
Resumo 

A presente dissertação tem por objectivo o desenvolvimento de métodos inversos eficientes aplicados 

ao projecto optimizado de processos e produtos na área da enformação plástica de metais.  

A simulação dos processos de enformação é baseada no Método dos Elementos Finitos 

considerando um modelo material rígido viscoplástico e uma formulação mista velocidade/pressão.  

É feita uma descrição tecnológica dos processos de enformação e são propostas formulações 

matemáticas de problemas do projecto óptimo baseadas em métodos inversos nomeadamente: em 

regime estacionário, pesquisa de um perfil desejado para as variáveis de estado e pesquisa da 

potência mínima requerida pelo processo de enformação; em regime transitório, optimização da 

geometria da peça inicial e optimização da geometria da ferramenta de pré-forma.  

São propostos algoritmos de resolução dos problemas inversos que consideram técnicas 

matemáticas baseadas em gradientes. A análise de sensibilidades é feita de uma forma eficiente 

considerando dois métodos analíticos: o Método da Variável Adjunta e o Método da Diferenciação 

Directa. São investigadas e desenvolvidas formulações discretas destes métodos com base no 

modelo de simulação numérica do problema mecânico, em regime estacionário e em regime 

transitório. A aplicabilidade e eficiência do Método da Variável Adjunta e do Método da Diferenciação 

Directa são demonstradas através da análise de diferentes problemas de dimensionamento dos 

parâmetros geométricos.  

Desenvolve-se um algoritmo de optimização para resolução de problemas em regime estacionário e 

dois algoritmos para resolução de problemas em regime transitório. Considera-se o Método do 

Lagrangeano Aumentado para resolver problemas com restrições como uma sequência de problemas 

sem restrições. Na minimização sem restrições dos funcionais é utilizada uma técnica de 

programação matemática baseada no Método do Gradiente Conjugado.  

São apresentados exemplos de aplicação de acordo com as formulações desenvolvidas para os 

problemas inversos e detalham-se os algoritmos de resolução dos problemas inversos. Os métodos 

desenvolvidos e implementados provam ser eficientes e apresentam boas características de 

convergência.  

Os modelos inversos desenvolvidos encerram em si um importante potencial para a concepção, 

análise e optimização dos processos e produtos na área da enformação plástica de metais.  

Abstract 

The aim of this thesis is the development of efficient inverse methods applied to the optimised project 

of plastic metal forming processes and products.  



Considering a rigid viscoplastic material model and a velocity/pressure mixed formulation, the forming 

processes are simulated based on the Finite Element Method.  

A technical description of the forming processes is presented and optimum design problem 

formulations are proposed based on inverse methods. For the steady case, the search for a 

prescribed state variable distribution and the minimisation of the input power required by the process; 

for the non-steady case, the optimisation of the initial workpiece geometry and the optimisation of the 

intermediate tool geometry .  

The solution algorithms for the inverse problems proposed here consider gradient based mathematical 

techniques. The sensitivity analysis is efficiently performed using two analytical methods: Adjoint 

Variable Method and Direct Differentiation Method. Considering the mechanical problem simulation 

model for steady and non-steady processes, discrete formulations of these two methods are 

developed and implemented. Using shape design examples, the applicability and efficiency of the 

Adjoint Variable Method and Direct Differentiation Method are shown.  

One optimisation algorithm is developed for the solution of steady state problems and two algorithms 

are developed for the non-steady ones. The Augmented Lagrange Multiplier Method is considered in 

order to solve constrained problems as a sequence of unconstrained problems. The minimisation of 

unconstrained functionals considers a mathematical scheme based on the Conjugate Gradient 

Method.  

Applications of the inverse problem formulation together with details of the solution algorithms are 

presented. The developed and implemented methods prove to be efficient showing good convergence 

characteristics.  

The developed inverse methods have an intrinsic and important potential in the design, analysis and 

optimisation of metal plastic forming processes and products.  


