Da modelação 3D em ambiente CAD à geração de modelos
de cálculo computacionais

Aplicação ao caso de estruturas hidráulicas de volumetria complexa

Duarte José Saavedra Cardoso

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia Civil

Orientador: Professor Doutor Rui Vaz Rodrigues

Júri
Presidente: Professora Doutora Maria Cristina De Oliveira Matos Silva
Orientador: Professor Doutor Rui Vaz Rodrigues
Vogal: Professor Doutor Augusto Martins Gomes

Maio de 2019

Declaração
Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os
requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa.

i

ii

Agradecimentos
Ao meu orientador, Professor Doutor Rui Vaz Rodrigues, pela oportunidade de realizar esta
Dissertação, tal como pela disponibilidade total demonstrada durante a sua elaboração.
Aos meus colegas da μRoboptics – Technical Consulting and Research, em especial ao Ricardo
Ferreira, por toda a aprendizagem.
Aos meus amigos e colegas de curso, pelo companheirismo.
Aos meus pais e à Carol, pelo permanente acreditar e incondicional apoio.

iii

iv

Resumo
No âmbito do projeto de estruturas em Engenharia Civil, mais especificamente, de estruturas
hidráulicas, a criação de modelos tridimensionais, necessários para o consequente cálculo
estrutural, pode revelar-se uma tarefa morosa devido à natureza inerente às geometrias normalmente
envolvidas.
Dado que, numa fase anterior aos procedimentos de análise estrutural, existe, habitualmente, um
modelo geométrico tridimensional em ambiente CAD, dá-se o interesse pela obtenção do referido
modelo de cálculo automaticamente a partir da geometria em ambiente CAD. Evitando-se, assim, o
trabalho suplementar que a criação de raiz de um novo modelo implica.
A presente Dissertação centra-se, portanto, no estudo desta problemática, tal como no
desenvolvimento e verificação de um programa informático novo e original (integralmente desenvolvido
no âmbito deste trabalho), através da linguagem de programação Python, que torna a mitigação desta
problemática possível para o caso particular de interoperabilidade entre os programas AutoCAD,
ferramenta de modelação de geometrias, e SAP2000, aplicação de análise e cálculo estrutural.

Palavras-chave
Modelo geométrico CAD, Modelo de cálculo estrutural, Método dos Elementos Finitos, Estruturas
hidráulicas.
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Abstract
Within the scope of Civil Engineering structures design, more specifically, of hydraulic structures, the
development of three-dimensional models, required for the structural calculation, can prove to be a
time-consuming task due to the inherent nature of the geometries normally involved.
Since a three-dimensional geometric model in CAD environment is usually available, there is the interest
in obtaining the calculation model automatically from the corresponding geometric model, thus avoiding
the extra work that the creation of a new one would imply.
The thesis focuses on the study of this problem, as well as on the development and operation of a new
software tool built using Python programming language, which contributes to the increasing of the
interoperability between AutoCAD, geometry modelling tool, and SAP2000, structural analysis and
calculation application.

Keywords
Geometric model in CAD environment, Structural calculation model, Finite Element Method, Hydraulic
structures.
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Introdução

1.1

Enquadramento

O projeto de estruturas na área da Engenharia Civil compreende várias fases, sendo
que, usualmente, tem como ponto de partida o desenvolvimento de um modelo geométrico
representativo, em ambiente CAD, da estrutura que se pretende analisar e/ou conceber. Esta tipologia
de modelos permite a avaliação das suas respetivas características geométricas, sendo o cálculo do
volume um exemplo disso mesmo.
Segue-se, a jusante, a criação de um novo modelo, desta feita um modelo criado sob o ambiente de
um software de cálculo estrutural, que possibilite a definição das propriedades do material em
causa, das condições de apoio e das várias combinações de carga relevantes para o projeto, resultando
seguidamente na obtenção, entre outros, dos respetivos esforços atuantes e deformações.
As estruturas hidráulicas, pelo facto de se caracterizarem pela sua esbelteza pouco reduzida, tal
como, muitas vezes, pela sua geometria espacial complexa, contrastam com algumas outras estruturas
correntes na área da Engenharia Civil, como serão disso exemplo as estruturas metálicas que são
maioritariamente constituídas por peças lineares de esbelteza elevada. Assim, o processo de cálculo
de natureza estrutural no caso especial das estruturas hidráulicas tem os seus próprios
desafios, revelando-se um processo moroso.
Devido às suas particularidades, os seus modelos geométricos são, normalmente, constituídos por
elementos sólidos tridimensionais e, aquando na fase de cálculo, dá-se, regularmente, interesse em
gerar malhas dos sólidos presentes nesses modelos através do recurso ao Método dos Elementos
Finitos, permitindo uma maior precisão dos resultados obtidos. Pelo que, aquando da criação da
segunda tipologia de modelo referida, ainda que algumas simplificações sejam admitidas, é importante
que estes modelos de cálculo se mantenham representativos sem que seja demasiadamente
comprometida a sua eficiência computacional.
Face ao exposto, dá-se a necessidade de se obter de forma direta e expedita, um modelo de cálculo
tão fidedigno quanto possível, a partir do modelo geométrico que existe a montante, aumentando-se
assim a eficiência de todo o processo e evitando procedimentos repetitivos originados pela falta de
compatibilidade entre ferramentas de trabalho de naturezas distintas.
Atualmente, existem já contribuições neste campo temático, porém estas contribuições centram-se
essencialmente sobre os casos de análise de peças lineares e elementos de superfície, pelo que o
interesse em automatizar o binómio desenho-cálculo para o caso de modelos tridimensionais
compostos por elementos de volume, otimizando os processos de trabalho e eficiência do
dimensionamento de estruturas, se mantém uma problemática relevante e atual.
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1.2

Objetivos

No âmbito da conceção, manipulação e análise de geometrias relativamente complexas, como
geometrias curvilíneas ou geometrias cujas dimensões sejam variáveis nas três dimensões
(características correntes nas estruturas hidráulicas), trata-se na presente Dissertação do estudo e
contribuição para o desenvolvimento de procedimentos de transferência de informação que garantam
a interoperabilidade entre programas de modelação tridimensional e programas de análise e cálculo
estrutural, tornando este processo mais automatizado e eficiente. A Figura 1 ilustra a ligação que se
pretende criar no âmbito do processo em estudo no presente documento:

Figura 1: Organograma do processo em estudo

Para além do já referido, procura-se também demonstrar as potencialidades das linguagens de
programação no desenvolvimento de instrumentos que contribuam para a transferência de informação
entre aplicações de diferentes naturezas, principalmente no ambiente da Engenharia Civil.

1.3

Tipologia de estruturas hidráulicas

Constituem exemplos de estruturas hidráulicas, as barragens de gravidade, de arco-abóboda, de
contrafortes, estruturas de descarregadores, estruturas do tipo torre de tomada de água, descarga de
fundo, obras de dissipação de energia ou centrais hidroelétricas, conforme se poderá consultar na
bibliografia especializada, Novak et al. (2007).
Dadas as superfícies em contacto com o escoamento, necessidade de acomodar equipamentos
hidromecânicos e, ainda, aspetos ligados à geometria da escavação deste tipo de obras, esta tipologia
de obras apresenta alguma complexidade na definição estrutural das formas (definição de superfícies
curvas, com variabilidade em planta e em perfil).
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1.4

Caso de estudo – Interoperabilidade entre AutoCAD e
SAP2000

Dentro da conjuntura do problema supramencionado, será apresentado e explorado um caso prático
representativo que permitirá ilustrar as potencialidades em estudo, sendo investigada a
interoperabilidade entre o software AutoCAD (Autodesk, Inc.) e o software SAP2000 (Computers and
Structures, Inc.). O primeiro utilizado para a criação de modelos geométricos, a partir dos quais se dará
a conversão semidirecta, por meio do recurso a uma ferramenta informática desenvolvida integralmente
no âmbito desta Dissertação, para um ficheiro passível de ser importado e interpretado pelo segundo
software mencionado. Com isto, será também notada a aplicabilidade do formato DXF, como formato
de transferência de informação.

1.5

Estrutura do documento

A presente Dissertação encontra-se estruturada em cinco Capítulos e três Anexos. No presente
Capítulo faz-se um breve enquadramento do tema da Dissertação, expõem-se os seus principais
objetivos e, alfim, refere-se um caso de estudo. Já nos Capítulos 2 a 5:
•

Capítulo 2 – Modelação tridimensional em ambiente CAD – Exposição de conceitos
fundamentais alusivos à modelação em ambiente CAD para objetos tridimensionais;

•

Capítulo 3 – Método dos Elementos Finitos – Descrição de noções basilares referentes ao
Método dos Elementos Finitos para geometrias tridimensionais;

•

Capítulo 4 – Desenvolvimento da aplicação – Introdução ao caso de estudo, exposição do
processo de utilização da ferramenta desenvolvida e apresentação de resultados da sua
execução;

•

Capítulo 5 – Considerações finais – Descrição das conclusões principais do estudo inerente
à presente Dissertação, tal como de sugestões para trabalhos futuros no âmbito desta temática.
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2

Modelação tridimensional em ambiente CAD

2.1

Generalidades

De acordo com Sampaio (2012), a modelação geométrica, através do uso de ferramentas CAD, permite
o armazenamento de informação gráfica por meio de um computador, possibilitando assim a sua
visualização, processamento e automação.
Na área da Engenharia, aquando da elaboração de um projeto, a utilização de sistemas gráficos
computacionais é cada vez maior. Isto porque, para além de representarem custos mais reduzidos e
possibilidade

de reutilização da

informação,

devido

à maior

eficiência destes

sistemas

comparativamente com métodos de desenho tradicionais, nos dias correntes, pode considerar-se
praticamente imprescindível o seu uso para que se dê sequência ao projeto.
Ainda de acordo com Sampaio (2012), pode fazer-se uma distinção entre duas vias fundamentais na
utilização de um sistema CAD:
•

Representação geométrica em duas dimensões (2D) – Compreende a realização de desenhos
bidimensionais através de pontos, arcos, retas e curvas;

•

Representação

geométrica

em

três

dimensões

(3D)

–

Centra-se

em

modelos

tridimensionais, consentindo a geração e manipulação de objetos 3D.
No caso particular da representação geométrica de modelos em três dimensões, existe, entre outras, a
possibilidade de:
•

Visualizar os objetos sob distintos pontos de vista;

•

Representar os objetos das mais variadas formas, através de cor, textura e sombreado;

•

Seccionar e projetar objetos tridimensionais sobre planos;

•

Conhecer as propriedades volumétricas dos objetos;

•

Transferir ficheiros para aplicações de cálculo.

2.2

Elementos topológicos em modelação tridimensional

Segundo Duhovnik et al. (2015), de forma a entender a estrutura de um modelo 3D, é também
necessário compreender os fundamentos da definição topológica de um modelo geométrico.
A topologia de um objeto no espaço consiste em cinco elementos topológicos, cada um com as suas
próprias características. A base de dados de uma ferramenta de modelação geométrica tem em conta
o método de descrição dos elementos topológicos (mencionados seguidamente), assim como as
relações existentes entre si. Os elementos topológicos elementares são os seguintes:
•

Ponto (Point) – É o elemento topológico mais básico do espaço tridimensional. A sua posição
no espaço é descrita através de coordenadas, dependentes do sistema de coordenadas
escolhido, sendo que o sistema de coordenadas cartesiano é o mais comummente utilizado. A
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Figura 2 ilustra a definição do elemento topológico referido no sistema de coordenadas
cartesiano:

Figura 2: Ponto representado no sistema de coordenadas cartesiano (Duhovnik et al., 2015)

•

Aresta (Edge) – É o elemento topológico que compreende a conexão entre, pelo menos, dois
pontos, podendo ser apresentado como uma função (curva) de qualquer ordem. Numa conexão
linear, a aresta é representada através de uma linha reta, ligando dois pontos extremos. Na
Figura 3 é representada uma possível conexão entre dois pontos no espaço tridimensional:

Figura 3: Representação de uma possível conexão entre dois pontos (Duhovnik et al., 2015)

•

Lacete (Loop) – Consiste num conjunto de arestas conectadas umas às outras. Um lacete
fechado representa sequencialmente arestas fechadas interligadas entre si. Se, por outro lado,
for aberto, configura uma polilinha. A Figura 4 ilustra, no espaço tridimensional, o elemento
topológico lacete:

Figura 4: Representação no espaço tridimensional de um lacete fechado (Duhovnik et al., 2015)
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•

Superfície (Surface) – Elemento topológico definido por um lacete fechado e por um vetor
normal a si mesmo. Esta topologia de elemento pode conter informação de cor e até mesmo
de padrões, o que pode melhorar a imagem do próprio objeto. Na Figura 5 representa-se o
elemento topológico de superfície:

Figura 5: Superfície no espaço tridimensional (Duhovnik et al., 2015)

•

Volume – É descrito como sendo um conjunto de superfícies que dividem o interior do objeto
do seu exterior. É caracterizado pelo requisito de que todas as superfícies estejam interligadas
entre si, sendo que todos os seus vetores normais têm de apontar para o exterior do volume.
Este elemento, sendo o elemento final de um modelador geométrico, caracteriza-se também
por ser um elemento necessário para que seja possível a modelação de elementos sólidos. A
Figura 6 ilustra o elemento topológico de volume:

Figura 6: Representação de um elemento de volume (Duhovnik et al., 2015)

2.3

Tipologia de modelos 3D

Aquando da conceção da geometria de um objeto através de um sistema CAD, dependendo do modo
matemático utilizado, segundo Sampaio (2012), podem distinguir-se três tipos de modelos:
•

Modelo de Arame (Wireframe Model) – Sendo o tipo de modelo mais simples no que a
representação tridimensional diz respeito, é também o mais eficiente para efeitos de cálculo. A
referida eficiência deve-se ao facto de, nesta tipologia de modelo, existir um volume de
informação armazenado relativamente diminuto, não requerendo, portanto, muita memória
computacional, pelo que a sua computação é célere. O modelo de arame não representa
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superfícies, logo o lacete é o elemento topológico presente de mais alto nível. Este modelo
consiste somente na representação dos vértices do objeto, assim como das linhas que os
unem. Há que referir que esta tipologia não é indicada para Computer-Aided Analysis (CAA),
dado que não consente o cálculo de propriedades básicas inerentes ao objeto, tal como o seu
volume. De notar também o inconveniente de, quando tratando de modelos com elevado
número de arestas, se poder tornar excessivamente confuso para o utilizador (Sampaio,
2012), (Duhovnik et al., 2015). A Figura 7 ilustra a representação de uma soleira espessa do
tipo WES, geometria considerada a partir de Rosa (2015), através do modelo de arame:

Figura 7: Representação esquemática de modelo de arame 3D em ambiente CAD de uma soleira
descarregadora do tipo WES

•

Modelo de Superfície (Surface Model) – É uma evolução do Modelo de Arame, consistindo
na representação de cada superfície matematicamente, ainda que nenhuma informação
topológica seja armazenada, pelo que não existe ainda um verdadeiro conceito de sólido neste
tipo de modelo tridimensional. O modelo de superfície, requere a definição de todas as arestas
que compõem os lacetes, assim como dos seus vetores normais, no caso de se tratarem de
lacetes fechados (Marsh, 2015), (Duhovnik et al., 2015). A Figura 8 apresenta o mesmo objeto
presente na Figura 7, desta feita, pelo modelo de superfícies:

Figura 8: Representação esquemática de modelo de superfície 3D em ambiente CAD
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•

Modelo Sólido (Solid Model) – Nesta tipologia, existe uma predefinição de um determinado
número de sólidos, denominados por primitivas. Um sólido pode ser representado por este
modelo, desde que seja ele próprio uma primitiva ou resultado de operações booleanas e
transformações lineares (abordado mais à frente). Este modelo pode igualmente ser definido
por um espaço Euclidiano, determinado por duas regiões, a região interior e a região exterior.
A fronteira entre estas duas referenciadas regiões é definida, no mínimo, por uma superfície
fechada ou por um conjunto de superfícies abertas interligadas entre si. Uma característica
comum entre todas as representações de modelos sólidos é a de que o interior do objeto
consiste num número de pontos geometricamente fechado pelo limite do objeto. A
representação de peças com superfícies curvas complexas apresenta alguma dificuldade, dada
a escassa gama de figuras primitivas. Este modelo permite o cálculo das propriedades
volumétricas dos objetos (Sampaio, 2012), (Marsh, 2005), (Duhovnik et al., 2015). A Figura 9
ilustra, uma vez mais, o objeto presente nas duas figuras anteriores, agora pelo modelo sólido:

Figura 9: Representação esquemática de modelo sólido 3D em ambiente CAD de uma soleira descarregadora
do tipo WES

2.4

Modelação de sólidos 3D

De acordo com Um (2016), a modelação de sólidos é um método de modelação 3D, decorrente da
necessidade de representações de nível superior. Constituído por um conjunto de princípios
matemáticos e de modelação computacional de sólidos tridimensionais, inicia-se por Woodwark,
respeitando três pressupostos. Segundo este autor, um esquema de modelação 3D deveria ser:
•

Completo e inequívoco;

•

Apropriado para objetos de Engenharia;

•

Eficiente computacionalmente.

Baseando-se nestes três critérios, Woodwark propôs uma técnica de modelação de sólidos, existindo
duas ramificações gerais: Boundary representation e CSG (Um, 2016).
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2.4.1

Boundary representation (B-rep)

Boundary representation, também conhecida por B-rep, é uma das técnicas de modelação de sólidos.
Consiste na decomposição do modelo tridimensional numa coletânea de pequenas faces, baseando-se
no argumento de que um objeto físico é fechado e composto por faces fronteiriças (superfícies) que
dividem o objeto do resto do espaço em seu redor. Cada uma das superfícies é delimitada por arestas
que, por sua vez, são delimitadas por vértices (pontos). Tomando como exemplo um cilindro sólido,
Figura 10, este pode ser decomposto em várias pequenas faces, em que, dada a simplicidade dos
planos de cada uma delas, a informação de conexão é adicionada facilmente à estrutura de dados do
modelo 3D (Um, 2016), (Duhovnik et al., 2015), (Schoonmaker, 2002).

Figura 10: Boundary representation de um cilindro sólido (Um, 2016)

2.4.2

Constructive Solid Geometry (CSG)

O modelo CSG, Constructive Solid Geometry, representa uma das mais populares técnicas aquando
da geração de modelos sólidos. O CSG assenta no pressuposto de que um objeto físico pode ser
gerado através da combinação de formas elementares, as primitivas de sólidos (Figura 11). As
referidas combinações são feitas através de operações booleanas e de transformações lineares.
Podem ser usadas várias primitivas, ainda que, na prática, as mais comummente utilizadas são o
paralelepípedo, o cilindro, o cone e a esfera (Duhovnik et al., 2015), (Marsh, 2005),
(Schoonmaker, 2002).

Figura 11: Exemplos de primitivas: paralelepípedo (a), cilindro (b), cone (c) e esfera (d) (adaptado de Duhovnik
et al., 2015)
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2.4.2.1

Operações booleanas

As operações booleanas são a base da manipulação de modelos sólidos em computação gráfica,
consistindo em:
•

União – Define-se como sendo a agregação de primitivas, pelo que o objeto tridimensional
resultante da operação incluirá todos os pontos no espaço que pertençam a cada uma das
primitivas envolvidas (Sampaio, 2012), (Um, 2016). A Figura 12 ilustra a operação booleana
de união:

Figura 12: (a) Primitivas A e B, (b) União A∪B (adaptado de Marsh, 2005)

•

Diferença – Operação booleana a partir da qual é originado um elemento sólido tridimensional
composto unicamente pelos pontos no espaço que não são comuns às primitivas em causa
(veja-se o exemplo da Figura 13). Por outras palavras, os pontos em comum entre as
primitivas, aquando desta operação, são descartados.

Figura 13: Aplicação de um furo num sólido através de uma operação booleana de diferença – A\B (adaptado de
Marsh, 2005)

•

Interseção – Desta operação resulta a zona de interseção entre as primitivas envolvidas, ou
seja, após a execução desta operação, obtêm-se todos os pontos que as primitivas têm em
comum, tal como se ilustra no exemplo da Figura 14 (Sampaio, 2012).
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Figura 14: Operação booleana de interseção aplicada a duas primitivas (∩) (adaptado de Um, 2016)

2.4.2.2

Transformações geométricas

Aquando do recurso a um sistema CAD para a conceção e manipulação de um determinado objeto, as
transformações geométricas são aquelas que possibilitam ações como a de visualizar esse mesmo
objeto segundo diferentes perspetivas, a de o mover ao longo do espaço tridimensional ou a de lhe
aplicar uma rotação (Duhovnik et al., 2015), (Marsh, 2005).
As transformações geométricas mais comuns, no âmbito do funcionamento de sistemas CAD, são:
•

Translação (Translation);

•

Rotação (Rotation);

•

Escalonamento (Scaling);

•

Espelhamento (Mirroring);

•

Projeção em perspetiva (Perspective projection).

As noções principais relativamente a cada uma das transformações enumeradas, bem como as
operações matemáticas em causa, poderão ser analisadas a partir da consulta da bibliografia
especializada Duhovnik et al. (2015), Marsh (2005) e Um (2016).

12

3

Método dos Elementos Finitos

3.1

Generalidades

O Método dos Elementos Finitos (MEF) ou, em inglês, Finite Element Method (FEM), consiste numa
técnica

de

resolução

(método

numérico)

de

equações

com

derivadas

parciais,

em

que, primeiramente, se efetua a discretização dessas mesmas equações nas suas dimensões
espaciais. A discretização é realizada, local e arbitrariamente, em pequenas regiões, os elementos
finitos, resultando em equações matriciais (Smith & Griffiths, 1988).
Em Engenharia Civil, podem ser encontrados inúmeros exemplos de problemas cujas soluções
analíticas exatas não são passíveis de serem obtidas. Para esta tipologia de problemas, o MEF
tornou-se numa metodologia de indispensável utilização para a obtenção de soluções aproximadas. Na
área da Engenharia de Estruturas, podem citar-se os exemplos, entre outros, dos problemas de
elasticidade linear em placas, lajes, cascas e sólidos tridimensionais, sendo, o último mencionado, o
de

maior

interesse

no

âmbito

da

problemática

em

estudo

na

presente

Dissertação

(Liu & Quek, 2003), (Pereira, 2005).

3.2

Modelação computacional através do MEF

Segundo Liu & Quek (2003), num problema de Engenharia, a sua geometria, condições de fronteira e
domínio, podem ser bastante complexos, o que torna difícil a resolução de problemas através de meios
analíticos. Na prática, a maioria dos problemas, são resolvidos através de métodos numéricos (de
discretização do domínio), entre os quais, se destaca o Método dos Elementos Finitos, devido ao facto
de ser prático e versátil.
Ainda de acordo com Liu & Quek (2003), o procedimento computacional através do uso do Método dos
Elementos Finitos consiste em quatro passos:
•

Modelação da geometria;

•

Discretização (criação da malha);

•

Especificação das propriedades do material;

•

Especificação das condições de fronteira e de carga.

3.2.1

Modelação da geometria

As estruturas reais são geralmente bastante complexas, pelo que necessitam de ser reduzidas a
geometrias mais simples. Partes da geometria que incluam curvatura, bem como a sua fronteira, podem
ser modeladas recorrendo a curvas e superfícies curvas. Porém, a geometria é eventualmente
representada através de um conjunto de elementos, em que essas curvas, e superfícies curvas, são
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aproximadas

por

retas

e

superfícies

planas,

caso

exemplificado

na

Figura
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(Liu & Quek, 2003), (Smith & Griffiths, 1988):

Figura 15: Secção com fronteira curva discretizada em vários elementos de superfície triangulares (Liu & Quek,
2003)

Quantos mais elementos forem usados na discretização, maior a precisão da representação das partes
curvas, contudo, isto também interfere com a eficiência computacional do modelo. Ou seja, quão maior
for o número de elementos de discretização, maior o tempo computacional necessário para a resolução
do problema. Assim, um compromisso entre ambos é fundamental na decisão do número de elementos
a usar para cada problema.
Existem

diversas

abordagens

para

a

criação

de

modelos

geométricos

para

posterior

discretização, porém, é usual o uso de interfaces gráficas, através de ferramentas CAD. Estes
modelos, posteriormente exportados sob a forma de ficheiros, podem, muitas vezes, ser diretamente
lidos por outras ferramentas de cálculo (não sendo esse o caso da interoperabilidade em estudo, entre
os programas AutoCAD e SAP2000 e para o caso específico de entidades sólidas).
Os objetos mais complexos, retirados diretamente do ambiente CAD, poderão ter de ser modificados e
simplificados antes de se passar à fase de discretização. O julgamento e sensibilidade de quem faz a
simplificação do modelo são bastante importantes, dado que o ignorar e remover elementos de um
modelo geométrico, aquando da elaboração do modelo de cálculo, influencia significativamente os
resultados (Liu & Quek, 2003).

3.2.2

Discretização (criação da malha)

Em Engenharia, perante um problema de grande complexidade, num determinado domínio, se se dividir
esse mesmo problema em vários pequenos problemas, a sua resolução tornar-se-á mais simplificada.
No caso da modelação geométrica, e respetiva análise/cálculo, a criação da malha desempenha esse
mesmo papel, o de discretizar o modelo geométrico em partes mais pequenas (elementos). Assim, as
soluções para todos estes elementos geram a solução aproximada do problema completo em todo o
seu domínio. A geração de uma malha, permite uma discretização do domínio em formas elementares,
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obtendo-se assim a solução numérica de equações diferenciais às derivadas parciais, aquando da
realização de uma simulação computacional de um determinado processo (Liu & Quek, 2003),
(Reis, 2014), (Smith &Griffiths, 1988).

3.3

Tipos de elementos lineares (malhas 3D)

Entre as várias características que definem uma malha, a tipologia de elementos que a constituem e a
sua ordem (linear ou quadrática) serão as mais relevantes a ter em conta no estudo inerente à presente
Dissertação. Refira-se que, no presente documento, apenas serão analisadas tipologias de elementos
lineares.
Uma malha tridimensional, aquando composta por elementos lineares, pode ser constituída por várias
figuras geométricas distintas (Reis, 2014). Sendo as mais comuns:
•

Tetraedros - Constituídos por quatro vértices, quatro faces e seis arestas;

•

Pirâmides (5 vértices) – Definidas por cinco vértices, cinco faces e oito arestas;

•

Prismas triangulares - Possuem seis vértices, cinco faces e nove arestas;

•

Hexaedros – Compostos por oito vértices, seis faces e doze arestas.

Na Figura 16, da esquerda para a direita, ilustram-se os elementos tetraédricos, piramidais, prismáticos
triangulares e hexaédricos:

Figura 16: Tipologias de elementos lineares geralmente utilizados na geração de malhas 3D

As malhas hexaédricas serão especialmente pertinentes pois, como se poderá verificar a partir do
Subcapítulo 4.2.2, é este o tipo de elementos que o software SAP2000 reconhece como se tratando de
elementos sólidos.

3.4

Considerações adicionais

No presente Capítulo 3, foram somente abordadas as noções principais, relacionadas com a geração
de malhas tridimensionais compostas por elementos lineares, por se relacionarem diretamente com a
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problemática em estudo relativa à interoperabilidade dos programas AutoCAD e SAP2000 para
elementos sólidos.
Ainda assim, as características de diferentes algoritmos de geração de malhas, bem como a análise de
qualidade das malhas geradas, são tópicos bastante relevantes que poderão ser aprofundados em
Liu & Quek (2003) e Reis (2014).
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4

Desenvolvimento da aplicação

4.1

Considerações prévias

Na sequência da exposição das noções principais relativamente à modelação em ambiente CAD
(Capítulo 2) e ao Método dos Elementos Finitos (Capítulo 3), no presente Capítulo, estuda-se a
interoperabilidade entre modelos geométricos compostos por elementos sólidos, produzidos através da
aplicação AutoCAD, e modelos de análise de cariz estrutural, concebidos recorrendo ao programa
SAP2000. Far-se-á referência ao desenvolvimento de uma ferramenta de conversão que tem como
objetivo contribuir à resolução das problemáticas de interação entre os modelos mencionados,
explanando-se o seu âmbito de aplicação, o seu modo de funcionamento e os procedimentos a seguir
de forma a tornar possível a sua utilização de forma generalizada por qualquer utilizador. Por fim, serão
apresentados exemplos práticos dos resultados obtidos com a ferramenta de conversão desenvolvida.

4.2

Interoperabilidade entre AutoCAD e SAP2000

Sendo o AutoCAD e o SAP2000 duas das ferramentas de, respetivamente, modelação geométrica e
cálculo estrutural, mais utilizadas no âmbito do projeto de estruturas de Engenharia Civil, gera-se
interesse em caracterizar o processo de interoperabilidade entre ambos, com o intuito de melhorar a
sua eficiência. Note-se que isto se revela particularmente importante para os casos das estruturas
hidráulicas introduzidas no Subcapítulo 1.3 do presente documento, ou para quaisquer outras
estruturas de características semelhantes.
De maneira a iniciar o estudo desta temática, tome-se como exemplo um sólido paralelepipédico, no
espaço tridimensional, com as coordenadas descritas na Figura 17:

Figura 17: Sólido paralelepipédico no espaço tridimensional
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Tem-se como objetivo nos Subcapítulos 4.2.1 e 4.2.2, explanar a sua modelação por recurso ao
programa AutoCAD, tal como o procedimento necessário para que a sua representação, e correta
interpretação, seja possível no ambiente da aplicação SAP2000.

4.2.1

Modelação de um sólido 3D

Para efeitos da modelação de objetos sólidos através do AutoCAD, há vários comandos passíveis de
serem utilizados. Para o exemplo referido no Subcapítulo 4.2, e ilustrado na Figura 17, recorre-se ao
comando BOX, que possibilita a criação de sólidos tridimensionais de forma paralelepipédica. Assim,
passam-se a descrever e ilustrar os passos necessários para a obtenção do sólido paralelepipédico no
programa AutoCAD. Refira-se ainda que o procedimento seguidamente explanado, assume que o
modelo geométrico é gerado na unidade, de medida de comprimento SI, metro (veja-se a Figura 18) e
contempla as definições de desenho, Snap and Grid, ilustradas na Figura 19:

Figura 18: Unidade de medida de comprimento considerada para a conceção do modelo geométrico (AutoCAD)

Figura 19: Definições Snap and Grid (AutoCAD)
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•

Começa-se por digitar o comando BOX na consola do software AutoCAD (Figura 20):

Figura 20: Comando BOX (AutoCAD)

•

Define-se o primeiro ponto do sólido, como ilustrado na Figura 21, clicando na origem do
referencial cartesiano, ou seja, no ponto de coordenada (0,0,0);

Figura 21: Definição do primeiro ponto na criação do sólido em forma de caixa (AutoCAD)

•

Define-se o canto oposto do sólido, veja-se a Figura 22, na coordenada (1,2,0):

Figura 22: Definição do canto oposto no plano x-y do sólido paralelepipédico (AutoCAD)
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•

Por fim, como exemplificado na Figura 23, define-se a altura do sólido, igual a 3:

Figura 23: Definição da altura do sólido (AutoCAD)

•

A Figura 24 ilustra as propriedades do objeto modelado:

Figura 24: Propriedades do sólido paralelepipédico concebido (AutoCAD)

Conclui-se, portanto, que a definição de um sólido paralelepipédico utilizando o programa AutoCAD é
um processo simples e expedito.
Como se pode ver pela Figura 25, o programa SAP2000 é capaz de importar ficheiros de formato DXF
para linhas e faces (Entidades Line e 3D Face, no ambiente do software AutoCAD), pelo que seria
expectável que, exportando o modelo do sólido paralelepipédico (cujo processo de geração foi aqui
descrito) nesse mesmo formato, também este fosse passível de ser importado diretamente para o
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SAP2000. Porém, na situação atual de desenvolvimento do programa de análise estrutural, o mesmo
não é capaz de interpretar o modelo referido.

Figura 25: Formatos de ficheiro disponíveis para importação no programa SAP2000

Procurou-se compreender qual a estrutura de dados interpretada pela aplicação SAP2000 como se
tratando de elementos sólidos e, embora a informação disponível em relação a esta matéria seja
diminuta, através da informação disponibilizada no sítio eletrónico da Computers and Structures, Inc.,
foi possível esclarecer o formato correto de importação.
De forma a que a importação, para a aplicação SAP2000, de modelos geométricos tridimensionais
provenientes do AutoCAD, produza o efeito pretendido, ou seja, que os elementos constituintes dos
modelos supramencionados sejam interpretados pela aplicação de cálculo estrutural como se tratando
de elementos sólidos, é requerido que estes sejam modelados respeitando a topologia Polygon Mesh
(como é conhecida no âmbito do software AutoCAD). Não podendo, portanto, aquando em ambiente
do programa AutoCAD, ser modelados recorrendo a entidades sólidas (3D Solid).
No Subcapítulo 4.2.2 passa-se a desenvolver o estudo da topologia de elementos Polygon Mesh.
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4.2.2

Estrutura de elementos de topologia Polygon Mesh

Os elementos de topologia Polygon Mesh são representados geometricamente das mais variadas
formas, sendo definidos por uma estrutura particular. De forma a melhor compreender esta estrutura,
veja-se a Figura 26 que, do seu lado esquerdo, ilustra um elemento genérico de topologia Polygon
Mesh, na sua forma tridimensional (neste exemplo, revelando-se um hexaedro) e, do seu lado direito,
ilustra esse mesmo elemento, desta feita, planificado:

Figura 26: Estrutura de elementos de topologia Polygon Mesh passíveis de serem interpretados como sólidos
pelo software SAP2000 (informação disponibilizada no sítio eletrónico da Computers and Structures, Inc.)

Como se pode constatar, esta topologia impõe que um elemento seja descrito através de uma malha.
Para o caso específico de elementos a importar para o programa SAP2000, essa malha deve ser uma
malha 6x3 (do lado direito da Figura 26, observam-se seis colunas de pontos, na direção horizontal, e
três linhas de pontos na direção vertical) constituída por dezoito nós, sendo que, para que resulte num
elemento fechado, alguns desses nós aquando projetados no espaço tridimensional, partilham
precisamente as mesmas coordenadas. Exemplos disso serão os nós 2, 3 e 12 ou os nós 7, 16 e 17,
como se pode verificar à esquerda da Figura 26. Do lado direito da mesma figura, as setas indicam
precisamente isso, a fusão dos nós que partilham as mesmas coordenadas no espaço tridimensional.

4.2.2.1

Modelação de um elemento de topologia Polygon Mesh

Voltando ao exemplo anteriormente introduzido na Figura 17 do Subcapítulo 4.2, de um paralelepípedo,
pretende-se agora descrever o procedimento da sua modelação, através do AutoCAD, desta feita,
respeitando a topologia de elementos Polygon Mesh, reconhecida pelo SAP2000.
Assim, é necessária a associação das coordenadas, dos vértices do paralelepípedo representado
Figura 17, a cada um dos nós constituintes da malha da estrutura do elemento de topologia Polygon
Mesh.
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No Quadro 1 estão descritas as coordenadas, para o exemplo em estudo, de cada um dos dezoito nós
da malha, introduzida conceptualmente na Figura 26:

Quadro 1: Coordenadas dos pontos que definem o elemento em estudo, respeitando a topologia Polygon Mesh

Ponto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Coordenada
(1,2,3)
(1,2,0)
(1,2,0)
(0,2,3)
(0,2,0)
(0,2,0)
(0,0,3)
(0,0,0)
(0,2,0)
(1,0,3)
(1,0,0)
(1,2,0)
(1,0,3)
(1,0,3)
(1,2,3)
(0,0,3)
(0,0,3)
(0,2,3)

A Figura 27 ilustra a projeção no plano, da malha, para o exemplo suprarreferido:

Figura 27: Malha planificada referente ao elemento, de topologia Polygon Mesh, paralelepipédico

O processo de modelação do objeto em estudo, através do AutoCAD, é possível por meio do recurso
ao comando 3DMESH, que permite a criação de uma malha de polígonos de forma livre.
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Ainda que, em ambiente CAD, a referida malha de polígonos não seja interpretada como se tratando
de um objeto sólido (3D Solid), de acordo com o procedimento enunciado no Subcapítulo 4.2.1, quando
esta for importada para o ambiente do programa SAP2000, passará a ser interpretada como um
elemento sólido.
A densidade da malha poligonal, relacionada com o seu número de facetas, é definida através de uma
matriz MxN (Figura 28). Note-se que, dado que o objetivo final se trata da importação dos modelos
gerados para o SAP2000, requer-se que estas malhas sejam 6x3, como já mencionado anteriormente
no Subcapítulo 4.2.2.

Figura 28: Representação esquemática das direções M e N da malha de polígonos (Help, AutoCAD 2018)

Seguidamente, descrevem-se os passos para a obtenção da malha poligonal na aplicação AutoCAD:
•

Começa-se por digitar o comando 3DMESH na consola do software AutoCAD (Figura 29):

Figura 29: Comando 3DMESH (AutoCAD)

•

Ainda na consola, define-se o tamanho da malha poligonal na direção M, igual a 6 (Figura 30):

Figura 30: Definição do tamanho da malha poligonal na direção M (AutoCAD)

•

Define-se o tamanho da malha na direção N, igual a 3 (Figura 31):

Figura 31: Definição do tamanho da malha poligonal na direção N (AutoCAD)
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•

De seguida, tal como exposto na figura Figura 32, dá-se a atribuição das coordenadas do
primeiro ponto do elemento de topologia Polygon Mesh. Pelo Quadro 1, sabe-se que esse
ponto deve possuir as coordenadas (1,2,3) no espaço tridimensional.

Figura 32: Definição das coordenadas do primeiro ponto constituinte da malha poligonal (AutoCAD)

•

Procede-se de forma análoga para os restantes nós da malha poligonal, respeitando a
atribuição de coordenadas explanada no Quadro 1.
A título de exemplo, a Figura 33 e a Figura 34 representam, respetivamente, a definição das
coordenadas do segundo e último nó (ponto 18 do Quadro 1), da malha poligonal gerada por
recurso ao comando 3DMESH da ferramenta de desenho AutoCAD:

Figura 33: Definição das coordenadas do segundo ponto constituinte da malha poligonal (AutoCAD)

Figura 34: Definição das coordenadas do último ponto (ponto 18) constituinte da malha poligonal (AutoCAD)

Após a atribuição das coordenadas do ponto 18 da malha, (0,2,3), é concluído o processo de
modelação do elemento paralelepipédico.
Como se pode verificar pela Figura 35, o objeto modelado é topologicamente definido, no ambiente do
programa AutoCAD, como sendo um elemento Polygon Mesh, tal como era objetivo do procedimento
descrito.
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Figura 35: Propriedades do elemento de topologia Polygon Mesh modelado (AutoCAD)

4.2.2.2

Importação do modelo geométrico para o software SAP2000

De maneira a testar o pressuposto de que o elemento de topologia Polygon Mesh modelado serve os
propósitos finais em estudo, trata-se, no presente Subcapítulo, da importação do referido modelo
geométrico para o programa SAP2000. Para isso:
•

Guarda-se o modelo geométrico num ficheiro de formato DXF, como é ilustrado na Figura 36:

Figura 36: Gravação do modelo que contém o elemento de topologia Polygon Mesh num ficheiro de formato
DXF (AutoCAD)
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•

Importa-se esse mesmo ficheiro para o programa SAP2000, passo anteriormente ilustrado na
Figura 25. Há que referir que, durante a importação, é requerida a seleção da Layer do modelo
geométrico que inclui os elementos Polygon Mesh, concebidos através da aplicação AutoCAD.
Veja-se o exemplo representado na Figura 37:

Figura 37: Pormenor da importação do ficheiro DXF (SAP2000)

Como resultado deste simples procedimento (resultado esse, ilustrado na Figura 38), o programa
SAP2000 reconhece o paralelepípedo, contemplado no modelo geométrico da ferramenta AutoCAD,
como se tratando de um elemento sólido com oito nós.

Figura 38: Resultado da importação do ficheiro DXF (SAP2000)
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Na Figura 39, apresentam-se as coordenadas dos oito vértices que definem o sólido no programa
SAP2000 (note-se que correspondem precisamente às coordenadas do paralelepípedo introduzido na
Figura 17 do Subcapítulo 4.2), tal como o seu volume, igual a 6m3:

Figura 39: Coordenadas dos oito vértices que definem o sólido, tal como o seu volume, em m3 (SAP2000)

É possível constatar que este processo, embora permita obter o resultado desejado, tem os
inconvenientes de ser moroso, complexo e limitativo, aquando da conceção de modelos tridimensionais
em ambiente CAD.

A comparação das duas metodologias de desenho, exibidas anteriormente nos Subcapítulos 4.2.1 e
4.2.2.1, denota que a segunda apresenta um número significativamente maior de passos, ainda que se
trate de um exemplo simples de modelação de um paralelepípedo. Nesta última, são utilizados modelos
apenas constituídos por elementos hexaédricos (elementos Polygon Mesh de malha poligonal 6x3).
Este facto, revela-se uma restrição no desenho, nomeadamente aquando na presença de modelos
cujas geometrias sejam mais complexas, contemplando, a título de exemplo, formas curvilíneas ou
secções variáveis, pelo que se deduz que, quão mais complexa for a geometria do modelo em ambiente
CAD, mais notória será esta diferença.
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4.3

Ferramenta de conversão

4.3.1

Enquadramento

Face ao exposto no presente Capítulo, conclui-se que o processo habitualmente empregue para a
criação de modelos geométricos tridimensionais, recorrendo ao programa AutoCAD, não resulta num
modelo diretamente interpretável pelo SAP2000 (Subcapítulo 4.2.1). Conclui-se também que o
procedimento de criação de modelos que sejam direta e corretamente interpretados pela ferramenta
de cálculo estrutural, tem importância significativa.
Assim, de maneira a mitigar esta problemática, propõe-se o uso de uma ferramenta, desenvolvida no
âmbito da presente Dissertação, que permite a conversão de modelos geométricos constituídos por
entidades 3D Solid (AutoCAD), abordadas no ponto 4.2.1, num ficheiro DXF passível de ser importado
para o SAP2000. Sendo que, as entidades presentes nesse ficheiro serão automaticamente
interpretadas, pelo programa de análise estrutural, como se tratando de elementos sólidos.
Todavia, este processo, também ele, não ocorre de forma totalmente direta. Na Figura 40 ilustra-se o
organograma do procedimento proposto:

Figura 40: Organograma do processo proposto

Como se pode ver através do organograma da Figura 40, uma vez criado o modelo geométrico
(AutoCAD), objetiva-se a sua exportação para um novo formato de ficheiro. A Figura 41 ilustra as
opções de formatos de ficheiro que a ferramenta de desenho, AutoCAD, disponibiliza para exportação
dos seus modelos. Será de notar que, nos exemplos mais à frente abordados, o formato de ficheiro
IGES será o escolhido e que, embora o programa SAP2000 permita a importação de modelos gravados
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sob a forma de ficheiros em formato IGES, apenas são abrangidas as importações de elementos de
linha e de superfície, não interpretando os elementos importados como entidades sólidas.

Figura 41: Formatos de ficheiro disponíveis para exportação no programa AutoCAD

Seguidamente, recorre-se a uma ferramenta capaz de gerar uma malha para o modelo em causa. Para
isso, far-se-á a importação direta de modelos originários da aplicação AutoCAD, tendo em conta as
possibilidades de formato acima ilustradas. Essa ferramenta, irá então discretizar o modelo geométrico
importado, em elementos de menor dimensão. Sendo que, para o caso em que a criação de malhas
esteja limitada a produzir elementos lineares, estas serão puramente constituídas por objetos cujas
formas geométricas, foram já apresentadas no Subcapítulo 3.3 (tetraedros, pirâmides, prismas
triangulares e hexaedros).
Após a exportação da malha gerada, a ferramenta de conversão desenvolvida (criada por meio da
linguagem de programação Python), permite a sua leitura e transformação para um novo ficheiro, de
formato DXF, suscetível de ser imediatamente introduzido para o input do programa SAP2000.
Cada um dos elementos tridimensionais integrantes da malha, serão automaticamente interpretados
como elementos sólidos pelo programa de cálculo estrutural. Devendo-se isto ao facto de todos eles
respeitarem a topologia Polygon Mesh.
O procedimento proposto possui, portanto, a vantagem de possibilitar a não alteração das habituais
metodologias de desenho em ambiente CAD, tal como o benefício de suprimir a necessidade de
repetição do procedimento de modelação geométrica, uma vez inserido no ambiente do programa
SAP2000.

4.3.2

Modo de funcionamento da ferramenta

As malhas originárias de ferramentas de discretização são, geralmente, suscetíveis de serem
exportadas. Os ficheiros de exportação consequentes, são compostos por texto que contém dados
referentes às respetivas malhas. Exemplos desses dados são a numeração dos nós constituintes da
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malha (e as suas coordenadas no espaço tridimensional), as tipologias de elementos presentes e quais
os pontos que definem cada um desses mesmos elementos.
Como exemplo, apresenta-se na Figura 42, uma malha originária do programa Netgen, malha essa
relativa ao sólido abordado no Subcapítulo 4.2.1. A representação da malha, através de um editor de
texto (ficheiro de formato Gmsh), está também presente nessa mesma figura (à direita).

Figura 42: Malha gerada no programa Netgen (à esquerda) e respetivo ficheiro Gmsh (à direita)

Como se pode ver no canto inferior esquerdo da Figura 42, a malha possui nove pontos e doze
elementos tridimensionais (para além de outros doze elementos de superfície que não serão relevantes
para a análise em curso). Já à direita da Figura 42:
•

A região A, assinalada a azul, define o número de nós da malha, igual a nove;

•

A região B representa a definição dos nós da malha e suas respetivas coordenadas (em
metros). Da esquerda para a direita, as colunas dessa região exibem: numeração dos nós,
coordenadas no eixo x dos respetivos nós, coordenadas no eixo y e, por último, as coordenadas
no eixo z. A título exemplificativo, o ponto 1 possui as coordenadas (1,0,3) no referencial
cartesiano;

•

A região C denota o número de elementos constituintes da malha. Há que sublinhar que, neste
caso, esse número é igual a vinte e quatro, por se tratar da soma entre elementos sólidos e
elementos de superfície;

31

•

A região D revela a numeração de cada um dos elementos tridimensionais (neste caso,
tetraedros), tal como os nós que definem os vértices de cada um desses elementos. A primeira
e segunda colunas representam, respetivamente, a numeração dos elementos tridimensionais
e a sua tipologia (sendo que o nó 4, ilustrado consecutivamente na figura (região D), define
um elemento tetraédrico, enquanto que, por exemplo, o 6 representaria um elemento prismático
triangular e o 8, um hexaedro). Já a quinta coluna, apresenta o número de vértices do elemento
correspondente, enquanto que as últimas quatro colunas expõem os nós que definem os
elementos no espaço tridimensional. Por exemplo, o elemento tetraédrico número 13, é definido
por quatro pontos, sendo eles, os pontos 7, 8, 5 e 9;

•

Toda a informação, que se encontra entre a região C e D, denota a definição dos elementos
de superfície, os quais não serão aprofundados neste documento.

A informação ilustrada na Figura 42, tal como a explicação respetiva, trata-se unicamente de um
exemplo dos vários formatos possíveis de representação de informação de uma malha. Contudo,
excetuando algumas variações de sintaxe, esta informação é análoga a qualquer formato.
Posto isto, a ferramenta de conversão desenvolvida, quando em execução, possibilita a leitura
automática de toda a informação proveniente do ficheiro que contém os dados da malha gerada,
processando-a e redefinindo cada um dos elementos de maneira a que todos eles respeitem a topologia
Polygon Mesh. Posteriormente, e como função final, a ferramenta gera um ficheiro DXF que contempla
todos esses elementos, sendo esse ficheiro importável para o programa SAP2000.
Devido ao facto de a aplicação SAP2000 apenas interpretar elementos tridimensionais de topologia
Polygon Mesh, cuja malha poligonal seja de dimensão 6x3 (ou seja, elementos hexaédricos), e de as
malhas geradas possivelmente conterem em si, para além de hexaedros, outras tipologias de
elementos, durante o desenvolvimento da ferramenta foi necessário adicionar uma função destinada a
converter cada uma destas tipologias de elementos em elementos hexaédricos. Esta transformação
permite, assim, uma maior robustez na utilização da referida ferramenta.
Nos Subcapítulos 4.3.2.1 a 4.3.2.3 expor-se-á, conceptualmente, como esta questão foi solucionada.

4.3.2.1

Elementos tetraédricos

Considerando a Figura 26, que ilustra o hexaedro representativo da estrutura Polygon Mesh (de malha
poligonal 6x3), é possível concluir que, por hipótese, se se fizerem coincidir todos os vértices de uma
das faces desse hexaedro, e se colidirem dois vértices da face oposta a essa, resulta dessa operação
um elemento tetraédrico.
Na Figura 43, representa-se, conceptualmente, o tetraedro resultante, em que os pontos 1, 4, 7, 10,
13, 14, 15, 16, 17 e 18 partilham, todos eles, as mesmas coordenadas no espaço tridimensional. O
mesmo acontecendo para os pontos 8 e 11.
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Figura 43: Representação de um tetraedro genérico de topologia Polygon Mesh

Após implementação desta transformação no código da ferramenta desenvolvida, no âmbito do
problema em causa, gerou-se uma malha composta por elementos tetraédricos. Seguidamente,
executou-se a ferramenta de conversão, tendo, a mesma, produzido o ficheiro DXF consequente.
Verificou-se que a importação destes elementos para a aplicação SAP2000 se realizou com sucesso.
Esta operação de transformação artificial de tipologias distintas em elementos de estrutura Polygon
Mesh, de malha 6x3, revelou-se vantajosa. Refira-se que, empós várias configurações distintas,
chegou-se à conclusão que se poderia ter procedido à junção de outros nós. A hipótese ilustrada na
Figura 43 é, portanto, uma das inúmeras possíveis combinações de junções de nós que chegariam a
uma solução final válida para o objetivo em questão. O mesmo é verdade, de forma análoga, para os
próximos casos apresentados (pirâmide, definida por cinco vértices, e prisma triangular, definido por
seis vértices) nos Subcapítulos 4.3.2.2 e 4.3.2.3.

4.3.2.2

Elementos piramidais

Para o caso de uma pirâmide composta por cinco vértices (outra tipologia de elemento linear possível
nas malhas geradas através do MEF, ainda que menos commumente que as restantes), repete-se a
junção da face superior efetuada para o elemento tetraédrico, definido no Subcapítulo anterior, em que
os pontos 1, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 partilham as suas coordenadas cartesianas. Todavia, dado
que a base da pirâmide se mantém uma face composta por quatro vértices, tal como acontece para o
elemento Polygon Mesh apresentado na Figura 26, desta feita, não se procede à colisão dos pontos 8
e 11, mantendo a sua independência de coordenadas, tal como ilustrado esquematicamente na Figura
44.
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Figura 44: Representação de uma pirâmide genérica de topologia Polygon Mesh

4.3.2.3

Elementos prismáticos triangulares

Analogamente ao exposto anteriormente, de maneira a obter um prisma triangular, elemento tipológico
tridimensional definido por seis vértices, basta fazer coincidir dois pontos em duas faces opostas. A
Figura 45 ilustra a transformação adotada na implementação da ferramenta de conversão:

Figura 45: Representação de um prisma triangular genérico com estrutura Polygon Mesh
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Pela comparação da Figura 26 com a Figura 45, conclui-se que a transformação em causa
compreende a junção dos pontos 1, 10, 13, 14 e 15, tal como, na face oposta, a junção dos pontos 2,
3, 11 e 12. Todos os outros pontos mantêm a relação de coordenadas presente na topologia Polygon
Mesh introduzida anteriormente no Subcapítulo 4.2.2.

4.3.2.4

Considerações adicionais

Para o caso de elementos hexaédricos, regulares ou não, devido à sua geometria linear no espaço e
ao facto de serem compostos por oito pontos no espaço tridimensional, nenhuma operação adicional é
necessária. Logo, a definição das coordenadas dos pontos de elementos que possuam esta tipologia
é executada, pela ferramenta de conversão, tal como se ilustra na Figura 26, no Subcapítulo 4.2.2.
Há que sublinhar que qualquer elemento de ordem superior a um, ou que, mesmo sendo de primeira
ordem, tenha uma tipologia diferente das referidas até ao presente ponto, não será interpretado pela
ferramenta desenvolvida. Portanto, se assim for, não se concluirá com sucesso o processo proposto e
ilustrado no organograma da Figura 40.
Finda a explicação conceptual do funcionamento da ferramenta desenvolvida, passar-se-á, no
Subcapítulo seguinte, a expor os procedimentos necessários para a sua utilização.

4.3.3

Procedimentos para a utilização da ferramenta de conversão

4.3.3.1

Instalação de aplicações externas

De maneira a poder executar com sucesso a ferramenta de conversão, mencionada ao longo do
presente Subcapítulo 4.3, é necessário proceder à instalação de algumas aplicações informáticas.
Primeiramente, é requerida a instalação da linguagem de programação a que se recorreu para a
conceção da ferramenta, a linguagem Python.
Posteriormente, será também indispensável instalar uma aplicação que permita a geração de malhas
através da execução do Método dos Elementos Finitos para geometrias tridimensionais. É de assinalar
que a ferramenta de conversão está meramente capacitada para interpretar malhas exportadas sob
ficheiros de formato Gmsh, ou malhas provenientes do programa Ansys, sendo que ambos os
procedimentos de utilização serão, mais à frente, descritos.
Para a obtenção de malhas tridimensionais no referido formato de ficheiro Gmsh, fez-se uso da
aplicação Netgen, isto por se tratar de uma aplicação Open source e gratuita, quando usada para fins
não comerciais. Porém, é possível a utilização de qualquer outra ferramenta que também consinta a
exportação no formato supradito.
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4.3.3.1.1 Python 3
Da autoria de Guido van Rossum, Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada
e de código aberto (Open source). A instalação desta linguagem, para além de ser requerida para que
a aplicação, desenvolvida no âmbito desta Dissertação, possa ser executada, também o é para a
execução de outro software já enunciado, Netgen.
Esta linguagem tem duas versões disponíveis, Python 2 e Python 3, sendo que a versão requisitada
para este caso é a versão Python 3. O descarregamento do ficheiro de instalação da versão mais
recente pode ser feito através da seguinte hiperligação: https://www.python.org/downloads/.
Na Figura 46, ilustra-se um pormenor a ter em atenção aquando da instalação da linguagem Python:

Figura 46: Pormenor de instalação da linguagem de programação Python

Tal como se pode ver pela Figura 46, deve selecionar-se a opção Add Python 3.7 to PATH. Esta
seleção é especialmente relevante por tornar possível a posterior utilização da aplicação Netgen.

4.3.3.1.2 Netgen
Para descarregar a versão mais recente da ferramenta de execução do MEF, Netgen, pode aceder-se
à seguinte hiperligação: https://ngsolve.org/downloads.
Na Figura 47 e na Figura 48 pode observar-se, respetivamente, a lista de instruções para a instalação,
em língua inglesa, do referido programa para sistemas operativos Windows e para sistemas macOS.
Ambas as figuras ilustram pormenores de instalação, acessíveis através da hiperligação
disponibilizada.
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Figura 47: Pormenor referente ao processo de instalação da aplicação Netgen para sistemas operativos
Windows (informação disponibilizada em: https://ngsolve.org/downloads)

Figura 48: Pormenor referente ao processo de instalação da aplicação Netgen para sistemas operativos macOS
(informação disponibilizada em: https://ngsolve.org/downloads)

Para qualquer um dos dois sistemas operativos referidos, restará seguir os passos assinalados a
vermelho, na Figura 47 e na Figura 48. Assume-se que a instalação da linguagem de programação
Python terá já sido efetuada (tal como enunciado no Subcapítulo anterior).

4.3.3.1.3 Ansys Student
O descarregamento do ficheiro de instalação do programa Ansys Student, versão de estudante da
aplicação Ansys, pode ser feita através da hiperligação: https://www.ansys.com/academic/free-studentproducts.
Após abertura da hiperligação, será somente necessário clicar na imagem referente ao software Ansys
Student, para que surja uma opção que possibilita o seu descarregamento (veja-se o pormenor
assinalado a vermelho na Figura 49). A instalação da aplicação poderá decorrer normalmente, de
seguida.

Figura 49: Pormenor de descarregamento da aplicação Ansys Student (informação disponibilizada em:
https://www.ansys.com/academic/free-student-products)
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4.3.3.2

Preparação da ferramenta de conversão

Após a instalação das aplicações externas referidas no Subcapítulo anterior, de maneira a que, apenas
utilizando o presente documento como referência, a ferramenta de conversão desenvolvida possa ser
executada através de qualquer computador de forma autónoma, devem seguir-se os seguintes passos
(note-se, ainda assim, que os procedimentos seguintes serão demonstrados para máquinas que
utilizem o Windows como sistema operativo):
•

Começa-se por abrir uma aplicação de edição de texto.
Posteriormente, copia-se o texto presente no Anexo 1 e cola-se, esse mesmo texto, na tela da
aplicação escolhida. Seguidamente, guarda-se o ficheiro, selecionando a opção Todos os
ficheiros, com o seguinte nome: dxf_template.dxf.
A Figura 50 ilustra o processo enunciado, usando como editor de texto a aplicação Bloco de
Notas do sistema operativo Windows:

Figura 50: Ilustração do processo de gravação do ficheiro dxf_template.dxf da ferramenta de conversão

•

Repete-se o mesmo processo, mas desta feita, copiando o texto presente no Anexo 2 e
guardando o ficheiro com o nome: single_polygon_mesh_template.txt.
Veja-se o exemplo do referido procedimento na Figura 51;
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Figura 51: Ilustração do processo de gravação do ficheiro single_polygon_mesh_template.txt da ferramenta de
conversão

•

Replicando, uma vez mais, a mesma metodologia, produz-se agora um ficheiro com o nome:
polygon_mesh_generator.py, como exemplificado na Figura 52. Este ficheiro terá de conter,
em si, o texto presente no Anexo 3 desta Dissertação;

Figura 52: Ilustração do processo de gravação do ficheiro polygon_mesh_generator.py da ferramenta de
conversão
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•

Colocam-se os três ficheiros criados numa pasta denominada data (observe-se a Figura 53);

Figura 53: Disposição dos ficheiros na pasta data (Explorador de ficheiros do sistema operativo Windows)

•

Dispõe-se a pasta data no interior de uma segunda pasta. Pasta essa, de nome arbitrário;

•

Para sistemas Windows, também através de um editor de texto, pode ainda criar-se um ficheiro
contendo o seguinte texto: python data/polygon_mesh_generator.py, tal como ilustrado na
Figura 54. A este ficheiro, poder-se-á também atribuir um nome arbitrário, desde que possua
a extensão BAT. Este ficheiro permitirá executar a ferramenta de conversão sem que haja
necessidade de recorrer à linha de comandos do computador;

Figura 54: Ilustração da criação de um ficheiro da ferramenta de conversão para sistemas operativos Windows

40

A Figura 55 ilustra o aspeto final da diretoria da ferramenta de conversão, para sistemas operativos
Windows que tenham incluído a criação do último ficheiro referido:

Figura 55: Ilustração da diretoria da ferramenta de conversão (Explorador de ficheiros para sistemas operativos
Windows)

Após a recriação dos passos explanados no presente Subcapítulo, a ferramenta de conversão estará,
finalmente, pronta a ser executada.
Sublinhe-se que, como anteriormente mencionado, os procedimentos apresentados, contemplaram o
caso de máquinas que utilizem o Windows como sistema operativo, porém, de forma análoga,
poder-se-á fazer o mesmo para outros sistemas, como por exemplo, sistemas macOS.

4.3.4

Utilização da ferramenta

No presente Subcapítulo passar-se-á a explanar os passos requeridos para a execução das
funcionalidades da ferramenta desenvolvida. Voltando a observar a Figura 40, ilustrativa do processo
proposto, pode concluir-se que o primeiro passo é a geração de uma qualquer geometria que se
pretenda, posteriormente, importar para o programa SAP2000. Assim, tome-se, como exemplo para
esse fim, o sólido criado através do programa AutoCAD, cuja modelação foi abordada no Subcapítulo
4.2.1.
Após a sua criação, ter-se-á de exportar este modelo para um ficheiro passível de ser importado para
uma aplicação que execute a geração de malha por aplicação do Método dos Elementos Finitos.
Dado que se irão demonstrar os passos necessários aquando do uso da aplicação Netgen e da
aplicação Ansys Student, e sendo que ambos têm a capacidade de importação de modelos
materializados em ficheiros de formato IGES, será esse o formato a que se recorrerá no presente
ponto, relembre-se o procedimento ilustrado na Figura 41.
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4.3.4.1

Geração de malhas através da aplicação Netgen

Executando a aplicação Netgen, pode-se passar diretamente à importação do referido modelo
geométrico, tal como ilustrado pela Figura 56:

Figura 56: Importação do modelo geométrico através da aplicação Netgen

Após se ter selecionado o diretório onde se encontra o modelo geométrico (sob a forma de um ficheiro
de formato IGES), gera-se a malha tridimensional, seguindo o procedimento exposto na Figura 57.

Figura 57: Geração da malha tridimensional (Netgen)

Após a conclusão da geração da malha, deve garantir-se que a sua exportação se dá por meio de um
ficheiro de formato Gmsh, como já previamente referido.
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Na Figura 58 exemplifica-se o processo necessário para tornar isso possível:

Figura 58: Escolha do formato de ficheiro para exportação da malha gerada (Netgen)

Procede-se agora à exportação da malha, tal como exemplificado pela Figura 59:

Figura 59: Exportação da malha (Netgen)
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Observando a Figura 60, atente-se ao facto de, ao ficheiro que contém a informação referente à malha,
poder ser atribuído um qualquer nome arbitrário, aquando da sua gravação. Todavia, terá
obrigatoriamente de ter a extensão TXT, associada commumente a ficheiros de texto.
Note-se também que, esse mesmo ficheiro, terá de estar contido na diretoria da ferramenta de
conversão. Veja-se, mais uma vez a Figura 60, onde se ilustra o procedimento de gravação da malha
gerada, por meio de um ficheiro de nome malha.txt, na pasta da ferramenta de conversão:

Figura 60: Gravação do ficheiro de exportação da malha na diretoria da ferramenta de conversão (Netgen)

A ferramenta encontra-se agora pronta a ser executada. Para isso, basta clicar duas vezes no ficheiro
de extensão BAT criado (relembre-se a Figura 54). No caso de não se ter criado este ficheiro, ou de
se estar a recorrer a uma máquina de outro sistema operativo que não o Windows, pode utilizar-se a
linha de comandos para executar a instrução: python data/polygon_mesh_generator.py.
A Figura 61 ilustra o produto da execução da ferramenta:

Figura 61: Execução da ferramenta de conversão
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Revendo a Figura 61 é possível constatar, na zona assinalada a vermelho, que a ferramenta de
conversão produziu um ficheiro de formato DXF, contendo em si a definição de 120 elementos sólidos.
Na verdade, estes elementos são elementos Polygon Mesh (em ambiente CAD), porém, tal como se
abordou anteriormente, aquando da sua importação para o programa SAP2000, serão interpretados
como se tratando de elementos sólidos.
Já no canto inferior esquerdo da Figura 58, em que se ilustrou a malha gerada através da aplicação
Netgen, está presente o número de elementos gerados, também igual a 120.
De forma a concluir o processo do organograma da Figura 40, resta abrir a aplicação SAP2000 e
proceder à importação do ficheiro DXF gerado (procedimento anteriormente ilustrado na Figura 25),
selecionando a diretoria da ferramenta de conversão (Figura 62).

Figura 62: Importação do ficheiro DXF para o programa SAP2000

Há que referir que, aquando da importação do modelo geométrico para o programa SAP2000, se deve
atentar a dois pontos importantes. Primeiramente, a importação do modelo deve ser feita na unidade,
de comprimento, milímetros, veja-se a Figura 63:

Figura 63: Seleção das unidades do modelo aquando da importação do ficheiro DXF para o programa SAP2000
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Segundamente, deve ser feita a seleção da Layer onde se encontram os elementos sólidos. A
ferramenta de conversão, por definição, cria automaticamente uma Layer, de seu nome
POLYGON_MESH_LAYER. Nessa Layer, são dispostos todos os elementos por ela gerados. Assim,
para a sua correta seleção, basta seguir o procedimento que se pode observar pela Figura 64:

Figura 64: Seleção da Layer que contém os elementos sólidos (SAP2000)

Com isto se encerra o processo de importação da malha tridimensional para o programa de análise
estrutural SAP2000. Na Figura 65 ilustra-se o resultado deste processo:

Figura 65: Malha importada no programa SAP2000
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De forma a testar a validade de todo o processo enunciado, procede-se à seleção de todos os
elementos presentes no modelo do SAP2000. Conclui-se que estão agora presentes, no programa
SAP2000, 120 elementos sólidos (como se pode ver no canto inferior esquerdo da Figura 66),
mantendo assim o número de elementos que se observaram previamente na Figura 58 e Figura 61,
pelo que se valida o sucesso desta metodologia.

Figura 66: Elementos da malha selecionados no programa SAP2000

4.3.4.2

Geração de malhas através da aplicação Ansys Student

No presente Subcapítulo, aborda-se o processo análogo ao exposto no Subcapítulo anterior, desta feita
recorrendo à aplicação Ansys Student para a obtenção da malha tridimensional.
De forma a importar o modelo geométrico, de formato IGES, para o programa Ansys, deve-se,
primeiramente, selecionar o sistema de análise Static Structural, passo ilustrado na Figura 67.
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Figura 67: Localização do sistema de análise Static Structural (Ansys)

Seguidamente, como exemplificado na Figura 68, seleciona-se a opção Geometry, terceira secção da
janela Static Structural:

Figura 68: Seleção da secção Geometry (Ansys)

O passo anterior irá ter como consequência a abertura de um novo separador, no ambiente da
aplicação Ansys. Esta nova janela é meramente dedicada à geometria do modelo estrutural.
Procedendo ao arrastamento do modelo geométrico (cujo processo de conceção foi explicitado no
Subcapítulo 4.2.1), sob a forma de um ficheiro de formato IGES, diretamente para a tela deste novo
separador, a geometria será importada para o programa Ansys.
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Veja-se o resultado obtido pelo passo referido, exemplificado na Figura 69:

Figura 69: Representação da geometria importada (Ansys)

Na Figura 69, é possível visualizar o paralelepípedo modelado em ambiente AutoCAD, agora no
ambiente da aplicação Ansys Student. Passar-se-á agora a proceder à geração da malha da geometria
importada. Para isso, volta-se ao separador anterior e seleciona-se a quarta secção da janela Static
Structural, Model, passo exemplificado na Figura 70:

Figura 70: Seleção da secção Model (Ansys)
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Uma nova janela será aberta, Mechanical. O primeiro passo a seguir, como se ilustra na Figura 71, é
a definição das unidades do modelo, pois este deverá estar em milímetros (pormenor relevante
aquando da exportação da malha gerada através do Ansys).

Figura 71: Definição de unidades do modelo (Ansys)

Posteriormente, dever-se-á garantir que a malha gerada apenas seja constituída por elementos de
primeira ordem. Isto, porque, como abordado no Subcapítulo 4.3.2.4, a ferramenta de conversão
desenvolvida não permite a interpretação de elementos de ordem superior a 1. Face ao referido, a
Figura 72 exemplifica o procedimento requerido:

Figura 72: Definição da ordem dos elementos constituintes da malha a gerar (Ansys)

Estar-se-á agora em condições de proceder à geração da malha, observe-se a Figura 73:

Figura 73: Geração da malha (Ansys)
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A Figura 84 ilustra o resultado das operações efetuadas até ao presente ponto. Como se pode ver
através da zona assinalada a vermelho na referida figura, a malha tridimensional criada, composta por
elementos hexaédricos, contém em si 1122 elementos:

Figura 74: Malha gerada com 1122 elementos (Ansys)

De forma a proceder à desejada exportação da malha, através da aplicação Ansys, será necessário
exportar dois ficheiros distintos.
Um, em que constará a definição de todos os pontos da malha, e suas respetivas coordenadas, e um
outro, onde são especificados todos os elementos da malha, conjuntamente com a sua tipologia e
pontos que os definem.
Há que notar que, por definição, o software Ansys não exporta as coordenadas dos nós no primeiro
ficheiro referido, mas por isto ser crucial para o funcionamento da ferramenta de conversão
desenvolvida, dever-se-á alterar essa definição.
Para isso, clicar-se-á no menu Tools, seguindo-se a seleção de Options, veja-se a Figura 75:

Figura 75: Definições de ficheiros de exportação da malha – Primeiro passo (Ansys)
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Uma nova janela aparecerá, janela essa em que se poderá então escolher a opção que possibilita a
inclusão das coordenadas dos pontos da malha, aquando da exportação do ficheiro de texto.
Metodologia ilustrada na Figura 76:

Figura 76: Definições de ficheiros de exportação da malha – Segundo passo (Ansys)

Proceder-se-á agora à seleção de todos os nós, começando-se, primeiramente, por clicar no ícone
contido no retângulo vermelho da Figura 77:

Figura 77: Opção de seleção dos nós da malha (Ansys)

Segue-se a seleção da função Box Volume Select, como apresentado na Figura 78, que permitirá a
seleção dos pontos presentes no modelo, em todo o seu volume, de forma eficiente:

Figura 78: Pormenor de seleção da função Box Volume Select (Ansys)
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É agora possível selecionar, de uma só vez, todos os pontos da malha. Posteriormente, cria-se um
grupo onde serão guardados todos os pontos selecionados. Basta, para isso, clicar no botão direito do
rato e selecionar a opção Create Named Selection, como ilustrado na Figura 79:

Figura 79: Seleção de todos os nós da malha tridimensional (Ansys)

O seguinte separador será apresentado (Figura 80):

Figura 80: Atribuição de nome à seleção de pontos (Ansys)
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Onde qualquer nome poderá ser dado à seleção efetuada. Por simplicidade, no exemplo da Figura 82,
foi dado o nome nodes.
Analogamente ao que acabou de ser apresentado para o caso dos pontos, o mesmo terá de ser
efetuado para os elementos tridimensionais constituintes da malha gerada. A Figura 81 ilustra a
seleção a ser efetuada, agora para os elementos, de forma semelhante ao referido na Figura 77 para
os pontos. Note-se que se deve garantir que a opção exemplificada na Figura 78 está, ainda,
selecionada.

Figura 81: Opção de seleção dos elementos da malha (Ansys)

A esta nova seleção, ainda que qualquer nome lhe possa ser atribuído, será dada, no presente
exemplo, o nome de elements, tal como se pode ver através da Figura 82:

Figura 82: Definição do nome dado à seleção de elementos (Ansys)

Finalmente, exportar-se-ão os dois ficheiros referidos anteriormente, no início do presente Subcapítulo.
Na Figura 83, ilustra-se o procedimento a seguir para ambas as seleções (dos pontos constituintes da
malha, nodes e dos elementos tridimensionais, elements).
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Figura 83: Procedimento de exportação dos ficheiros de texto que contêm os nós e elementos da malha (Ansys)

Seguidamente, serão apresentadas janelas, tais como as da Figura 84 e da Figura 85, que permitirão
a gravação dos ficheiros de texto na diretoria da ferramenta de conversão desenvolvida. A estes
ficheiros terá forçosamente de ser dado o nome nodes.txt e elements.txt, respetivamente, para as
seleções de pontos e de elementos da malha. Caso outros nomes sejam atribuídos a estes dois
ficheiros, a ferramenta de conversão não irá ser corretamente executada. As Figura 84 e Figura 85
ilustram, respetivamente, a gravação do ficheiro que contém os pontos e os elementos na diretoria
referida.

Figura 84: Gravação de ficheiro que contém os nós da malha (Ansys)
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Figura 85: Gravação de ficheiro que contém os elementos da malha (Ansys)

É agora possível executar a ferramenta de conversão, exatamente como anteriormente referido e
ilustrado pela Figura 61 para o caso referente à aplicação Netgen. Na Figura 86 é ilustrada a pasta da
ferramenta de conversão, onde são visíveis os dois ficheiros de texto exportados. Ainda nessa figura,
pode ver-se também, assinalada a vermelho, a criação de 1122 elementos sólidos. Número de
elementos esse que coincide com o número de elementos presentes no canto inferior esquerdo da
Figura 74. Por fim, é possível constatar a presença na pasta de um novo ficheiro de formato DXF,
ficheiro que é passível de ser importado para o programa SAP2000.

Figura 86: Execução da ferramenta de conversão
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Replicando os procedimentos descritos no Subcapítulo anterior, aquando da importação do ficheiro
DXF para o programa SAP2000, ter-se-á como resultado o exposto na Figura 87. Através dessa
ilustração, é possível constatar o sucesso da importação do ficheiro DXF.
Já na Figura 88, representa-se, uma vez mais, o número de elementos importados, presente no seu
canto inferior esquerdo (1122 elementos sólidos). Sendo assim possível concluir que o processo
exposto culminou no resultado esperado.

Figura 87: Malha importada no programa SAP2000
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Figura 88: Seleção de todos os pontos da malha (SAP2000)

4.3.5

Exemplos de aplicação

No presente Subcapítulo, apresentar-se-ão exemplos de modelos geométricos, criados através da
modelação geométrica no programa AutoCAD, passando pelo processo referido (nos dois Subcapítulos
anteriores) de utilização da ferramenta de conversão desenvolvida e, posteriormente, passando pelo
passo seguinte, que será o de proceder a simulações estáticas, em que se simulará o peso próprio do
modelo para efeitos de verificação sumária do mesmo. Desta forma, será possível observar a
aplicabilidade da ferramenta de conversão desenvolvida, quando executada no âmbito de modelos
geométricos de complexidade crescente.
Consequentemente, e devido à natureza distinta dos diferentes desenhos em análise, serão
observadas malhas compostas por diferentes tipologias de elementos tridimensionais.
Há que referir ainda que todos os modelos, em análise no presente Subcapítulo, serão modelados,
uma vez em ambiente SAP2000, considerando as propriedades de material que constam, à esquerda,
na Figura 89 (betão da classe C25/30) e apoios na base de cada um dos modelos, tal como
representado, à direita, na Figura 89 (apoios que restringem a translação em cada um dos três eixos
do referencial cartesiano).
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Figura 89: Material (à esquerda) e condições apoio na base (à direita) considerados para cada um dos modelos
de simulação estática (SAP2000)

Os modelos apresentados serão os seguintes:
•

E1 – Bloco com face curva;

•

E2 – Caixa espiral;

•

E3 - Soleira descarregadora do tipo WES;

•

E4 - Chaminé de ventilação;

•

E5 - Descarregador curvo com conduta de ventilação.

A exposição dos cinco exemplos dar-se-á com a seguinte sequência:
•

Apresentação do modelo geométrico no programa AutoCAD;

•

Cálculo do volume total do modelo, com recurso ao comando MASSPROP (AutoCAD);

•

Ilustração da malha gerada (através do programa Netgen e/ou através do programa Ansys
Student);

•

Execução da ferramenta de conversão;

•

Verificação do número de elementos importados para o programa SAP2000;

•

Simulação das tensões verticais do modelo de Elementos Finitos (SAP2000);

•

Cálculo do somatório das reações verticais do modelo, através do SAP2000.
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4.3.5.1

E1 - Bloco com face curva

A Figura 90 ilustra o modelo geométrico de um bloco com face curva, desenvolvido no programa
AutoCAD. Na mesma figura, indica-se também o volume do respetivo modelo, em mm3.

Figura 90: Modelo sólido 3D de um bloco com face curva e respetivo volume, em mm3 (AutoCAD)

Apresenta-se, de seguida, a malha tridimensional, constituída por 5471 elementos tetraédricos (como
se pode ver no canto inferior esquerdo da Figura 91), criada pelo programa Netgen:

Figura 91: Malha composta por 5471 elementos tetraédricos (Netgen)
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A Figura 92 ilustra a execução da ferramenta de conversão desenvolvida para a malha da Figura 91
(geração de ficheiro DXF com 5471 elementos sólidos):

Figura 92: Execução da ferramenta de conversão (criação de um ficheiro DXF com 5471 elementos sólidos)

O resultado da importação da malha para o programa SAP2000, em que se apresentam 5471
elementos sólidos selecionados, pode ser observado na Figura 93:

Figura 93: Malha importada, após conversão, para a aplicação SAP2000 (5471 elementos sólidos importados)
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Para a mesma malha, a simulação das tensões verticais, em MPa, no programa SAP2000, ilustra-se
na Figura 94:

Figura 94: Simulação das tensões verticais do modelo, em MPa (SAP2000)

Somatório das reações verticais do modelo da Figura 94, em kN, no SAP2000 (Figura 95):

Figura 95: Resultado das reações verticais, em kN (SAP2000)
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Ilustra-se na Figura 96, a malha tridimensional, composta por 7700 elementos hexaédricos, desta feita,
gerada recorrendo ao programa Ansys Student:

Figura 96: Malha tridimensional, constituída por 7700 elementos hexaédricos (Ansys)

Refira-se que ambos os programas utilizados para a geração de malhas permitem o ajustamento do
grau de refinamento das mesmas.
A Figura 97 ilustra a execução da ferramenta de conversão. Como resultado da sua execução, a
referida ferramenta, gerou um ficheiro DXF que contém 7700 elementos sólidos, referentes à malha
tridimensional, anteriormente apresentada na Figura 96.

Figura 97: Execução da ferramenta de conversão (criação de ficheiro DXF com 7700 elementos sólidos)
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À esquerda da Figura 98, pode observar-se o resultado consequente da importação da malha para o
programa SAP2000, onde se pode constatar a presença de 7700 elementos sólidos. Já à direita da
mesma figura, é ilustrada a simulação das tensões verticais, em MPa, no SAP2000:

Figura 98: Importação de malha (convertida) composta por 7700 elementos sólidos, à esquerda, e, à direita,
simulação das tensões verticais do modelo estático, em MPa (SAP2000)

Somatório das reações verticais do modelo, em kN, no programa SAP2000 (Figura 99):

Figura 99: Somatório das reações verticais, em kN (SAP2000)
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4.3.5.2

E2 - Caixa espiral

Na Figura 100, apresenta-se um modelo geométrico de complexidade elevada, desenvolvido em
ambiente AutoCAD, de uma caixa de geometria espiral, bem como o seu respetivo volume, em m3:

Figura 100: Modelo sólido 3D de uma caixa espiral, bem como o seu volume, em m3 (AutoCAD)

Na Figura 101, exibe-se a malha, composta por 11650 elementos tridimensionais, tetraédricos,
proveniente do software de geração de malhas, Netgen (referente à geometria da Figura 100):

Figura 101: Malha gerada na aplicação Netgen (11650 elementos tetraédricos)
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A execução da ferramenta de conversão para a malha tridimensional proveniente do Netgen
(observe-se a criação de um ficheiro DXF com 11650 elementos sólidos), é ilustrada na Figura 102:

Figura 102: Execução da ferramenta de conversão (criação de ficheiro DXF com 11650 elementos sólidos)

Da importação do ficheiro DXF (originário da execução da ferramenta de conversão) para o programa
SAP2000, resulta o exposto na Figura 103. Refira-se a presença de 11650 elementos sólidos
(pormenor assinalado a vermelho, no canto inferior esquerdo da referida figura):

Figura 103: Importação da malha, após conversão, para a aplicação SAP2000 (11650 elementos sólidos)
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Após a modelação, respeitando as condições enunciadas no início do presente Subcapítulo 4.3.5, no
programa SAP2000, apresentam-se os resultados das tensões verticais, em MPa, na Figura 104:

Figura 104: Simulação das tensões verticais, em MPa (SAP2000)

Apresenta-se na Figura 105, o somatório das reações verticais do modelo estático, em kN, no software
SAP2000. Veja-se o resultado assinalado, a vermelho, muito próximo do valor expectável de
2385,4m3x25kN/m3=59635kN (relação entre os dois valores aproximadamente igual a 0,993):

Figura 105: Somatório das reações verticais, em kN (SAP2000)
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Ainda referentemente à geometria introduzida na Figura 100, apresenta-se agora, na Figura 106, a
malha, constituída por 13034 elementos tetraédricos, concebida recorrendo ao programa Ansys:

Figura 106: Malha 3D, constituída por 13034 elementos tetraédricos, referente ao modelo 3D da caixa espiral
(Ansys Student)

A Figura 107 ilustra o resultado da execução da ferramenta de conversão para a malha apresentada
em cima. Refira-se a criação de um ficheiro DXF, contendo em si, 13034 elementos sólidos (pormenor
assinalado a vermelho na Figura 107):

Figura 107: Execução da ferramenta de conversão (criação de 13034 elementos sólidos)
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O produto da importação do ficheiro DXF (reveja-se a Figura 107) para o programa SAP2000, pode
ser observado na Figura 108:

Figura 108: Importação da malha, após conversão, para o SAP2000 (13034 elementos sólidos)

Ainda no ambiente do mesmo software, na Figura 109, é apresentado o resultado da simulação das
tensões verticais, em MPa para a malha da Figura 108:

Figura 109: Simulação das tensões verticais, em MPa (SAP2000)
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Na Figura 110 é apresentado o somatório das reações verticais, em kN, do modelo estático introduzido
na Figura 109:

Figura 110: Somatório das reações verticais (SAP2000)

4.3.5.3

E3 - Soleira descarregadora do tipo WES

Para a geometria da soleira descarregadora do tipo WES, tal como acontecerá com as seguintes
(chaminé de ventilação e descarregador curvo), não serão apresentados os resultados relativos a
malhas geradas por meio do software Netgen.
Isto deve-se ao facto de, para estas geometrias, o referido software ter produzido malhas de menor
qualidade, ou, simplesmente, não ter sido capaz de as gerar. Assim, daqui em diante, apenas serão
apresentados resultados referentes a malhas produzidas no ambiente do programa Ansys Student.
Na Figura 111, é apresentado o modelo geométrico de sólidos 3D, e seu respetivo volume, referente
a uma soleira descarregadora do tipo WES (ambiente AutoCAD):

Figura 111: Modelo sólido 3D, e respetivo volume em m3, de uma soleira descarregadora do tipo WES
(AutoCAD)
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Apresenta-se na Figura 112, a malha tridimensional, composta por 18672 elementos, hexaédricos e
prismáticos triangulares, originada através do programa Ansys Student:

Figura 112: Malha composta por 18672 elementos tridimensionais (Ansys)

A Figura 113 ilustra a execução da ferramenta de conversão no âmbito da malha apresentada,
anteriormente, na Figura 112 (observe-se a criação de ficheiro de formato DXF com 18672 elementos
sólidos):

Figura 113: Execução da ferramenta de conversão (gerados 18672 elementos)
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O resultado da importação do ficheiro DXF (produzido pela ferramenta de conversão) para o programa
SAP2000, em que se apresentam 18672 elementos sólidos, pode ser observado através da Figura
114:

Figura 114: Importação da malha para a aplicação SAP2000 (18672 elementos sólidos importados)

Na Figura 115, apresentam-se os resultados das tensões verticais, em MPa, no SAP2000:

Figura 115: Tensões verticais, em MPa (SAP2000)
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O somatório das reações verticais, em kN, do modelo concebido no ambiente do programa SAP2000,
ilustra-se, abaixo, na Figura 116:

Figura 116: Somatório das reações verticais, em kN (SAP2000)

4.3.5.4

E4 - Chaminé de ventilação

Na Figura 117, ilustra-se o modelo geométrico de sólidos 3D (no ambiente do software de desenho,
AutoCAD) referente a uma chaminé de ventilação, com diâmetro de 15 metros e espessura de
0,5 metros na base, sendo ambos variáveis em altura. O modelo 3D apresenta também aberturas na
parede estrutural, tal como os respetivos reforços.
Na mesma figura, pode ainda observar-se o volume total do referido modelo geométrico (resultado
apresentado em mm3):

Figura 117: Modelo 3D de uma chaminé de ventilação e seu respetivo volume em mm3 (AutoCAD)
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A malha tridimensional, constituída por 30422 elementos tetraédricos, originada por recurso ao
programa Ansys, ilustra-se na seguinte Figura 118:

Figura 118: Malha de 30422 elementos tetraédricos, referente à geometria da chaminé de ventilação (Ansys)

A Figura 119 ilustra a execução da ferramenta de conversão, após processamento e transformação da
malha oriunda do software Ansys, anteriormente ilustrada na Figura 118. Observe-se a criação de um
ficheiro DXF, contendo em si 30422 elementos sólidos (área assinalada a vermelho na Figura 119):

Figura 119: Execução da ferramenta de conversão (criação de 30422 elementos sólidos)
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À esquerda da Figura 120, é possível analisar-se o resultado consequente da importação da malha
convertida para o programa SAP2000, constatando-se, ainda, a presença de 30422 elementos sólidos.
Já à direita da mesma figura, é exposta a simulação das tensões verticais, em MPa, no programa
SAP2000:

Figura 120: Importação de malha (convertida) composta por 30422 elementos sólidos, à esquerda, e, à direita,
simulação das tensões verticais do modelo estático, em MPa (SAP2000)

O somatório das reações verticais, em kN, do modelo estático, ilustra-se, abaixo, na Figura 121:

Figura 121: Somatório das reações verticais (SAP2000)
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4.3.5.5

E5 - Descarregador curvo com conduta de ventilação

A Figura 122 ilustra o modelo geométrico de um descarregador curvo com conduta de ventilação,
concebido por meio da ferramenta de desenho, AutoCAD. Na mesma figura, apresenta-se também o
volume do respetivo modelo (em m3):

Figura 122: Modelo sólido 3D, de um descarregador curvo, e respetivo volume, em m3 (AutoCAD)

Malha tridimensional referente à geometria da Figura 122, composta por 20482 elementos tetraédricos,
produzida através do programa Ansys (veja-se a Figura 123):

Figura 123: Malha constituída por 20482 elementos tetraédricos (Ansys)
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A Figura 124 ilustra a execução da ferramenta de conversão desenvolvida (observe-se, na mesma
figura, a vermelho, a transformação de 20482 elementos sólidos sob o formato de um ficheiro DXF):

Figura 124: Execução da ferramenta de conversão (20482 elementos sólidos convertidos)

Apresenta-se, na Figura 125, o resultado da importação da malha, após conversão, para o programa
SAP2000. Constate-se, como esperado, que se encontram 20482 elementos sólidos no do programa
referido:

Figura 125: Seleção de 20482 elementos sólidos, após importação da malha convertida para o programa
SAP2000
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Simulação das tensões verticais, em MPa, no SAP2000 (veja-se a Figura 126):

Figura 126: Simulação das tensões verticais, em MPa (SAP2000)

Na Figura 127, apresenta-se o somatório das reações verticais, em kN, do modelo estático, no
programa SAP2000:

Figura 127: Somatório das reações verticais, em kN (SAP2000)
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5

Considerações finais

5.1

Conclusões

A presente Dissertação teve o intuito de estudar e aprofundar a interoperabilidade entre os programas
AutoCAD e SAP2000 para o caso de modelos constituídos por elementos do tipo sólido.
Após o recurso à ferramenta de conversão desenvolvida, é possível concluir, pelos resultados expostos
no Subcapítulo 4.3.5, o seguinte:
•

A linguagem de programação Python revelou-se uma ferramenta com potencialidades
interessantes para ultrapassar os problemas de interoperabilidade entre programas de
desenho e programas de cálculo, com recurso ao formato DXF;

•

A aplicação desenvolvida revelou-se eficiente em reduzir os tempos de desenvolvimento dos
modelos de cálculo, na medida em que permite a conversão dos modelos tridimensionais do
tipo sólido em modelos de cálculo;

•

A ferramenta informática desenvolvida permite reduzir o grau de aproximação dos modelos de
cálculo tridimensionais, pelo facto de a geometria inicial ser mantida na sua forma original.

5.2

Trabalhos futuros

Em estudos e trabalhos vindouros, poder-se-á desenvolver o trabalho efetuado no âmbito da presente
Dissertação nos seguintes pontos:
•

Tornar a ferramenta de conversão desenvolvida mais eficiente (o que é especialmente
relevante aquando na presença de modelos geométricos tridimensionais cujas malhas
apresentem elevado número de elementos), tornando o seu tempo de computação inferior;

•

Alargar o domínio de aplicação desta ferramenta para malhas cujos elementos sejam de ordem
superior a um (ou seja, para malhas quadráticas);

•

Aumentar o espetro de formatos de exportação de malhas suscetíveis de serem interpretadas
pela ferramenta de conversão;

•

Avaliar de forma quantitativa o grau de qualidade das malhas criadas.
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Anexo 1
Ficheiro: dxf_template.dxf

0
SECTION
2
HEADER

297.0
9

1
AC1009

70

$CLAYER
1

9

0.0

70

9

$CECOLOR
62

9

10

$MIRRTEXT

0.0

70

20

0

30

$DRAGMODE

0.0

70

9

2

$LTSCALE

40
2.5
9
$DIMCEN
40

9

2.5
9

40

$DIMTSZ

1.0

40

9

0.0

$DIMASZ

9

9
$DIMTXT

256

$DIMSCALE

9

9

40

9

0

0.0

0.0

BYLAYER

$QTEXTMODE

40

9

6

9

30

$DIMTP

$DIMTM

$CELTYPE
1

9

8
0

70

10

9

70

20

$EXTMAX

7

$REGENMODE

0.0

0.0

1.25

STANDARD

$FILLMODE

$EXTMIN

9

0

10

0.0

40

$TEXTSTYLE

9

9
$INSBASE

$DIMEXE

$ORTHOMODE

9
$ACADVER

40
1.0

9

40

$DIMTOL

2.5

70

9

0

1.0

40

$DIMEXO

20

1.0

40

$DIMLIM

0.625

70

2.0

9

9

30

$OSMODE

3.0

70

$DIMDLI

1215

40

$DIMTIH

9

3.75

70

9
$LIMMIN
10

$ATTMODE

0.0

70

20
0.0
9

9

0
9

9
$DIMRND

1
9
$TEXTSIZE

0
9

40

$DIMTOH

0.0

70

9

40

10

2.5

40

$DIMSE1

9

0.0

70

420.0
20

$DIMDLE

0

$LIMMAX

$TRACEWID

9

A1

9

0

9
$DIMSE2

$DIMTOFL

40

70

0.625

70

1
0

9

9

9

40

70

0.0
1

40

70

0.0

9

2
9

9

40

70

0.0

70

70

4
0

8
9
$DIMBLK

9

9

40

70

1.0
0

9
$DIMASO

$DIMSAH

40

70

0.0

2458374.69415509281
67999

9

$AUNITS

1

0
9

1
9

9

$DIMPOST

70

1
9
9

9
$DIMAPOST
1

1

2

9
$DIMALT

40

70

0.0
0

9
$DIMALTD

40

70

0.0
0

3
9
$DIMALTF

0.03937007874016
9

40

70

0.0
0

9

40

40

1.0

1.0

9

0.0
9
$ANGDIR
70
0

9

9

$LIMCHECK

$DIMTFAC

$ANGBASE
50

$THICKNESS

$DIMCLRT

$DIMLFAC

9

9

9

40

1

$PELEVATION

$DIMCLRE

$USRTIMER
70

9

9

70

9

$ELEVATION

$DIMCLRD

70
0

0.0021527778
9

9

$TDUSRTIMER
40

.

ISO-25

0.0021527778
9

$MENU

$DIMSTYLE

$TDINDWG
40

0

1

2458374.71046296320
85562
9

$AUPREC

$DIMBLK2

$TDUPDATE
40

70

70

9

9

9

$DIMBLK1

$DIMSHO

$TDCREATE
40

0
1

0

$FILLETRAD

70

9

70

9

9

9

9
$SKPOLY

$SKETCHINC

$DIMSOXD

1

9
$CHAMFERB

$LUPREC

$DIMTIX

$DIMZIN

9
$CHAMFERA

$LUNITS

$DIMTVP

$DIMTAD

0

70

$PDMODE
70

0
9
$BLIPMODE

$DIMGAP

70

A2

0
9
$PDSIZE
40

0.0

9

9
$PLINEWID

$PUCSXDIR

40

$SURFU

10

0.0

70

1.0

9

40

6

0.0

20

$USERR5

0.0

40

$SURFV

30

0.0

70

0.0

9

9

9
$COORDS
70

6
1

9

9

9

$PUCSYDIR

$UCSNAME

$SPLFRAME

0

2

9

$SHADEDGE

1.0

70

$SPLINETYPE

10

0.0

70

0.0

9
$USERI1
70

70

0.0

9

10

70

1.0

9

9

9

$HANDLING

10

70

0.0
1

9
$HANDSEED
5

9

0
0

9

20

$USERI5

10

70

0.0

30

0
9

9

20
0.0

$USERR1

30

40

0.0

2

0.0

9

9

$USERR2

10

9

9

9
$PEXTMIN

1.0

70
6

70

70

$PUCSNAME

$SURFTAB1

9
$PLIMCHECK

$USERI4

0.0

2F1

70
64

0

$UCSYDIR

9
$MAXACTVP

70

0.0
1

9

0.0

70

9

1
0

$USERI3

30

70

70

20

$ATTREQ

9
$TILEMODE

$USERI2

$UCSXDIR

70
70

0

9

$ATTDIA

1

9
$SHADEDIF

20

30

9

3

0.0

$SPLINESEGS

8

9

20

30

6

1

0.0

$UCSORG

9

70

10

70

9

$WORLDVIEW

$PEXTMAX

$PUCSORG

40

0.0

$SURFTAB2

10

0.0

20

70

0.0

9

0.0

6
9

20

$USERR3

30

0.0

40

0.0

$SURFTYPE

30

0.0

9

70

0.0

9

6

9

$USERR4

A3

$PLIMMIN
10

0.0

21

20

1.0

0.0

12

9

1
74

22

10

-0.1611033999947455
13

20

0.0

9.0

23

9

0.0

76

0

24

ENDTAB

$VISRETAIN

15

70

10.0

LTYPE

10.0

70

70

6.8771404224600801

0

2

36

CONTINUOUS

70

6.8771404224600827

70

17

0
SECTION
2

27

Solid line

1.0

72

37

TABLES
0
TABLE
2

70

0

2

TABLE

LAYER

0.0

70

70

0.0

4

0

0
LAYER

0.0000000000000185

ANNOTATIVE

0
0

72

11

1000

STYLE
2

2

71

0.0

1.0

txt

2

51

20

2.5
3

2

44

50

0
42

0

43

*ACTIVE

0

71

ENDTAB

0.0

VPORT

50

0

42

1.0

0.0

0.0

50.0
1

0.0

0

41

0.0
41

40

2.3655514250309779

VPORT

10

65

40

0
40

73

25.3891242026592217

STANDARD
70

3

1.5

STYLE
2

0

0.5

ENDSEC

2

LTYPE

6.8771404224600863

0

STYLE
70

0

$PSLTSCALE

1

TABLE
2

1

26

ENDTAB
0

2

25

16

CONTINUOUS
0

0
TABLE

$PLINEGEN

250
6

0

10.0

9

0
62

78

10.0

0

POLYGON_MESH_LAY
ER

0

70

9

2

70

77

14

1

0
LAYER

1

$UNITMODE

0

75
0

12.0

9

CONTINUOUS
3

7.764095338096574

$PLIMMAX

6

70

70

0

0
62

73

250

40
0.0
41

A4

1.0

2

0

50

ACADANNOPO

0.0

70

71

ENDTAB
0

0
0

42

2

2

3

0.0
146

70

1.0
3

70

0
0

DIMSTYLE

0

APPID

STANDARD

ENDTAB
0
TABLE

2

0

0
0

1
0

0

4

0

5

2

6
77

0

0

APPID

ACAD_MLEADERVER

0

2

70
10

2
ACAD
70
0

0.18

70

0
0
APPID

0
173
0
174

45

0

0.0

175

46

0

APPID

0.0

176

47

0

0.0

177

48

0

0.0

178

140

0

0

2
ACAECLAYERSTANDA
RD

0

0.18

APPID

141

2

70

2
172

0

0

2

171

44

ACAD_NAV_VCDISPL
AY

APPID

ACAD_PSEXT

0

0.38

70

0

170

41

43

APPID

0
APPID

1.0

0.0625

2

APPID

0

42

0
0

TABLE

40

0.18

70

ENDTAB

0
78

2
0

0

7

0

70

0
76

ACAD_DSTYLE_DIMT
ALN
70

UCS

1
75

APPID

TABLE

1
74

2

ENDTAB

73

3

0

70

72

70

ACAD_DSTYLE_DIMJA
G

VIEW

71

2

70

2

147
0.09

4
0

145

DIMSTYLE

ACADANNOTATIVE

txt

144
1.0

TABLE

0
APPID

2.5

25.3999999999999986

0.09

0
DIMSTYLE
2

ACCMTRANSPARENC
Y

142

ANNOTATIVE

70

0.0

70

143

0

A5

0

3

0

42

74
4

0.625
0

173

44

76

0

1.25
0

77
7

1

3.75
0

6

172

43

75
5

3

1
78

174

45

0

0.0

175

46

0

0.0

176

40

8

47

0

0.0

170

0.0

177

41

0

48

0

2.5

171

0.0

178

42
0.625

3

140

172

2.5

43
3.75

1

141

173

2.5

0

142

44
1.25

0
0
ENDTAB
0
ENDSEC

174

0.0

45

0

143

0.0

175

46

0

144

0.0

176

1.0

47

0

145

0.0

177

0.0

48

0

146

0.0

178

1.0

0

147

$MODEL_SPACE

0.625

70

140
2.5

0.03937007874016

0

141
2.5

DIMSTYLE

ISO-25

0.0

70

0.03937007874016

0

3
$MODEL_SPACE

0

1

76
0
77
7

0
ENDBLK

1

71

73

0.0

75

6

78

0

30

0

147

0

20
0.0

74

5

72

10
0.0

0

146

0.625

0

73

3

145

1.0

0
2

0

4

0.0

BLOCK
8

72

144
1.0

0

0

142

2
BLOCKS

71

2

143

0
SECTION

40

8

1.0

170

41

0

2.5

171

A6

5
21
8
0
0
BLOCK

67

0.0
1

8

0

3

ENDSEC

$PAPER_SPACE

0

0

1

SECTION

2

2

$PAPER_SPACE
70

0

0

0

5

10

D5

0.0

67

20

%#CREATE_POLYGO
N_MESH

1

0.0
30

ENTITIES

ENDBLK

8
0

A7

Anexo 2
Ficheiro: single_polygon_mesh_template.txt
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Anexo 3
Ficheiro: polygon_mesh_generator.py

##### 1.) MODULES IMPORT
import os
import datetime

##### 2.) FUNCTIONS
##### 2.1.1) FUNCTION 1.1
def Data_Input_Processor_ANSYS(current_day):
for file in os.listdir(root_path):
if ("nodes" in file):
nodes_file_path = (str(root_path) + "\\" + file)
list_nodes = []
with open(nodes_file_path, "r") as infile:
for line in infile:
try:
dict_nodes = {"Node": int((line.replace(",", ".")).split()[0]),
float((line.replace(",", ".")).split()[2]), "z": float((line.replace(",", ".")).split()[3])}

"x":

float((line.replace(",", ".")).split()[1]), "y":

list_nodes.append(dict_nodes)
except:
pass
elif("elements" in file):
elements_file_path = (str(root_path) + "\\" + file)
list_elements = []
with open(elements_file_path, "r") as infile:
for line in infile:
try:
dict_elements = {"Element": int(line.split()[0]), "Type": str(line.split()[1]), "Node 1": int(line.split()[2]), "Node 2":
int(line.split()[3]), "Node 3": int(line.split()[4]), "Node 4": int(line.split()[5]), "Node 5": int(line.split()[6]), "Node 6": int(line.split()[7]),
"Node 7": int(line.split()[8]), "Node 8": int(line.split()[9])}
list_elements.append(dict_elements)
except:
try:
dict_elements = {"Element": int(line.split()[0]), "Type": str(line.split()[1]), "Node 1": int(line.split()[2]), "Node 2":
int(line.split()[3]), "Node 3": int(line.split()[4]), "Node 4": int(line.split()[5]), "Node 5": int(line.split()[6]), "Node 6": int(line.split()[7])}
list_elements.append(dict_elements)
except:
try:
dict_elements = {"Element": int(line.split()[0]), "Type": str(line.split()[1]), "Node 1": int(line.split()[2]), "Node 2":
int(line.split()[3]), "Node 3": int(line.split()[4]), "Node 4": int(line.split()[5]), "Node 5": int(line.split()[6])}
list_elements.append(dict_elements)
except:
try:
dict_elements = {"Element": int(line.split()[0]), "Type": str(line.split()[1]), "Node 1": int(line.split()[2]), "Node
2": int(line.split()[3]), "Node 3": int(line.split()[4]), "Node 4": int(line.split()[5])}
list_elements.append(dict_elements)
except:
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pass
dxf_generated_name = (current_day + "_PolygonMesh")
dxf_generated_path = (str(root_path) + "\\" + str(dxf_generated_name) + ".dxf")
return(dxf_generated_path, dxf_generated_name, list_nodes, list_elements)

##### 2.1.2) FUNCTION 1.2
def Data_Input_Processor_GMSH(current_day):
for file in os.listdir(root_path):
if file.endswith(".txt"):
mesh_file_name = file.split(".")
mesh_file_path = (str(root_path) + "\\" + file)
element_section = False
with open(mesh_file_path, "r") as infile:
list_nodes = []
list_elements = []
for line in infile:
if ("$ENDNOD" in line):
element_section = True
if (element_section == False):
try:
dict_nodes = {"Node": int(line.split(" ")[0]), "x": float(line.split(" ")[1]), "y": float(line.split(" ")[2]), "z": float(line.split("
")[3])}
list_nodes.append(dict_nodes)
except:
pass
elif (element_section == True):
try:
if (line.split(" ")[1] == "4"):
dict_elements = {"Element": int(line.split(" ")[0]), "Type": str(line.split(" ")[1]), "Node 1": int(line.split(" ")[5]),
"Node 2": int(line.split(" ")[6]), "Node 3": int(line.split(" ")[7]), "Node 4": int(line.split(" ")[8])}
list_elements.append(dict_elements)
elif (line.split(" ")[1] == "7"):
dict_elements = {"Element": int(line.split(" ")[0]), "Type": str(line.split(" ")[1]), "Node 1": int(line.split(" ")[5]),
"Node 2": int(line.split(" ")[6]), "Node 3": int(line.split(" ")[7]), "Node 4": int(line.split(" ")[8]), "Node 5": int(line.split(" ")[9])}
list_elements.append(dict_elements)
elif (line.split(" ")[1] == "6"):
dict_elements = {"Element": int(line.split(" ")[0]), "Type": str(line.split(" ")[1]), "Node 1": int(line.split(" ")[5]),
"Node 2": int(line.split(" ")[6]), "Node 3": int(line.split(" ")[7]), "Node 4": int(line.split(" ")[8]), "Node 5": int(line.split(" ")[9]), "Node 6":
int(line.split(" ")[10])}
list_elements.append(dict_elements)
elif (line.split(" ")[1] == "5"):
dict_elements = {"Element": int(line.split(" ")[0]), "Type": str(line.split(" ")[1]), "Node 1": int(line.split(" ")[5]),
"Node 2": int(line.split(" ")[6]), "Node 3": int(line.split(" ")[7]), "Node 4": int(line.split(" ")[8]), "Node 5": int(line.split(" ")[9]), "Node 6":
int(line.split(" ")[10]), "Node 7": int(line.split(" ")[11]), "Node 8": int(line.split(" ")[12])}
list_elements.append(dict_elements)
except:
pass
dxf_generated_name = (current_day + "_" + str(mesh_file_name[0]) + "_PolygonMesh")
dxf_generated_path = (str(root_path) + "\\" + str(dxf_generated_name) + ".dxf")
return(dxf_generated_path, dxf_generated_name, list_nodes, list_elements)

##### 2.2) FUNCTION 2
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def List_Management(list_nodes, list_elements):
list = []
number_nodes = len(list_nodes)
number_elements = len(list_elements)
for i in range(number_elements):
current_element = list_elements[i]["Element"]
element_type = list_elements[i]["Type"]
node_1 = list_elements[i]["Node 1"]
node_2 = list_elements[i]["Node 2"]
node_3 = list_elements[i]["Node 3"]
node_4 = list_elements[i]["Node 4"]
if (str(list_elements[i]["Type"]) == "Pyr5") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "7"):
node_5 = list_elements[i]["Node 5"]
elif (str(list_elements[i]["Type"]) == "Wed6") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "6"):
node_5 = list_elements[i]["Node 5"]
node_6 = list_elements[i]["Node 6"]
elif (str(list_elements[i]["Type"]) == "Hex8") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "5"):
node_5 = list_elements[i]["Node 5"]
node_6 = list_elements[i]["Node 6"]
node_7 = list_elements[i]["Node 7"]
node_8 = list_elements[i]["Node 8"]
for x in range(number_nodes):
if (list_nodes[x]["Node"] == node_1):
node_1_x = list_nodes[x]["x"]
node_1_y = list_nodes[x]["y"]
node_1_z = list_nodes[x]["z"]
elif (list_nodes[x]["Node"] == node_2):
node_2_x = list_nodes[x]["x"]
node_2_y = list_nodes[x]["y"]
node_2_z = list_nodes[x]["z"]
elif (list_nodes[x]["Node"] == node_3):
node_3_x = list_nodes[x]["x"]
node_3_y = list_nodes[x]["y"]
node_3_z = list_nodes[x]["z"]
elif (list_nodes[x]["Node"] == node_4):
node_4_x = list_nodes[x]["x"]
node_4_y = list_nodes[x]["y"]
node_4_z = list_nodes[x]["z"]
if (str(list_elements[i]["Type"]) == "Pyr5") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "7"):
if (list_nodes[x]["Node"] == node_5):
node_5_x = list_nodes[x]["x"]
node_5_y = list_nodes[x]["y"]
node_5_z = list_nodes[x]["z"]
elif (str(list_elements[i]["Type"]) == "Wed6") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "6"):
if (list_nodes[x]["Node"] == node_5):
node_5_x = list_nodes[x]["x"]
node_5_y = list_nodes[x]["y"]
node_5_z = list_nodes[x]["z"]
elif (list_nodes[x]["Node"] == node_6):
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node_6_x = list_nodes[x]["x"]
node_6_y = list_nodes[x]["y"]
node_6_z = list_nodes[x]["z"]
elif (str(list_elements[i]["Type"]) == "Hex8") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "5"):
if (list_nodes[x]["Node"] == node_5):
node_5_x = list_nodes[x]["x"]
node_5_y = list_nodes[x]["y"]
node_5_z = list_nodes[x]["z"]
elif (list_nodes[x]["Node"] == node_6):
node_6_x = list_nodes[x]["x"]
node_6_y = list_nodes[x]["y"]
node_6_z = list_nodes[x]["z"]
elif (list_nodes[x]["Node"] == node_7):
node_7_x = list_nodes[x]["x"]
node_7_y = list_nodes[x]["y"]
node_7_z = list_nodes[x]["z"]
elif (list_nodes[x]["Node"] == node_8):
node_8_x = list_nodes[x]["x"]
node_8_y = list_nodes[x]["y"]
node_8_z = list_nodes[x]["z"]
dict = {
"Solid": int(current_element),
"Type": str(element_type),
"Node 1_x": float(node_1_x), "Node 1_y": float(node_1_y), "Node 1_z": float(node_1_z),
"Node 2_x": float(node_2_x), "Node 2_y": float(node_2_y), "Node 2_z": float(node_2_z),
"Node 3_x": float(node_3_x), "Node 3_y": float(node_3_y), "Node 3_z": float(node_3_z),
"Node 4_x": float(node_4_x), "Node 4_y": float(node_4_y), "Node 4_z": float(node_4_z)
}
if (str(list_elements[i]["Type"]) == "Pyr5") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "7"):
dict_pyramid = {
"Node 5_x": float(node_5_x), "Node 5_y": float(node_5_y), "Node 5_z": float(node_5_z)
}
dict.update(dict_pyramid)
elif (str(list_elements[i]["Type"]) == "Wed6") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "6"):
dict_prism = {
"Node 5_x": float(node_5_x), "Node 5_y": float(node_5_y), "Node 5_z": float(node_5_z),
"Node 6_x": float(node_6_x), "Node 6_y": float(node_6_y), "Node 6_z": float(node_6_z)
}
dict.update(dict_prism)
elif (str(list_elements[i]["Type"]) == "Hex8") or (str(list_elements[i]["Type"]) == "5"):
dict_hexahedron = {
"Node 5_x": float(node_5_x), "Node 5_y": float(node_5_y), "Node 5_z": float(node_5_z),
"Node 6_x": float(node_6_x), "Node 6_y": float(node_6_y), "Node 6_z": float(node_6_z),
"Node 7_x": float(node_7_x), "Node 7_y": float(node_7_y), "Node 7_z": float(node_7_z),
"Node 8_x": float(node_8_x), "Node 8_y": float(node_8_y), "Node 8_z": float(node_8_z)
}
dict.update(dict_hexahedron)
list.append(dict)
return(list, number_elements)
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##### 2.3) FUNCTION 3
def Dxf_File_Writter(dxf_template_path, dxf_generated_path, number_of_elements, list):
with open(dxf_template_path, "r") as infile, open(dxf_generated_path, "w") as outfile:
for line in infile:
if ("%#CREATE_POLYGON_MESH" in line):
#DECIMAL:
#dec_counter = 22
#HEXADECIMAL:
dec_counter = 34
for i in range(number_of_elements):
i = (i + 1)
with open(single_polygon_mesh_template_path, "r") as infile_for_single_polygon_mesh:
counter = (i - 1)
if (i != 1):
outfile.write("\n")
for line in infile_for_single_polygon_mesh:
if (list[counter]["Type"] == "Tet4") or (list[counter]["Type"] == "4"):
if ("%#HEXADEC" in line):
hexa_dec_counter = ((hex(int(dec_counter)))[2:].upper())
outfile.write(hexa_dec_counter + "\n")
dec_counter = (dec_counter + 1)

elif ("%#COORD_X_01" in line) or ("%#COORD_X_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_01" in line) or ("%#COORD_Y_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_01" in line) or ("%#COORD_Z_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_02" in line) or ("%#COORD_X_03" in line) or ("%#COORD_X_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_02" in line) or ("%#COORD_Y_03" in line) or ("%#COORD_Y_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_02" in line) or ("%#COORD_Z_03" in line) or ("%#COORD_Z_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_04" in line) or ("%#COORD_X_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_04" in line) or ("%#COORD_Y_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_04" in line) or ("%#COORD_Z_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_05" in line) or ("%#COORD_X_06" in line) or ("%#COORD_X_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_05" in line) or ("%#COORD_Y_06" in line) or ("%#COORD_Y_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_05" in line) or ("%#COORD_Z_06" in line) or ("%#COORD_Z_09" in line):
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outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_07" in line) or ("%#COORD_X_16" in line) or ("%#COORD_X_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_07" in line) or ("%#COORD_Y_16" in line) or ("%#COORD_Y_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_07" in line) or ("%#COORD_Z_16" in line) or ("%#COORD_Z_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_10" in line) or ("%#COORD_X_13" in line) or ("%#COORD_X_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_10" in line) or ("%#COORD_Y_13" in line) or ("%#COORD_Y_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_10" in line) or ("%#COORD_Z_13" in line) or ("%#COORD_Z_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_z"])) + "\n")

else:
outfile.write(line)

elif (list[counter]["Type"] == "Pyr5") or (list[counter]["Type"] == "7"):
if ("%#HEXADEC" in line):
hexa_dec_counter = ((hex(int(dec_counter)))[2:].upper())
outfile.write(hexa_dec_counter + "\n")
dec_counter = (dec_counter + 1)

elif ("%#COORD_X_01" in line) or ("%#COORD_X_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_01" in line) or ("%#COORD_Y_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_01" in line) or ("%#COORD_Z_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_02" in line) or ("%#COORD_X_03" in line) or ("%#COORD_X_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_02" in line) or ("%#COORD_Y_03" in line) or ("%#COORD_Y_12" in line):

A15

outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_02" in line) or ("%#COORD_Z_03" in line) or ("%#COORD_Z_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_04" in line) or ("%#COORD_X_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_04" in line) or ("%#COORD_Y_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_04" in line) or ("%#COORD_Z_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_05" in line) or ("%#COORD_X_06" in line) or ("%#COORD_X_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_05" in line) or ("%#COORD_Y_06" in line) or ("%#COORD_Y_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_05" in line) or ("%#COORD_Z_06" in line) or ("%#COORD_Z_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_07" in line) or ("%#COORD_X_16" in line) or ("%#COORD_X_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_07" in line) or ("%#COORD_Y_16" in line) or ("%#COORD_Y_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_07" in line) or ("%#COORD_Z_16" in line) or ("%#COORD_Z_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_10" in line) or ("%#COORD_X_13" in line) or ("%#COORD_X_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_10" in line) or ("%#COORD_Y_13" in line) or ("%#COORD_Y_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_10" in line) or ("%#COORD_Z_13" in line) or ("%#COORD_Z_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_z"])) + "\n")

else:
outfile.write(line)
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elif (list[counter]["Type"] == "Wed6") or (list[counter]["Type"] == "6"):
if ("%#HEXADEC" in line):
hexa_dec_counter = ((hex(int(dec_counter)))[2:].upper())
outfile.write(hexa_dec_counter + "\n")
dec_counter = (dec_counter + 1)

elif ("%#COORD_X_01" in line) or ("%#COORD_X_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_01" in line) or ("%#COORD_Y_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_01" in line) or ("%#COORD_Z_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_02" in line) or ("%#COORD_X_03" in line) or ("%#COORD_X_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_02" in line) or ("%#COORD_Y_03" in line) or ("%#COORD_Y_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_02" in line) or ("%#COORD_Z_03" in line) or ("%#COORD_Z_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_04" in line) or ("%#COORD_X_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_04" in line) or ("%#COORD_Y_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_04" in line) or ("%#COORD_Z_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_05" in line) or ("%#COORD_X_06" in line) or ("%#COORD_X_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_05" in line) or ("%#COORD_Y_06" in line) or ("%#COORD_Y_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_05" in line) or ("%#COORD_Z_06" in line) or ("%#COORD_Z_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_07" in line) or ("%#COORD_X_16" in line) or ("%#COORD_X_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_07" in line) or ("%#COORD_Y_16" in line) or ("%#COORD_Y_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_07" in line) or ("%#COORD_Z_16" in line) or ("%#COORD_Z_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_10" in line) or ("%#COORD_X_13" in line) or ("%#COORD_X_14" in line):
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outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_10" in line) or ("%#COORD_Y_13" in line) or ("%#COORD_Y_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_10" in line) or ("%#COORD_Z_13" in line) or ("%#COORD_Z_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_z"])) + "\n")

else:
outfile.write(line)

elif (list[counter]["Type"] == "Hex8") or (list[counter]["Type"] == "5"):
if ("%#HEXADEC" in line):
hexa_dec_counter = ((hex(int(dec_counter)))[2:].upper())
outfile.write(hexa_dec_counter + "\n")
dec_counter = (dec_counter + 1)

elif ("%#COORD_X_01" in line) or ("%#COORD_X_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 7_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_01" in line) or ("%#COORD_Y_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 7_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_01" in line) or ("%#COORD_Z_15" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 7_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_02" in line) or ("%#COORD_X_03" in line) or ("%#COORD_X_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_02" in line) or ("%#COORD_Y_03" in line) or ("%#COORD_Y_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_02" in line) or ("%#COORD_Z_03" in line) or ("%#COORD_Z_12" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 3_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_04" in line) or ("%#COORD_X_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_04" in line) or ("%#COORD_Y_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_04" in line) or ("%#COORD_Z_18" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 6_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_05" in line) or ("%#COORD_X_06" in line) or ("%#COORD_X_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_05" in line) or ("%#COORD_Y_06" in line) or ("%#COORD_Y_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_05" in line) or ("%#COORD_Z_06" in line) or ("%#COORD_Z_09" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 2_z"])) + "\n")
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elif ("%#COORD_X_07" in line) or ("%#COORD_X_16" in line) or ("%#COORD_X_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_07" in line) or ("%#COORD_Y_16" in line) or ("%#COORD_Y_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_07" in line) or ("%#COORD_Z_16" in line) or ("%#COORD_Z_17" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 5_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_08" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 1_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_10" in line) or ("%#COORD_X_13" in line) or ("%#COORD_X_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 8_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_10" in line) or ("%#COORD_Y_13" in line) or ("%#COORD_Y_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 8_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_10" in line) or ("%#COORD_Z_13" in line) or ("%#COORD_Z_14" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 8_z"])) + "\n")

elif ("%#COORD_X_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_x"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Y_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_y"])) + "\n")
elif ("%#COORD_Z_11" in line):
outfile.write(str(float(list[counter]["Node 4_z"])) + "\n")

else:
outfile.write(line)
else:
outfile.write(line)
outfile.write("\n" + "ENDSEC")
outfile.write("\n" + "0")
outfile.write("\n" + "EOF")
return(i)

##### 3.) PATHS
root_path = os.getcwd()
dxf_template_path = (str(root_path) + "\\data\\dxf_template.dxf")
single_polygon_mesh_template_path = (str(root_path) + "\\data\\single_polygon_mesh_template.txt")

##### 4.) VARIABLES
current_day = str(datetime.datetime.now()).split(" ")[0]

##### 5.) ALGORITHM
print("\n")
print(" ------------------------------- ")
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print(" PROGRAM: CONVERSION TOOL ")
print(" ------------------------------- ")

##### 5.1) FUNCTION 1
try:
(dxf_generated_path, dxf_generated_name, list_nodes, list_elements) = Data_Input_Processor_ANSYS(current_day)
except:
(dxf_generated_path, dxf_generated_name, list_nodes, list_elements) = Data_Input_Processor_GMSH(current_day)

##### 5.2) FUNCTION 2
print(" 1.) Managing data ")
print(" ----- This may take a while. Please wait... ")
(list, number_elements) = List_Management(list_nodes, list_elements)

##### 5.3) FUNCTION 3
print(" 2.) Generating .dxf file ")
print(" ----- This may take a while. Please wait... ")
(i) = Dxf_File_Writter(dxf_template_path, dxf_generated_path, number_elements, list)
print(" ----- " + str(dxf_generated_name) + ".dxf file with " + str(i) + " solid elements successfully generated ")
print(" 3.) DONE ")
print(" ----- Press Enter to close ")
close_program = input(" ----- .: ")
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