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Sum�ario

Este artigo onsidera o desenvolvimento de programas para an�alise estrutural usando programa�~ao orientada
por objetos. Apresentam-se uma revis~ao bibliogr�a�a, oneitos de orienta�~ao por objetos e lasses para
an�alise linear por elementos �nitos. Finalmente, dois ambientes para problemas el�astios bidimensionais s~ao
onsiderados, os quais integram ferramentas para a de�ni�~ao de geometria, gera�~ao autom�atia de malhas,
solu�~ao, estimadores de erro, visualiza�~ao de resultados e interfaes gr�a�as.

OBJECT-ORIENTED FINITE ELEMENTS

Summary

This paper presents the development of strutural analysis softwares based on objet-oriented programming.
A bibliographial review, objet-oriented onepts and lasses for linear �nite element analysis are presented.
Finally , two-dimensional elasti environments are onsidered, whih integrate tools for geometry de�nition,
automati mesh generation, solver, error estimation, visualization of results and graphi user interfaes.

INTRODUC� ~AO

A implementa�~ao omputaional de m�etodos num�erios, tais omo o M�etodo de Elemen-
tos Finitos (MEF), para a an�alise de problemas de engenharia �e de fundamental importânia.
Sob o ponto de vista do usu�ario , o programa deve possuir uma interfae de utiliza�~ao sim-
ples, ser on��avel e e�iente. No que se refere �a implementa�~ao, desejam-se arater��stias
omo modula�~ao, extensibilidade, f�ail manuten�~ao, dentre outras.

Apesar de v�arios progressos, a produtividade no desenvolvimento de softwares ainda �e
pequena, omparado ao resimento vertiginoso da ind�ustria de hardware nos �ultimos tem-
pos. Desta maneira, torna-se essenial disiplinar a implementa�~ao de programas apliando
por exemplo oneitos de engenharia de software24. No aso do meio ient���o, estes requi-
sitos s~ao importantes para uma maior quali�a�~ao dos programas, evitando a repeti�~ao de
proedimentos em ada trabalho realizado. Desta forma, atrav�es de uma maior organiza�~ao,
pode-se ter uma base s�olida de programas, permitindo a sua r�apida extens~ao para o estudo
de novos problemas.
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O modelo de programa�~ao orientada por objetos17 tem possibilitado aumentar a pro-
dutividade no desenvolvimento de programas. Basiamente, identi�am-se os agentes prin-
ipais da base de onheimento a ser reprentada no programa. Estes agentes ou objetos
possuem atributos e m�etodos desrevendo as arater��stias e os omportamentos de in-
teresse. Assim, num programa tem-se um onjunto de objetos implementados atrav�es de
lasses, as quais onstituem-se em moldes para a de�ni�~ao dos objetos omo instânias de
uma lasse. Por sua vez, duas instânias diferem entre si pelos valores atribu��dos as suas
vari�aveis. Desta maneira, as lasses s~ao a unidade b�asia de modula�~ao num sistema por
objetos.

Os objetos se omuniam atrav�es do envio de mensagens, as quais espei�am apenas a

a�~ao a ser feita. �E responsabilidade do objeto reeptor interpretar a mensagem e exeutar o
onjunto de opera�~oes orrespondente, retornando o resultado para a instânia que emitiu
a mensagem. Logo, numa lasse tem-se o enapsulamento da informa�~ao, a qual pode ser
aessada apenas atrav�es do envio de uma mensagem para o m�etodo desejado. Observa-
se ainda que uma mesma mensagem pode endere�ar diferentes proedimentos dependendo
da lasse reeptora. Por exemplo, a opera�~ao + para matrizes representa uma adi�~ao
usual, enquanto para um onjunto de arateres poderia signi�ar onatena�~ao. Esta
arater��stia �e denominada polimor�smo.

Al�em disso, tem-se o oneito de heran�a permitindo espeializar a informa�~ao ao longo
de uma hierarquia de lasses, onde aquelas situadas em n��veis mais baixos herdam as ara-
ter��stias (dados + m�etodos) daquelas lasses situadas aima. Assim, �e poss��vel estender ou
reutilizar lasses em v�arias aplia�~oes, bastando aresentar apenas as vari�aveis e m�etodos
neess�arios para desrever a espeializa�~ao desejada.

A prinipal diferen�a do paradigma por objetos �e a proximidade om os oneitos do
mundo real a ser implementado no programa. Ao ontr�ario do modelo por proedimen-
tos, onde se isolam os omportamentos atrav�es de subrotinas, tem-se entidades pr�oprias
desrevendo as suas prinipais arater��stias atrav�es de vari�aveis e m�etodos.

Estes oneitos têm sido apliados na an�alise estrutural de problemas de engenharia,
podendo-se itar alguns trabalhos iniiais17;23;15;6;11;29 . Um dos primeiros programas imple-
mentados est�a disutido em6, usando a linguagem Objet NAP baseada em rotinas esritas
em C e Pasal. Em11, apresentam-se oneitos gerais de programa�~ao por objetos, inluindo
aspetos sobre onorrênia, proessamento distribu��do e bano de dados, al�em de um pro-
grama para an�alise por elementos �nitos implementado om uma extens~ao da linguagem
LISP, denominada Flavors.

Coneitos do modelo por objetos apliados ao MEF s~ao tamb�em disutidos em29, apre-
sentando-se uma extens~ao da hierarquia de lasses da linguagem Smalltalk para o aso do
MEF. Detalhes de implementa�~ao deste programa prot�otipo est~ao dados em32. Devido a
baixa e�iênia do ambiente Smalltalk, desenvolveu-se em33 uma vers~ao do mesmo programa
em C++25. Uma extens~ao para o tratamento de problemas de plastiidade est�a dada em22.

Aplia�~oes da linguagem C++ om diferentes enfoques tamb�em podem ser enontradas
em5;27;28 . Em12, tem-se uma hierarquia de lasses para o tratamento de v�arios tipos de
matrizes, tais omo sim�etria, esparsa, oluna, dentre outras, al�em de uma s�erie de lasses
para o tratamento de entidades do MEF. J�a em3, tem-se um ambiente em C++ onstitu��do
de um interpretador e um m�odulo de exeu�~ao. Atrav�es de uma linguagem interpretada,
pode-se espei�ar interativamente os parâmetros do modelo de elementos �nitos e da
solu�~ao. Exemplos de problemas lineares e n~ao-lineares s~ao resolvidos.

Em14;13, apresentam-se aspetos da programa�~ao por objetos apliados a an�alise
num�eria, representa�~ao gr�a�a das lasses, banos de dados, inluindo ainda a aplia�~ao
destes oneitos na implementa�~ao de um programa para o tratamento de laminas de ma-
teriais ompostos. Al�em disso, aspetos de inteligênia arti�ial s~ao tamb�em abordados
em onjunto om a an�alise estrutural. Esta tem�atia tamb�em �e disutida em30;31, apresen-
tando uma s�erie de ferramentas omputaionais para automatizar o proesso de an�alise,



Elementos �nitos orientado por objetos 345

forneendo uma base de onheimentos e sistemas espeialistas para auxiliar a espei�a�~ao
de parâmetros da an�alise, interpreta�~ao dos resultados, proedimentos adapt�aveis, trata-
mento de erros, dentre outros. O objetivo b�asio �e aumular um onjunto de onheimentos
de um espeialista, auxiliando o usu�ario omum na simula�~ao omputaional de problemas
meânios, tornando o ambiente de an�alise mais inteligente.

Um grande esfor�o no desenvolvimento de programas para engenharia estrutural
tem sido realizado por um onjunto de pesquisadores, ome�ando om a linguagem
Fortran10, passando para C1 e �nalmente utilizando o modelo de programa�~ao orientada
por objetos18;9;8;23;16;2 atrav�es da linguagem C++. De forma geral, tem-se biblioteas de
lasses e proedimentos para banos de dados, tratamento de erros, estruturas de dados,
manipula�~ao de matrizes e vetores, rotinas matem�atias1, al�em de onjuntos de lasses
para de�ni�~ao de ontornos geom�etrios16, gera�~ao autom�atia de malhas9;8, an�alise linear
por elementos �nitos18;23, m�etodos multigrid18;20 , visualiza�~ao de resultados2;26, otimiza�~ao
estrutural7, dentre outras.

A ontribui�~ao deste trabalho est�a relaionada a uma nova proposta de organiza�~ao das
lasses para elementos �nitos baseada no oneito de tipos parametrizados dispon��veis em
C++. Consideram-se ainda os sistemas SAFE2 e SAT18 para an�alise de problemas el�astios
bidimensionais.

Neste trabalho, apresentam-se iniialmente alguns oneitos do modelo orientado por
objetos, tais omo modula�~ao, abstra�~ao, lasses, m�etodos, dentre outros. Posteriormente,
onsidera-se um onjunto de lasses para an�alise linear de problemas el�astios, empregando
o oneito de tipos parametrizados da linguagem C++. Finalmente, disutem-se dois
ambientes para an�alise de problemas bidimensionais om ferramentas para de�ni�~ao de
ontornos, gera�~ao autom�atia de malhas, visualiza�~ao de resultados e an�alise adapt�avel,
integradas atrav�es de interfaes gr�a�as.

CONCEITOS DE PROGRAMAC� ~AO POR OBJETOS

O modelo orientado por objetos, de maneira an�aloga aos v�arios paradigmas de pro-
grama�~ao, introduz alguns oneitos partiulares, tais omo objetos, mensagens, meanismo
de heran�a, dentre outros. Ressalta-se, por�em, que nem todas as linguagens orientadas por
objetos implementam todos os oneitos a serem desritos. Assim, a apresenta�~ao feita
a seguir tem um ar�ater mais geral, n~ao prourando destaar as partiularidades de uma
linguagem17.

Modula�~ao: o oneito de modula�~ao �e de erta forma intuitivo: dado um problema
omplexo, subdivide-se o mesmo em subproblemas menos omplexos visando obter a solu�~ao
global.

No entanto, a aplia�~ao do oneito de modula�~ao n~ao pode ser realizada inde�nidamente
no desenvolvimento de um programa. Ao mesmo tempo em que o esfor�o de desenvolvi-
mento diminui substanialmente quando se aumenta o n�umero de m�odulos, o esfor�o de
interfaeamento destes m�odulos rese na mesma propor�~ao. Alguns tipos de m�odulos s~ao
enontrados em linguagens de programa�~ao, omo por exemplo a delara�~ao lass em C++.
Este m�odulos s~ao omponentes de programas que ombinam abstra�~oes de dados e proed-
imentos, inentivando assim, o desenvolvimento de programas modulares.

Oultamento de informa�~ao: a aplia�~ao do oneito de oultamento de informa�~ao
no desenvolvimento de um programa permite onstruir m�odulos onde a interdependênia
entre os mesmos �e pequena. Al�em disso, aumenta-se a on�abilidade e as modi�a�~oes
s~ao efetuadas loalmente dentro de ada m�odulo, preservando assim, a dissemina�~ao das
altera�~oes ao longo de todo o sistema.

Para se alan�ar uma modula�~ao efetiva, de�ne-se um onjunto de m�odulos interdepen-
dentes, os quais se omuniam entre si apenas atrav�es das informa�~oes neess�arias para
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aessar uma determinada arater��stia. O estado de um m�odulo �e desrito por vari�aveis
loais, vis��veis apenas dentro do esopo deste m�odulo, e um onjunto de proedimentos que
manipulam estes dados. Observa-se que o uso de abstra�~oes de dados permite de�nir e
utilizar o oneito de oultamento de informa�~ao no desenvolvimento de programas.

Abstra�~ao: para problemas onde se apliam o oneito de modula�~ao, v�arios n��veis de abs-
tra�~ao podem ser onsiderados. No n��vel mais alto de abstra�~ao, a solu�~ao adotada para o
problema �e oloada em termos de uma linguagem pr�oxima ao ambiente do problema. Nos
n��veis mais baixos, desrevem-se os proedimetos a serem implementados. Assim, o uso de
abstra�~ao permite ao programador onentrar-se em um problema, onsiderando um n��vel
de generaliza�~ao qualquer, sem se preoupar om detalhes irrelevantes ao problema.

V�arias linguagens de programa�~ao, tais omo Ada, Modula e Smalltalk, permitem a
ria�~ao de tipos abstratos de dados, os quais onsistem de uma representa�~ao interna para
os dados e um onjunto de proedimentos para aessar e manipular os dados.

Liga�~ao dinâmia: nas linguagens onvenionais, tais omo C , Pasal e FORTRAN , a
partir do onheimento dos tipos de vari�aveis e onstantes utilizadas em uma delara�~ao, o
ompilador gera o �odigo de m�aquina orrespondente. Este proesso de de�nir os tipos de
dados apli�aveis a um operador em uma delara�~ao, anterior a sua exeu�~ao, �e denominado
liga�~ao est�atia.

Entretanto, algumas linguagens, omo por exemplo C++, permitem a exibilidade de
rede�nir operadores onvenionais para os tipos delarados pelo usu�ario. Assim, pode-se
de�nir o tipo Vetor, onde a soma de dois vetores A e B �e expressa por A+B. No entanto, esta
liga�~ao entre tipos e operandos �e realizada ainda, em tempo de ompila�~ao do �odigo fonte.

A liga�~ao dinâmia permite assoiar um tipo de dado a um operando em tempo de ex-
eu�~ao do programa. Em C++, esta arater��stia est�a implementada atrav�es de delara�~oes
do tipo virtual.

Objeto: um objeto se onstitui na unidade b�asia de modula�~ao no modelo orientado por
objetos, onstituindo-se um tipo abstrato de dados.

Para se manipular a informa�~ao representada por um objeto, deve-se soliitar ao mesmo
que exeute uma de suas opera�~oes, atrav�es do envio de uma mensagem. O objeto que
reebe a mensagem �e denominado reeptor, devendo responder esta mensagem atrav�es da
sele�~ao da fun�~ao orrespondente, exeutar esta opera�~ao e retornar o ontrole para o objeto
emissor da mensagem.

Mensagens: onstituem-se nas espei�a�~oes das opera�~oes de um objeto. Assim, quando
um objeto reebe uma mensagem, deve determinar omo manipul�a-la para obter a resposta
requerida. Uma mensagem inlui um seletor, desrevendo o tipo de manipula�~ao desejada,
e argumentos, os quais podem ser outros objetos ou valores das vari�aveis de um objeto.

A arater��stia prinipal do meanismo de mensagem �e que o seletor �e um nome de uma
opera�~ao, desrevendo apenas a a�~ao a ser exeutada. Portanto, uma mesma mensagem pode
ser interpretada de maneiras distintas. Assim, por exemplo, onsidere as lasses Vetor e
String. De�nindo-se os objetos Vetor A,B e String Str1,Str2, as instru�~oes A+B e
Str1+Str2, apesar de utilizarem o mesmo operador, possuem signi�ados diferentes.

Classes e instânias: v�arios sistemas orientados por objetos fazem uma distin�~ao entre
um objeto e a sua desri�~ao. Assim, de�nem-se os oneitos de lasse e instânia.

Uma lasse �e uma desri�~ao geral de um onjunto de objetos semelhantes, provendo todas
as informa�~oes neess�arias para a ria�~ao e utiliza�~ao dos objetos. Uma instânia, por sua
vez, �e um objeto desrito por uma lasse partiular. Cada objeto �e instânia de uma lasse.
Assim, no exemplo anterior A,B s~ao instânias da lasse Vetor.

Todas as instânias de uma lasse utilizam o mesmo m�etodo para responder a uma
mensagem partiular. A diferen�a na resposta obtida para duas instânias distintas �e
resultado dos diferentes valores armazenados nas vari�aveis. Portanto, pode-se dizer que um
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sistema orientado por objetos �e desenvolvido a partir da ria�~ao das lasses que desrevem
os objetos onstituintes do sistema.

M�etodos: s~ao proedimentos invoados pelo envio de mensagens para as instânias de uma
lasse. Portanto, um m�etodo, omo um proedimento, �e a desri�~ao de uma sequênia de
a�~oes a serem exeutadas. De forma an�aloga aos proedimentos, os m�etodos devem onheer
os tipos de dados que manipulam.

Meanismo de heran�a: permite ompartilhar as informa�~oes entre objetos. Supondo
uma hierarquia, os objetos situados em um n��vel inferior herdam todas as arater��stias
(dados e opera�~oes) dos objetos situados em n��veis superiores.

A maioria das linguagens orientadas por objetos implementam o meanismo de heran�a
entre as lasses do sistema. Uma lasse pode ser alterada para riar uma outra. Nesta
rela�~ao, a primeira lasse �e denominada superlasse e a segunda sublasse. Uma sublasse
pode adiionar novas vari�aveis e m�etodos, assim omo rede�nir os dados e opera�~oes da
superlasse.

CLASSES PARA ELEMENTOS FINITOS

O objetivo, neste aso, foi implementar um onjunto de lasses para an�alise linear de
estruturas modeladas por elementos �nitos isoparam�etrios. Estas lasses foram organizadas
em 4 n��veis omo ilustrado na Figura 1. Observa-se que foram utilizados proedimentos do
sistema ACDP1 para o tratamento de erros, grava�~ao e reupera�~ao de dados em diso,
assim omo rotinas para manipula�~ao de vetores e matrizes.

Nivel 1

Nivel 2 Nivel 3

Nivel 4

Array, String,

FullMatrix, ...

FiniteElement, ...

Node, Material, NodesVector,

MaterialType, ...

FEModel,

FESolver

Figura 1. N��veis de organiza�~ao das lasses

N�IVEL 1

Envolve a de�ni�~ao das lasses b�asias do programa, ompreendendo as estruturas de
dados empregadas nos demais n��veis. M�etodos para aloa�~ao dinâmia de mem�oria, mani-
pula�~ao de bano de dados e proedimentos matem�atios est~ao dispon��veis.
Matrix: de�ne uma matriz de elementos reais. Tem omo prinipais vari�aveis os n�umeros
de linhas e olunas, al�em de um vetor om os elementos da matriz. Implementa m�etodos
para iniializa�~ao da matriz, busa de informa�~ao (m�aximo, m��nimo, norma, ordem, ele-
mento), bem omo opera�~oes envolvendo matrizes, onde est~ao implementados algoritmos
de transposi�~ao, inser�~ao de elementos, adi�~ao, multiplia�~ao e multiplia�~ao por esalar.
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Implementa, ainda, m�etodos diretos e iterativos para a solu�~ao de sistemas de equa�~oes, tais
omo Gauss e Gauss-Seidel.

SymmetriMatrix: lasse an�aloga a Matrix, mas restrita a matrizes sim�etrias, ar-
mazenando, portanto, apenas a parte inferior da matriz. Considera ainda m�etodos dire-
tos, iterativos estaion�arios e baseados em gradiente onjugado inluindo v�arios tipos de
pr�e-ondiionadores.

SymmetriSkyline: lasse an�aloga a Matrix para matrizes sim�etrias do tipo skyline.
�E apliada para de�ni�~ao da matriz global do sistema de equa�~oes. Armazena a ordem
da matriz, altura das olunas e os elementos da parte inferior. Possui m�etodos para
superposi�~ao de matrizes sim�etrias e resolu�~ao de sistemas de equa�~oes atrav�es de m�etodos
diretos e iterativos.

SymmetriSparse: �e semelhante a lasse a SymmetriSkyline, onsiderando a estrutura
omprimida por linhas para matriz esparsa18.

Vetor: aso partiular de Matrix onstitu��da de apenas uma oluna. Al�em dos pro-
edimentos para adi�~ao, subtra�~ao e multiplia�~ao, ont�em m�etodos para produto esalar,
normas e multiplia�~ao de matrizes por vetor.

String: lasse respons�avel pelo manuseio de adeias de arateres ao longo do programa.
Possui m�etodos de aesso a elementos, onatena�~ao e ompara�~ao de arateres.

Array: Tem por objetivo armazenar onjuntos de objetos. Na sua implementa�~ao, utilizou-
se lasses parametrizadas, onde o tipo de dado �e tamb�em um parâmetro. Em C++, o
omando template permite a de�ni�~ao de lasses e fun�~oes parametrizadas. Pode-se de�nir
um Array de n�os e de strings pelas delara�~oes:

Array<Node> Nodes(5) Array<String> Strings(10)

Foram implementados m�etodos para aesso e altera�~ao do n�umero de elementos, dentre
outros. O objetivo desta lasse �e gereniar onjuntos de qualquer tipo de dado ao longo
do programa. Por quest~oes de e�iênia, onsideraram-se as espeializa�~oes Array<long> e
Array<double> para o tratamento de onjuntos de n�umeros inteiros e reais, respetivamente.

N�IVEL 2

Neste n��vel, onsideram-se as lasses relativas ao modelo de elementos �nitos.

Node: possui omo prinipais atributos o n�umero do n�o e as oordenadas nodais. O n�umero
de oordenadas nodais depende da dimens~ao do problema em estudo, ou seja, uni, bi ou
tridimemsional. Possui ainda uma vari�avel para o n�umero �otimo do n�o obtido por um
algoritmo de renumera�~ao. Esta lasse �e empregada apenas para a passagem de parâmetros
em alguns m�etodos.

De�nitionDOF: esta lasse tem por objetivo armazenar os nomes dos graus de liberdade
armazenados omo uma vari�avel do tipo Array<String>. Por exemplo, para um problema
el�astio bidimensional, os graus de liberdade dos n�os s~ao denominados UX e UY.

EliminatedDOF: esta lasse onstitui-se numa tabela de graus de liberdade a serem
eliminados, orrespondendo aos desloamentos nulos, no proesso de montagem do sistema
de equa�~oes. Para isso, armazena o n�umero dos n�os e a ardinalidade dos graus de liberdade
eliminados, utilizando vari�aveis do tipo Array<long>.

PresribedBC: �e nesta lasse que s~ao armazenadas as ondi�~oes de ontorno presritas do
problema a ser soluionado pelo modelo de elementos �nitos. Como exemplo, podem-se itar
as argas onentradas, distribu��das e de orpo; gradientes de temperatura; e desloamentos.
Utilizam-se vari�aveis dos tipos Array<double> e Array<long> para armazenar os n�os, os
graus de liberdade e a intensidade dos arregamentos, desloamentos e temperaturas.
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DOFEquation: armazena para ada n�o, o n�umero �otimo determinado por um algoritmo de
renumera�~ao. Al�em disso, o n�umero e a numera�~ao dos graus de liberdade s~ao armazenados
nesta lasse. Possui m�etodos para realizar a numera�~ao dos graus de liberdade.

GeometriProperties: �e uma tabela para armazenar as propriedades geom�etrias dos
elementos, tais omo espessura, momentos de in�eria, �area de se�~ao, et. Esta tabela �e
identi�ada pelo seu n�umero armazenado om uma vari�avel inteira.

ElastiMaterial: �e uma lasse gen�eria, de�nindo as arater��stias b�asias de ou-
tras lasses que implementam as informa�~oes referentes ao omportamento dos materiais
el�astios. Possui uma vari�avel para o n�umero do material. Delara v�arias fun�~oes virtuais
para iniializa�~ao e aesso �as propriedades dos materiais e outras para obten�~ao das matrizes
de elastiidade nos asos de estado plano de tens~ao, estado plano de deforma�~ao, s�olidos
axissim�etrios e estado geral de soliita�~ao. A partir desta lasse, derivam-se outras duas:
ElastiIsotropiMaterial e ElastiOrtotropiMaterial.

ElastiIsotropiMaterial: delara vari�aveis para o armazenamento de informa�~oes re-
lativas aos materiais el�astios isotr�opios, omo o m�odulo de elastiidade longitudinal,
oe�iente de Poisson, oe�iente de expans~ao t�ermia e densidade. Implementa as fun�~oes
delaradas virtuais na lasse ElastiMaterial. A lasse ElastiOrtotropiMaterial �e
an�aloga a esta lasse, onsiderando no entanto, materiais ortotr�opios.

FiniteElement: onstitui-se numa lasse gen�eria de onde derivam-se ada um dos di-
ferentes tipos de elementos �nitos. Delara vari�aveis para n�umero do elemento, n�umero
�otimo, n�umero total de graus de liberdade, n�umero do material, n�umero da tabela de
propriedades geom�etrias, n�umero da tabela de sistemas loais de referênia, n�umero de
pontos de integra�~ao e inidênia.

Possui m�etodos para iniializa�~ao e aesso a estas informa�~oes, bem omo m�etodos
virtuais para o �alulo da matriz de rigidez, matriz de massa, tens~oes, deforma�~oes e erro
em energia no elemento.

PlaneStressTriangular: �e um dos tipos de elementos implementados. Atrav�es do mea-
nismo de heran�a, possui aesso a todos os atributos da lasse FiniteElement. Implementa
as opera�~oes delaradas virtuais em FiniteElement para o aso de estado plano de tens~ao.

Tem-se m�etodos de �alulo das matrizes de rigidez e de massa; tensores de tens~ao e
deforma�~ao alulados nos pontos de intergra�~ao de Gauss-Legendere e nas oordenadas
loais dos n�os; estimador de erro; dentre outros.

Desenvolveram-se as lasses PlaneStrainTriangle e AxyssimetriTriangle, seme-
lhantes a esta lasse, para os asos de estado plano de deforma�~ao e s�olidos axissim�etrios,
respetivamente. Da mesma maneira, lasses quadrados, ubos e tetraedros foram tamb�em
implementadas.

TriangularShapeFuntions: implementa as fun�~oes de forma de Serendipty at�e o quarto
grau para o aso de elementos �nitos triangulares. Possui m�etodos para o �alulo das
derivadas em rela�~ao �as oordenadas loais e globais do elemento, assim omo para a matriz
e o determinante do Jaobiano.

TriangularGaussLegendre: armazena os pontos de integra�~ao e os oe�ientes de pon-
dera�~ao para a integra�~ao de Gauss-Legendre utilizadas nas lasses PlaneStressTriangle,
PlaneStrainTriangle e AxyssimetriTriangle.

N�IVEL 3

Neste aso, onsideram-se onjuntos das lasses desritas no n��vel anterior. Constitui-se
basiamente no grupo de lasses que vai organizar as informa�~oes dos atributos do modelo de
elementos �nitos, permitindo a iniializa�~ao, modi�a�~ao e aesso aos atributos das lasses
utilizadas. Os dados s~ao lidos a partir de arquivos de dados no formato de�nido2.
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Nodes: possui omo atributos prinipais uma vari�avel para armazenar a dimens~ao do
problema (uni, bi ou tridimensional) e um Array<double> para as oordenadas.

DOFBoundaryConditions: armazena as tabelas de de�ni�~ao dos nomes dos graus de
liberdade, graus eliminados e presritos. Trata as informa�~oes das lasses De�nitionDOF,
EliminatedDOF e PresribedBC.

MaterialGroup: implementa um vetor de apontadores da lasse ElastiMaterial, ar-
mazenando ainda o tipo dos materiais (isotr�opio ou ortotr�opio) apliados na an�alise.

FiniteElementGroup: um grupo de elementos �nitos �e onstitu��do por elementos do
mesmo tipo. Esta lasse delara um vetor do tipo FiniteElement e o nome do elemento,
a �m de gereniar os v�arios tipos de elementos da malha. Al�em disso, tem-se uma vari�avel
Array<long> para a inidênia nodal dos elementos do grupo.

LoadCase: �e um vetor da lasse PresribedBC para o tratamento das ondi�~oes de
arregamento apliadas �a estrutura.

N�IVEL 4

Neste n��vel, tem-se lasses para o armazenamento de todos os atributos do modelo de
elementos �nitos para que o problema seja posteriormente resolvido.

FEModel: esta lasse armazena todos os atributos do modelo de elementos �nitos. De�ne
vari�aveis dos tipos desritos no N��vel 3 para os n�os, materiais, ondi�~oes de ontorno, grupos
de elementos e ondi�~oes de arregamento. Tem-se ainda uma vari�avel da lasse String para
armazenar o t��tulo do modelo. Assim, a partir de um arquivo de entrada, espei�ando as
arater��stias do modelo e das opera�~oes implementadas nesta lasse, iniializam-se todas
as demais j�a apresentadas.

FESolver: �e uma lasse derivada de FEModel, implementando opera�~oes para a resolu�~ao
do modelo. Possui vari�aveis para a matriz do sistema nos formatos skyline e esparso, sendo
op�~ao do usu�ario esolher a op�~ao mais onveniente. Como m�etodos de solu�~ao, tem-se
algoritmos diretos, iterativos e multgrid18;19;20 .

AMBIENTES PARA AN�ALISE DE PROBLEMAS EL�ASTICOS BIDIMEN-
SIONAIS

A aplia�~ao do MEF para a resolu�~ao de problemas pr�atios de engenharia tem apresen-
tado um resimento onsider�avel. Estas ferramentas omputaionais possibilitam otimizar
projetos na sua fase iniial, assim omo veri�ar o omportamento de um omponente j�a
existente, visando validar a onep�~ao atual e permitir ainda a sua posterior otimiza�~ao.

V�arios programas omeriais est~ao dispon��veis para esta �nalidade. Sob o ponto de vista
do usu�ario destes paotes, exige-se um bom onheimento da t�enia de an�alise, assim omo
uma boa experiênia na utiliza�~ao do programa, visto que em geral a interfae de omandos
�e um tanto omplexa. Tais fatos limitam uma maior dissemina�~ao destes programas, pois
o usu�ario deve possuir uma base s�olida de onheimentos para o efetivo emprego destes
reursos a problemas de engenharia. Uma hip�otese mal formulada, implia em resultados
n~ao reetindo o real omportamento meânio do omponente. Desta maneira, o programa
deve ser de f�ail utiliza�~ao, permitindo ao usu�ario dediar a maior parte do tempo na
de�ni�~ao e simula�~ao de modelos para a estrutura onsiderada.

Observa-se, em geral, que as tarefas de de�ni�~ao da geometria do omponente e da
respetiva malha de elementos �nitos s~ao respons�aveis pela maior demanda em termos de
tempo no estudo de um problema. Em rela�~ao aos paotes existentes, observa-se uma maior
integra�~ao entre programas de CAD (Computer Aided Design) e de an�alise. Empregam-se
as ferramentas CAD para a de�ni�~ao da geometria e possivelmente da malha. A partir da��,
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utiliza-se o programa de an�alise para a obten�~ao dos resultados. No entanto, em v�arios asos
n~ao se veri�a uma efetiva integra�~ao ou onde esta oorre tem-se uma interfae omplexa
di�ultando a tarefa do usu�ario.

Desta forma, algoritmos robustos e e�ientes para a gera�~ao da geometria do omponente
e da respetiva malha de elementos, solu�~ao, estima�~ao de erros e re�namento, aess��veis
atrav�es de uma interfae de omandos simples, s~ao pr�e-requisitos fundamentais para a an�alise
num�eria por elementos �nitos.

Dentro deste ontexto, desenvolveu-se iniialmente o ambiente SAFE2 para an�alise bidi-
mensional de problemas el�astios planos. A Figura 2 ilustra a janela prinipal e alguns dos
m�odulos do programa, tais omo o editor para a espei�a�~ao dos parâmetros da estrutura
e da an�alise , o gerador de malhas, a visualiza�~ao de resultados, al�em da malha re�nada
atrav�es do proedimento adapt�avel baseado no estimador Zhu-Zienkiewiz21 .

Figura 2. M�odulos do programa SAFE

A espei�a�~ao dos parâmetros �e feita atrav�es de 2 arquivos de dados, om extens~oes
.ara e .a2f, ontendo v�arias palavras haves2 . O primeiro espei�a o ontorno do dom��nio,
parâmetros de ontrole da malha e erro admiss��vel. O outro arquivo onsidera as pro-
priedades dos materiais, tipos de elementos, arregamentos, restri�~oes, graus de liberdade
e propriedades geom�etrias. Com o arquivo .ara, efetua-se a gera�~ao da malha atrav�es do
programa ARANHA8. A partir da��, apliam-se os parâmetros dispon��veis no arquivo .a2f,
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gerando omo sa��da um outro arquivo om extens~ao .fem a ser submetido ao m�odulo de
solu�~ao. Estas tarefas onstituem a parte de gera�~ao dos dados do programa.

Na parte de an�alise, resolve-se o modelo de elementos �nitos, determinando desloamen-
tos e tens~oes. Tem-se ainda o m�odulo para efetuar o proedimento adapt�avel gerando um
novo onjunto de arquivos de entrada .ara e .a2f. Finalmente, pode-se efetuar a visuali-
za�~ao da malha e de ampos vetoriais e esalares. Observa-se que a omunia�~ao entre os
v�arios m�odulos �e realizada atrav�es de arquivos e banos de dados.

A partir da experiênia do programa SAFE, desenvolveu-se um segundo ambiente, de-
nominado SAT, onde todos os dados do modelo s~ao espei�ados de forma interativa. A
Figura 3 ilustra a janela prinipal e as interfaes dos m�odulos. Iniialmente, fornee-se o
nome do projeto, de�nindo o nome dos banos de dados a serem empregados nas demais
partes do programa. Alguns argumentos gen�erios do projeto, tais omo t��tulo, data da
�ultima modi�a�~ao, autor e observa�~oes podem ser oloadas neste arquivo de projeto.

Figura 3. M�odulos do programa SAT

O m�odulo GEOMETRY permite a de�ni�~ao do ontorno da geometria do omponente
a ser analisado. Est�a baseado no oneito de NURBS (Non-uniform Rational B-Splines)16,
pondendo-se ainda importar arquivos no formato DXF. Possui omo primitivas prinipais
linha, aro, ��rulo, urva, dentre outras. V�arias ferramentas de edi�~ao est~ao dispon��veis
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tais omo rota�~ao, transla�~ao, zoom e divis~ao. O objetivo prinipal �e de�nir as �areas sobre
as quais ser~ao gerados os elementos, gravando-se ao �nal o arquivo om extens~ao .ara.

No aso do m�odulo MESH4, partindo-se das �areas armazenadas no bano de dados do
GEOMETRY, agregam-se informa�~oes de ontrole da malha, omo por exemplo o tamanho
m�edio dos elementos. A partir da��, exeuta-se o programa ARANHA8 para a gera�~ao da
malha. Todos os atributos do modelo de elementos �nitos tais omo arregamentos, pro-
priedades dos materias e ondi�~oes de ontorno podem ser espei�ados de forma interativa
atrav�es de di�alogos, gravando-se ao �nal o arquivo .a2f. Com os arquivos .ara e .a2f, gera-
se o arquivo .fem para ser submetido ao m�odulo SOLVER, o qual �e o mesmo do programa
SAFE, n~ao tendo sido onsiderado ainda o estimador de erro.

Ao �nal, os resultados esalares e vetoriais podem ser apresentados de formas num�eria
e gr�a�a no m�odulo VISUALIZATION26. De forma an�aloga ao SAFE, tem-se mapas de
ores em faixas e urvas de n��veis, geometria original e/ou deformada, agregando ainda
um proedimento de anima�~ao da on�gura�~ao deformada. Um aspeto importante foi a
organiza�~ao dos ampos esalares e vetoriais, onde os nomes e a quantidade dos mesmos s~ao
gravados no bano de dados do SOLVER. Assim, o programa determina dinamiamente os
ampos a serem apresentados, permitindo a sua aplia�~ao para a visualiza�~ao de resultados
de outros tipos de an�alise.

Cada um dos m�odulos onstitue-se num programa independente estando a omunia�~ao
entre os mesmos efetuada atrav�es de banos de dados. A representa�~ao das entidades gr�a�as
em todos os m�odulos �e feita por uma mesma estrutura de dados baseada em NURBS. Isto
permite uniformizar todas as opera�~oes efetuadas tais omo rota�~ao, transla�~ao, zoom, �ll ,
dentre outras.

Os resultados obtidos para os dois programas foram bastante satisfat�orios. Apesar de
tratarem somente problemas el�astios bidimensionais, os programas apresentam ferramentas
efetivamente integradas, desde a parte de gera�~ao de ontornos e de malha, visualiza�~ao dos
resultados, estima�~ao de erros e re�namento adapt�avel. As interfaes gr�a�as permitem um
aesso simples e intuitivo aos v�arios m�odulos dispon��veis.

Outros tipos de problemas podem ser failmente integrados na estrutura j�a existente,
riando-se por exemplo novos m�odulos de an�alise. Como exemplo deste proedimento, o
m�odulo OPTIMIZATION para a otimiza�~ao estrutural de omponentes têm sido desen-
volvido. Os proedimentos num�erios foram implementados usando as lasses para ele-
mentos �nitos disutidas neste artigo. Est~ao baseados num algoritmo de minimiza�~ao de
ponto interior e na fomula�~ao ont��nua de an�alise de sensibilidade, tomando-se a espessura
e a forma omo vari�aveis de projeto7. A Figura 4 ilustra a otimiza�~ao de forma de um
omponente bidimensional.

Figura 4. Exemplo de otimiza�~ao de forma

COMENT�ARIOS FINAIS

A aplia�~ao do modelo orientado por objetos tem permitido o desenvolvimento de pro-
gramas om qualidade, e�iênia, portabilidade e produtividade. Um aspeto importante,
ao se apliar este modelo, �e realizar o projeto da hierarquia de lasses, antes da fase de im-
plementa�~ao. Esta �e a tarefa mais omplexa e deve ser efetuada om uidado, prourando
obter um onjunto de lasses de f�ail reutiliza�~ao, extens~ao e manuten�~ao.
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Os ambientes de an�alise têm sido estendidos para o tratamento de problemas tridimen-
sionais. Espera-se alan�ar as mesmas failidades de utiliza�~ao e n��veis de e�iênia. No
aso do modelamento geom�etrio no ambiente SAT tridimensional, tem-se usado a biblio-
tea ACIS. Trata-se de um poderoso onjunto de lasses em C++ para o modelamento e
visualiza�~ao de objetos. Tem-se tornado um padr~ao na �area de omputa�~ao gr�a�a. Soft-
wares omeriais, tais omo Autoada e SolidEdge, têm sido desenvolvidos empregando a
plataforma ACIS.
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