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Sumário

Com o desenvolvimento tecnológico houve um aumento nos requisitos de projeto que promoveram um
conseqüente aumento na necessidade de novos materiais que combinassem propriedades de baixo peso e alta
resistência que atendessem a esses requisitos. Dentre estes materiais, destacam-se os materiais compósitos por
combinar baixo peso e alta rigidez. Assim procura-se neste artigo, através de análises numéricas, descrever
a influência da seqüência de empilhamento das lâminas no comportamento dinâmico de uma viga feita de
material compósito polimérico reforçado com fibra de vidro.
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THEORETICAL MODAL ANALYSIS OF A BEAM MADE OF COMPOSITE MATERIAL BY
FINITE ELEMENT METHOD

Summary

With the technological development there was an increase in the project requirements that promoted a
consequent increase in the need of new materials that they combined properties of low weight and high
resistance to assist in those requirements. Among these materials, they stand out the materials composites,
materials for combining low weight and high rigidity. It is sought like this in this article, through numeric
analyses, to describe the influence of the stacking sequence in the dynamic behavior of a beam done of
composite material reinforces with fiberglass.
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INTRODUÇÃO

Há muito tempo o homem combina as propriedades de dois ou mais materiais para
obter um material composto com propriedades superiores. Com o desenvolvimento de
novas tecnologias e novos materiais esta combinação tornou-se mais viável e necessária. As
indústrias aeronáutica e automobiĺıstica são as principais interessadas em novos materiais
que possuam boas propriedades de resistência e que sejam extremamente leves. Dentre esses
materiais, destacam-se os materiais compósitos (composites), por combinar alta rigidez e
baixo peso.

O advento de fibras de alto desempenho abriu novas possibilidades para o projeto de
componentes fabricados á base de material compósito. O uso inteligente de reforços, ou seja,
do arranjo das fibras na direção do carregamento, possibilita a obtenção de componentes
que são amplamente adaptados aos carregamentos. A inerente anisotropia dos materiais
compósitos permite ao projetista desenvolver as propriedades do material juntamente com
as caracteŕısticas geométricas e funcionais da peça, de maneira a se obter o desempenho
desejado.

O conhecimento do comportamento dinâmico dos componentes feitos de materiais
compósitos contribui na determinação de suas propriedades sob um determinado carrega-
mento. Com isso, procura-se evitar danos estruturais causados por vibrações através da
determinação das freqüências naturais e seus respectivos modos de vibrar.

Portanto, tem-se como objetivo a determinação da influência da seqüência de empi-
lhamento das lâminas no comportamento dinâmico de vigas feitas de material polimérico
reforçado com fibras de vidro.

MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais
As propriedades do compósito foram obtidas em a referência 1, que através da regra das

misturas, fez o cálculo anaĺıtico destas propriedades. A Tabela I mostra as propriedades dos
materiais utilizados e obtidos em unidades do Sistema Internacional (SI).

Material Propriedades Valor

Módulos de elasticidade Ef 76 × 109

Fibra de Densidade ρf 2, 56 × 103

vidro Módulos de G12f 25 × 109

cisalhamento G23f 25 × 109

Coeficiente de Poisson ν12f 0,22
Módulos de elasticidade Em 4 × 109

Resina epóxi Densidade ρm 1, 3 × 103

Coeficiente de Poisson νm 0,4
Módulos de elasticidade

paralelo a fibra E11 43, 6 × 109

perpendicular a fibra E22 8, 35 × 109

Lâmina de Densidade ρc 1993
compósito Módulos de G12 4, 22 × 109

(ortotrópica) cisalhamento G23 3, 85 × 109

Coeficiente de Poisson ν12 0,3
Fração volumétrica

Fibra Vf 55 %
Matriz Vm 45 %

Tabela I. Propriedades dos materiais em unidades do SI1
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Metodologia

Seguindo a convenção proposta em a referência 2, os laminados possuem as seguintes
configurações:

Caso 1. Laminado simétrico com um total de vinte camadas:
[45/-45/45/-45/45/-45/45/-45/0/90]s

Caso 2. Laminado simétrico com um total de vinte camadas:
[90/0/90/0/90/0/90/0/90/0]s

Caso 3. Laminado simétrico com um total de vinte camadas:
[30/-30/30/-30/30/-30/30/-30/90/0]s

As dimensões do componente mecânico simulado, no caso, uma viga, eram de 4 × 10−1

m de comprimento, 25 × 10−3 m de largura e 1, 6 × 10−3 m de espessura.

Análise modal

As vigas foram simuladas para condições de carregamento onde apenas uma de suas
extremidades estava engastada (cantilever beam).

Figura 1. Modelo discretizado (viga cantilever)

Estas vigas foram confeccionadas de forma a se obter algumas freqüências naturais não
amortecidas e as formas de vibrar. Assim sendo, o modelo das vigas foram discretizados em
elementos finitos denominados por SHELL99 (ANSYS)3.

 
Figura 2. Elemento SHELL 99 (ANSYS User’s Manual)
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Após a etapa de pré-processamento (criação da geometria, discretização, estabelecimento
das propriedades do material dada pela Tabela I, condições de carregamento e contorno)
soluciona-se um problema de auto-valor afim de se obter as freqüências naturais e os
respectivos modos de vibrar das vigas.

Após a discretização, o pacote computacional soluciona a equação governante para pro-
blemas dinâmicos, que é obtida a partir das matrizes elementares montando-se as matrizes
globais, e que é dada por

M δ̈δδδδδδδδδδδδδ + C δ̇δδδδδδδδδδδδδ + K δδδδδδδδδδδδδδ = F(t) (1)

onde M é matriz de massa global, C matriz de amortecimento global, K, matriz de rigidez
global e F(t) vetor de forças global.

Tanto M como C podem ser calculadas como concentradas ou distribúıdas, diferenciando-
se apenas na acuracidade e no tempo gasto para a obtenção dos resultados que serão maiores
considerando-se as matrizes distribúıdas.

Após a montagem das matrizes globais considerado-se as condições iniciais e de contorno
para o sistema, inicia-se a solução do problema para um sistema com N graus de liberdade
não-amortecido

MN×N δ̈δδδδδδδδδδδδδN×1 + KN×N δδδδδδδδδδδδδδN×1 = F(t)N×1 (2)

Para a determinação das freqüências naturais não há necessidade do vetor de forças,
então

MN×N δ̈δδδδδδδδδδδδδN×1 + KN×NδδδδδδδδδδδδδδN×1 = 0 (3)

A solução geral da eq. (3) para condições iniciais não nulas é dada por

δδδδδδδδδδδδδδ = φφφφφφφφφφφφφφ eλt (4)

onde φφφφφφφφφφφφφφ é vetor de elementos reais ou complexos N × 1 e λ número complexo.
Aplicando eq. (4) na eq. (3) obtém-se

(λ2M + K)φφφφφφφφφφφφφφ = 0 (5)

A eq. (9) possuirá solução não nula se

det(λ2M + K) = 0 (6)

Tem-se assim, que a equação acima constitui-se de um autoproblema onde existem N
pares de autovalores λr imaginários puros. As freqüências naturais são obtidas diretamente
á partir destes autovalores através da seguinte relação

λr = ±iωr (7)

onde
ωr é freqüência natural do modo r e i =

√−1 unidade imaginária.
Então, para cada freqüência natural deve-se resolver um sistema homogêneo de ordem N

(−ω2
rM + K) φφφφφφφφφφφφφφr = 0 (8)

Ou então

Dr φφφφφφφφφφφφφφr = 0 (9)

Por outro lado, é posśıvel obter a forma de vibrar para uma determinada freqüência
natural em função de um dos N elementos de φφφφφφφφφφφφφφr através da eq. (9). Assim, fica determinado
o chamado modelo modal que é formado por uma matriz diagonal cujos elementos estão
relacionados com as frequências naturais e uma matriz modal cujas colunas correspondem
aos modos de vibrar da estrutura:
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onde ωωωωωωωωωωωωωω2
r é matriz diagonal das frequências naturais quadráticas (ordem N) e φφφφφφφφφφφφφφ = [φφφφφφφφφφφφφφ1φφφφφφφφφφφφφφ2 . . . φφφφφφφφφφφφφφn]

matriz dos modos de vibrar do sistema.
Sendo assim foi posśıvel determinar as frequências naturais não-amortecidas bem como

os respectivos modos de vibrar na faixa de frequência de 0 Hz a 500 Hz utilizando o método
dos elementos finitos com a aplicação de um pacote comercial.

RESULTADOS

Os resultados encontrados foram comparados com os resultados teóricos obtidos por Tita
et al1. e observou-se que o comportamento dinâmico das vigas feitas de material compósito
polimérico reforçado foi realmente influenciado pela seqüência de empilhamento das lâminas,
como pode ser visto nas Tabelas I e III.

Caso 1
[45/-45/45/-45/45/-45/45/-45/90/0]s

Modo ωn [Hz] ωn [Hz] (∗)

1o Modo á flexão 4,2 4,2(*)
2o Modo á flexão 26,4 26,4
Vibração lateral 72,7 72,7
3o Modo á flexão 74,0 74,0
4o Modo á flexão 145,3 145,2
1o Modo á torção 176,6 176,1
5o Modo á flexão 241,0 240,8
6o Modo á flexão 361,5 361,4

(∗) Resultados obtidos por Tita et al1.

Tabela II. Resultados obtidos via método dos elementos finitos para o Caso 1 (ANSYS)

Caso 2
[90/0/90/0/90/0/90/0/90/0]s

Modo ωn [Hz] ωn [Hz] (∗)

1o Modo á flexão 5,5 5,5
2o Modo á flexão 34,7 34,7
Vibração lateral 90,9 91,0
3o Modo á flexão 97,2 97,1
1o Modo á torção 108,8 108
4o Modo á flexão 190,3 190,0
5o Modo á flexão 314,2 313,7
2o Modo á torção 327,7 327,0

(∗) Resultados obtidos por Tita et al1.

Tabela III. Resultados obtidos via método dos elementos finitos para o Caso 2 (ANSYS)
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Como foi observado por Tita et al1, o laminado Caso 1, que possui as fibras externas a
±45o, registrou valores de freqüências naturais menores para o modo de vibrar a flexão do
que o Caso 2, que possui fibras somente a 0/90o. Verifica-se o contrário para os modos de
vibrar a torção, onde os valores encontrados para as freqüências naturais para o Caso 1 são
maiores do que os encontrados para o Caso 2. Os modos á flexão para o Caso 2, possuem
valores maiores, devido a maior rigidez do laminado uma vez que este apresenta 50 % de suas
fibras orientadas a 0o. Analogamente, analisando-se os modos á torção, verifica-se valores
maiores para as freqüências naturais para o Caso 2, pois como a maioria das fibras está
orientada á ±45o, estas contribuem para uma maior rigidez do laminado quando sujeitas a
forças cisalhantes.

A Figura 3 mostra os modos de vibrar para os Casos 1 e 2, obtidos no pós-processador
do ANSYS.

 

 

 

Figura 3. Modos de vibras para os Casos 1 e 2
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Os resultados obtidos para os Casos 1 e 2 foram utilizados para a validação do método
empregado para a análise numérica do comportamento dinâmico do componente. Assim
sendo, para o Caso 3 foram obtidos os seguintes resultados, descritos na Tabela IV abaixo.

Modo ωn [Hz]

1o Modo á flexão 5,62
2o Modo á flexão 35,20
Vibração lateral 90,05
3o Modo á flexão 98,57
1o Modo á torção 163,45
4o Modo á flexão 193,34
5o Modo á flexão 320,04
6o Modo á flexão 478,87

Tabela IV. Resultados obtidos via método dos elementos finitos para o Caso 3 (ANSYS)

A Figura 4 mostra os modos de vibrar para o Caso 3, obtidos no pós-processador do
ANSYS.

 

 

Figura 4. Modos de vibrar para o Caso 3

Novamente para o Caso 3, onde as fibras estão orientadas á ±45o, verifica-se a influência
destas no comportamento dinâmico das vigas. Observa-se que os modos de vibrar á flexão são
superiores aos valores encontrados para os Casos 1 e 2. Isto é devido a maior influência das
fibras dispostas á ±30o, constituindo 80 % das fibras do laminado, contribuindo assim para
um reforço na direção da solicitação sofrida pelo laminado. Entretanto, para os modos de
vibrar á torção verifica-se que os valores encontrados são menores que os valores encontrados
para o Caso 1 e maiores que valores encontrados para o Caso 2. Isto já era esperado, uma
vez que para o Caso 1, onde as fibras estão orientadas á ±45o, constitui a orientação das
fibras que mais contribui para reforçar quanto aos esforços de torção.
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CONCLUSÕES

Os diferentes valores das freqüências naturais para as diferentes orientações e seqüências
de empilhamento das fibras, comprovam a influência destas no comportamento dinâmico
das vigas feitas de material compósito. Portanto, conclui-se que para se atender a uma
certa propriedade mecânica do projeto de um componente mecânico feito á base de material
compósito, não é necessário a adição de massa ou a mudança da sua geometria para que
as suas propriedades sejam alteradas. Isto faz com que os materiais compósitos sejam de
grande interesse para áreas da engenharia onde se tem por objetivo obter componentes com
baixo peso estrutural associado com grande resistência mecânica, e onde o custo não seja
um fator primordial.
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