade em que a comunidade 

científica se encontra atualmente, a maior parte destas aplicações ainda é vista em segundo plano ao lado de 

tecnologias que aproveitam energias de natureza termoelétrica ou eletromagnética, ainda que estas tenham uma 

reputação de fiabilidade reduzida e de falta de consistência no volume energético produzido. 

Assim, não deve existir qualquer dúvida sobre o papel que a recoleção de energia ambiente, combinada com as 

características únicas dos materiais piezoelétricos, tem a desempenhar no futuro da produção energética. Esta 

tecnologia pode mudar a forma como tratamos problemas como a eficiência de virtualmente todos os dispositivos 

sujeitos a dissipação energética, especialmente por meios mecânicos (vibrações). 

Em termos mais concretos sobre a situação atual e futura das oportunidades de mercado para esta tecnologia, um 

relatório independente realizado pela IDTechEx prevê que o mercado dos PEHs sofra um crescimento dos 630 

milhões de euros avaliados em 2012 para 1300 milhões até 2017 e cerca de 4 mil milhões até 2021 [18]. Outro 

relatório mais conservador prevê que o mesmo mercado cresça até 130 milhões em 2018, embora estime o seu 

crescimento continuado para 620 milhões até 2022 [19]. Seja como for, um aspeto é claro: a recoleção de energia 

piezoelétrica deve continuar a ganhar volume de mercado num futuro próximo. 

A utilização de materiais piezoelétricos em estruturas aeroespaciais é uma realidade atual sendo as suas aplicações 

normalmente associadas a sensores e atuadores em diversos componentes. A possibilidade da sua utilização para a 

recoleção de energia é um campo com um potencial enorme de utilização em estruturas aeronáuticas, uma vez que 

existe uma grande disponibilidade de energia mecânica, sob a forma de vibrações estruturais, o que poderá permitir 

o seu reaproveitamento para utilização em sensores e/ou atuadores que sejam autónomos, do ponto de vista 

energético. Neste contexto o trabalho insere-se naturalmente no ramo de Aeronaves do Mestrado integrado em 

Engenharia Aeroespacial e visa ser um contributo nessa direção de desenvolvimento. 

 

1.4 Objectivos 

 

O objetivo principal desta tese passa pelo desenvolvimento de um modelo computacional capaz de otimizar as 

propriedades materiais e a geometria de uma placa circular piezoelétrica, de forma a maximizar a diferença de 

potencial elétrico da mesma, medida em circuito aberto.  
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Para este efeito, utilizam-se dois algoritmos de otimização distintos, Simulated Annealing e Pattern Search, 

integrados com um software de elementos finitos através de uma interface desenvolvida em Matlab. Para além de 

se testarem dois otimizadores, ainda se aborda a natureza do material piezoelétrico como monocristalina e, 

posteriormente, policristalina, sendo que, para o segundo caso, adiciona-se à estrutura de programas utilizados um 

homogeneizador, que permite a obtenção das propriedades materiais desejadas. 

Embora se tenha desenvolvido todo o modelo computacional em torno de um recoletor piezoelétrico com uma 

configuração específica, o código final foi construído de uma maneira suficientemente genérica e fácil de editar que 

permita a sua adaptação futura a estruturas com morfologias diferentes, com outros constrangimentos, materiais 

ou até um número diferente de zonas independentes de polarização. 

 

1.5 Organização do documento  

 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos principais. Correspondendo o primeiro destes 

capítulos à secção introdutória, como se pôde ver, segue-se o aprofundamento de conceitos e teorias físicas e 

matemáticas no Capítulo 2, nos quais se baseou o trabalho desenvolvido. O terceiro capítulo diz respeito ao tema 

da otimização, do ponto de vista do design ótimo como uma ferramenta de engenharia, sendo apresentada a 

formulação dos problemas a que se pretendem dar uma solução, assim como os diferentes algoritmos considerados 

para o fazer. 

O Capítulo 4 assume a posição central neste documento, uma vez que trata todo o modelo computacional criado e, 

posteriormente, implementado. Abordam-se os diferentes softwares utilizados para resolver os problemas 

propostos, e também as várias fases de desenvolvimento que fizeram parte da conceção do programa final. Uma 

vez estabelecido o funcionamento deste programa, apresentam-se os resultados finais no Capítulo 5, assim como os 

preliminares, sendo que os últimos advieram de estudos realizados às diferentes componentes da última versão do 

código completo. Neste capítulo, interpretam-se ainda os resultados obtidos, para além de se compararem os dois 

casos distintos considerados, assim como a aptidão mostrada por cada algoritmo otimizador testado. 

O sexto e último capítulo desta tese corresponde à exposição das conclusões que resultaram do trabalho 

desenvolvido, fazendo-se também menção das possibilidades relacionadas com a continuação do mesmo no futuro. 

Referem-se ainda os apêndices que se encontram no fim do documento, cuja consulta é aconselhada quando 

solicitada, de modo a melhor compreender aspetos ligados ao funcionamento integral do código, sistemas de 

notação e a outras convenções adotadas. 

  



18 

 

2. CONSIDERAÇÕES 

Este capítulo pretende abordar com maior formalismo as considerações e convenções adotadas ao longo deste 

projeto. Introduzem-se as leis constitutivas e equações de estado que descrevem o fenómeno da piezoeletricidade, 

e formula-se ainda o problema de elementos finitos. Também se trata a homogeneização de propriedades materiais 

não homogéneas no âmbito de um problema de piezoeletricidade. 

 

2.1 Leis constitutivas linearizadas da piezoeletricidade 

 

A teoria linearizada da piezoeletricidade assenta na premissa de que a deformação do corpo, e, consequentemente, 

os gradientes do campo de deslocamentos, são infinitesimais [20], i.e.: 

               (2.1) 

O mesmo é verdadeiro para o campo elétrico: 

�
��

���
                   (2.2) 

Assim, na teoria linearizada da piezoeletricidade, é possível admitir que a densidade de entalpia elétrica toma a 

forma de: 

             (2.3) 

Sendo a relação constitutiva definida por: 

� �
                                                                   (2.4) 

Fazendo uso das equações (2.3) e (2.4), juntamente com a relação �	 �! �� 	! (em que  representa o delta 

de Kronecker), obtém-se: 

                 (2.5) 

               (2.6)  

Estas duas equações lineares formam as leis constitutivas que caracterizam o comportamento linear de um material 

piezoelétrico [21]. 
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2.2 Forma tridimensional das equações constitutivas linearizadas 

 

Para definir o comportamento piezoelétrico dos materiais, é necessário conhecer as equações de estado que o 

descrevem. A partir deste ponto, a notação utilizada será consistente com a norma ANSI/IEEE 176-1987. No 

Apêndice A podem-se encontrar mais informações relativamente às diferenças e conversões entre os diferentes 

sistemas de notação encontrados ao longo deste trabalho, assim como sobre a notação de Voigt. 

A fim de introduzir as várias grandezas físicas, pode ser útil começar por considerar um modelo unidimensional. 

Assim, para um material dielétrico não-piezoelétrico, o deslocamento elétrico  é definido como: 

       (2.7) 

em que  é a permissividade e  o campo elétrico. A polarização elétrica  causada pela extensão  imposta pode 

ser expressa como: 

                    (2.8) 

onde  é a constante piezoelétrica definida em termos da tensão (esta constante também pode ser definida em 

termos da extensão, como será visto mais à frente). Combinando (2.7) com (2.8) obtém-se: 

     (2.9) 

em que " é a permissividade medida a extensão constante. 

Para um material sólido elástico convencional, a lei de Hooke estabelece uma relação linear entre tensão, , e 

extensão, , da seguinte forma: 

                  (2.10) 

em que  é a rigidez do material. A tensão adicional que advém da natureza piezoelétrica do material exprime-se 

como: 

                                                                                     (2.11) 

Combinando as equações (2.10) e (2.11) obtém-se a seguinte expressão: 

            (2.12) 

onde #  é a rigidez avaliada num campo elétrico constante. 

Em conjunto, as expressões deduzidas para  e  nas equações (2.10) e (2.12) relacionam de forma inequívoca as 

propriedades elétricas e mecânicas dos materiais piezoelétricos: 
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                       (2.13) 

Ao conjunto de equações (2.13) dá-se também o nome de forma de tensão. No entanto, esta relação pode ainda ser 

descrita em termos da flexibilidade (compliance na literatura inglesa) e passando a constante piezoelétrica para o 

tipo que é expresso em termos de extensão, ou seja, a forma de extensão:   

                       (2.14) 

Repare-se que, nesta forma, a permissividade refere-se à grandeza avaliada a tensão constante. As permissividades 

a extensão e a tensão constante relacionam-se da seguinte forma: 

                 (2.15) 

A relação entre os coeficientes piezoelétricos em tensão, , e em extensão, , é dada por: 

                   (2.16) 

Até aqui, a análise apresentada tem sido levada a cabo para o caso 1D. Contudo, a piezoeletricidade é um fenómeno 

tridimensional em que os materiais utilizados para aplicações práticas não são, regra geral, isotrópicos. Assim sendo, 

as equações constitutivas devem ser generalizadas de forma a exprimir explicitamente os efeitos 3D do efeito 

piezoelétrico. 

Voltando ao sistema (2.13), em primeiro lugar é necessário redefinir tensão e extensão como tensores de segunda 

ordem: 

,         (2.17) 

Nestes tensores, o primeiro índice refere-se à face dum cubo normal às direções ,  e , sendo que o 

segundo índice se refere à direção segundo a qual a tensão ou extensão se desenvolve. Assim, as entradas 

representadas genericamente por 

 e 

 ( ) tratam tensões e extensões aplicadas na direção normal à 

face em questão, enquanto que �
 e �
 ( ) representam tensões e extensões de corte. Uma vez que se 

assume o equilíbrio estático do material piezoelétrico: 

,                    (2.18) 

e, por definição: 

,                    (2.19) 
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Esta simetria significa que, para cada um dos tensores de segunda ordem, existem apenas seis entradas 

independentes. Tendo este facto em conta, assim como o desejo de simplificar a notação, a tensão  pode ser 

rescrita na forma vetorial recorrendo à notação de Voigt (ver Apêndice A): 

                (2.20a) 

em que 

                                     (2.20b) 

       

e o sobrescrito  representa a operação matricial de transposição. Repete-se o mesmo procedimento para o tensor 

das extensões: 

                  (2.21) 

O campo elétrico  e o deslocamento elétrico  são vetores de três elementos (três possíveis direções espaciais): 

,            (2.22) 

Mais uma vez, salienta-se que o índice numérico se refere ao sistema de coordenadas ,  e , respectivamente. 

Utiliza-se a representação transposta dos vetores por motivos de economia de espaço. 

Temos assim que o sistema descrito em (2.13) passa a ser representado na notação condensada (também conhecida 

por notação de Voigt) por [11]: 

         (2.23) 

 encontrando-se assim definida a matriz eletroelástica completa. O mesmo processo poderia ser realizado para a 

forma em extensão, mas julga-se suficiente apresentar a forma em que o problema será efetivamente resolvido. No 

entanto, como será abordado na secção respeitante à modelação computacional do problema físico, esta matriz 

pode apresentar vários termos nulos devido à existência de simetrias materiais [11].  
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2.3 Formulação genérica do problema de elementos finitos 

 

O estudo de sistemas físicos origina muitas vezes equações diferenciais às derivadas parciais que não podem ser 

resolvidas analiticamente ou que simplesmente não têm uma solução analítica exata devido à complexidade das 

condições de fronteira aplicadas ou do próprio domínio do problema. De forma a levar a cabo um estudo detalhado 

e tão realístico quanto possível, torna-se necessário usar um método numérico para resolver o problema, como o 

método dos elementos finitos. Este método consiste na aplicação prática de princípios variacionais clássicos a 

subdomínios simples chamados elementos finitos (EF), que se encontram ligados entre si através de um número 

finito de pontos, chamados nós. 

Os princípios fundamentais da resolução de um problema mecânico simples usando o método dos elementos finitos 

são os seguintes [1]: 

• O meio contínuo é dividido num número finito de elementos com uma forma geometricamente simples; 

• Estes elementos encontram-se ligados através de um número finito de nós; 

• As incógnitas do problema correspondem aos deslocamentos destes nós; 

• Utilizam-se funções de interpolação polinomiais para descrever o campo de deslocamentos desconhecido 

em cada ponto dos elementos em relação ao valor nodal da grandeza; 

• As forças aplicadas na estrutura são substituídas por um sistema de forças equivalente aplicado nos nós. 

Estes princípios fundamentais podem ser estendidos para o caso da piezoeletricidade linear. Neste caso, as equações 

diferenciais que se pretendem resolver são as seguintes: 

�,  ,�

       (2.24) 

As primeiras quatro expressões apresentadas em (2.24) correspondem, por ordem, à equação do movimento, 

relação extensão-deslocamento, equação de carga e relação campo elétrico-potencial elétrico. As duas últimas 

expressões representam as relações constitutivas (2.5) e (2.6), já abordadas. Destaca-se que na notação indicial se 

utiliza a convenção de soma (notação de Einstein). 

No entanto, para que o sistema de equações (2.24) possa ser resolvido, é necessário especificar as condições de 

fronteira para o problema proposto. Considere-se o volume genérico representado na Figura 11: 
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Figura 11– Corpo piezoelétrico genérico e respetiva partição superficial.  representa a normal unitária exterior de  9. 

As partições da superfície  que delimita o volume  do corpo piezoelétrico genérico apresentado assumem-se da 

seguinte forma: 

           (2.25) 

Na Figura 11 e na expressão (2.25), % é a parte de  na qual se encontra prescrito um deslocamento mecânico e & 

a parte com um carregamento mecânico imposto. De forma semelhante, � representa a partição da superfície 

global em que se aplicou uma condição de elétrodo, i.e., uma região onde o potencial elétrico é função exclusiva do 

tempo e ' a parte onde se especifica a condição de fluxo elétrico. Como condições de fronteira mecânicas 

prescreve-se um deslocamento ( na superfície %, assim como uma tração ) em &. Da parte elétrica tem-se um 

potencial elétrico   invariante no espaço prescrito na parte de  sujeita à condição de elétrodo ( ), enquanto que 

na porção não sujeita à condição de elétrodo se verifica um fluxo elétrico nulo, em virtude de não existir carga 

elétrica superficial: 

, em                                (2.26) 

Salienta-se ainda que, por se considerarem elétrodos extremamente finos, a formulação apresentada não conta com 

o efeito mecânico dos mesmos [20]. As equações de equilíbrio que definem o problema em questão serão 

apresentadas no Capítulo 4. 

 

2.4 Homogeneização das propriedades materiais 

 

Neste trabalho são cobertas duas abordagens distintas para a caracterização material da cerâmica piezoelétrica 

considerada, uma vez que este material pode ser tratado como sendo composto por uma estrutura cristalográfica 

mono ou policristalina. O caso monocristalino corresponde a considerar que se está a modelar um material em que 

                                                           
9 Imagem retirada do livro: Yang, J. (2005), An Introduction to the Theory of Piezoelectricity, Springer, EUA. 
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as propriedades materiais são homogéneas à partida. Assim, definindo o conjunto que corresponde aos ângulos de 

Euler  (ver Apêndice B) como constante em todo o domínio piezoelétrico, não é necessário qualquer 

elaboração ou consideração adicional sobre a microestrutura do material. O mesmo não acontece para o caso 

policristalino. 

A homogeneização permite o cálculo de propriedades materiais efetivas de um material simultaneamente complexo 

e periódico. Entendem-se por materiais periódicos aqueles que são compostos por uma repetição periódica de 

células unitárias. A teoria da homogeneização aplicada à piezoeletricidade foi desenvolvida por Telega (1990) e Galka 

et al. (1992). 

Tendo em conta o processo-base de homogeneização, a célula unitária é definida como � � �  

e as funções materiais �	�!
# , �	� e �	

"  assumem-se periódicas em : 

            (2.27) 

 

com , em que  é um parâmetro de valor reduzido que representa a microescala em que as 

propriedades materiais se alteram (escala da microestrutura). 

Expandindo o deslocamento  e o potencial elétrico  assintoticamente, obtém-se: 

         (2.28) 

 

onde apenas foram considerados os termos de primeira ordem. � e � são periódicos em . 

As equações (2.28) e propriedades (2.27) são então substituídas na função de energia para o meio contínuo 

piezoelétrico, dada por [22,23]: 

 

 

 

em  que �	  é a extensão mecânica, 
�*

���
 o gradiente elétrico, � representa as forças atuantes no corpo, � a tração 

superficial e + as cargas elétricas de superfície presentes. 

Após esta substituição e a aplicação da teoria de análise assintótica, é possível extrair as equações macro e 

microscópicas. Devido à linearidade do problema, pode-se assumir que: 

(2.29) 
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� �

,

-
      (2.30) 

�

,

-
  

em que �

(�
)
 é o deslocamento característico da célula unitária, (�)  o potencial elétrico característico 

e (�
)  e �

(�)
 são funções de acoplamento características. Estas funções constituem a solução do 

problema que se pretende resolver [24], sendo também periódicas em . �

(�
)
 e �

(�)
 pertencem a 

./0
� , enquanto (�
)  e (�)  pertencem a ./0 , em que: 

 toma valores iguais em lados opostos de                  (2.31) 

                 (2.32) 

As expressões (2.31) e (2.32) correspondem às condições de periodicidade que se devem verificar na célula unitária. 

Substituindo (2.30) na equação da microestrutura e resolvendo, obtêm-se os dois sistemas seguintes: 

 

 

Encontrando-se resolvidos os problemas locais definidos por (2.33) e (2.34), é agora possível determinar as 

propriedades homogeneizadas, dadas por [25]: 
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(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 
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As equações (2.35) apenas têm uma solução analítica para os casos mais simples, como a célula unitária 

unidimensional. Para células unitárias mais complexas, esta solução pode ser obtida recorrendo ao método dos 

elementos finitos, como será discutido no capítulo 4. 
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3. OTIMIZAÇÃO 

O presente capítulo trata os aspetos ligados à formulação e resolução dos problemas de otimização propostos. 

Aborda-se todo o processo da construção destes problemas, desde a sua formulação ao tipo de algoritmo empregue. 

 

3.1 Formulação dos problemas de otimização 

 

A formulação de problemas de design ótimo prende-se com a tradução da descrição de um objetivo geral para um 

problema matemático bem definido. Esta definição considera-se concluída quando as variáveis de projeto, os 

constrangimentos das mesmas e a função objetivo se encontram estabelecidos [12]. 

 

3.1.1  Objectivo 

Como já foi referido, pretende-se maximizar o valor absoluto da diferença de potencial elétrico observada entre as 

duas faces de uma placa circular piezoelétrica em circuito aberto. Embora um problema de otimização possa 

frequentemente envolver vários objetivos, no caso presente apenas o potencial elétrico será considerado como a 

grandeza da qual depende a função objetivo. Assim, é necessário determinar que variáveis inerentes ao problema 

físico influenciam a diferença de potencial elétrico verificada na placa, cujas zonas do material piezoelétrico se 

encontram esquematizadas na seguinte figura: 

 

Figura 12 – Geometria do recoletor piezoelétrico. Existe uma condição de elétrodo imposta na face superior (visível) e na 
interface material piezoelétrico/substrato. 

Zona Interior 

Zona Exterior 
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3.1.2  Identificação das variáveis de projeto e dos constrangimentos 

Por se considerarem duas abordagens diferentes para a modelação do material piezoelétrico, existem dois 

problemas de otimização que, embora distintos, partilham o mesmo objetivo de otimizar a diferença de potencial 

produzida pela placa circular, quando em circuito aberto. Esta distinção reside na combinação específica de variáveis 

de projeto que se pretendem explorar de forma iterativa no processo de otimização, como será visto de seguida. 

 

3.1.2.1  Caso 1: Material monocristalino 

Assumindo que as propriedades base do material considerado não se alteram, são as polarizações das zonas interior 

e exterior, assim como a influência de cada zona, que vão alterar o valor do potencial elétrico obtido e, por 

conseguinte, constituem o aspeto que se pretende variar. 

Como foi introduzido no Capítulo 2, modelar um material piezoelétrico como sendo monocristalino corresponde a 

tratar as propriedades e polarizações materiais como homogéneas à partida. Assim sendo, é suficiente definir os 

três ângulos de Euler que determinam a polarização do material (ver Apêndice B). O facto de se considerarem duas 

regiões concêntricas distintas e independentes na camada piezoelétrica define o número final de variáveis de projeto 

(Figura 13): 

• Três ângulos de polarização para a zona interior da camada piezoelétrica: � � � ; 

• Três ângulos de polarização para a zona exterior da camada piezoelétrica: 6 6 6 ; 

• Rácio entre o raio interno e externo das zonas da camada piezoelétrica: . 

 

Figura 13 – Representação visual das variáveis de projeto para o caso monocristalino. O expoentes  e  indicam se as variáveis 
se referem à zona interior ou exterior da placa circular, respetivamente.  
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Cada conjunto de ângulos de Euler corresponde assim a uma rotação das propriedades materiais base que são dadas 

na forma matricial, i.e., a rigidez elástica, coeficientes piezoelétricos e a permissividade elétrica. Esta rotação é 

realizada no Abaqus de forma indireta através da criação de um sistema de coordenadas auxiliar local, 

correspondente ao valor dos três ângulos de rotação, no qual são representadas as referidas propriedades base.  

Uma vez que se consideram duas regiões distintas, a interior e a exterior, existem na verdade seis variáveis de 

projeto que dizem respeito à polarização do material. O rácio de raios, por outro lado, é uma variável de projeto 

geométrica, que influencia a proporção entre as áreas da zona interior e exterior.  

É necessário ainda definir os valores limite que estas variáveis podem tomar. Estes valores correspondem aos 

constrangimentos do problema de otimização: 

• Os ângulos � � 6 e 6 tomam valores, em radianos, entre ; 

• Os ângulos � e 6 tomam valores, em radianos, entre ; 

• O rácio  toma valores adimensionais entre  (variável discreta). 

É importante salientar que, enquanto a natureza das variáveis de polarização é contínua, o rácio de raios apenas 

pode variar discretamente em incrementos de  entre os dois valores limite. A diferença deve-se a uma limitação 

da malha de elementos finitos quando esta é gerada automaticamente pelo Abaqus. Quando se permitiu que este 

aspeto da geometria da placa circular variasse livremente de forma contínua, verificou-se que existia o risco de criar 

malhas com elementos distorcidos de fraca qualidade, o que aborta a execução da análise de elementos finitos e, 

por conseguinte, interrompe o processo de otimização.  

Julga-se assim esta alteração como simultaneamente necessária e sem influência relevante para os resultados finais, 

uma vez que o domínio de valores se encontra dividido em intervalos suficientemente pequenos. Refere-se ainda 

que a discretização desta variável de projeto é realizada sem o conhecimento do otimizador, ou seja, após a 

atribuição de um valor aleatório à variável segundo um domínio contínuo, esta é posteriormente discretizada por 

uma função auxiliar criada no Matlab que arredonda o valor de entrada para um valor aceitável no domínio discreto 

desejado. É este valor discretizado que entra na simulação de elementos finitos, e este facto deve ser tido em conta 

pelo utilizador do programa final em ambos os casos considerados. 

 

3.1.2.2  Caso 2: Material policristalino 

Considerar o material policristalino adiciona uma natureza probabilística às variáveis de polarização discutidas até 

aqui. Neste caso, os ângulos de polarização não correspondem a valores individuais para cada zona, mas sim a 

distribuições normais de ângulos nos elementos de volume representativo da microestrutura do material. Estas 

distribuições são então introduzidas num programa que resolve as equações (2.35) e calcula as propriedades 
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homogeneizadas. Como qualquer outra distribuição normal, estes conjuntos de valores são determinados por um 

valor médio e um desvio padrão, para cada ângulo de polarização.  

Assim, as variáveis de projeto para este caso passam a ser as seguintes (Figura 14): 

• Três ângulos médios de polarização para a zona interior da camada piezoelétrica: 78
�

78
�

78
� ; 

• Um desvio padrão correspondente aos ângulos que definem a polarização da zona interior da camada 

piezoelétrica: �; 

• Três ângulos médios de polarização para a zona exterior da camada piezoelétrica: 78
6

78
6

78
6 ; 

• Um desvio padrão correspondente aos ângulos que definem a polarização da zona exterior da camada 

piezoelétrica: 6; 

•  Rácio entre o raio interno e externo das zonas da camada piezoelétrica: . 

 

Figura 14 – Representação visual das variáveis de projeto para o caso policristalino. Os índices  simbolizam o valor médio das 
distribuições geradas e  o seu desvio padrão. 

A implementação computacional deste problema de otimização é razoavelmente mais complexa do que para o 

anteriormente descrito, como será visto no Capítulo 4. Para cada par composto por um valor médio e um desvio 

padrão gera-se um ficheiro que contém a distribuição normal do ângulo em questão. O programa responsável pela 

homogeneização das propriedades materiais requer, portanto, três destes ficheiros e quatro variáveis definidas para 

cada zona, o que perfaz um total de oito variáveis de projeto relacionadas com a polarização do material. O rácio de 

raios permanece inalterado. 

De forma semelhante ao caso anterior, os constrangimentos deste problema são os seguintes: 

• Os valores médios dos ângulos 78
�

78
�

78
6  e 78

6  tomam valores, em radianos, entre ; 

• Os valores médios dos ângulos 78
�  e 78

6  tomam valores, em radianos, entre ; 

• Os desvios padrão � e 6 tomam valores adimensionais, inicialmente definidos entre ; 
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• O rácio  toma valores adimensionais entre  (variável discreta). 

Para este caso, os valores médios dos ângulos de polarização são constrangidos tal como os ângulos no caso anterior. 

Já o valor máximo do desvio padrão de todas as distribuições consideradas foi determinado de forma a permitir a 

possibilidade de uma ocorrência suficientemente aleatória dos valores de cada ângulo (ver Figura 15): 

 

Figura 15 – Efeito do valor do desvio padrão na função de probabilidade da distribuição normal. Todas as distribuições 
apresentadas têm um valor médio nulo. 

Pretende-se desta forma assegurar uma distribuição suficientemente aleatória de ângulos, que por sua vez garante 

propriedades homogeneizadas mais próximas das propriedades do material real. 

A discretização do rácio de raios baseia-se no mesmo raciocínio explicado para o Caso 1. 

 

3.1.3  Identificação da função objetivo 

No que toca à formulação de problemas de otimização, é bastante comum definir a função objetivo de maneira a 

que o valor desejado corresponda ao menor valor possível. Quando a função objetivo é definida deste modo, diz-se 

que se pretende minimizar a mesma. Dado que os otimizadores utilizados estão configurados de forma a minimizar 

uma dada função objetivo, define-se a mesma (para ambos os casos discutidos) como: 

            (3.1) 

em que  refere-se à diferença de potencial elétrico medida em circuito aberto, podendo ser negativa ou 

positiva. Esta diferença de potencial, por sua vez, é influenciada pelas variáveis de projeto, quer no Caso 1, quer no 

Caso 2. 

Assim, minimizar a expressão (3.1) corresponde a encontrar os valores das variáveis que produzem o maior valor 

absoluto de . 
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3.2 Algoritmos de otimização testados 

 

Qualquer algoritmo de otimização consiste num processo iterativo que avalia a função objetivo várias vezes até que 

um ou mais critérios de paragem sejam satisfeitos [12]. Estes critérios podem-se basear no valor da função objetivo, 

variáveis de projeto, tempo de simulação ou ainda pelo número de iterações ou análises realizadas, para mencionar 

apenas alguns. 

É o processo de decisão através do qual o novo conjunto de variáveis de projeto é escolhido a cada iteração do 

otimizador que torna cada algoritmo único. Neste trabalho, testaram-se dois otimizadores bastante diferentes, 

ambos disponíveis na toolbox do Matlab.  

 

3.2.1  Simulated Annealing 

O algoritmo de otimização conhecido como Simulated Annealing (SA) é uma abordagem estocástica que permite 

localizar uma aproximação razoável ao mínimo global de uma dada função. O nome deste algoritmo vem do processo 

metalúrgico do recozimento (na língua inglesa, annealing), que envolve o aquecimento e arrefecimento controlado 

de um material de modo a aumentar o tamanho dos cristais na sua composição e reduzir os seus defeitos. A uma 

temperatura suficientemente elevada, os átomos constituintes do material conseguem escapar à sua configuração 

inicial, movendo-se aleatoriamente através de estados de maior e menor energia interna, até encontrarem uma 

configuração que corresponda à energia mínima absoluta possível. O processo de arrefecimento deve ser lento, de 

modo a que o material possa demorar algum tempo em cada gama de temperaturas, aumentando assim a 

probabilidade dos átomos encontrarem configurações de energia interna mais baixa [12]. 

O método de SA para a otimização de sistemas simula este processo. Desde que se permita a este algoritmo tempo 

suficiente para correr, garante-se que o otimizador encontre uma boa aproximação do mínimo global de um 

problema computacional, seja este contínuo ou discreto.  

O procedimento básico que permite a implementação desta analogia ao processo real de recozimento consiste na 

geração de pontos (conjuntos definidos das variáveis de projeto) aleatórios na vizinhança do melhor ponto atual e 

posterior avaliação da função objetivo nesses pontos [12], sendo que é sempre necessário fornecer um ponto de 

partida. A cada iteração, a distância do novo ponto avaliado baseia-se na função de distribuição de probabilidade, 

que por sua vez é proporcional a uma temperatura criada artificialmente [26]. Existem três esquemas diferentes de 

arrefecimento, i.e., funções que determinam a evolução da temperatura artificial, incorporados no SA do Matlab 

[27]. A influência destes esquemas no resultado final obtido foi estudada, como será visto no Capítulo 5.  

Seja qual for o esquema de arrefecimento escolhido, o algoritmo necessita então de determinar se o novo ponto é 

mais ou menos satisfatório que o anterior. Caso o novo ponto produza um valor da função objetivo mais baixo 
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(relembra-se que o problema em questão é uma minimização), este é aceite incondicionalmente, o que é bastante 

intuitivo. No entanto, se o novo ponto avaliado for pior que o último, este ainda pode ser aceite pelo algoritmo [27]. 

Este contrassenso é explicado pela necessidade de tentar garantir que o algoritmo não fica preso num mínimo local, 

um dos problemas mais recorrentes no ramo da otimização. Uma vez que é desejável encontrar o mínimo global da 

função objetivo, por vezes aceitar pontos que não melhoram o resultado torna o processo de seleção 

suficientemente fluído e caótico para evitar as situações que correspondem a mínimos locais (para o caso particular 

da minimização de uma função objetivo). A Figura 16 facilita a compreensão deste fenómeno:  

 

 

Figura 16 –Ilustração do funcionamento do algoritmo SA para um problema genérico de maximização. É de notar a natureza 
aleatória do algoritmo que evita que a solução fique encurralada num máximo local10. 

O algoritmo aceita novos pontos nestas condições, mediante uma função probabilística de aceitação, dependente 

da temperatura atual [27]: 

 

em que  é a diferença entre o novo valor da função objetivo e o antigo, e  pode ser qualquer função que determine 

a evolução da temperatura a cada iteração. Dado que, nestas condições,  e  são positivos, a probabilidade de 

aceitar um ponto que não melhore a função objetivo pode ter valores entre  e . Quanto mais baixa for a 

temperatura, menos provável será a aceitação. Da mesma forma, um valor maior de  reduz a probabilidade do 

algoritmo aceitar o novo ponto [27]. 

Uma vez estabelecidos os parâmetros de funcionamento do otimizador, é necessário ainda selecionar um critério 

de paragem. Para este algoritmo de SA em concreto, existem as seguintes opções, as quais podem ser utilizadas em 

conjunto de forma redundante: 

                                                           
10 Figura adaptada do website: http://www.frankfurt-consulting.de/English/optimierung_us.htm (19/1/2016). 
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• Tolerância da função objetivo – o algoritmo corre até que a variação média observada no valor da função 

objetivo num certo número de iterações for menor que um mínimo estipulado; 

• Número máximo de iterações ou de avaliações à função objetivo – o algoritmo para quando o número de 

iterações ou avaliações realizadas ultrapassa o máximo definido; 

• Limite de tempo – determina o tempo de execução máximo durante o qual a otimização pode ser 

executada; 

• Limite da função objetivo – o algoritmo é interrompido quando o valor da função objetivo é menor do que 

ou igual a um determinado valor. 

 

3.2.2  Pattern Search 

O método do Pattern Search (PS), também conhecido como método de Hooke-Jeeves, pertence à classe de 

algoritmos de busca direta (em inglês, direct search). Trata-se de um otimizador que consiste num varrimento 

multidirecional das variáveis de projeto conhecido como polling [12] que, tal como para o caso de SA, precisa de 

valores iniciais antes de se iniciar o processo de otimização que obtém o mínimo local da função objetivo. Esta é a 

forma como o algoritmo PS disponível na toolbox do Matlab opera [28] (Figura 17):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                                        (b) 

Figura 17 – Exemplo sequencial de como o método PS funciona para determinar o valor mínimo de uma dada função (aqui 
representada num plano bidimensional) a partir de um ponto inicial A. Os pontos destacados a vermelho representam os 

diferentes pontos atuais considerados durante o processo de otimização11. 

                                                           
11 Imagem adaptada do website: https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_search_(optimization) (19/1/2016). 
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1. Gera-se um padrão (em inglês, pattern) de pontos possíveis, tipicamente no sentido positivo e negativo das 

direções, a uma distância proporcional ao tamanho da malha, cujo centro coincide com o ponto atual. As 

direções serão tantas quantas as dimensões do espaço das variáveis de projeto (isto significa que, por 

exemplo, para um número superior a três variáveis, o processo decorre num espaço multidimensional não 

representável); 

2. A função objetivo é avaliada em todos os pontos pertencentes ao padrão criado (polling); 

3. Se o valor mínimo encontrado for inferior ao valor obtido para o ponto atual, então considera-se o polling 

bem-sucedido, ao que se segue: 

a. O ponto correspondente ao mínimo encontrado torna-se o novo ponto atual; 

b. O tamanho da malha aumenta; 

c. O algoritmo retorna ao ponto 1.; 

4. Se o polling não tiver sucesso, acontece o seguinte: 

a. O ponto atual permanece inalterado; 

b. O tamanho da malha diminui; 

c.  O algoritmo retorna ao ponto 1. 

Este otimizador permite ainda o uso de uma cache de memória que regista um historial dos pontos avaliados ao 

longo da otimização. A opção é extremamente vantajosa, pois evita a repetição de avaliações a conjuntos de 

variáveis de projeto idênticos. 

 Tal como para o método de SA, é necessário impor um critério de paragem que indique ao algoritmo que foi 

encontrada uma solução suficientemente boa. Todos os critérios apresentados para o SA são também aplicáveis ao 

PS, sendo ainda possível terminar a execução deste otimizador com base na definição de um tamanho mínimo 

aceitável da malha criada. 

 

Finalmente, convém salientar que os dois métodos apresentados são fundamentalmente diferentes. O primeiro 

algoritmo escolhe aleatoriamente novos valores para as variáveis de projeto a cada iteração, enquanto que, no 

segundo método testado, verifica-se uma busca inteligente por pontos que melhorem o valor da função objetivo.  

Assim sendo, o desempenho de ambos os otimizadores apenas poderá ser medido e comparado em termos do 

melhor valor obtido para a função objetivo e do tempo que é necessário despender até que esse valor se considere 

suficientemente satisfatório. 
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4. MODELO COMPUTACIONAL 

Este capítulo visa a explicação e compreensão dos programas e modelos computacionais utilizados e desenvolvidos, 

quer na análise de elementos finitos (EF), quer na otimização da solução para o problema criado. 

 

4.1 Escolha do software 

 

Neste projeto, a análise de EF foi realizada recorrendo ao Abaqus/CAE 6.14®, um dos programas que fazem parte do 

código comercial completo conhecido como Abaqus FEA®, pertencente à Dassault Systèmes. Para a automatização 

das análises, assim como para a otimização do problema em questão, foi utilizado o MATLAB®, uma ferramenta de 

computação numérica da MathWorks® que permite o desenvolvimento de código e algoritmos de otimização 

integrados com qualquer código comercial de EF, assim como o tratamento e análise dos dados que se obtêm deste. 

Este programa oferece ainda a possibilidade de aceder a uma toolbox incorporada com vários tipos de algoritmos 

de otimização completos, alguns dos quais foram discutidos no Capítulo 3. Quando se considera o material 

piezoelétrico policristalino (segundo caso estudado), a homogeneização das propriedades materiais é feita através 

de um software que transforma ficheiros de texto com distribuições probabilísticas de ângulos de polarização em 

propriedades homogeneizadas (ficheiro executável piezzo3d-hmg_2.exe). Este processo será explicado de forma 

mais aprofundada posteriormente. 

No que toca à escolha do pacote comercial usado na formulação, resolução e pós-processamento do problema de 

EF, não se pode afirmar que exista alguma razão preponderante para se optar pelo Abaqus em detrimento de 

softwares como o ANSYS® ou o COMSOL Multiphysics®, uma vez que o fator determinante assenta 

fundamentalmente na preferência pessoal de cada utilizador em termos de ambiente de trabalho, possibilidades de 

customização e na organização geral dos passos que conduzem à solução do problema. Pondo estes aspetos 

secundários de lado, qualquer um destes programas fornece um código robusto e verificado através da experiência, 

capaz de produzir, em princípio, os mesmos resultados, dadas as mesmas condições e suposições de partida, até 

porque o problema proposto pertence ao domínio da estática e não existem quaisquer não-linearidades em jogo. 

Contudo, apesar das semelhanças abundantes entre a maior parte dos programas de EF comerciais disponíveis, 

podem-se destacar algumas das qualidades que tornam o Abaqus uma escolha atraente para o problema que se 

pretende resolver. Este software apresenta uma interface gráfica intuitiva e fácil de começar a utilizar, tendo 

também um vasto compêndio de documentação teórico-prática e tutoriais disponíveis. Estes recursos constituem 

um apoio imprescindível para análises mais complexas, como é o caso do tratamento de materiais anisotrópicos e 

problemas acoplados. No entanto, a maior vantagem do Abaqus reside na possibilidade de correr simulações a partir 
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de scripts codificados em Python, uma linguagem de programação popular, independente e de acesso livre. Esta 

última característica revela-se particularmente vantajosa na perspetiva da automatização do processo de correr 

várias análises para fins de otimização, uma vez que permite excluir o segmento da interface gráfica e obter assim 

resultados de uma forma mais rápida e conveniente.   

 

4.2 Análise de elementos finitos - Abaqus 

 

Este subcapítulo corresponde a uma definição mais concreta, do ponto de vista do uso de um código comercial como 

o Abaqus, do problema de elementos finitos que se pretende solucionar, assim como dos vários passos que 

constituem a metodologia seguida para o resolver. Esta metodologia, por sua vez, pode ser decomposta em três 

fases de operação: o pré-processamento, onde se definem todas as características do problema em questão, como 

a geometria, as propriedades materiais dos elementos que constituem os volumes considerados, as condições de 

fronteira e de carregamento a que o modelo se encontra sujeito e ainda as propriedades da malha de EF gerada para 

discretizar a geometria criada; o processamento, que corresponde à resolução propriamente dita dos vários sistemas 

de equações que descrevem a relação entre as diferentes grandezas físicas em jogo para cada elemento finito e, 

finalmente, o pós-processamento, fase na qual os resultados obtidos podem ser simplesmente consultados ou 

representados diretamente na geometria do problema através de uma interface gráfica para uma visualização mais 

intuitiva do resultado da simulação. Para cada análise realizada, estas três fases encontram-se codificadas num único 

ficheiro Python que é interpretado pelo Abaqus. 

Refere-se ainda o artigo de Rupp et al. [29] como o ponto de partida tomado para a geometria, condições de 

fronteira e carregamento considerados. 

 

4.2.1  Pré-processamento 

De seguida apresentam-se as várias medidas tomadas para definir e simular corretamente a montagem em questão. 

 

4.2.1.1 Geometria do modelo 

O primeiro passo na construção de qualquer modelo de EF prende-se com a definição da geometria que se pretende 

analisar. O caso concreto abordado neste trabalho consiste numa placa piezoelétrica circular, também conhecida 

por diafragma. Esta placa, por sua vez, é composta por três regiões, sendo que existem duas camadas finas 

(  de espessura) de material piezoelétrico concêntricas sobrepostas a uma única camada metálica mais 

espessa ( ), designada por substrato. A Figura 18 contém informação sobre as dimensões máximas do 

diafragma, assim como da localização de cada região material discutida: 
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Figura 18 – Geometria do dispositivo piezoelétrico estudado. De notar as diferentes regiões assinaladas: camada piezoelétrica 
interior (1) e exterior (2) e substrato (3). 

Em termos de materiais, considerou-se o PZT-5H, uma cerâmica piezoelétrica da família dos PZT, para as camadas 

piezoelétricas do diafragma, sendo o substrato de alumínio. As Tabelas 1 e 2 contêm as propriedades materiais 

destes dois materiais [9,21]: 

PZT-5H 
 

 

Variáveis Valor Unidades 

Elasticidade �9  

Constantes piezoelétricas 
(extensão) 

��9 ��  

Permissividade elétrica " �� ��  

Densidade  ��  

Tabela 1 – Propriedades materiais do PZT-5H. São mostradas apenas as entradas matriciais não nulas. Todas as matrizes 
apresentadas encontram-se em conformidade com a convenção de índices do IEEE (ver Apêndice A). 

 
 

3 

1 

2 

25mm 

0,635mm 

2 
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Alumínio   

Variáveis Valor Unidades 

Elasticidade �9  

Coeficiente de Poisson   

Densidade  ��  

Tabela 2 – Propriedades materiais do alumínio. 

Tal como as tabelas anteriores indicam, o PZT-5H é modelado como um material anisotrópico. Isto significa que 

todas as propriedades materiais exceto a densidade são direcionais, ou seja, dependem da direção em que são 

observadas, o que dá origem à necessidade de definir uma orientação material local para as regiões piezoelétricas. 

Por outro lado, o substrato apresenta propriedades isotrópicas, o que se traduz na inexistência de qualquer 

direcionalidade das mesmas.  

É de notar também que, uma vez no domínio do Abaqus, é indiferente que este receba a matriz piezoelétrica em 

tensão  ou em extensão  devido à relação (2.16) que relaciona as duas matrizes através da elasticidade . 

Apenas se deve ter em conta a informação que o programa tem sobre o tipo de matrizes que espera receber.  

 

4.2.1.2 Polarização 

No modelo computacional desenvolvido, a polarização da cerâmica piezoelétrica presente na estrutura do recoletor 

é tratada de maneira diferente para cada caso estudado. Embora esta diferença tenha sido introduzida de forma 

mais concisa no Capítulo 3, quando se apresentaram as diferentes variáveis de projeto de polarização consideradas, 

aqui pretende-se aprofundar a compreensão do significado das mesmas e do processo no qual tomam parte durante 

a resolução do problema de EF. 

 

4.2.1.2.1 Caso 1: Material monocristalino 

No primeiro caso considerado, existem três ângulos de Euler que definem a polarização de uma dada zona do 

material piezoelétrico (ver Apêndice B). Esta polarização não é mais do que um sistema de coordenadas local 

definido a partir da matriz de rotação que resulta de cada conjunto de ângulos, sendo que existe um sistema para a 

zona interior e outro para a zona exterior da placa. 

Partindo do conjunto de propriedades materiais base descritas na Tabela 1, que correspondem à configuração do 

PZT-5H em que o eixo dos  coincide com a direção de polarização, é então possível rodar o material de forma a 

que esta direção possa variar livremente. Note-se, no entanto, que, com este método, não são criadas quaisquer 

propriedades ou matrizes novas, explicitamente. A polarização, por outro lado, é definida de maneira explícita, 
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atribuindo um sistema de coordenadas local a cada região que determina o novo eixo dos  local (a direção da 

polarização), mas as propriedades materiais atribuídas a cada zona do material são inicialmente idênticas.  

O referencial local ortogonal é criado através da definição de três pontos: a origem, um ponto pertencente ao eixo 

dos  e um ponto no plano  (Figura 19): 

 
Figura 19 – Processo de construção de um sistema de coordenadas local através de 3 pontos em Abaqus: origem (1), ponto 

sobre o eixo dos  (2) e ponto sobre o plano  (3). 

Uma vez que o referencial é ortogonal, apenas são necessários os dois primeiros versores do sistema de 

coordenadas, sendo o terceiro calculado automaticamente. Construindo o referencial local de modo a que a origem 

coincida sempre com a origem do referencial global , as duas primeiras linhas da matriz de rotação 

correspondente ao conjunto de ângulos de Euler considerado correspondem, por sua vez, às coordenadas 

retangulares que definem os pontos requeridos. 

  

4.2.1.2.2 Caso 2: Material policristalino 

Este caso difere do anterior em vários aspetos. Em primeiro lugar, as propriedades materiais são homogeneizadas 

de acordo com uma distribuição normal de ângulos de polarização, introduzindo assim uma vertente probabilística 

nos dados de entrada. O programa que permite esta homogeneização será abordado de forma mais compreensiva 

num subcapítulo posterior. Por enquanto, para que se compreenda o que se altera na forma como as polarizações 

são introduzidas no modelo computacional, é suficiente tratar o homogeneizador como uma caixa preta, na qual 

entram distribuições dos três ângulos necessários e da qual saem propriedades materiais transformadas que têm 

em conta a polarização, diferente da original. Assim, são criados dois conjuntos distintos de propriedades na forma 

de matrizes, um para a região interior e outro para a exterior. Este processo ocorre antes de se realizar a análise de 

EF no Abaqus. 

Embora as propriedades materiais já tenham em consideração a polarização, continua a ser necessário definir um 

sistema de coordenadas local devido à natureza anisotrópica das mesmas. Este referencial será o global para ambas 

as regiões, de modo a conservar a rotação que ocorre antes de se iniciar o Abaqus. Desta forma, para cada região 

do material piezoelétrico é definido um conjunto de propriedades transformadas de forma explícita. Já a polarização 
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não é tratada de modo explícito, uma vez que é passada ao programa de EF implicitamente através das propriedades 

geradas a priori. 

 

4.2.1.3 Condições de fronteira e carregamento 

Encontrando-se as propriedades geométricas e materiais do modelo a analisar definidas, é necessário aplicar ao 

diafragma condições de fronteira, assim como carregamentos.  

Sendo que se trata de um problema acoplado, as condições de fronteira podem ter uma natureza simultaneamente 

mecânica e elétrica. Na parte mecânica tem-se uma condição de encastre aplicada na face lateral do diafragma, que 

impede o movimento de corpo rígido do mesmo quando este sofre um carregamento aplicado (Figura 20).  

 

Figura 20 – Condição de fronteira de encastre aplicada na placa circular. 

Existe também uma condição de elétrodo aplicada na face superior do diafragma sob a forma de um 

constrangimento que é criado no Abaqus como uma equação linear que relaciona diferentes graus de liberdade. 

Esta equação colapsa cada grau de liberdade do potencial elétrico em todos os nós da superfície em questão a um 

único grau de liberdade correspondente a um ponto geométrico representativo. Finalmente, tem-se ainda uma 

condição de potencial elétrico nulo imposta na interface entre o substrato e o material piezoelétrico. Esta condição 

é equivalente a ter um elétrodo na superfície em questão, facilitando também a visualização e recolha de resultados. 

Uma vez que o substrato não apresenta qualquer efeito piezoelétrico e, por conseguinte, não desenvolve qualquer 

diferença de potencial, a imposição do potencial elétrico nulo na interface permite a extração direta da diferença 

entre o potencial da face superior (que tem a liberdade de tomar qualquer valor) e da interface (agora nulo, por 

defeito), evitando a necessidade de consultar os resultados em mais pontos do modelo para conhecer o valor desta 

diferença. A figura seguinte ilustra esta condição (Figura 21): 
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Figura 21 – Condição de fronteira elétrica (constrangimento do potencial elétrico) aplicada na placa circular. 

Por último, o dispositivo estudado tem uma pressão aplicada uniforme de  que vai ser o agente deformador 

da estrutura, induzindo assim o efeito piezoelétrico nas camadas de PZT-5H (Figura 22): 

 

Figura 22 – Pressão aplicada na placa circular. 

 

4.2.1.4 Geração da malha 

A malha de EF permite discretizar o domínio correspondente ao volume que constitui o diafragma. Esta fase inicia-

se com a divisão das arestas que definem o sólido através da introdução de pontos espaçados de forma uniforme. A 

distância entre estes pontos determina o nível de refinamento da malha final e é controlada por uma constante 

passada ao Abaqus, conhecida como parâmetro da malha (Figura 23): 
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Figura 23 – Malha de elementos finitos gerada com um parâmetro de malha de 0.0004 (30610 elementos).  

Como se pode ver na Figura 23, a malha adotada não é parametrizada, mas sim gerada de forma livre. Passa então 

a justificar-se esta abordagem para a discretização do modelo. Uma vez que a geometria em causa é simples, o 

algoritmo de discretização livre do Abaqus não tem dificuldade em construir uma malha com boa qualidade, i.e., 

sem elementos demasiado distorcidos que possam produzir resultados de fraca qualidade. Esta escolha permite 

simplificar significativamente a complexidade do código introduzido no programa de EF, dado que a parte da 

geometria (rácio entre os raios interior e exterior) que pode ser alterada de análise para análise não influencia a 

qualidade da malha final. 

De modo a escolher um valor do parâmetro da malha que satisfaça um compromisso entre a exatidão da solução 

obtida e o tamanho da malha gerada, foi realizado um estudo de convergência do modelo de EF descrito cujos 

resultados podem ser consultados no Capítulo 5.  

Encontrando-se a malha criada, é ainda necessário definir o tipo de elemento finito para cada região descrita na 

Figura 188. Passam-se então a apresentar os dois tipos de elementos utilizados na análise, C3D20 e C3D20E (Figura 

24): 
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Figura 24 – Representação visual genérica de um elemento sólido de 20 nós com a numeração interna dos nós dos mesmos12. 

Estes elementos sólidos paralelepipédicos possuem ambos 20 nós (elementos quadráticos), como se pode ver na 

Figura 24. O C3D20 apresenta três graus de liberdade por nó correspondentes às translações nas três direções 

principais e é utilizado para modelar a camada substrato do diafragma, que não exibe qualquer piezoeletricidade. O 

elemento C3D20E distingue-se deste elemento comummente utilizado em análises puramente mecânicas na medida 

em que possui um grau de liberdade adicional por nó que corresponde ao potencial elétrico. Trata-se de um 

elemento finito piezoelétrico e, como tal, é utilizado para modelar ambas as regiões de PZT-5H. 

 

4.2.2  Processamento 

Encontrando-se definidos todos os aspetos relevantes do modelo computacional, chega a fase de resolver o 

problema de EF.  

Submeter um modelo computacional para análise no Abaqus implica criar uma tarefa (job), que contém a informação 

da geometria, propriedades materiais, malha e condições de fronteira. O nome atribuído a esta tarefa determina o 

nome de todos os ficheiros que são criados com a execução da simulação, incluindo o ficheiro que contém os 

resultados da mesma. Uma vez que todo o processo de analisar um determinado modelo do diafragma é realizado 

várias vezes ao longo da otimização, tomou-se a medida de criar um segmento de código que gera um nome 

aleatório e único para casa simulação executada. Esta medida é uma precaução contra qualquer falha que ocorra 

durante a eliminação de ficheiros antigos, que poderiam causar conflitos com os novos ficheiros gerados durante a 

otimização. 

Embora se tenha considerado analisar o diafragma em circuito fechado (o que tornaria a análise dinâmica), a falta 

de elementos de circuito como fios conectores e resistências elétricas impossibilitou a implementação desta ideia 

de uma forma simples e prática. Também se constatou que a análise piezoelétrica não é compatível com uma análise 

dinâmica para este software em particular. 

                                                           
12 Imagem retirada do website: http://abaqus.software.polimi.it/v6.14/books/usb/default.htm  
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Assim, apenas se resolve o problema estático. Este corresponde a determinar a solução das seguintes equações de 

equilíbrio que definem o fenómeno piezoelétrico [30]:  

 

 

em que  é o campo de velocidades virtual, um campo vetorial arbitrário e contínuo. : e ; representam o fluxo 

elétrico por unidade de área e por unidade de volume, respetivamente.  é o gradiente do potencial elétrico virtual 

(também conhecido como campo elétrico) e  é o potencial elétrico virtual, ambos campos arbitrários e contínuos. 

Tem-se ainda que, por definição: 

 

 

em que  denota a parte simétrica do tensor  [31]. 

Em conjunto com as relações constitutivas discutidas no Capítulo 2, as equações (4.1) descrevem o problema de 

acoplamento eletromecânico que se pretende solucionar. O sistema é assim resolvido aplicando o princípio dos 

trabalhos virtuais a cada elemento do domínio discretizado. 

 

4.2.3  Pós-processamento 

O pós-processamento é a última fase da análise do diafragma e consiste em exibir e tratar os resultados obtidos. 

Estes podem ser grandezas escalares ou vetoriais como as tensões, extensões, deslocamentos e potencial elétrico. 

Embora tenham sido utilizados outros resultados para verificar o modelo, para o objetivo final da otimização é 

suficiente extrair o valor do potencial elétrico da face superior do recoletor, de forma a que a função objetivo possa 

ser calculada. 

Para efeitos de otimização, a interface gráfica não é utilizada durante a versão final da execução do Abaqus, de modo 

a reduzir o tempo de cada simulação individual. Contudo, cada análise corrida gera um ficheiro com a extensão 

“odb” (output database), que permite aceder a uma base de resultados gráfica. O processo pelo qual se consulta 

este ficheiro será abordado mais tarde e com maior detalhe na secção sobre a automatização das análises via Matlab. 

 

 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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4.3 Homogeneização (Caso 2) – piezzo3d-hmg_2.exe 

 

Como já foi referido, no caso que corresponde ao material policristalino, são criadas propriedades materiais 

homogeneizadas para as zonas interior e exterior da camada piezoelétrica da placa circular analisada. Estas 

propriedades são geradas pelo ficheiro executável piezzo3-hmg_2.exe, desenvolvido inicialmente em Fortran para 

materiais compósitos, e mais tarde adaptado para abranger a modelação de propriedades piezoelétricas.  

Utiliza-se o método de homogeneização assintótica aplicado a uma microestrutura periódica discutido no Capítulo 

2, o que resulta nas propriedades macroscópicas efetivas ou homogeneizadas pretendidas. Os resultados são obtidos 

empregando ainda o método dos elementos finitos, sendo que se considerou uma estrutura de EF tridimensional 

periódica discretizada por uma malha cúbica de 2744 (14 14 14) elementos de quatro nós. Cada elemento deste 

volume considerado representa um domínio de polarização numa rede policristalina. Se todas estas células tivessem 

a mesma polarização, este caso não seria diferente do caso monocristalino. Contudo, uma vez que é possível definir 

orientações diferentes para cada célula, é também possível representar, desta forma, um material piezoelétrico 

policristalino.  

Salienta-se que este programa é utilizado como uma caixa preta, i.e., não se reivindica o conhecimento completo da 

forma como o código transforma os dados de entrada nos de saída, sendo apenas relevante compreender estes dois 

conjuntos de dados. 

Existem quatro ficheiros de entrada que ditam as propriedades finais obtidas: um que define a malha e as 

propriedades materiais base – boneco.dat – e três ficheiros de texto – psi.txt, theta.txt e psi.txt – que contêm, cada 

um, 2744 entradas, os ângulos de Euler que determinam a orientação de cada elemento da malha. Como já foi 

também mencionado no Capítulo 3, as orientações definidas para a microestrutura são geradas através de uma 

distribuição normal. Foi criada uma função em Matlab para este efeito que, a cada iteração, cria e preenche os três 

ficheiros de ângulos referidos segundo uma distribuição normal, com base no valor das variáveis de projeto que 

determinam a média e o desvio padrão para cada tipo de ângulo (  e ).  

É importante salientar que, devido à natureza probabilística com que estes ficheiros são criados, quaisquer 

propriedades calculadas pelo programa homogeneizador vão depender diretamente dos mesmos e não 

explicitamente do valor das variáveis de projeto. Uma vez que um conjunto de números gerado aleatoriamente 

segundo uma distribuição normal dificilmente se repete de forma exatamente igual, mesmo que este tenha sido 

criado com base na mesma média e desvio padrão, cada ficheiro com 2744 entradas gerado é virtualmente 

irrepetível. A importância deste pormenor será mais óbvia quando se abordar a automatização das análises, uma 

vez que não é suficiente guardar o valor das variáveis de projeto para ser possível reproduzir as propriedades (e, por 

conseguinte, o resultado) obtidas, posteriormente. 
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Com base nestes ficheiros de entrada, o programa cria vários ficheiros de output, dos quais apenas um é utilizado – 

burro.dat. Trata-se de um ficheiro de output geral, que contém as propriedades homogeneizadas. Assim, o programa 

responsável pelo segmento da homogeneização é executado duas vezes por cada iteração do otimizador, uma vez 

para a zona interior e outra para a zona exterior. 

 

4.4 Automatização das análises – MATLAB 

 
Até agora, definiram-se as etapas necessárias para realizar uma análise individual. Contudo, o processo de 

otimização implica reiterar várias vezes a execução destas análises, para cada novo valor do conjunto das variáveis 

de projeto gerado pelo algoritmo otimizador. Para este fim, o programa homogeneizador, a análise levada a cabo 

no Abaqus e as diferentes funções auxiliares necessárias à resolução dos problemas criados foram integrados num 

código unificador, escrito em Matlab. O desenvolvimento deste código é assim, sem dúvida, um dos aspetos mais 

importantes do trabalho realizado. 

De seguida, explica-se como as diferentes funções desenvolvidas se relacionam, assim como os diferentes ficheiros 

de entrada e saída que estas recebem e geram, respetivamente. Faz-se ainda a distinção entre o primeiro caso 

considerado, que corresponde ao material monocristalino, e o segundo caso, em que se modela a cerâmica 

piezoelétrica como sendo um material policristalino. 

 

4.4.1  Caso 1: Material monocristalino 

A Figura 25 esquematiza, de forma condensada, o processo completo de otimização, desenvolvido no Matlab. 

Representam-se ainda, na mesma figura, os diferentes domínios de trabalho em jogo durante a execução do código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Esquema simplificado da automatização das análises de elementos finitos para o Caso 1. 
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O código completo foi dividido em cinco ficheiros, uma função principal Main.m, que inicia a resolução do problema 

e guarda os resultados finais, e quatro funções secundárias, que são chamadas durante o decorrer da otimização 

uma ou várias vezes: 

• generate_guess.m – Função que atribui os valores iniciais ao conjunto das variáveis de projeto. Para gerar 

este conjunto, cria-se um vetor com vários valores possíveis para cada variável, ao que se segue uma 

reordenação aleatória das entradas destes vetores. É então selecionada a primeira entrada de cada vetor 

permutado e esse novo conjunto será a tentativa inicial alimentada à análise de elementos finitos, sendo 

que este segmento de código é executado uma única vez durante o início da otimização; 

• Run.m – Função responsável pela análise de EF. Esta função define as propriedades materiais base e o nome 

único da simulação. Guarda também o valor das variáveis de projeto, executa o Abaqus e extrai os 

resultados para o ambiente do Matlab, de modo a calcular o valor da função objetivo. Todos os ficheiros 

que dizem respeito à análise de EF são eliminados imediatamente a seguir à execução da mesma; 

• textcompiler.m – Compilador do script escrito em Python que determina todos os dados relevantes à 

execução da análise realizada no Abaqus. Uma vez que todas as simulações corridas durante o processo de 

otimização têm uma estrutura semelhante, foi criado um template, que se encontra dividido em seis blocos, 

um para cada etapa da análise de EF: geometria, propriedades materiais, assemblagem, condições de 

fronteira, malha e submissão do projeto criado ao programa. Assim, a função deste compilador é preencher 

os detalhes em falta para cada simulação corrida e então compilar os vários blocos num novo ficheiro 

chamado PYTHON.py, o script pronto a ser interpretado pelo Abaqus; 

• Run_final.m – Função que executa a análise de EF com o valor das variáveis de projeto que minimizam a 

função objetivo, uma vez terminada a otimização. Esta análise serve para guardar a simulação que 

corresponde ao melhor valor da função objetivo encontrado, assim como o script que a origina, o que 

permite ao utilizador revisitar a simulação em que se determinou o melhor valor da função objetivo. 

Utiliza-se também uma função auxiliar que converte um dado intervalo de tempo (inicialmente em segundos) para 

um formato mais convencional de horas, minutos e segundos. A função chama-se secs2hms.m e foi obtida do 

website Matlab Central, uma fonte de recursos open source e independente para utilizadores do Matlab [32]. 

O código completo para o Caso 1 tem apenas como dados de entrada os referidos blocos do script, de extensão 

“rpy”. Os ficheiros que se obtêm após a execução integral do programa são os seguintes: 

• fullOF.txt – ficheiro com todos os valores da função objetivo, calculados a cada iteração do otimizador; 

• vars.txt – ficheiro com todos os valores do conjunto das variáveis de projeto utilizados a cada iteração do 

otimizador; 

• output.txt – relatório do processo de otimização. Neste ficheiro podem-se consultar, entre outros, os 

valores finais das variáveis de projeto, valor ótimo da função objetivo, número de iterações e análises, 

tempos totais e parciais de otimização e ainda outros parâmetros específicos a cada otimizador; 
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• ficheiro odb – ficheiro específico do Abaqus que permite visualizar os resultados obtidos para o caso ótimo; 

• PYTHON.py – script escrito em Python correspondente à simulação do caso ótimo. Este script facilita o 

processo de guardar o modelo que gera o melhor valor da função objetivo. 

Recomenda-se ainda a consulta do Apêndice C para uma compreensão mais aprofundada de algumas funções 

desenvolvidas no Matlab para este caso. 

 

4.4.2  Caso 2: Material policristalino 

Para a automatização das análises que dizem respeito ao segundo caso estudado, algumas das funções previamente 

descritas foram modificadas, de forma a funcionarem corretamente face à mudança do mecanismo pelo qual se 

obtêm as propriedades materiais das duas zonas da camada piezoelétrica. Como já foi explicado atrás, é esta 

mudança que distingue os dois casos, uma vez que, para este caso, utilizam-se propriedades homogeneizadas que 

já têm em conta a polarização do material. 

Considere-se o seguinte esquema (Figura 26), que descreve o código desenvolvido para o caso presente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Esquema simplificado da automatização das análises de elementos finitos para o Caso 2. 

Como se pode ver, a estrutura geral do código final utilizado para resolver o problema de otimização (e as funções 

secundárias utilizadas) sofre poucas alterações, as quais se passam a listar: 
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• generate_guess.m – esta função passa a gerar um vetor com as agora 9 variáveis de projeto, sendo que o 

método através do qual o valor de cada uma é criado permanece inalterado, tendo sempre em conta os 

constrangimentos, que já foram apresentados; 

• Run.m – a função responsável pela análise de EF inclui agora também a execução do homogeneizador de 

modo a obter as propriedades homogeneizadas de acordo com o valor da média e desvio padrão da 

distribuição de cada ângulo de polarização. Como foi referido no subcapítulo anterior, este programa 

requer quatro ficheiros por execução, sendo que três deles contêm as distribuições de ângulos e o outro as 

informações relativas à malha do volume representativo. Uma vez que o último é um ficheiro constante 

para qualquer combinação de distribuições de polarizações, a função Run.m gera e guarda seis ficheiros de 

texto (três por zona) a cada iteração, com base no valor das variáveis de projeto estatísticas; 

• textcompiler.m – dado que a forma como a polarização do material é implementada muda, o template 

correspondente à definição das propriedades materiais do modelo é também alterado. Este facto deve-se 

à existência, do ponto de vista do programa de EF, de dois materiais piezoelétricos com o mesmo sistema 

de coordenadas material (o global) neste caso, ao invés de um único material com duas polarizações 

distintas (como no caso monocristalino), definidas através de dois sistemas de coordenadas locais, também 

eles diferentes; 

• Run_final.m – devido à natureza indiretamente probabilística das propriedades, explicada no subcapítulo 

anterior, não basta guardar as variáveis de projeto que originaram o melhor valor da função objetivo para 

reproduzir e guardar essa simulação, no final da otimização. Assim, a função secundária Run.m grava, para 

além de cada novo conjunto de ficheiros gerados com os ângulos de polarização a cada iteração, o melhor 

conjunto destes ficheiros, cuja seleção é baseada no valor da função objetivo que cada conjunto originou. 

Desta forma, a função responsável pela reprodução e armazenamento do resultado ótimo foi modificada 

de modo a criar a última simulação executada durante o processo de otimização com base nestes ficheiros 

previamente guardados. 

A função auxiliar secs2hms.m continua a ser utilizada sem alterações. O algoritmo descrito na Figura 26 tem como 

ficheiros de entrada, para além dos blocos de código utilizados pela função textcompiler.m, o ficheiro boneco.dat, 

que contém toda a informação sobre a malha, conetividade e propriedades materiais base utilizadas no programa 

homogeneizador. 

Após a execução integral do código final, obtêm-se os seguintes ficheiros: 

• Ficheiros com as distribuições de polarizações que resultam no melhor valor da função objetivo 

(phiI_best.txt, thetaI_best.txt, psiI_best.txt, phiO_best.txt, thetaO_best.txt, psiO_best.txt) – com base num 

algoritmo de escolha, a função Run.m atualiza estes ficheiros com base no valor da função objetivo que 

geram. 

Todos os outros ficheiros de output descritos para o Caso 1 mantêm-se para a situação do material policristalino. 
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Para melhor compreender de forma completa o funcionamento do código desenvolvido para este caso, recomenda-

se a consulta do Apêndice D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

5. RESULTADOS 

Apresentam-se, neste capítulo, todos os resultados obtidos, assim como a sua respetiva interpretação. Para além 

das soluções finais resultantes das otimizações efetuadas, que incluem os respetivos modelos de elementos finitos 

obtidos, abordam-se também outros estudos conduzidos, desde a convergência do modelo de EF aos testes que 

foram levados a cabo para afinar alguns parâmetros relacionados com cada otimizador testado. 

Os resultados apresentados foram obtidos através da execução de diferentes versões do programa completo numa 

máquina com as seguintes características: 

• Processador – Intel® Core™ i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz; 

• Memória instalada (RAM) – 16GB; 

• Sistema operativo – Windows 8.1, versão de 64 bits. 

 

5.1 Estudos preliminares 

 

Este subcapítulo diz respeito à definição de vários parâmetros que, com base nos estudos efetuados, procuram 

estabelecer quais são os modelos computacionais com maior eficácia e eficiência, de forma a resolver ambos os 

problemas propostos. 

 

5.1.1  Convergência do modelo de elementos finitos 

Antes de se ter desenvolvido o código que automatiza as análises realizadas no Abaqus, o processo de analisar um 

dado modelo do recoletor piezoelétrico foi testado e verificado de várias formas. Encontrando-se os resultados 

originais do artigo de Rupp et al. [29] reproduzidos, foi então realizado um estudo de convergência para o 

refinamento da malha gerada que discretiza o diafragma.  

Como foi discutido no Capítulo 4, o nível de discretização da malha de elementos finitos é controlado pelo valor do 

parâmetro da malha. A redução deste valor implica, simultaneamente, o aumento da exatidão da solução obtida e 

do tempo necessário para correr a simulação. Enquanto a primeira consequência é desejável, a segunda deve ser 

minimizada tanto quanto possível. A importância de realizar um estudo de convergência prende-se com a 

necessidade de encontrar um compromisso razoável entre estas duas implicações, sendo o resultado uma malha 

que é, simultaneamente, suficientemente refinada para determinar o valor correto do potencial elétrico e não tão 

refinada que signifique um custo de tempo desnecessariamente alto. O gráfico seguinte (Figura 27) resume os 

resultados do estudo de convergência, representando o valor da diferença de potencial medido entre as duas faces 
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da estrutura analisada, para um conjunto de características fixo, em função do número de elementos finitos gerados 

para cada malha: 

 

Figura 27 – Estudo de convergência realizado para o modelo de EF. Inclui-se o valor do parâmetro de malha correspondente a 
cada ponto, situado na proximidade dos mesmos. 

Com base nos resultados obtidos, optou-se por um valor do parâmetro de malha de 0.004, o que corresponde a uma 

malha com 30610 elementos. Como se pode ver pelo gráfico anteriormente apresentado, reduzir mais este valor 

cria um aumento drástico do número de elementos finitos e, por conseguinte, da duração da análise. 

 

5.1.2  Estudos de otimizadores 

Uma vez estabelecido e verificado o modelo de EF, codificou-se a automatização das análises no Matlab através da 

integração de dois algoritmos otimizadores distintos, como já foi coberto no Capítulo 4. No entanto, embora estas 

ferramentas de otimização se encontrem prontas a ser utilizadas, é sempre necessário ajustar certos parâmetros 

que influenciam o tempo necessário para resolver o problema e até a solução final do mesmo. 

5.1.2.1 Esquema de arrefecimento (Simulated Annealing) 

Como foi explicado no Capítulo 3, existem três funções, disponíveis no ambiente do Matlab, que controlam a 

evolução da temperatura artificialmente criada, para o algoritmo SA [27]: 
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De modo a entender a influência do tipo de esquema escolhido, realizaram-se três conjuntos de três otimizações 

completas, utilizando cada uma destas funções. Definiu-se ainda o número máximo de análises permitido como 400 

e compararam-se os resultados da função objetivo obtidos para o primeiro caso estudado (Figura 28): 

 

Figura 28 – Valor médio da função objetivo para cada esquema de arrefecimento considerado. Inclui-se número de iterações 
realizadas entre parêntesis. 

Compararam-se ainda os tempos totais médios de execução e a duração média de cada iteração (Figura 29): 

 

Figura 29 – Valor médio do tempo de execução total (à esquerda) e da duração de cada iteração (à direita). 

As Figuras 28 e 29 sugerem que o esquema de arrefecimento linear produz o melhor resultado final da diferença de 

potencial elétrico. No entanto, também se constatou que esta função se encontra associada às maiores durações 

totais e parciais de execução. Não obstante este facto, considerou-se que, para o esquema linear, a melhoria da 

solução encontrada é mais significativa do que o custo de tempo acrescido, sendo esta a função escolhida para 
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modelar a evolução da temperatura artificial durante qualquer otimização efetuada posteriormente com o algoritmo 

SA. 

 

5.1.2.2 Tamanho da malha inicial (Pattern Search) 

Analogamente ao que já foi apresentado para o algoritmo SA, estudou-se o efeito do tamanho da malha inicial (TMI) 

para o otimizador PS. Este parâmetro determina o tamanho do domínio da primeira pesquisa por valores das 

variáveis de projeto que melhorem a função objetivo. 

Assim, realizaram-se três otimizações completas para cada valor do TMI, apresentando-se de seguida os resultados 

obtidos (Figura 30): 

 
Figura 30 – Valor médio da função objetivo para cada valor de TMI considerado. Inclui-se o número médio de iterações 

realizadas entre parêntesis. 

Permitindo ao otimizador um número máximo de 400 análises, verificou-se que o algoritmo PS alcança o mesmo 

valor final, independentemente do tamanho da malha inicial, pelo que não é possível escolher um valor de TMI com 

base nestes resultados. 

Compararam-se também os tempos totais médios de execução e de duração média de cada iteração (Figura 31): 
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Figura 31 – Valor médio do tempo de execução total (à esquerda) e da duração de cada iteração (à direita). 

Os gráficos da Figura 31 mostram que existe uma diferença nos tempos de execução quando se varia o TMI. Esta 

discrepância deve-se ao progresso das primeiras iterações. Uma vez que o algoritmo funciona de forma autónoma, 

se o TMI definido não produzir nenhum resultado melhor, a malha é simplesmente corrigida, expandindo ou 

contraindo-se, de forma a continuar a pesquisa no domínio das variáveis de projeto. Contudo, este processo de 

correção implica um custo de tempo acrescido que se deseja evitar. Por outro lado, também se pode constatar que 

a duração média de uma iteração do otimizador é menor para TMI=5. Este facto explica-se pelo número mais elevado 

de iterações associado à escolha deste valor para o TMI, não apresentando, por esta razão, qualquer vantagem. 

Assim, conclui-se que o TMI deve ter o valor de 1, uma vez que se deseja poupar no tempo total de execução tanto 

quanto possível. 

 

5.1.3  Influência do desvio padrão (Caso 2) 

As primeiras execuções do programa final desenvolvido, no caso em que se considera o material policristalino, 

revelaram que, dada a opção ao otimizador, este procura a solução que, levada ao extremo, corresponde ao caso 

monocristalino (desvio padrão nulo), ao levar o desvio das distribuições de ângulos até ao limite mínimo definido.  

Este resultado, por sua vez, transformou o raciocínio seguido para definir as otimizações executadas para o caso 

policristalino e para apresentar o resultado das mesmas, uma vez que não faz sentido estabelecer um intervalo de 

valores para uma variável que simplesmente tende para o seu menor valor possível. Vê-se assim como uma 

necessidade conduzir a análise deste grupo de problemas não com um único resultado ótimo em vista, mas sim 

como um estudo paramétrico da dependência do valor da função objetivo final obtido do desvio padrão das 

polarizações considerado. Contudo, poderão existir situações em que este tipo de otimização se possa justificar [33]. 
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Para este efeito, em vez de se definir um intervalo de valores que os desvios correspondentes às zonas interior e 

exterior podem assumir, escolheu-se fixar ambas as variáveis e estudar o efeito que o seu valor tem na diferença de 

potencial medida na placa. Assim, mantém-se verdadeiro o intervalo inicialmente apresentado para os desvios, 

sendo que apenas o modo como o mesmo é explorado sofre alterações. 

Os resultados deste estudo compreensivo constituem em si o objetivo de tratar o material como sendo policristalino. 

Uma vez que o melhor valor da função objetivo possível é aquele que corresponde ao caso monocristalino, apenas 

se pode considerar uma otimização relevante o processo de analisar uma configuração do recoletor em que o desvio 

padrão associado às propriedades materiais se encontra definido a priori.  

Entenda-se, no entanto, que este retrocesso não invalida continuar a levar a cabo o estudo deste modelo material, 

uma vez que não existem piezocerâmicas monocristalinas no mundo real. Tratar um material piezoelétrico como 

monocristalino só corresponde à realidade no caso dos cristais puros, sendo que modelar qualquer outra classe de 

materiais desta forma apenas pode ser visto como uma aproximação que resulta da falta de modelos mais fiéis à 

verdadeira natureza dos mesmos. 

 

5.2 Apresentação e discussão dos resultados finais 

 

Apresentam-se, de seguida, os resultados obtidos para as otimizações finais. Para o caso monocristalino, realizaram-

se seis otimizações completas, três segundo o algoritmo SA e outras três segundo o PS. Para além de se analisarem 

os resultados obtidos com cada algoritmo, compara-se também o desempenho destes dois otimizadores. No caso 

policristalino, foi realizada uma otimização completa para cada valor do desvio padrão considerado. 

 

5.2.1  Caso 1: Material monocristalino 

Com base na execução de várias otimizações completas, concluiu-se que o critério de paragem mais conveniente 

passa por fixar um número máximo de avaliações à função objetivo (ou análises). Analisando a progressão dos 

otimizadores ao longo de algumas execuções, foi possível determinar este número como sendo 400 para o caso 

monocristalino.  

Desta forma, cria-se uma base de comparação entre os dois algoritmos testados e garante-se que uma solução 

suficientemente satisfatória é encontrada. 
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5.2.1.1  Algoritmo SA 

A Figura E1, disponível no Apêndice E, mostra o aspeto visual final da interface gráfica do otimizador SA, no ambiente 

do Matlab, uma vez terminado o processo de otimização. 

Através desta interface, é possível seguir, em tempo real, o melhor conjunto de variáveis de projeto encontrado, 

assim como o valor da função objetivo que lhe corresponde. Pode-se ainda ver o valor atual da temperatura fictícia, 

para cada variável de projeto. 

Contudo, relembra-se que todos os valores finais são consultados no ficheiro output.txt, criado após a conclusão de 

cada otimização. Estes foram os resultados obtidos através do algoritmo SA, para o primeiro caso estudado: 

 

Figura 32 – Valor final das variáveis de projeto, obtido com o algoritmo SA em 3 execuções separadas, para o caso 
monocristalino. A linha tracejada marca o valor de . 

Como os resultados da Figura 32 indicam, existem dois aspetos imediatamente notáveis, no que toca ao grau de 

influência relativo de cada variável.  

Em primeiro lugar, do ponto de vista das variáveis relacionadas com a polarização, verificou-se que os ângulos  são 

os que têm o maior impacto no valor da função objetivo. Este resultado é esperado, uma vez que os ângulos � e 6 

determinam o eixo principal de polarização do material piezoelétrico (ver Apêndice B). Por esta razão, os valores 

destes ângulos tendem para um valor que coloca o eixo principal de polarização do material alinhado com a direção 

do carregamento (0 ou  radianos), o que maximiza a diferença de potencial numa dada região. Contudo, 

relembrando a Figura 8 (a) do Capítulo 1, existem dois estados de tensão distintos quando o diafragma é carregado 

sob a condição de fronteira de encastramento, sendo que uma zona do diafragma se encontra em tensão e a outra 

em compressão. Dado que o modelo computacional desenvolvido permite a existência de duas zonas concêntricas 

com polarizações independentes, e uma vez que se considera o valor absoluto da diferença de potencial para a 

avaliação da função objetivo, a solução ótima corresponde ao caso em que as duas zonas apresentam eixos principais 

de polarização simétricos, cuja representação vetorial partilha a direção da pressão aplicada (normal à face circular 

não deformada). Verificou-se também que o valor do potencial elétrico medido não apresenta grande sensibilidade 
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à variação dos ângulos  ou , quer na região interior, quer na exterior, razão pela qual o valor final destas variáveis 

não apresenta a mesma consistência que o dos ângulos . 

Em segundo lugar, outra variável que influencia de forma apreciável o valor da função objetivo é o rácio de raios, e 

este facto explica-se pela mesma razão que torna o valor dos ângulos  tão relevante. O valor do rácio de raios 

controla a dimensão relativa de cada zona independente e, por conseguinte, o alcance topológico de cada domínio 

de polarização. Constata-se que, para os resultados das variáveis � e 6 obtidos, o valor ótimo deste rácio é de 0.7.  

De seguida, apresentam-se os resultados finais do valor da função objetivo para o algoritmo SA (Figura 33): 

 

Figura 33 – Valores finais da função objetivo, obtidos com o algoritmo SA. 

Estes valores encontram-se em concordância com trabalho original de Rupp et al. [29]. Como se pode verificar, não 

existe grande variância neste conjunto de três resultados, que apresenta um desvio relativo inferior a 0.1%. Assim, 

pode-se afirmar que o algoritmo produz resultados de forma consistente. 

Regressando à influência dos ângulos , a dependência da diferença de potencial destas variáveis é tão notável que 

se criou, durante o estudo dos esquemas de arrefecimento, uma variável que captura este fenómeno com sucesso: 

 

Assumindo que a solução ótima consiste nos valores explicados anteriormente, a expressão (5.4) consegue traduzir 

o nível de simetria dos eixos de polarização principais nas zonas interior e exterior num valor percentual. Assim, 

quando o valor desta variável é igual à unidade (100%), � e 6 encontram-se desfasados por 180°. Uma vez que se 

considera o valor absoluto da diferença, cobre-se a possibilidade de cada ângulo  poder tender para 0 ou  

radianos. 
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O gráfico seguinte (Figura 34) mostra a dependência do valor da função objetivo desta variável. Relembra-se, 

contudo, que os resultados pertencem ainda ao grupo de otimizações efetuadas que correspondem ao estudo 

realizado sobre os esquemas de arrefecimento e não às soluções finais obtidas: 

 

Figura 34 – Correlação entre o valor da função objetivo e a variável Θ, para os resultados obtidos durante o estudo dos 
esquemas de arrefecimento. Todos os pontos sem anotações correspondem a um valor de equivalente a 0.7. 

Como se pode ver, existe uma clara correlação entre a diferença de potencial, o rácio de raios e a variável . Para 

um dado rácio de raios, quanto maior o valor de , menor o valor da função objetivo. Também se pode constatar, 

mais uma vez, que o valor de  tem uma influência forte na função objetivo, uma vez que os pontos que se 

encontram fora da tendência observada correspondem exclusivamente a rácios diferentes de 0.7.  

O gráfico anterior reforça ainda a escolha inicial do esquema de arrefecimento linear para o algoritmo SA, uma vez 

que produz os resultados mais consistentes. 

5.2.1.2  Algoritmo PS 

Um exemplo da interface gráfica do otimizador PS, no final do processo de otimização, para o caso monocristalino, 

pode ser consultado no Apêndice E (Figura E2). 

Esta interface difere pouco da que foi apresentada para o algoritmo SA. Em vez de uma temperatura artificial, tem-

se o tamanho atual da malha que o otimizador utiliza para procurar novas variáveis de projeto, a cada iteração. 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos através do otimizador PS (Figura 35): 
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Figura 35 – Valor final das variáveis de projeto, obtido com o algoritmo PS, em 3 execuções separadas, no caso monocristalino. 

A linha tracejada marca o valor de . 

Os resultados obtidos confirmam os que foram apresentados anteriormente, com a vantagem de ser visível, para 

este conjunto de dados, a possibilidade das variáveis  tenderem para 0 ou . Confirmou-se também que 0.7 é o 

valor ótimo para o rácio de raios, na configuração considerada. 

Mais uma vez, as outras variáveis de polarização (  e ) não aparentam afetar o resultado final da função objetivo 

de forma significativa, razão pela qual não tendem para um valor concreto nas várias iterações do otimizador. 

Apresentam-se, no gráfico seguinte (Figura 36), os resultados da função objetivo obtidos, após a otimização: 

 
Figura 36 – Valores finais da função objetivo, obtidos com o algoritmo PS. 

Para este otimizador, a função objetivo apresenta valores finais menores e mais consistentes do que aqueles obtidos 
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direta entre os dois otimizadores. Contudo, destaca-se que os valores obtidos são comparativamente semelhantes 

aos apresentados anteriormente. 

Analogamente ao subcapítulo anterior, procedeu-se à representação gráfica da dependência entre os resultados da 

função objetivo e a variável auxiliar  (Figura 37), descrita atrás. Tal como para a Figura 34, relembra-se que estes 

dados se referem ao estudo realizado sobre a influência do TMI e não aos resultados finais, anteriormente 

apresentados: 

 

Figura 37 – Correlação entre o valor da função objetivo e a variável Θ, para os resultados obtidos durante o estudo sobre o 
tamanho da malha inicial. 

O gráfico mostra, de novo, que o valor final obtido para a função objetivo não é afetado pelo TMI, para o número 

máximo de análises estipulado. Para este otimizador, a influência da variável  não é tão discernível como no caso 

apresentado anteriormente, uma vez que todos os resultados correspondem a um valor muito próximo de 100% 

para a mesma, como se pode ver na escala horizontal. 

 

5.2.1.3  Comparação dos otimizadores 

De forma a melhor entender o que separa os dois algoritmos testados, compararam-se alguns valores médios, que 

se baseiam nos resultados da bateria de otimizações finais realizadas para analisar o primeiro caso estudado. O 

primeiro valor médio apresentado diz respeito à função objetivo (Figura 38): 
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Figura 38 – Comparação do valor médio da função objetivo entre o algoritmo SA e PS. 

Em termos do valor final da função objetivo, conclui-se que, com base nos dados obtidos, o algoritmo PS produz os 

melhores resultados. Este otimizador não só produz os melhores valores de diferença de potencial, mas também 

consegue determiná-los de forma mais consistente que o algoritmo SA. A forma inteligente como o otimizador PS 

procura novas soluções que minimizem a função objetivo dá-lhe uma vantagem que o método caótico de busca e 

avaliação do algoritmo SA não consegue igualar, para o caso presente. 

Compararam-se os tempos de execução médios totais e parciais, para cada otimizador considerado. Tomem-se os 

seguintes gráficos (Figura 39): 

 
Figura 39 – Comparação da duração média da otimização total (à esquerda) e de uma iteração (à direita) entre o algoritmo SA e 

PS.  

Ambos os algoritmos apresentam tempos médios totais de execução semelhantes, sendo que a diferença observada 

é desprezável, face à ordem de grandeza dos intervalos em questão.  

-8.42798

-8.42986

-8.43

-8.429

-8.428

-8.427

-8.426

-8.425

-8.424

-8.423

-8.422

-8.421

-8.42

V
al

or
 m

éd
io

 d
a 

fu
n

çã
o 

ob
je

ti
vo

 [
V

]

SA

PS

14h09m04s

13h58m10s

49000

49200

49400

49600

49800

50000

50200

50400

50600

50800

51000

T
em

p
o 

m
éd

io
 t

ot
al

 d
e 

ot
im

iz
aç

ão
 [

s]

SA

PS

2m10s

15m35s

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

T
em

p
o 

m
éd

io
 d

ec
or

ri
d

o 
p

or
 in

te
ra

çã
o 

[s
]

SA

PS



64 

 

Já a duração média de uma iteração assume valores díspares para cada otimizador. Contudo, há que ter em conta 

que a definição de iteração depende fortemente do otimizador escolhido, como foi já visto no Capítulo 3. Enquanto 

o algoritmo SA realiza uma análise por cada iteração efetuada, a natureza do otimizador PS implica que se realizem 

várias análises, de modo a varrer a malha de busca gerada a cada iteração, que determina a melhor direção de 

pesquisa. 

Conclui-se, em última instância, que o algoritmo PS constitui a ferramenta de otimização melhor equipada para esta 

configuração do problema analisado. 

 

5.2.2  Caso 2: Material policristalino 

Como já foi discutido em capítulos anteriores, o segundo caso estudado introduz uma vertente probabilística nas 

variáveis de projeto, ao transformar propriedades materiais base em propriedades homogeneizadas, segundo uma 

distribuição normal de ângulos de polarização.  

Uma vez que a complexidade deste caso é substancialmente superior ao anteriormente tratado, e com base nos 

resultados obtidos para o primeiro caso, julgou-se adequado abdicar de um dos otimizadores para analisar a placa 

piezoelétrica nestas condições. Os factos em que esta decisão se baseou serão abordados com maior pormenor na 

subsecção seguinte, à qual se segue a apresentação dos resultados finais das análises efectuadas, na forma de um 

estudo paramétrico sobre a influência do desvio padrão. 

 

5.2.2.1  Escolha do algoritmo 

Bastaram algumas execuções completas do programa desenvolvido para se tornar óbvio que o critério de paragem 

definido anteriormente é insuficiente para garantir a obtenção de uma solução considerada ótima. O número de 

análises máximo provou-se insuficiente face ao aumento simultâneo do número de variáveis de projeto e da 

variabilidade das distribuições de ângulos, que originam as propriedades materiais que, por sua vez, determinam o 

valor da função objetivo calculado. Assim, este parâmetro foi incrementado para 800 análises. 

De forma lógica, o aumento do número de avaliações à função objetivo permitidas conduziu a um aumento 

proporcional do tempo de computação despendido por cada otimização completa. 

Este aumento teve sérias implicações na metodologia analítica inicialmente seguida, uma vez que produzir um 

conjunto de resultados para cada otimizador, com a comparação da sua eficácia em vista, tornou-se essencialmente 
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impraticável. Por outro lado, comparar a aptidão dos dois algoritmos para uma única otimização completa é algo 

relativamente simples de levar a cabo. 

Com base nos resultados da comparação direta entre os desempenhos dos algoritmos SA e PS, apresentados 

anteriormente para o caso monocristalino, já era possível tirar a conclusão de que o segundo otimizador mencionado 

possui uma vantagem inata sobre o primeiro. Contudo, não existia qualquer garantia de que o mesmo fosse 

verdadeiro para o caso presente. Novamente, pela simples razão de economia de tempo, julgou-se necessária uma 

comparação direta entre os resultados destes dois algoritmos para o caso policristalino, com o objetivo de descartar 

o uso do menos eficiente.  

Para esse efeito, realizou-se uma otimização completa com um número máximo de análises propositadamente 

exagerado para cada algoritmo, cujas características comuns mais relevantes são: 

• Número máximo de avaliações à função objetivo (critério de paragem) – 1000; 

• Domínio dos desvios padrão – � 6 . 

Pretende-se, portanto, para além de determinar qual o otimizador preferível para tratar o problema em questão, 

substanciar a hipótese iniciada no subcapítulo 5.1.3, segundo a qual a solução ótima monocristalina corresponde ao 

melhor valor da função objetivo que é possível determinar com a homogeneização das propriedades materiais do 

diafragma. 

As Figuras E3 e E4 disponibilizadas no apêndice E fornecem uma representação visual da evolução dos processos de 

otimização nestas condições, para os algoritmos SA e PS, respetivamente. 

Apresentam-se, de seguida, os gráficos que resumem os resultados obtidos, começando pelo valor das variáveis de 

projeto (Figura 40): 

 

Figura 40 – Valor ótimo das variáveis de projeto obtidas para o segundo caso estudado, de acordo com os algoritmos SA e PS. 
As linhas tracejadas marcam o valor de . 
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Desde já, pode-se concluir, sem mais dados adicionais, que a solução obtida tende efetivamente para a que foi 

determinada no caso monocristalino, ao prestar atenção aos valores das variáveis mais relevantes – ,  e . 

Estas são as variáveis que detêm a maior influência sobre o valor final da função objetivo. Observa-se que os eixos 

principais de polarização de ambas as camadas piezoelétricas se mantêm alinhados com a direção da pressão 

aplicada, sendo os seus sentidos simétricos. Tem-se ainda que os desvios padrão das distribuições de ângulos de 

polarização tendem para o seu valor mínimo nulo e o valor do rácio de raios tem um valor muito próximo (ou até 

igual) ao que foi obtido para o primeiro caso. 

É de notar que o algoritmo PS produz os resultados mais próximos da solução monocristalina ótima. 

Reparem-se agora nas diferenças entre os dois otimizadores ao nível do valor da função objetivo e do tempo total 

de otimização (Figura 41): 

 

Figura 41 – Comparação entre os valores finais da função objetivo (à esquerda) e tempos totais de otimização (à direita) dos 
otimizadores SA e PS. 

Todos os dados obtidos apontam para o mesmo facto – o algoritmo SA, mesmo sendo o detentor do maior tempo 

total de otimização, produz o pior valor final da função objetivo. Mostra-se também, com estes resultados, que 

quanto mais as variáveis de projeto se aproximam do valor ótimo do conjunto determinado para o primeiro caso, 

melhor é o valor da diferença de potencial calculado. Na realidade, estas execuções constituem uma boa maneira 

de verificar a mudança fundamental que se observou no tratamento das propriedades materiais, uma vez que se 

obtém essencialmente a mesma solução quando o desvio das distribuições é suficientemente pequeno. 

Com base nestes resultados, determinou-se que o algoritmo PS é o mais eficiente, eficaz e, logo, o mais indicado 

para a otimização do caso presente. A partir deste ponto, o algoritmo SA não será mais utilizado, por uma questão 

de economia do tempo despendido em simulações e análises. 

-7.33582

-8.42940

-8.6

-8.4

-8.2

-8

-7.8

-7.6

-7.4

-7.2

-7

-6.8

-6.6

V
al

or
 d

a 
fu

n
çã

o 
ob

je
ti

vo
 [

V
]

SA

PS 40h26m07s

29h58m26s

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

T
em

p
o 

to
ta

l d
e 

ot
im

iz
aç

ão
 [

s]

SA

PS



67 

 

5.2.2.2  Estudo paramétrico 

O estudo paramétrico consistiu na realização de uma única otimização completa para vários valores fixos do desvio 

padrão ( �, 6), tendo-se utilizado o algoritmo PS para esse efeito. Estes valores foram escolhidos de forma a 

cobrir o intervalo  inicialmente definido no Capítulo 3.  

Os seguintes gráficos mostram a evolução das restantes variáveis de projeto com o aumento do valor do desvio 

padrão das distribuições de ângulos. Por questões de legibilidade e facilidade de interpretação destes gráficos, 

apresentam-se primeiro os resultados para o intervalo  (Figura 42), mais densamente discretizado: 

 
Figura 42 – Valor ótimo das variáveis de projeto em função do valor dos desvios padrão � e 6.  

A linha tracejada marca o valor de . 

Embora, à primeira vista, os dados apresentados possam parecer confusos e excessivamente complexos, só existem 

três variáveis de projeto que exibem um comportamento verdadeiramente consistente ao longo dos valores dos 

desvios padrão testados – 78
�

78
6  e . Com base nos resultados obtidos durante o primeiro caso estudado, já era 

esperado que, mesmo variando a dispersão das distribuições de ângulos, não se verificasse uma forte influência da 

parte das variáveis relacionadas com os ângulos de polarização  e , para qualquer uma das zonas da placa 

piezoelétrica considerada. Mais uma vez, esta falta de dependência deve-se ao facto dos ângulos  desempenharem 

um papel preponderante na determinação do eixo principal de polarização, para a convenção e material 

considerados. Explica-se assim a aparente aleatoriedade dos pontos correspondentes às variáveis 78
�

78
6

78
�  e 

78
6 . Uma vez que o valor calculado da função objetivo parece não depender das mesmas, estes ângulos médios 

podem tomar literalmente qualquer valor dentro dos seus respetivos domínios, o que efetivamente acontece. 
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Assim sendo, a análise do gráfico apresentado prende-se mais com os valores dos ângulos médios  e do rácio de 

raios. De forma a tornar a leitura do gráfico mais intuitiva e conveniente, representaram-se as variáveis de 

polarização com símbolos iguais para tipos de ângulos médios iguais.  

Como se pode ver na Figura 42, para o intervalo , a melhor solução encontrada continua a corresponder ao caso 

em que os eixos principais de polarização das diferentes zonas piezoelétricas se encontram desfasados por  

radianos, sendo que a direção dos mesmos permanece paralela à direção do carregamento aplicado. Esta tendência 

mantém-se ao longo do aumento do valor do desvio padrão das distribuições, observando-se um afastamento 

reduzido dos valores obtidos, comparativamente ao que se obtém quando o desvio é nulo. Note-se de novo que o 

facto da função objetivo considerar o valor absoluto do potencial elétrico permite que ambos o ângulos médios  

possam tender para 0 ou para . Assim, é a diferença observada entre 78
�  e 78

6  que se mantém relativamente 

constante, para esta gama de desvios padrão. 

Outra variável que merece uma descrição mais detalhada é o rácio de raios, que caracteriza a proporção entre as 

dimensões das zonas interior e exterior da camada piezoelétrica. Observa-se, no gráfico anteriormente apresentado, 

que este rácio também se mantém constante para os diferentes desvios padrão, aumentando apenas ligeiramente 

quando o desvio chega ao valor unitário. 

Até agora, e sem qualquer conhecimento sobre o valor da função objetivo, as soluções encontradas não diferem 

significativamente das que foram determinadas para o caso monocristalino, dado que qualquer discrepância menor 

observada pode ser explicada pela cada vez maior variabilidade das distribuições de polarização, que dão origem ao 

potencial elétrico calculado. O gráfico seguinte contempla o intervalo completo de desvios padrão considerado para 

o estudo paramétrico presente (Figura 43): 

 
Figura 43 – Valor ótimo das variáveis de projeto em função do valor dos desvios padrão � e 6.  

A linha tracejada marca o valor de π. 
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Existem várias conclusões a serem retiradas deste gráfico, que tem um domínio mais abrangente. Mais uma vez, a 

oscilação aleatória e independente das variáveis relacionadas com os ângulos de polarização  e  indica que, 

mesmo para as distribuições mais dispersas, o valor das mesmas é, em última instância, inconsequente para o valor 

da função objetivo. 

Constata-se que, para os ângulos médios 78
�  e 78

6 , a tendência observada no intervalo  mantém-se, mas apenas 

até certo ponto. A partir de � 6 , acontece algo interessante – o efeito até agora presenciado perde 

relevância. A solução toma uma forma que começa a tornar-se independente até do valor das variáveis relacionadas 

com as distribuições , colmatando a sua evolução num ponto em que se tem um valor igual para ambas, para o 

valor máximo do desvio padrão considerado (Figura 44). 

A progressão do valor do rácio de raios ao longo do aumento dos desvios correspondentes a cada zona da camada 

piezoelétrica apresenta variações menores, face às outras variáveis. Trata-se, pois, de um valor altamente 

influenciador da função objetivo. Contudo, o último ponto (correspondente ao desvio padrão máximo) é talvez o 

que mais revela sobre o estado para o qual a solução caminha quando a dispersão das distribuições de polarizações 

é suficientemente aumentada. Ter este rácio a tender para a unidade significa que a configuração de duas zonas 

circulares concêntricas deixa de ter quaisquer benefícios, o que está de acordo com o que essencialmente é uma 

perda cada vez maior da direccionalidade das propriedades piezoelétricas do material. 

É interessante notar que, para o valor máximo do desvio padrão considerado, o modelo físico inicialmente estudado 

fica, para todos os efeitos, reduzido a uma placa com apenas duas camadas distintas – o substrato e uma única 

camada piezoelétrica. 

Mantendo em mente que um desvio de 5 radianos é possivelmente inconcebível numa distribuição cujo valor médio 

se encontra compreendido entre  (ou  para as distribuições de ), conclui-se que a introdução de uma 

vertente estatística nas variáveis do problema de otimização produz flutuações razoavelmente reduzidas nas 

configurações material e geométrica do recoletor que se obtêm. Tomar o material piezoelétrico como sendo 

policristalino é uma aproximação mais fidedigna à realidade, uma vez que o processo de polling pelo qual se 

polarizam as piezocerâmicas é, na verdade, um método que garante uma certa polarização média coletiva e não 

homogénea do material, como foi apresentado no capítulo introdutório. 

Continuando com o estudo paramétrico, segue-se o valor obtido da função objetivo em relação ao valor do desvio 

padrão considerado. Optou-se ainda por representar, no mesmo gráfico, a evolução da variável auxiliar  que foi 

introduzida no subcapítulo 5.2.1.1. Uma vez que se consideram valores médios para este caso, uma forma mais 

correta de definir a mesma será:  

 (5.5) 
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Este foi o gráfico obtido (Figura 44): 

 

Figura 44 – Valor da função objetivo (círculos azuis) e da variável auxiliar 78 (triângulos verdes) em função do valor dos desvios 

padrão � e 6. 

A curva obtida mostra uma evolução contínua e suave do potencial elétrico calculado em função do aumento do 

desvio padrão das distribuições de polarizações. Interpretando o gráfico a partir do ponto que corresponde a um 

desvio nulo (equivalente à solução monocristalina), observa-se que o valor da função objetivo aumenta de forma 

pouco afetada pelo aumento da dispersão das polarizações, para o intervalo . No domínio , o valor absoluto 

da função objetivo diminui de forma quase linear com o aumento do desvio padrão, tendendo depois 

assintoticamente para um mínimo que se mantém relativamente constante a partir de � 6 . A 

mudança radical do tipo de solução, documentada atrás, não aparenta incutir qualquer tipo de alteração percetível 

no valor calculado. O aumento da dispersão das polarizações no material diminui de tal forma a intensidade do efeito 

piezoelétrico, que, em termos relativos, pouca diferença faz variar qualquer uma das variáveis definidas. A partir de 

um certo ponto, observa-se que o material perde qualquer orientação preferencial, causando assim uma estagnação 

do potencial elétrico extraído do dispositivo. 

Passando à análise da variável auxiliar, o gráfico da Figura 44 evidencia duas zonas distintas de dependência. Para 

os desvios pertencentes ao intervalo , pode-se ver uma clara correlação entre a diminuição do valor absoluto 

da função objetivo e a diminuição de =>. Contudo, passado este ponto, a curva torna-se errática, possivelmente 

devido ao facto da natureza estatística das variáveis utilizadas para calcular => tornar-se demasiado evidente para 

ser uma aproximação suficientemente boa ignorar o valor do desvio padrão das distribuições e considerar apenas 

valores médios. 
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O que todos os resultados apresentados evidenciam é uma transição gradual para um estado estatisticamente mais 

disperso, enfraquecendo o efeito piezoelétrico verificado inicialmente na estrutura até que a presença do mesmo 

se torna vestigial. 

  

5.2.3  Modelos de elementos finitos otimizados 

Este subcapítulo serve o propósito de apresentar alguns modelos de elementos finitos relevantes para entender as 

distribuições do potencial elétrico (e do seu respetivo gradiente) ao longo da estrutura analisada, quando em 

determinadas configurações ótimas. Estes dados resultam da análise final realizada no Abaqus, sendo que se expõem 

duas situações contrastantes: o caso monocristalino, que equivale a um desvio padrão nulo, como já foi visto, e o 

caso em que o valor dos desvios associados às distribuições de polarizações no material tomam o seu valor máximo 

permitido ( � 6 ). Todos os resultados são apresentados em unidades SI. 

A figura seguinte (Figura 45) resume o aspeto da distribuição do potencial elétrico na placa circular, para o melhor 

valor da função objetivo obtido (caso monocristalino): 

 

Figura 45 – Distribuição do potencial elétrico (em Volts ) na placa piezoelétrica, para o caso monocristalino. 

Como se pode ver, a condição de elétrodo imposta na superfície superior e na interface (ver subcapítulo 4.2.1.3) da 

placa cumpre o seu objetivo, uma vez que se observa um potencial constante nestas duas áreas. Esta distribuição é, 
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portanto, transversal a todos os modelos obtidos, independentemente do valor do desvio padrão considerado, 

sendo que apenas o valor do potencial medido na face superior é mutável. 

Dada a espessura reduzida do diafragma, vale a pena observar com maior detalhe a transição do valor máximo 

absoluto do potencial elétrico para o seu valor nulo imposto na interface, ao longo da camada piezoelétrica:  

                   

 (a)                                                                                                    (b) 

Figura 46 – Detalhe da distribuição do potencial elétrico  através da espessura da placa piezoelétrica, para o caso 
monocristalino (a) e para o caso policristalino com desvio padrão extremo (b). 

A Figura 46 mostra uma evolução essencialmente linear, também esta independente do valor do desvio padrão. 

Assim, não é possível distinguir qualquer diferença entre estes dois modelos com base na representação gráfica da 

distribuição do potencial elétrico, exceto pelo seu valor máximo absoluto mencionado na legenda. Observe-se então 

o gradiente do potencial elétrico, uma grandeza vetorial também conhecida como campo elétrico (Figura 47): 

    

(a)                                                                                         (b) 

Figura 47 – Distribuição da componente  do campo elétrico ou gradiente do potencial elétrico  na placa 
piezoelétrica, para o caso monocristalino (a) e para o caso policristalino com desvio padrão extremo (b). 
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Optou-se por representar apenas a componente  deste gradiente, uma vez que o seu efeito domina o 

comportamento piezoelétrico da estrutura. Pode-se ver claramente um contraste acentuado entre as duas situações 

consideradas. Para além da diferença na magnitude, as distribuições são topologicamente distintas. Enquanto se 

observam duas zonas distintas e simetricamente polarizadas para o caso monocristalino (facto indicado pelo sinal 

do vetor gradiente), este efeito encontra-se significativamente menos presente na figura que corresponde ao desvio 

padrão extremo. Todavia, a descontinuidade presente em ambas as distribuições (Figura 48), mais visível para o caso 

monocristalino, permite a identificação visual do fim da zona interior e início da zona exterior com facilidade: 

            

(a)                                                                                                      (b) 

Figura 48 – Detalhe da distribuição da componente  do gradiente do potencial elétrico  através da espessura da placa 
piezoelétrica, para o caso monocristalino (a) e para o caso policristalino com desvio padrão extremo (b). Destaca-se a 

descontinuidade entre as zonas interior e exterior. 

Conclui-se assim que a presença de duas zonas concêntricas com eixos de polarização principais simétricos é uma 

estratégia vantajosa para aumentar o potencial elétrico extraído de uma placa circular, para um material 

piezoelétrico polarizado com um alto nível de direccionalidade (i.e., com um desvio padrão associado relativamente 

baixo). Relembra-se ainda que, como um resultado da otimização realizada, o rácio de raios assume um valor 

diferente nas duas situações: 0.7 para o caso monocristalino e 0.9 no caso policristalino.   

Os cortes realizados no plano  representados na Figura 48 permitem ainda visualizar a falta de resultados para a 

camada que corresponde ao substrato do dispositivo, o que faz sentido, uma vez que o material que a constitui não 

foi modelado como sendo condutor de eletricidade, desempenhando um papel puramente estrutural na análise 

levada a cabo. 

Apresentam-se também as distribuições de tensões e de deslocamentos na placa, apenas para o caso 

monocristalino. Note-se, contudo, que estas grandezas foram estudadas de forma mais qualitativa como uma forma 
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de verificar a adequação do modelo de elementos finitos, uma vez que os valores obtidos não foram utilizados no 

âmbito da resolução dos problemas de otimização propostos. 

Esta é a distribuição de tensões, para o caso ótimo monocristalino (Figura 49): 

 

Figura 49 – Distribuição da tensão de von Mises  na placa piezoelétrica, para o caso monocristalino. 

Os esforços dentro da estrutura encontram-se representados na forma da tensão de von Mises, dada em notação 

tensorial pela seguinte expressão [34]: 

                 (5.6) 

Embora esta representação da tensão seja mais frequente no tratamento de problemas relacionados com a 

determinação da cedência de estruturas, é também uma grandeza que permite condensar as várias componentes 

do tensor de tensões na mesma variável. 

Como se pode ver na Figura 49, as tensões obtidas estão de acordo com o que seria expectável para uma placa 

circular encastrada sujeita a uma pressão normal uniforme, tendo em conta a ordem de grandeza das dimensões, 

carregamentos e constantes materiais em jogo. Existe uma zona mais solicitada que corresponde à periferia do 

diafragma, devido à condição de encastramento imposta em toda a face lateral da estrutura. 

Finalmente, apresenta-se a distribuição da componente  do deslocamento. Tal como para o gradiente do potencial 

elétrico, o deslocamento em  eclipsa as outras componentes presentes, em módulo (Figura 50):     
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Figura 50 – Distribuição da componente  do deslocamento  na placa piezoelétrica, para o caso monocristalino. 

Esta grandeza também se encontra em linha com o esperado, sendo o deslocamento máximo observado da ordem 

da centésima do milímetro ( �C ), ocorrente na zona central da placa. 

É interessante notar que existe pouca variação nas tensões e deslocamentos obtidos ao longo do incremento dos 

desvios padrão, razão pela qual apenas se considerou necessário representar estas grandezas para o caso 

monocristalino. 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Este capítulo visa a exposição das conclusões retiradas do trabalho desenvolvido nesta tese. Estas são apresentadas 

num contexto mais global, servindo como uma reflexão sobre todo o processo construído em torno da questão 

central que define o problema da otimização de recoletores piezoelétricos. 

Com base nos resultados apresentados no capítulo anterior, pode-se afirmar que o objetivo inicial proposto foi 

cumprido com sucesso. Foi desenvolvido um modelo computacional capaz de determinar as propriedades materiais 

e geometria ótimas de uma placa circular piezoelétrica, maximizando o valor absoluto da diferença de potencial 

medida na mesma, para condições de fronteira conhecidas. 

Existem dois aspetos que valem a pena contrapor. Em primeiro lugar, constatou-se que, do ponto de vista do 

potencial elétrico extraído do recoletor em circuito aberto, não existe qualquer vantagem em refinar a metodologia 

seguida para modelar o material piezoelétrico, ou seja, passar do caso monocristalino para o policristalino. Contudo, 

em última instância, foi possível desenvolver e testar um modelo funcional que gera propriedades piezoelétricas 

homogeneizadas (mais fiéis ao comportamento real do material) uma vez que respeita de forma mais realista o 

processo de poling pelo qual se polarizam as piezocerâmicas. A grande vantagem da forma modular como se 

desenvolveu o código que realiza as análises de elementos finitos prende-se com a sua versatilidade e adaptabilidade 

a possíveis geometrias e condições de fronteira diferentes, com um nível de edição e alteração de código mínimo. 

Também foi possível tirar conclusões sobre a orientação preferencial do material piezoelétrico nas duas zonas de 

polarização independentes, sendo que se observou a influência mais ou menos acentuada que algumas variáveis de 

projeto têm na solução final determinada. 

Em segundo lugar, testaram-se e compararam-se dois algoritmos de otimização que são bastante diferentes. Para 

ambos os casos materiais estudados, o algoritmo de busca direta PS prevaleceu face ao algoritmo estocástico SA em 

virtualmente todos os parâmetros considerados para a avaliação do desempenho de cada otimizador. Constatou-se 

assim que o algoritmo PS é o mais eficiente dos dois estudados na resolução do problema de otimização proposto. 

 

Embora o trabalho apresentado tenha sido desenvolvido de forma tão aprofundada quanto possível, é inescapável 

o facto de existir ainda muito que se possa fazer para melhorar o programa final. Listam-se aqui algumas ideias sobre 

como o presente tema pode ser continuado e melhorado, num futuro próximo: 

• Testar outros otimizadores face ao algoritmo PS, de forma a minorar ainda mais o tempo de otimização e 

melhorar a eficiência da resolução do problema; 
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• Testar configurações alternativas da estrutura recoletora de energia piezoelétrica. Estas alterações podem 

ser ao nível: 

• dos materiais considerados – existem razões para acreditar que piezocerâmicas com outro tipo de 

simetria cristalina, como o titanato de bário ( �), podem ser mais relevantes para uma 

otimização policristalina [33], podendo até o potencial elétrico extraído aumentar face à 

consideração do material monocristalino. Outras ligas metálicas podem também ser consideradas 

para o substrato, sendo possível até incluir o tipo de material usado nas variáveis de projeto para 

otimização;  

• da geometria da placa – variando espessuras relativas das camadas piezoelétricas e substrato; 

• das condições de fronteira aplicadas no dispositivo, incluindo o carregamento aplicado ao mesmo; 

• do número de zonas independentes de polarização presentes na camada piezoelétrica; 

• Incluir as tensões a que a estrutura se encontra sujeita nos critérios da otimização realizada. Esta adição 

permitiria verificar se a carga aplicada não excede de forma danificadora a tensão máxima suportada pelo 

diafragma; 

• Aplicar ao modelo testado a condição de circuito fechado – esta ideia não seria trivial de implementar no 

ambiente do Abaqus, requerendo um conhecimento aprofundado da codificação de sub-rotinas definidas 

pelo utilizador, assim como da criação de raiz de elementos finitos de circuito elétrico; 

• Validar os resultados obtidos com resultados experimentais – uma montagem laboratorial relativamente 

simples poderia alcançar este objetivo. Seria também muito interessante determinar experimentalmente o 

valor do desvio padrão associado a certas piezocerâmicas comercialmente disponíveis e testar a capacidade 

do programa homogeneizador em prever as propriedades materiais associadas aos mesmos. 
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APÊNDICE A 

SISTEMAS DE NOTAÇÃO TENSORIAL 

 

Neste apêndice, cobrem-se os dois sistemas de notação tensorial considerados ao longo do projeto, sendo esses a 

norma ANSI/IEEE 176-1987 correspondente ao standard na Física para a piezoeletricidade e o adotado pelo 

programa de elementos finitos Abaqus. 

Devido a várias simetrias nos índices dos tensores envolvidos na descrição matemática do fenómeno da 

piezoeletricidade, as equações consideradas podem ser formuladas matricialmente como tensores de segunda 

ordem (alternativamente a tensores de ordem superior à segunda) recorrendo à notação de Voigt. Esta notação 

permite reduzir a ordem de um tensor simétrico na sua representação. Recorde-se, a título de exemplo, a 

transformação que origina a equação (2.21a) (ver Capítulo 2): 

                             (A.1) 

Neste caso, o tensor de segunda ordem que descreve o estado de tensão tridimensional de um dado volume é 

colapsado num tensor de primeira ordem (ou vetor) que agora contém apenas as entradas independentes do tensor 

original. Tal como esta prática permite transformar uma matriz (tensor de segunda ordem) simétrica de dimensões 

 num vetor com 6 entradas, também é possível representar um tensor de terceira ordem como uma matriz 

 e um tensor de quarta ordem numa matriz , o que é extremamente vantajoso no caso particular da 

piezoeletricidade, em que se encontram tensores de ordem superior à segunda. 

No entanto, no passo apresentado em (A.1), existe uma atribuição entre o sistema de notação correspondente ao 

espaço de duas dimensões ( �	) e o espaço unidimensional ( �) (2.21b). Esta atribuição constitui a razão para se dar 

especial atenção aos sistemas de notação tensorial, uma vez que esta pode ser realizada de acordo com funções 

diferentes para convenções diferentes. 

Considere-se então a função transformadora de índices  que recebe um par de índices e devolve um 

único índice. A função  transforma estes pares de índices da seguinte forma: 

,  ,  , 

,  ,   

 Como a função é simétrica, , verifica-se ainda que:  
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,  ,   

A função  representa a norma mais amplamente utilizada no âmbito da Física teórica e corresponde à norma 

ANSI/IEEE 176-1987 para a piezoeletricidade. Esta função pode ser mais facilmente consultada na forma de uma 

tabela (Tabela A1): 

f 1 2 3 

1 1 6 5 

2 6 2 4 

3 5 4 3 

Tabela A1 – Função transformadora de índices  de acordo com a convenção da IEEE13. 

Esta atribuição de índices é uma das mais utilizadas na teoria da elasticidade para converter tensores de segunda 

ordem de tensão e extensão em vetores de seis componentes. No entanto, embora esta seja a convenção mais 

comum, a seguinte função de atribuição de índices  é a utilizada pelo Abaqus: 

g 1 2 3 

1 1 4 5 

2 4 2 6 

3 5 6 3 

Tabela A2 - Função transformadora de índices  de acordo com o programa de elementos finitos Abaqus1. 

É importante manter esta diferença de convenções em mente, uma vez que implica a transformação de todas as 

matrizes com dimensão superior a 3 3 antes destas serem passadas ao Abaqus para que o problema de elementos 

finitos possa ser resolvido, como é o caso da matriz de rigidez (6 6) e dos coeficientes piezoelétricos (3 6). 

  

                                                           
13 Tabela retirada do livro: Emery, J. D. (1997), Piezoelectric Theory for Finite Element Analysis of Ultrasonic Motors, Federal 
Manufacturing and Technologies, United States Department of Energy. 
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APÊNDICE B  

TEORIA DAS ROTAÇÕES E ÂNGULOS DE EULER 

 

Este apêndice visa uma descrição resumida da teoria das rotações de acordo com uma convenção particular que 

atribui uma operação de rotação de um sistema de coordenadas num espaço tridimensional a um dado conjunto de 

ângulos numa ordem particular. 

De acordo com o teorema rotacional de Euler, qualquer rotação 3-D pode ser descrita usando três ângulos. 

Considerando que as rotações elementares em causa se encontram escritas em termos de matrizes de rotação ,  

e , então a matriz de rotação geral  pode ser escrita como: 

              (B.1) 

Aos três ângulos que definem as rotações elementares dá-se o nome de ângulos de Euler. Existem várias convenções 

para descrever estes ângulos, dependendo dos eixos considerados para cada rotação. Genericamente, a matriz  

pode ser escrita como: 

            (B.2) 

Neste trabalho considera-se a convenção em  (Figura B1). Existem muitas outras convenções, mas esta é a mais 

comum: 

 

Figura B1 – Representação visual das rotações elementares tridimensionais e convenção de ângulos de rotação de acordo com 
a convenção em  14. 

 

                                                           
14 Figura retirada do website: http://mathworld.wolfram.com/EulerAngles.html  

A B C 
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Nesta convenção, a rotação geral é dada pelo conjunto de ângulos de Euler , em que: 

1. A primeira rotação é de  em torno do eixo dos , através de ; 

2. A segunda rotação é de  em torno do (agora novo) eixo , através de ; 

3. A terceira e última rotação é de  em torno do (novamente agora novo) eixo , através de . 

As matrizes elementares são dadas por: 

      (B.3a) 

      (B.3b) 

      (B.3c) 

o que resulta na matriz de rotação completa [35]: 

   (B.4) 

A expressão (B.4) constitui a única ferramenta precisa para realizar qualquer mudança de coordenadas necessária e 

transformar (ou “rodar”) propriedades materiais que se encontrem na forma matricial. 
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APÊNDICE C  

ESQUEMA COMPLETO DO CÓDIGO DESENVOLVIDO 
(CASO 1) 

 

Pretende-se com este apêndice complementar o esquema simplificado que se apresentou no Capítulo 4 para 

descrever o código desenvolvido no Matlab que resolve o problema proposto, de acordo com o primeiro caso 

estudado. Para além de se representarem de forma mais aprofundada algumas destas funções, também se 

esquematizam as subfunções e os diferentes ficheiros de entrada e de saída que intervêm nas mesmas. 

Por ser a abordagem mais lógica, esta descrição inicia-se com a função principal, Main.m (Figura C1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1 – Esquema completo do funcionamento da função Main.m. 

Basta correr esta função para iniciar o processo de otimização, uma vez que todas as outras funções, incluindo o 

otimizador, são chamadas de forma implícita.  

A função Run.m controla a análise de EF que é executada a cada iteração do otimizador, enquanto a Run_final.m 

trata a análise final que diz respeito à solução ótima encontrada, servindo como um meio de guardar o melhor 

Run.m 

Main.m 

Definir valor inicial das 
variáveis de projeto 
[generate_guess.m] 

Definir limite superior e 
inferior para cada variável 

Inicializar ficheiro que 
guarda o valor das variáveis 

de projeto a cada iteração 
[vars.txt] 

Guardar valor final das 
variáveis otimizadas, 
número de iterações, 

tempos de execução e outros 
parâmetros da otimização 

[output.txt] 
Reiterar 

Run_final.m 

Domínio do Matlab 

Domínio do otimizador 

Representação gráfica em 
tempo real do valor das 

variáveis, função objetivo e 
parâmetros da otimização 
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resultado obtido. Estas funções recebem apenas o vetor das variáveis de projeto, sendo que ambas devolvem o valor 

da função objetivo. A função Run_final.m tem ainda como output o valor do potencial elétrico. Assim, a Run.m 

funciona como a função avaliadora das variáveis de projeto (Figura C2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C2 – Esquema completo do funcionamento das funções Run.m e Run_final.m.  

Os scripts, assim como o programa de EF Abaqus, são executados através da linha de comandos do Windows. 

Salienta-se ainda que as funções Run.m e Run_final.m diferem apenas nos ficheiros que eliminam. Enquanto a 

primeira elimina todos os ficheiros que resultam da simulação e os scripts gerados, a segunda conserva o script 

PYTHON.py e ainda o ficheiro odb, que permitem visualizar os resultados obtidos para o conjunto de variáveis ótimo. 

Contudo, para que a análise possa ser efetuada, as variáveis de projeto e os dados do problema têm de ser traduzidos 

num script interpretável pelo software de EF. Como se referiu no Capítulo 4, este ficheiro resulta do preenchimento 

de seis blocos de código, que são assemblados dentro da função textcompiler.m (Figura C3): 

 

Run.m/Run_final.m 

Definir as propriedades 
materiais base na forma de 

uma estrutura de dados 
(PZT-5H e Alumínio)  

Inicializar o script a ser 
executado no Abaqus 

[PYTHON.py] 

textcompiler.m 

[PYTHON.py] 

Abaqus/CAE 

Inicializar um segundo 
script que acede ao 
ficheiro odb criado 

[readODB.py] 

Carregar o script para 
aceder ao ficheiro correto 

com a subfunção 
load_readODB 
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Figura C3 – Esquema completo do funcionamento da função textcompiler.m. 
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APÊNDICE D  

ESQUEMA COMPLETO DO CÓDIGO DESENVOLVIDO 
(CASO 2) 

Seguindo a mesma lógica adotada para descrever o código desenvolvido para o Caso 1 de forma mais aprofundada, 

este apêndice serve como complemento à descrição sumária apresentada com Capítulo 4. 

De forma a evitar a repetição de descrições, inicia-se a descrição pela função Run.m (Figura D1), uma vez que a 

função principal Main.m não sofre quaisquer alterações, para além do aumento do número de variáveis de projeto: 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D1 – Esquema completo do funcionamento da função Run.m.  
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A cada iteração do otimizador, a função Run.m gera seis ficheiros de texto, como o esquema anterior ilustra. No final 

da simulação, obtém-se o valor do potencial elétrico entre as duas faces da membrana piezoelétrica em circuito 

aberto. Este valor, por sua vez, dita o que acontece aos ficheiros de ângulos antes da simulação terminar. O valor da 

função objetivo calculado é comparado através da subfunção save_angles com todos os valores obtidos até então, 

que se encontram guardados no ficheiro fullOF.txt, sendo que um de dois cenários pode ocorrer: 

• O valor atual da função objetivo é o melhor encontrado – os seis ficheiros são copiados de forma a atualizar 

o conjunto de distribuições phiI_best.txt, …, psiO_best.txt; 

• É encontrado um valor melhor da função objetivo – os seis ficheiros não são copiados, sendo reinicializados 

na iteração seguinte e, como consequência, eliminados. 

Este algoritmo simples permite que todo o processo de otimização ocorra simultaneamente com várias reiterações 

do programa homogeneizador sem que se gere uma quantidade elevada de ficheiros relativos às distribuições de 

polarizações. Assim, correndo o otimizador durante duas ou mais iterações, têm-se apenas dois conjuntos de seis 

ficheiros, que se encontram guardados na subpasta angle_files. 

Contudo, a função Run_final.m não opera da mesma forma que a Run.m para este caso (Figura D2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D2 – Esquema completo do funcionamento da função Run_final.m. 
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Note-se que se omitiu parcialmente a execução do programa homogeneizador, uma vez que o seu funcionamento 

já se encontra esquematizado na Figura .  

Por último, tal como a função principal, a função textcompiler.m não sofre alterações significativas para a 

implementação do segundo caso estudado. Como foi referido no Capítulo 4, as propriedades materiais piezoelétricas 

são passadas ao Abaqus tendo em conta a polarização do material, sendo apenas necessário definir o sistema de 

coordenadas local de cada zona como sendo o global. 
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APÊNDICE E 

INTERFACES GRÁFICAS 

Este apêndice serve o propósito de apresentar, de forma mais conveniente, as múltiplas capturas de ecrã que 

ilustram os vários aspetos possíveis da mesma interface gráfica, no ambiente do Matlab, para os diferentes 

otimizadores e casos considerados (Figuras E1, E2, E3 e E4): 

 

Figura E1 – Exemplo da interface gráfica do otimizador SA, para o caso monocristalino. A interface apresentada foi sujeita a 
edição gráfica, dentro do ambiente do Matlab. 
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Figura E2 – Exemplo da interface gráfica do otimizador PS, para o caso monocristalino. A interface apresentada foi sujeita a 
edição gráfica, dentro do ambiente do Matlab. 
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Figura E3 – Exemplo da interface gráfica do otimizador SA, para o caso policristalino. A interface apresentada foi sujeita a 
edição gráfica, dentro do ambiente do Matlab. 
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Figura E4 – Exemplo da interface gráfica do otimizador PS, para o caso policristalino. A interface apresentada foi sujeita a 
edição gráfica, dentro do ambiente do Matlab. 
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