
Resumo 

Nesta tese desenvolvem-se quatro modelos numéricos para a optimização de estruturas em materiais 

compósitos laminados de matriz polimérica. Os modelos dividem-se em dois grupos podendo 

classificar-se em modelos determinísticos e modelos probabilísticos, de acordo com a filosofia usada 

na análise da falha ou da rotura das estruturas em compósitos.  

As características comuns aos modelos de optimização são: i) decomposição do problema de 

optimização e resolução sequencial dos subproblemas resultantes, ii) utilização de esquemas de 

optimização multinível, iii) recurso à análise de sensibilidades, a Critérios de Optimalidade e à 

Programação Matemática, iv) utilização de aproximações de segunda ordem a partir de 

desenvolvimentos em série, v) escolha adequada do número de restrições envolvidas no processo. O 

objectivo global é a minimização do peso das estruturas como função de custo sujeita a restrições 

relacionadas com a segurança ou com as condições de serviço.  

Nos modelos determinísticos desenvolvem-se dois algoritmos de optimização multinível de 

compósitos laminados com a utilização de uma estratégia de decomposição em dois níveis. Os 

objectivos em cada nível são a maximização não restringida da eficiência das estruturas relacionada 

com as características anisotrópicas dos materiais ou a minimização do peso sujeita a restrições de 

tensão, de deformação, de deslocamento e de limitação do valor das variáveis. Estes modelos 

dirigem-se a dois tipos de sistemas estruturais: i) cascas moderadamente espessas em que as 

variáveis de projecto são as orientações das camadas e as espessuras dos laminados usados; ii) 

placas ou cascas de pequena curvatura com reforço de viga, em que as variáveis são as orientações 

e as espessuras das camadas dos elementos de placa, as alturas e as larguras das vigas de reforço 

usadas como enrigecedores.  

A necessidade de uma abordagem probabilística da falha ou da rotura dos compósitos laminados 

relaciona-se com as incertezas associadas aos desvios nas propriedades mecânicas dos compósitos 

laminados. No terceiro modelo de optimização, com base numa "formulação fraca" como a Teoria da 

First Ply Failure define-se função estado limite para obter uma generalização do conceito de estado 

limite de serviço. Considerando a natureza probabilística das funções de estado limite e o conceito de 

probabilidade de falha, é definida a fiabilidade do sistema estrutural recorrendo-se ao Método de Lind-

Hasofer para determinar o índice de fiabilidade do sistema. Os estados limites de serviço 

considerados resultam da imposição de limites aos campos de deslocamentos e/ou de tensões, e 

ainda a danos localizados na estrutura. O problema de optimização é decomposto em dois níveis 

tendo como objectivos a maximização da eficiência da estrutura como função da anisotropia dos 

materiais, e a minimização do peso da estrutura sujeito a valores admissíveis para a fiabilidade da 

estrutura.  

O quarto modelo de optimização de compósitos laminados é baseado na fiabilidade estrutural 

segundo o estado último de rotura. Para contornar as dificuldades associadas à consideração de 

todos os modos de rotura, é estabelecido um intervalo para a probabilidade de rotura do sistema 



cujos limites são associados a duas configurações da estrutura uma intacta e outra degradada. 

Usando as Teorias da First Ply Failure e da Last Ply Failure, e considerando um modelo de 

degradação das propriedades mecânicas com redistribuição global das tensões, obtém-se as 

probabilidades de rotura para as duas configurações referidas. Para obter a probabilidade de rotura 

associada a cada configuração da estrutura usa-se uma análise da fiabilidade idêntica à usada no 

modelo anterior. O algoritmo de optimização é desenvolvido com base na decomposição do problema 

global em três subproblemas tendo como objectivos a maximização da eficiência da estrutura nas 

configurações intacta e degradada, e a minimização do peso sujeita a valores admissíveis para a 

fiabilidade da estrutura. É considerada a pesquisa de uma solução inicial admissível.  

Em ambos os modelos probabilísticos, as variáveis de projecto são as orientações das camadas e as 

espessuras dos laminados. Foi desenvolvido um modelo de simulação numérica baseado na Análise 

Monte Carlo para determinar a influência da aleatoriedade das propriedades mecânicas. Foram 

analisados resultados experimentais para quantificar os desvios nas propriedades mecânicas dos 

compósitos e estudar a influência de alguns parâmetros de fabrico.  

Nos modelos desenvolvidos, a análise estrutural é feita através do método dos elementos finitos, em 

particular usando o elemento isoparamétrico de casca degenerado e ainda o elemento de placa com 

reforço viga. As sensibilidades são obtidas através de modelos discretos usando o Método da 

Estrutura Adjunta baseados na formulação dos elementos finitos referidos.  

Mostram-se diversos exemplos de optimização usando os modelos desenvolvidos.  

Abstract 

In this thesis are developed four numerical models of structural optimization to laminate composite 

materials made of polymeric matrices. The developed models can be divided into two main groups 

according to a deterministic or probabilistic failure analysis.  

The common characteristics of these models are: i) the global optimization problem decomposition in 

sequential optimization subproblems, ii) multilevel techniques are used, iii) sensitivity analysis, 

Optimality Criteria and Mathemathical Programming are employed, iv) series expantion of the 

objective and the constraint functions are performed and taken the second order approximation, v) it is 

performed a set active strategy in the choice of the constraints. The global objective is the weight 

minimization of the structures as a cost function subjected to constraints related to structural safety or 

service conditions.  

The first two models are deterministics and consider multilevel optimization algorithms of laminate 

composites using a bilevel decomposition strategy. The objectives at each level are the unconstrained 

efficiency maximization of the structures related with the anisotropic properties and the weight 

minimization subjected to stress, strain, displacement and side constraints. These two models are 

applied to two structural systems : i) shells with moderate thickness where the design variables are the 



ply angles and the thicknesses of the laminates; ii) plates or shallow shells with stiffners, where the 

design variables are the ply angles and ply thicknesses of the plate element, and the dimensions of 

the cross sections of the beems used as stiffners.  

Uncertainties on the deviations of the physical properties led to a probabilistic failure analysis of the 

composite materials. On the third optimization model presented in this thesis, based on a weak 

formulation as First Ply Failure theory, it is defined the limit state function concept to obtain a 

generalization of the service limit state. Considering the probabilistic nature of the limit state functions 

and the failure probability concepts, the structural system reliability is defined and the Lind-Hasofer 

method used to evaluate the reliability index. The service limit states result of the imposition of the 

displacement and/or stress bounds and additionally due to local damages on the structure. The 

optimization problem is decomposed into two levels and the objectives are the structural efficiency 

maximization as a function of the material anisotropy and the weight minimization subjected to 

allowable values for the structural reliability.  

The fourth optimization model to laminate composites is based on reliability analysis considering the 

ultimate failure state. To avoid difficulties associated with the complete analysis of the failure modes, 

bounds are established for the failure probability of the structural system. These bounds are related 

with the intact and degraded configurations of the structure. Using the First Ply Failure and the Last 

Ply Failure theories and a degradation model for the mechanical properties with load sharing rules we 

obtain the failure probabilities corresponding to the two above configurations. The failure probability of 

each configuration is obtained using the same reliability analysis as in the previous model. The 

optimization algorithm is developped based on the problem decomposition into three subproblems 

having as objectives the maximization of the structural efficiency of the intact and degraded 

configurations of the structure and the weight minimization subjected to allowable values for the 

structural reliability. Additionaly, it is performed the search of the initial design introducing a weight 

minimization level.  

In both probabilistic models, the design variables are the ply angles and the thickness of the 

laminates. A numerical simulation method based on Monte Carlo analysis is developped in order to 

evaluate the influence of the physical properties randomness. Experimental results are analysed to 

quantify the deviations of the manufacturing control parameters.  

The structural analysis for all developed models is performed through the finite element method 

mainly using the isoparametric degenerated shell element and the plate or shallow shell element 

reinforced with beem. The sensitivity are obtained using the discrete approach through the Adjoint 

Variable method based on the formulation of the above finite elements.  

Several examples are shown using the developed optimization models.  


