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Application of Topological Optimization Method with focus on mass
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Resumo: A indústria aeroespacial tem como grande desafio o desenvolvimento de estruturas confiáveis, eficientes, leves, aliados ao menor
tempo de processamento possível. O desenvolvimento do projeto de uma aeronave destinada a competições de AeroDesign, não é diferente.
O desafio proposto pela comissão técnica é projetar, construir e testar aeronaves rádio controladas leves capazes de transportar a maior
quantidade de carga possível. Nesse contexto, o objetivo aqui a aplicação do Método de Otimização Topológica (MOT) para o estudo
comparativo de massa e tensão interna de um componente de uma aeronave rádio controlada previamente projetado utilizando o Método das
Seções. A roda do trem de pouso foi selecionada como aplicação da metodologia. Em seguida, foi realizada a análise de cargas impostas à
estrutura, para que depois seu esboço fosse obtido através do SolidWorks®. O software OptiStruct® foi utilizado em seguida para aplicação
do MOT. Por fim, pode-se comparar a estrutura anterior com a otimizada topologicamente, nos quesitos de tensão e massa utilizando-se de
técnicas de simulação que auxiliaram na verificação dessas informações. O Método de Otimização Topológica convergiu para um layout com
material bem distribuído de acordo com as solicitações impostas, obtendo-se redução de massa considerável em relação ao Método das
Seções.
Keywords: aerospace industry; Topological Optimization Method; structural simulation.
Abstract: The major challenge facing the aeronautical and aerospace industry is the development of reliable, efficient, lightweight, combined
with the least process time possible. The development of an aircraft design for AeroDesign Competitions is no different. The challenge
proposed by the technical committee is to design, build and test light radio-controlled aircraft capable of carrying the greatest amount of
payload possible. In this context, the objective here is the application of the Topological Optimization Method (TOM) for the comparative
study of mass and tension of a component of a previously designed radio-controlled aircraft, using the Sections Method. The aircraft's landing
gear wheel was selected as an application of the methodology. Then the analysis of loads imposed on the structure, so that afterwards its
outline was obtained through SolidWorks. The OptiStruct® software was then used to apply the TOM. Finally, it is possible to compare the
previous structure with the optimized one, in terms of tension and mass using simulation techniques that assist in the verification of this
informations. Topological Optimization Method converged to a layout with material well distributed according to the request that were
imposed on it, ending with a considerable reduction in mass in comparison to the Sections Method.
Keywords: aerospace industry; Topological Optimization Method; structural simulation.
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1. INTRODUCTION
Um grande desafio da indústria como um todo quando se
trata de projetos de engenharia, está relacionado ao
desenvolvimento de estruturas confiáveis, de massa reduzida
e aliados ao menor tempo de processamento possível. Com
essas premissas em mente, o setor vem-se desenvolvendo e
aprimorando diferentes métodos e ferramentas de otimização
de estruturas que podem ser utilizados na fase de conceito e
pré-projeto no processo de concepção de um componente
[1].
Dentro da indústria aeroespacial essa característica se
torna ainda mais imprescindível, podendo ser observada
desde os primórdios de sua existência, conforme relatado por
Santos-Dumont durante o desenvolvimento de seu primeiro
protótipo. Os relatos de [2] são que, para atingir uma massa
mínima, exigiu-se a eliminação daqueles elementos que não
fossem estritamente necessários à resistência da estrutura. O
que resultou em algo notável na época, um motor de 3 ½ HP
pesando apenas 30 kg.
Ainda no contexto aeroespacial, a Competição de
AeroDesign desenvolvida pela SAE BRASIL, tem como
maior desafio a elaboração do projeto, execução e realização
de testes de voo de uma aeronave cargueira rádio controlada,
tão leve quanto possível e que consiga transportar a maior
quantidade de carga útil. Para isso, o correto
dimensionamento estrutural se torna uma tarefa
indispensável no cumprimento desta missão [1].
Conforme relatado por [3], as estruturas aeroespaciais
normalmente possuem geometrias complexas e são
compostas por combinações de elementos estruturais, o que
torna inviável apresentá-las a partir de equações matemáticas
separadamente. Por isso, é necessária a aplicação de métodos
de análise estrutural capazes de descrever estruturas de
elevada complexidade, transtornando-as em estruturas mais
simples e fáceis de formular em equações algébricas. Com o
desenvolvimento da computação de alta performance e
métodos computacionais confiáveis como o Método dos
elementos finitos (MEF), foi possível obter ferramentas
experimentais analíticas e numéricas com a capacidade de
desenvolver uma maneira ordenada para soluções ótimas.
De acordo com [4] com a chegada da otimização
estrutural foi possível diminuir custos de fabricação, além de
reduzir custos de operação ao melhorar o desempenho dos
componentes e sistemas criados. De forma geral a
otimização estrutural é uma ferramenta bastante flexível, a
qual torna possível melhorar o projeto através de diferentes
abordagens, dependendo do objetivo desejado, das condições
de contorno e variáveis de projeto. O setor industrial vem
adotando ferramentas de otimização estrutural, como o
Método de Otimização Topológica (MOT) que é empregado
na fase conceitual de concepção do componente. Reduzindo
o tempo de processamento, pois logo no início do projeto é
realizado um esboço ótimo do componente [5].

O MOT é um método relativamente novo que visa lidar
com problemas complexos. O estudo desse procedimento é
aplicado com eficiência na exploração de topologias,
fornecendo o esboço adequado de uma estrutura na fase de
definição do projeto, o que é decisivo para o
desenvolvimento bem-sucedido de novos produtos.
Normalmente, é empregado com o objetivo de maximizar a
rigidez estrutural ou minimizar a massa da estrutura a ser
projetada [6].
A otimização estrutural abrange um conjunto de teorias e
métodos que buscam projetar a estrutura que desempenha, de
forma mais eficiente, a função pretendida. Um algoritmo de
otimização é usado para encontrar de maneira interativa a
distribuição ótima do material, ideal para o cumprimento da
missão [7].
De acordo com [8], o MOT é uma metodologia que busca
a distribuição ótima de material no interior do domínio fixo
de um projeto, retirando ou adicionando material em cada
elemento desse domínio de maneira a satisfazer uma função
objetivo e suas restrições. A porção de material em cada
ponto de domínio pode variar de 0, onde não existe material,
até 1, onde há presença total de material, além de adotar
densidades intermediárias de acordo com um modelo de
material definido por [6]. O mesmo pode também, ser
aplicado a estruturas independente da configuração inicial e
tem um espaço de design mais amplo, desta forma foi
desenvolvido como técnica de design estrutural para
componentes de alto desempenho, leves e multifuncionais.
O pioneiro no desenvolvimento desses métodos de
otimização estrutural foi [9] ainda no final do século XIX,
que buscava a redução de volume para estruturas
unidimensionais a partir das cargas impostas as mesmas. Em
continuidade a este trabalho [10], desenvolveu estruturas
treliçadas com o objetivo de alcançar a menor massa,
observando as tensões nas barras para cada caso de carga.
Em se tratando de artigos de pesquisa atuais sobre Métodos
de otimização de topologia, refere-se a [11] e [12].
Diversas aplicações da Otimização Topológica são
analisadas em [13] no qual é feito o levantamento dos seus
recentes avanços aplicados em projetos aeroespaciais, como:
estruturas de fuselagem, nervuras para painéis de aeronaves,
sistemas de estruturas aeroespaciais e fixação de estruturas.
Quanto a [14], além do levantamento de recentes projetos de
aplicação do Método de Otimização Topológica, este ainda
os relaciona com métodos de fabricação que possam ser
aplicados para obtenção de tais geometrias topologicamente
otimizadas.
Aplicações da Otimização Topológica na indústria
aeronáutica, podem ser observadas, por exemplo, no projeto
das nervuras das asas da aeronave Airbus A380 [15] e nas
junções das asas na fuselagem de aeronaves [16]. Outro
modelo é o da Companhia Europeia de Defesa Aeronáutica e
Espacial (European Aeronautic Defence and Space - EADS)
que utilizou o MOT para projetar diversos componentes da
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aeronave de transporte militar A400M [17], tais quais
painéis, reforços e longarinas. A análise dos componentes
estruturais de uma aeronave, tais como trem de pouso, roda e
bequilha, são bastante complexas tendo em vista que são
estruturas que sofrem constantes mudanças, dependendo da
necessidade e esforço do projeto. Entre esses elementos, a
roda está presente, pois é o elemento que faz a conexão entre
a aeronave e o solo. [1].
Neste contexto, o trabalho objetiva selecionar um
componente de uma aeronave destinada a competições de
AeroDesign, previamente projetada por [18], neste caso a
roda do trem de pouso, para aplicação do Método de
Otimização Topológica com foco na redução de massa,
visando o estudo comparativo de massa e tensões internas
para que seja provado que é viável a utilização de
componentes ainda mais leves na aeronave sem que isso
prejudique sua resistência final.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O procedimento iniciou-se com a seleção da estrutura da
aeronave e obtenção das cargas incidentes sobre a mesma
[19] para que em seguida fosse possível a modelagem do seu
esboço em. Por conseguinte, foi dado início as fases de
processamento, que serão comentadas adiante. A partir da
Figura 1 é possível visualizar o esquema de divisão de fases
utilizado no trabalho.

Observa-se que a utilização de softwares se iniciou com o
desenvolvimento da modelagem da estrutura em 3D com o
uso do Solidworks®. O pré-processamento foi feito através
do Hyper Mesh®, e em seguida a estrutura foi, então,
exportada para o software ao qual este é integrado
denominado OptiStruct® onde o processo de Otimização
Topológica foi realizado, também chamado de
processamento. O pós-processamento é a visualização destes
resultados através do software também integrado ao
OptiStruct® denominado Hyper View®. Caso a geometria
obtida seja aprovada, o projeto segue para a manufatura, caso
contrário, o processo deve ser reiniciado.
2.1. Seleção da Estrutura
Uma aeronave destinada a competição SAE Brasil
AeroDesign do ano de 2017 desenvolvida por [18] com o
uso do software de modelagem 3D SolidWorks® foi
escolhida como objeto de aplicação da metodologia. Na
Figura 2 pode-se observar a modelagem em 3D da aeronave
escolhida.

Figura 2: Aeronave selecionada para estudo [18].
O componente da aeronave analisado foi a roda do trem
de pouso, a qual é fabricada em nylon 6.6 por meio de
usinagem convencional e pode ser observada através da
figura 3.

Figura 2: Principais dimensões da roda do trem de pouso
[18].

Figura 1: Esquema sequencial das atividades realizadas no
trabalho adaptado de [1].

Através da planta, pode-se perceber as dimensões, em
milímetros, do diâmetro, espessura, furo central e alívios de
massa, todos estes obtidos por [18] utilizando o método das
seções. Para tal foi criada uma tabela no solver do Excel®
com diversas variações das dimensões já citadas, as quais
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variaram de 1 em 1 milímetro. A roda foi dividida
verticalmente em quatro sessões e ainda no Excel® foram
aplicadas as equações de flexão, cisalhamento e compressão
para cada uma das 4 seções citadas. Foram usadas nas
equações as propriedades relativas ao nylon 6.6, material do
componente selecionado para estudo, que estão descritas na
tabela 1.

Além das forças acima apresentadas por Vr, Dr, Sr vale
ressaltar que existe também uma força de cisalhamento
agindo no furo central da roda, onde ela é fixada ao trem de
pouso, e é gerada por Vr, Dr e Sr. A massa total da roda
antes da aplicação da Otimização Topológica é igual a
20,63g.
2.2. Processo de Otimização Topológica

Tabela 1: Propriedades do nylon 6.6 [1].
Densidade
específica
1,14 (g/cm³)

Tensão
Máxima
90 (MPa)

Módulo de
Young
3,3 (GPa)

Coeficiente de
Poisson
0,36

O Nylon 6.6 é um termoplástico produzido por extrusão e
tratado termicamente, o que permite uma estrutura cristalina
uniforme e livre do acúmulo de tensões internas. Por se tratar
de um produto com boas propriedades físicas, mecânicas e
químicas pode assim substituir com vantagens o bronze, o
latão, o alumínio, o duralumínio, o ferro fundido e o aço [1].
Entre as geometrias obtidas através do Excel®, foi escolhida
aquela que suportou todas as forças aplicadas pelas equações
já citadas e em contrapartida apresentou a menor massa.

Para efeito desta análise foi utilizada uma roda sem
nenhum alívio de massa prévio, também modelada em 3d
através do SolidWorks® no intuito de compará-la, em termos
de tensões e massa, com a roda retirada da aeronave e com a
topologicamente otimizada. Essa estrutura apresenta suas
dimensões de diâmetro, furo central e espessura preservadas,
porém sem nenhum alívio de massa advindo do método de
seções aplicado em 2.1. Pode-se observar na figura 5 a roda
sem alívio de massa que possui uma massa igual a 30,65g

2.2. Obtenção das cargas incidentes no trem de pouso
A obtenção das cargas deu-se a partir da metodologia de
projeto desenvolvida por [18]. As cargas que incidem no
trem de pouso foram calculadas através da pior condição de
pouso da aeronave, ou seja, o pouso com apenas uma das
rodas tocando o solo inicialmente. Por esse critério, uma
roda do trem de pouso principal foi escolhida pois
considerando o pouso com apenas uma roda, esta obteve
esforços mais elevados que a roda da bequilha. Na Tabela 2
estão descritas as cargas que atuam na roda do trem de pouso
principal.
Tabela 2: Cargas no trem de pouso principal [18].
Carga vertical
(Vr)
232,26 (N)

Carga lateral
(Dr)
77,7 (N)

Carga horizontal
(Sr)
23,3 (N)

Onde Vr, Dr e Sr são, respectivamente, cargas verticais,
cargas laterais e cargas horizontais. Na Figura 4 são
apontadas as localizações de cada uma das cargas mostradas
na Tabela 2.

Figura 4: Localização das cargas na roda do trem de pouso
principal (a)vista frontal e (b) vista lateral [1].

Figura 5: Estrutura sem alívio de massa, antes da aplicação
do método de Otimização Topológica [1].
O pré-processamento inicia-se com a exportação do
modelo em 3d sem alívio de massa, em formato compatível
com os softwares a serem utilizados na Otimização
Topológica. Através do pré-processador denominado
HyperMesh®, a estrutura foi previamente tratada para que
fosse aplicado o método. Nesta fase foram aplicadas as
propriedades do material, as cargas dimensionadas em 2.2,
além das condições de contorno que regem a utilização desta
estrutura, tais como a fixação da roda no trem de pouso que
permite apenas o movimento giratório desta sem permitir
deslocamento nos eixos xyz. Também nesta fase foi feita a
preparação da malha a ser aplicada para otimização.
Observa-se na Figura 6 a estrutura pronta para a realização
da otimização.
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Figura 6: Estrutura pré processada pelo HyperMesh®
pronta para Otimização Topológica [1].
Observa-se através da Figura 6 que a estrutura está
dividida em duas regiões de cores distintas. A região cinza
claro representa o non design space, onde não foram
aplicadas as restrições para otimização e servem para
delimitar as geometrias que não podem ser alteradas no
projeto, que são o diâmetro externo da roda e o diâmetro do
furo central. Já a região cinza escuro foi denominada design
space e nela foram aplicadas todas as restrições acima
citadas para realização da otimização. Na Figura 7 podem ser
observadas as entidades necessárias para realização do préprocessamento.

refino de malha mais aprimorado. As propriedades do
material foram inseridas e vinculadas às propriedades tanto
do design space quando do non design space. A análise
realizada foi linear estática conforme as condições do
componente. Como respostas para esta análise foram criadas
a “resposta de fração de massa”, que será o objetivo da
otimização, e a “resposta de tensão de Von Mises” que será a
restrição da otimização e não pode ser ultrapassada. Ambas
as respostas são requisitos preestabelecidos pelo software.
Por último foi inserido nas opções de topologia uma
restrição de manufatura aliada a um padrão de repetição
visando que a otimização seja feita de maneira a tornar
possível a fabricação da estrutura por meio de usinagem de
uma geometria simétrica. Após todas estas etapas o modelo
foi exportado para o OptiStruct® para que pudesse ser
otimizado e a visualização de seus resultados, chamado de
pós-processamento, foi realizada através do HyperView®
como mencionado anteriormente.
Ainda, após obtenção da nova geometria otimizada, o
processo de simulação de tensões através do SoliWorks® foi
realizado nas três estruturas. A roda inicialmente selecionada
pelo método das seções, a roda sem alívio de massa e a roda
após Otimização Topológica, foram submetidas a simulações
de tensão e massa para efeito comparativo de seus
resultados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao término da aplicação do Método de Otimização
Topológica pode-se visualizar os resultados tanto para a
geometria obtida, quanto para a distribuição de tensão e
redução de massa na estrutura. A geometria ótima estimada
pelo Método de Otimização Topológica pode ser observada
na Figura 8.

Figura 8: Geometria resultante da Otimização Topológica
[1].

Figura 7: Entidades criadas para realização do préprocessamento [1].
Devido ao cunho desta análise a malha escolhida foi
simplificada, com geometria triangular e elementos de
1,2mm devido a capacidade computacional disponível e de
forma a agilizar o processo de simulação que não requer um

Pode-se perceber que a região denominada non design
space teve suas geometrias preservadas e o material foi
retirado apenas na região interna da peça, deixando-a com
massa igual a 8,7g. Com isso, a geometria final que foi
obtida se encontra representada na Figura 9.
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É possível perceber através desta simulação que as
tensões máximas ficaram em 37,33 MPa, o que também não
ultrapassa a tensão admissível do material portanto o
dimensionamento foi feito de forma satisfatória respeitando
todos os limites de tensão aplicados durante o uso da
estrutura.

Figura 9: Geometria final da estrutura otimizada [1].

Por fim, a análise de tensões para a geometria otimizada
topologicamente foi realizada como forma de checagem de
confiabilidade do Método de Otimização Topológica
aplicado e pode ser observada na Figura 12 através do
respectivo diagrama de tensão.

3.1. Resultados das análises de tensões internas
Através das simulações realizadas pelo OptiStruct® foi
possível observar o diagrama de tensões para cada uma das
três geometrias para que seja possível, de fato, concluir que
as estruturas irão resistir aos carregamentos aplicados. O
resultado para as tensões internas da estrutura com geometria
sem alívio de massa pode ser observado pela Figura 10.

Figura 12: Distribuição de tensão para a roda do trem de
pouso otimizada topologicamente [1].
Observa-se que após a obtenção da geometria
topologicamente otimizada e aplicação das tensões impostas
sobre ela, elas seguem não ultrapassando a tensão admissível
do material pois chegam a um patamar máximo de 78,44
MPa.
Figura 10: Distribuição de tensão para a roda do trem de
pouso sem alívio de massa [1].
De acordo com a Figura 10 é possível observar que na
simulação a estrutura apresentou tensão máxima de
aproximadamente 52,84 MPa e assim não ultrapassa a tensão
admissível do material, que por sua vez é igual a 90 MPa. A
mesma análise foi aplicada na segunda geometria, com
alívios de tensão obtidos através do método das seções, e seu
diagrama de tensão pode ser observado na Figura 11.

A comparação entre as metodologias de projeto para
dimensionamento de estruturas aeroespaciais com foco em
redução de massa foi investigada no estudo. Esta
comparação teve como objetivo buscar alternativas mais
eficientes, rápidas e baratas para estruturas que requerem o
mais alto grau de confiabilidade.
Utilizando os dados de tensões obtidos através das
simulações foram calculadas as % de tensões internas em
relação a tensão máxima do material utilizado e o fator de
segurança através das equações (1) e (2).
% 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝑀𝑃𝑎)
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑀𝑃𝑎)

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 =

𝑥100

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑀𝑃𝑎)
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝑀𝑃𝑎)

(1)
(2)

Na Tabela 3 são apresentados os valores obtidos pelas
equações (1) e (2) para as três geometrias aqui estudadas.
Figura 11: Distribuição de tensão para a roda do trem de
pouso projetada pelo método das seções [1].
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Tabela 3: Análises feitas a partir das tensões internas
(autoria própria).
Estrutura
Geometria sem
alívio de massa
Geometria pelo
método das seções
Geometria
topologicamente
otimizada

Tensão
(MPa)

% Tensão do
material

Fator de
segurança

52,84

58,67

1,70

37,33

41,48

2,41

78,44

87,16

1,15

4. CONCLUSÃO






Já a partir da equação (3) e dos valores de massa já
mencionados, é possível calcular a % de redução ou alívio de
massa que foi obtida para cada estrutura, em relação a roda
do trem de pouso sem nenhum alívio de massa. Na Tabela 4
são apresentados os valores para as três geometrias aqui
estudadas.
% 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 1 −

𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
𝑥100
𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑙í𝑣𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑔)



(3)

Tabela 4: Análises feitas a partir das massas registradas
(autoria própria).
Estrutura
Geometria sem alívio de
massa
Geometria pelo método das
seções
Geometria topologicamente
otimizada

Massa (g)

% de redução
de massa

30,65

0

20,63

32,7

8,7

71,6

Percebe-se a eficiência do Método de Otimização
Topológica escolhido nesse trabalho principalmente
comparando-se com os resultados de [20], pois este aplicou o
MOT na mesma estrutura selecionada aqui. O método o
obteve uma redução de massa igual a 40%, enquanto o
presente trabalho conseguiu obter uma redução de 71,6% se
comparada a geometria sem alívio de massa, e uma redução
de 58% quando comparada a geometria selecionada pelo
método das seções. Ainda entre todos os métodos
apresentados, o que apresentou maior redução de massa foi o
escolhido por [21] que aplicou o método numérico através
do MatLab® conseguindo uma redução de 63% de massa em
um trem de pouso de uma aeronave de AeroDesign.
Não só o objetivo de redução de massa foi alcançado sem
atingir a tensão admissível máxima para o material
empregado, como também, através da análise do fator de
segurança final, é possível concluir que este apresenta
patamar normalmente próximo ao utilizado dentro da
indústria aeroespacial.

Aplicação do Método de Otimização Topológica de
estruturas através do OptiStruct® de forma eficaz
obtendo-se as respostas esperadas para restrição de
tensão objetivando a redução da massa total.
Com a utilização da devidas restrições e condições
de contorno tornam o projeto confiável,
apresentando redução de massa significativa
restritamente nas regiões de menores aplicações de
tensão.
Viabilidade de substituir a metodologia de projeto
antiga pelo Método de Otimização Topológica
sendo este mais eficiente e de fácil implementação.
Alternativa mais confiável e mais eficiente de
dimensionamento de estruturas que pode ser
estendida às demais estruturas da aeronave visando
uma redução de massa significativa, o que pode
diferenciar uma aeronave de AeroDesign das
demais numa competição;
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