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Metodologia

O algoritmo de otimização QPSO foi utilizado para realizar a

atualização de modelo, o qual modifica variáveis de um modelo de

violão parametrizado de EF. As variáveis de projeto foram

escolhidas por uma análise de sensibilidade de todas variáveis

disponíveis, e então escolhidas as 6 principais. O software ANSYS

é usado para realizar a análise modal e obtenção das frequências

naturais do violão. Baseados em dados experimentais colhidos de

FRF em violão real, as respostas do modelo são modificadas pela

atualização de propriedades dos materiais, orientação de fibras da

madeira, densidades e dimensões geométricas.

Conclusões

Mostrou-se que através do método iterativo de atualização de

modelo, reduzimos o erro em frequências naturais do modelo

computacional paramétrico ao objeto real em estudo em

aproximadamente 63%. A eficiência e tempo gasto para este tipo

de análise, na a atualização de modelos, foi satisfatória a partir

de parâmetros adequadamente selecionados.

Introdução

A atualização de modelo é uma ferramenta que permite que um

modelo computacional apresente comportamentos estruturais

dinâmicos mais próximos daqueles medidos em um objeto de

estudo real. A maneira abordada neste estudo é através da

parametrização de um modelo de violão em EF e modificação

destes parâmetros através de métodos de minimização.
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Resultados

A análise de sensibilidade revelou as 6 variáveis de projeto para

a otimização. Após 100 iterações do algoritmo QPSO, obtemos

uma redução da função objetivo de aproximadamente 66% em

relação ao modelo paramétrico não otimizado.
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