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Annex  

Annex 1 

 

 Comparació de les deformacions màximes i mínimes 

Material DLP DLP (𝑥 i 𝑦 
intercanviades) acer inoxidable 

Deformació 
(mm) Màxima Mínima Màxima Mínima Màxima Mínima 

Exemple 1 0,050674 0 0,048288 0 0,000101 0 
Exemple 4 0,017340 0 0,016460 0 3,4307 e-5 0 

Exemple 5 0,005717 0 1,0902 e-5 0 1,0902 e-5 0 

Exemple 6 0,034809 0 0,003521 0 6,5060 e-6 0 

Exemple 9 0,012034 0 0,011172 0 2,4258 e-5 0 

Taula 1. Comparativa de l’estat de deformació amb DLP, DLP amb les direccions 𝑥 i 𝑦 
intercanviades i acer inoxidable. 

 

 Comparació de les tensions màximes i mínimes 

Material DLP DLP (𝑥 i 𝑦 
intercanviades) acer inoxidable 

Deformació 
(mm) Màxima Mínima Màxima Mínima Màxima Mínima 

Exemple 1 0,82508 9,5045 e-5 0,84568 4,9277e-5 0,96710 2,7098 e-5 
Exemple 4 0,25143 3,0129 e-6 0,25376 1,6305 e-6 0,27202 2,0202 e-6 
Exemple 5 0,50287 1,9265 e-5 0,50757 9,3958 e-6 0,54404 4,1098 e-6 

Exemple 6 0,33692 3,8577 e-6 0,34004 3,5100 e-6 0,36451 1,2820 e-6 

Exemple 9 1,03130 2,3119 e-5 1,05860 2,3930 e-5 1,20890 1,7541 e-5 

Taula 2. Comparativa de l’estat de tensió amb DLP, DLP amb les direccions 𝑥 i 𝑦 
intercanviades i acer inoxidable. 
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Estat de deformació de l’Exemple 1 simulat amb DLP. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 1 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 1 simulat amb acer inoxidable. 
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Estat de tensió de l’Exemple 1 simulat amb DLP. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 1 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 1 simulat amb acer inoxidable. 
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Estat de deformació de l’Exemple 4 simulat amb DLP. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 4 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 4 simulat amb acer inoxidable. 
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Estat de tensió de l’Exemple 4 simulat amb DLP. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 4 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 4 simulat amb acer inoxidable. 
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Estat de deformació de l’Exemple 5 simulat amb DLP. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 5 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 5 simulat amb acer inoxidable. 



  Pág. 7 

 

 
Estat de tensió de l’Exemple 5 simulat amb DLP. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 5 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 

 
Estat de tensió de l’Exemple 5 simulat amb acer inoxidable. 
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Estat de deformació de l’Exemple 6 simulat amb DLP. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 6 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 6 simulat amb acer inoxidable. 
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Estat de tensió de l’Exemple 6 simulat amb DLP. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 6 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 6 simulat amb acer inoxidable. 
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Estat de deformació de l’Exemple 9 simulat amb DLP. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 9 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de deformació de l’Exemple 9 simulat amb acer inoxidable. 
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Estat de tensió de l’Exemple 9 simulat amb DLP. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 9 simulat amb DLP amb direccions 𝑥 i 𝑦 intercanviades. 

 
Estat de tensió de l’Exemple 9 simulat amb acer inoxidable. 
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Annex 2: Guia per a nous usuaris d’ANSYS Workbench 19.0  

Aquesta secció pretén ser una guia per als nous usuaris d’ANSYS Workbench 19.0 (versió 
acadèmica) que volen treballar l’optimització topològica de peces. Per a l’optimització 
topològica són necessaris dos mòduls: el mòdul Static Structural, integrat ja en el programari 
ANSYS Workbench quan és descarregat, i el mòdul Topology Optimization, el qual cal 
descarregar i implementar a part.  

1. Implementació del mòdul Topology Optimization 

Un cop descarregat el mòdul Topology Optimization, cal implementar-lo en el programari 
ANSYS Workbench. En primer lloc, s’obra ANSYS Workbench i, al menú superior, se 
selecciona ACT Start Page. Apareix una nova pantalla i se selecciona Manage Extensions. 
Apareix una nova pantalla i se selecciona la icona amb el símbol +. Apareix una finestra amb 
els arxius de l’ordinador i cal seleccionar l’arxiu corresponent al mòdul Topology 
Optimization. Per verificar si la implementació és correcta, cal comprovar que al menú lateral 
de la pantalla principal d’ANSYS Workbench apareix el mòdul Topology Optimization. 

2. Exemple 6 

Per facilitar l’explicació de com s’optimitza topològicament una peça a través del programari 
ANSYS Workbench s’introdueix l’estudi fet amb l’Exemple 6. Es divideix l’estudi en 
marcades seccions per tal de facilitar l’explicació i l’enteniment del procés. 

2.1. Definició de la geometria inicial 

S’obra el programari ANSYS Workbench i se selecciona el mòdul Static Structural del menú 
lateral. A la finestra central de la pantalla apareix el quadre del mòdul Static Structural. Es 
clica Engineering Data d’aquest quadre i se selecciona el material desitjat per a la peça. Es 
torna a la pantalla inicial clicant la pestanya Project al menú superior. Es clica Geometry del 
quadre i s’obra el programari SpaceClaim.  

Al programari SpaceClaim es crea la geometria del domini inicial. Per a l’Exemple 6 es crea 
en el pla XY un rectangle de llargada mm i alçada mm, amb l’origen de coordenades al 
vèrtex inferior esquerre. Sortint del Sketch Mode, es genera automàticament una superfície. 
Quan es tanca el programari SpaceClaim, el disseny s’ha importat automàticament a 
Geometry. Clicant Geometry amb el botó dret i seleccionant Properties, s’obra un menú 
lateral dret on cal seleccionar l’opció 2D a Analysis Type. D’aquesta manera es condiciona al 
programari ANSYS Workbench a treballar en 2D. 
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2.2. Definició del mallat 

Es clica Model del quadre del mòdul Static Structural i s’obra el programari ANSYS 
Mechanical. Fins que no es digui el contrari, les següents instruccions són totes realitzades 
a Ansys Mechanical. 

Un cop obert aquest programari, apareix la peça que s’ha dissenyat prèviament  a 
SpaceClaim. En primer lloc cal mallar la peça i, per fer-ho, se selecciona Mesh del menú 
lateral esquerre. Apareix un menú a la part inferior esquerre de la pantalla amb diferents 
opcions per definir el mallat. A aquest menú, se selecciona Defaults i s’escull a Element 
Order l’opció Quadratic. Seguidament se selecciona Sizing i s’escull a Size Function l’opció 
Curvature i es defineix Max Face Size com 1 mm i Min Size com 1 mm. Per generar el 
mallat, es clica amb el botó dret Mesh del menú lateral esquerre i se selecciona Generate. 

2.3. Definició de les condicions de contorn 

En el cas de l’Exemple 6, el vèrtex inferior esquerre està fix en els eixos x i y i el vèrtex 
inferior dret només està fix en y. En primer lloc, es clica amb el botó dret Static Structural del 
menú lateral i se selecciona Insert i, seguidament, Fixed Support. Apareix un menú a la part 
inferior esquerre de la pantalla. En segon lloc, es clica l’opció de selecció de vèrtex del menú 
superior i se selecciona el vèrtex inferior esquerre. Aleshores al menú inferior esquerre se 
selecciona Scope i es clica a Geometry  l’opció Apply. Per altra banda, per definir el vèrtex 
inferior dret es clica amb el botó dret Static Structural del menú lateral i se selecciona Insert i, 
seguidament, Displacement. Torna a aprèixer un menú a la part inferior esquerre de la 
pantalla. A continuació, es clica l’opció de selecció de vèrtex del menú superior i se 
selecciona el vèrtex inferior esquerre. Aleshores al menú inferior esquerre se selecciona 
Scope i es clica a Geometry  l’opció Apply. Finalment, al mateix menú se selecciona 
Definition i a s’escriu a Y Component un 0. 

2.4. Aplicació de la càrrega 

En aquest treball s’estudien exemples on una o més càrregues s’apliquen a la vegada i en 
un sol pas mentre que d’altres exemples experimenten càrregues que s’apliquen per separat 
i en dos passos. Per aquesta segona situació, cal especificar primer el nombre de passos 
per tal de definir posteriorment les càrregues. Es desplega el menú de Static Structural i se 
selecciona Analysis Settings. Apareix un menú a la part inferior esquerre de la pantalla i dins 
de Step Controls, s’escriu a Number of Steps un 2 (nombre de passos en el cas de 
l’Exemple 6). Si les càrregues s’apliquen a la vegada i en un sol pas, cal ometre aquest pas 
o assegurar-se que a Number of Steps hi ha un 1. 

Com es tracta de peces en 2D i càrregues puntuals, per aplicar aquestes càrregues cal 
crear el segment o punt d’aplicació. Al menú superior es clica l’icona de selecció de nodes i 
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se selecciona un dels nodes on s’aplica una força. Amb el botó dret sobre el node 
seleccionat, es clica l’opció Create Named Section i es dona un nom qualsevol a la secció 
creada. Seguidament, al menú superior se selecciona Direct FE i, dins del menú que es 
desplega, Nodal Force. A la part inferior esquerre apareix un menú i a l’apartat Named 
Section s’escull la secció creada. Aleshores s’edita la taula de la part inferior dreta de la 
pantalla de la següent manera: 
 

Steps Time [s] X [N] Y[N] 
1 0 0 0 
1 1 0 -100 
2 2 0 0 

 

Com cal aplicar una segona força en un segon força, es repeteix el pas de creació del punt 
d’aplicació (diferent a l’anterior) i l’aplicació de la força en aquest. La taula a editar en aquest 
cas és: 
 

Steps Time [s] X [N] Y[N] 
1 0 0 0 
1 1 0 0 
2 2 0 -100 

 

En el cas que s’apliqués les càrregues a la vegada i en un sol pas, aquesta repetició no és 
necessària i la tercera fila de la taula no apareixeria. 

2.5. Anàlisi dels resultats sense optimitzar 

En aquest treball només s’estudia l’estat de deformació i tensió de la peça abans i després 
de l’optimització. Per això es desplega el menú de Static Structural i amb el botó dret es clica 
a Solution. Se selecciona Insert i cal que s’escull Deformation i, dins d’aquesta opció, Total. 
Seguidament es torna a Insert i s’escull Stress i, dins d’aquetsa opció, Equivalent (von-
Mises). Finalment, tornant a clicar a Solution amb el botó dret, se selecciona Solve. 

2.6. Optimització de la peça 

Ara es torna al programari ANSYS Workbench i s’arrossega l’icona de Topology 
Optimization del menú lateral sobre la icona Solution del mòdul Static Structural.  Apareix un 
nou quadre del mòdul de Topology Optimization. Es clica a Setup i s’obra el programari 
ANSYS Mechanical.  
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En primer lloc s’obra el menú desplegable de Topology Optimization del menú lateral 
esquerre del programari ANSYS Mechanical i se selecciona Analysis Settings. Al menú 
inferior esquerre, a l’apartat Penalty Factor s’escriu el valor del factor de penalització 𝑝 que 
es vol estudiar. Al mateix menú de Topology Optimization se selecciona Optimization Region 
i, a l’apartat Exclusion Region, se selecciona dins de Define by l’opció Boundary Condition. 
Al mateix apartat, s’escull dins de Boundary Condition l’opció None. Remarcar que se 
selecciona aquesta opció per tots els exemples excepte per l’Exemple 9, on s’escull l’opció 
All Boundary Conditions. A continuació, se selecciona Response Constraint del menú de 
Topology Optimization i s’escriu el percentatge que es vol retenir (25% en el cas de 
l’Exemple 6) a Percent to Retain. Finalment es clica amb el botó dret a Solution i se 
selecciona Solve. 

2.7. Anàlisi dels resultats optimitzats 

Per a l’anàlisi final de la peça optimitzada cal tornar al programari ANSYS Workbench i clicar 
amb el botó dret sobre Results del mòdul Topology Optimization. Del menú que es desplega, 
se selecciona Transfer to Design Validation System. Amb aquesta acció s’obre un nou 
mòdul Static Structural lligat als resultats del mòdul d’optimització. Abans de treballar amb el 
nou mòdul, cal tornar a clicar amb el botó dret sobre Results del mòdul Topology 
Optimization i seleccionar Update.  

A continuació, al nou mòdul Static Structural, es clica amb el botó dret sobre Geometry i se 
selecciona Update. Aleshores es fa doble clic sobre Geometry i s’obra el programari 
SpaceClaim amb la figura optimitzada. Amb el cursor es traça un quadrat que englobi tota la 
peça i se selecciona l’opció Copy. Aleshores es clica a Paste i apareixen un conjunt de punts 
sobre la peça i al menú lateral apareix la pestanya Curves. Clicant a Escape el conjunt de 
punts englobats a Curves passa a ser una superfície anomenada Surface. Es clica amb el 
botó dret sobre Surface i se selecciona Detach All. Aquesta opció fa que la superfície de la 
peça es divideixi en totes les possibles superfícies. Per a que el programari no doni error a 
l’hora d’importar el disseny al programari ANSYS Mechanical cal borrar totes les superfícies 
dels forats i la resta de pestanyes del menú lateral que no pertanyen a Surface. D’aquesta 
manera només queda al menú lateral la pestanya Surface amb una única superfície que 
representa la part amb material del disseny optimitzat. Es tanca el programa. 

El següent pas és clicar Model del quadre del nou mòdul Static Structural i aleshores s’obra 
el programari ANSYS Mechanical. A partir d’aquí s’han de seguir les mateixes instruccions 
que a 2.3. Definició de les condicions de contorn, 2.4. Aplicació de la càrrega i 2.5. Anàlisi 
dels resultats sense optimitzar. 
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