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SUMARIO
A análise não linear estática e dinâmica de estruturas tipo pla-

ca e casca, ê apresentada recorrendo aos métodos dos elementos finitos
para a discretização espacial da estrutura e das diferenças centrais ,
para a Integração no tempo da equação de movimento. 0 modelo de compor-
tamento do material adoptado é um modelo elasto/viscoplastico de Per-
zyná combinado com aproximações lineares e nlo lineares ã superfície
de Von-Mises para placas e cascas,

SUMMARY

The non-linear quasi-static and dynamic analysis of plates and
shells is presented using the finite - element method for spatial
discretization and the Central Finite Differences for the integration
of the transient dynamic equation. The behaviour of the material is
represented by the elasto/viscoplastic model of Perzyna together with
approximations of the Von Mises yield surfaces for plates and shells.
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1. Introdução
Os elementos finitos a serem considerados no estudo das placas e

cascas foram escolhidos tendo em conta a precisão com que representam
o comportamento das placas e cascas espessas e/ou finas de forma ar-
bitraria.

Para o estudo das placas espessas utilizamos o elemento do pla-
ca formulado por Hinton [1], a partir do elemento de casca de Ahmad
[2] que se baseia na teoria das placas espessas de Hindi in [3]. 0 ele-
mento de placa Semiloof formulado por Martins & Owen [4] i utilizado
na análise de placas finas e na análise de cascas finas de forma ar-
bitrária recorre-se ao elemento de casca Semiloof formulado por Irons
[5,6].

A não linearidade do material ê representada através de um mo-
delo elasto/viszoplãstico formulado por Dinis [7,8] e baseado no mo-
delo do comportamento do material de Perzyna [9]. As superfícies de
cedência consideradas são aproximações ã superfície de cedência de
Von Mises que de acordo com Robinson [10] são bastantes precisas.

0 algoritmo de solução considerado foi obtido a partir do al-
goritmo apresentado por Zienkiewicz e Cormeau [11] para estados de
tensão bidimensionais, apôs a introdução das alterações convenientes
para o estudo de placas e cascas. Este. algoritmo de solução recorro
ao método de Euler para a integração no tempo da velocidade de de For-
mação viscoplastica.

Na análise dinâmica [12,13] o algoritmo de solução considerado
recorre ao método dos elementos finitos para a discretização espacial
da estrutura e ao método das diferenças centrais para a intergação no
tempo da equação de movimento.

2. Superfícies de Cedência
A superfície de cedência (F) que estabelece o limite entre as

zonas do comportamento elástico e visçoplãstico pode ter várias for-
mas dependendo do tipo de material utilizado e dos termos significa-
tivos do tensor das tensões.

Para as cascas espessas a superfície de Von Mises pode ser uti-
lizada na forma habitual

"30? - 0o (D
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onde ©o é a tensão de-cedencia do material c J? é o 20 variante das
tensões desvio.

No estudo das placas e cascas finas ê* conveniente definir a su-
erfTcie de cedencia em termos dos momentos flectorcs e torsor unitá-
rios {Mu Ma H12} e dos esforços de membrana unitários {Nu N22 Nu).
Estes esforços definem-se, a partir das tensões {ou o>2 oi?.} e da es-
pessura da placa ou casca e do seguinte modo:

e/2
U °ij d z

i 1 2 ,2)
j = 1,2 (Z)

e/2
Mij

A superfície de cedencia de Von Mises para as placas finas ã fle-
xão toma a forma seguinte:

íe/2'

e/2

° i j d z
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j = 1
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j = 1
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- Mo
(3)

O momento plástico Mj é:
o. e2

A escolha da superfície de cedencia a utilizar para o estudo do
comportamento das cascas finas é mais difícil do que no caso das pla-
cas, podendo mesmo dizer-se que não existe uma superfície de cedencia
para este tipo de cascas que seja simultaneamente simples e precisa.
As superfícies de cedencia que consideraremos são aproximações ã su-
perfície de cedencia de Von Mises baseadas nas superfícies definidas
por IlyUshin [14]. Para a definição destas superfícies é conveniente
utilizarmos as funções seguintes:

I (4)

- -y- M2Ni + 3M12Ni2)

i

i

)

sendo Mo -
4

Qt =

- e Nt « o0e

2
N2 -

2

l + M 2



KT****'

180

Uma drs aproximações consideradas i a superfície de cedência de
Ilyushin obtida por Crisfield L153 tendo em conta o efeito das cur-
vaturas (xVp)> 5 uma aproximação linear que em termos de esforços uni-
tários se representa do seguinte modo:

h " Qm . 1
~7" + 73ST (5)

Na expressão anterior:

vp

a = 1 -
Pi

"YS
 =

vp

$ é uma constante que toma valores entre 3.0 e 4.0.

A introdução do parâmetro a é equivalente a considerar o momento
Mo a variar entre aoe

z/6 e uoe
7/4 ã medida que aumenta a curvatura

viscoplãstica.
Dentre as paroximações não I'neares ã superfície de cedência de

Iiynshin, Robinson [10] refere duas aproximações propostas por Ivanov
[16] uma das quais e:

Qt + 0.48 Qm

+ T

Esta aproximarão não-linear ã superfície de cedência de Von Mi-
ses pode considerar-se quase exacta. quando outras superfícies de ce-
dência são utilizadas podemos utilizar a equação (6) para comparação.

3. Modelo Elasto/viscoplástico do Material
A lei constitutiva do material de Perzyna para a representação

do comportamento não linear do material i uma lei diferencial asso-
ciada a uma superfície de cedência independente da velocidade de de-
formação do material, Esta superfície pode ser definida em função dos
invariantes das tensões do seguinte modo:
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( B1»*)2»J3? (7)

As superficies de cedência atras referidas satisfazem as condi-

ções referidas por Perzyna. A tensão de cedincia do material o0 pode

depender da deformação viscoplãstica.

A deformação total considera-te como a combinação linear das

componentes elástica e viscoplãstica do seguinte modo:

c = E
e
 + (8)

sendo a deformação elástica

e a deformação viscoplãstica

o símbolo < <(> (F) > significa:

< <j, (F) ><=<)> (F) para F > 0

< <j> (F) > = 0 para F < 0

(9)

e S.. representa o tensor das tensões desvio, a o 1Q invariante das

tensões, 6-jj o símbolo de Kronecker, p o módulo de elasticidade

transversal, E o módulo de Young e v o coeficiente de Poisson. Final-

mente Y representa um parâmetro associado ã viscosidade do material.

As equações (7), (8) e (9) definem de acordo com Perzyna p

comportamento do material. No caso das placas e cascas é conveniente

reformular a teoria apresentada em termos dos esforços generalizados

{Mi, M2, Mi2, Ni, N2, Ni 2). Neste caso a velocidade de deformação

passa a ser:

•VD _F_
00

(10)
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onde M i uma matriz dos coeficientes obtida por diferenciação da fun-
ção de cedência (F) considerada, 0 í o vector dos esforços unitários
e o parâmetro y" esta relacionado com o parâmetro y definido por Per-
zyna. A definição da matriz H encontra-se nas referências [8], [9].
Para as placas o vector c0 ê constituído pelas curvaturas e no caso das
cascas é constituido por curvaturas e deformações de membrana.

4. Algoritmo de Solução Elasto/viscoplâstico
0 método de solução considerado para a analise quasi-estâtica

i um método misto que envolve o método dos elementos finitos para a
discretização espacial da estrutura e o método de Euler para a inte-
gração no tempo da velocidade de deformação viscoplãstica.

Admitindo qué são conhecidos os deslocamentos generalizados
<S e o vector das forças aplicadas F* no instante t, os passos essen-
ciais deste algoritmo são:

a - Determinação da deformação total generalizada (9)
no instante Jt:

*-* - B «* (11)

b - Determinação das tensões generalizadas

•J " 5 {£g " (áp ) t j (12)

c - Determinação do vector velocidade de deformação
viscoplãstica no inicio do intervalo de tempo At

(13)

d - Determinação da deformação viscoplãstica no ins-
tante t + At recorrenco ao método de Euler:

(£
(-v P )t (14)

e > Determinação do pseudo-vector das forças aplicadas
no Instante At;

F t + A t * F* + 7 y B
T D(e dv (15)
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f - Resolução do sistema de equações de equilíbrio no

instante t+At:

fit+At

Os passos a - f repetem-se ate se verificar a condição F < 0 em
toda a estrutura de tal modo que se obtém a solução quasi-estática.

Para a análise dinâmica consideramos a matriz de massa diago-
nolizada e recorremos a um método explicito de solução, podendo os
deslocamentos nodais ser obtidos sem ser necessário resolver o siste-
ma de equações de equilíbrio, a partir da fórmula de recorrência se-
guinte:

fit>At 1
(M1+CÍS

(17)

Nesta expressão M̂  representa o elemento de ordem \_ da matriz
de massa diagonalizada, Ci representa o elemento de ordem i da matriz
de armortecimento, Fj o vector ias forças exteriores que depende do
tempo e P̂  o vector das forças nodais equivalentes determinado do se-
§u+flte modo:

P 1 * dv

As tensões o^ são determinadas do seguinte modo:

aí = Die! .

(18)

(19)

Sendo (e^) determinado pelas expressões (13) e (14) atrás de-
finidas. . .

Estes algoritmos de solução podem tornar-se instáveis sendo por-
tanto necessário definir os intervalos At que os tornam estáveis.

0 intervalo de tempo critico que assegura a convergência do me- .
todo de Euier considerada no algoritmo de solução quasi-estãtica
elasto/viscoplistica depende da superfície de cedencia considerada.
Para a suparfTcie de cedencia de Crisfield este Intervalo de tempo i :

At < 4{Uv)F0

3EY

(19)
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sendo B um parâmetro que no nosso estudo consideramos igual a 1.8 po-

dendo no entanto tomar valores menores dependendo da existência ou não

de curvaturas viscoplásticas.

0 intervalo de tempo critico para a analise dinâmica depende

também da dimensão mTnima dos elementos finitos utilizados para a dis-

cretização da estrutura e do tipo de esforços predominantes. Assim para

o comportamento ã flexão temos:

Atf

e para o comportamento de membrana temos:

(20)

Atffl < «'
E(l-v)

(21)

onde Is é a menor distância entre 2 nós consecutivos e p é a massa

especifica do material.

0 intervalo de tempo a utilizar para a analise dinâmica elasto/

/viscoplãstica é o menor dos intervalos de tempo obtidos a partir das

expressões (19), (20) e (21). Para este intervalo de tempo At o al-

goritmo de solução ê estável.

5. Aplicações

O diagrama carga-deslocamento transversal máximo para uma placa

quadrada de lado 20 in e espessura 0.2 in submetida a uma carga unifor-

memente distribuida cujo comportamento é elasto/viscoplastico, está

representado na figura 1. O modulo de Young do material i de IO7 lb/in2,

o momento plástico M i de 100 lb/in e o coeficiente de proporcionali-

dade v i de 0.01/min. Os resultados obtidos recorrendo aos elementos

de Ahmad e Semiloof são praticamente coincidentes e estão dentro dos

limites superior e inferior da carga limite [17]. Utilizou-se a super-

fície de cedincia de Von Mises.

Uma casca cilíndrica foi analisada recorrendo aos elementos de

casca Semiloof e de Ahmad e o algoritmo de solução elasto/viscoplãs-

tico. A malha de elementos finitos utilizada foi de 4x3 elementos.

Os diagramas de carga-deslocamento obtidos estão representados na

figura 2 correspondendo a soluções que ficam entre as soluções cor-

respondentes Is teorias das cascas com pequena e com grande curva-

tura. Os resultados obtidos comparam bastante bem com a solução elas-

to/viscoplãstica da referência [18].
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Figura 1: - Diagrama carga - deslocamentos transversal máximo para uma
placa quadrada encastrada.

Nas figuras 3 e 4 estão representados os resultados correspon-
dentes aos diagramas deslocamento - tempo para uma placa quadrada c
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Figura 2: - Diagrama carga - deslocamento para a casca cilindrica
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para uma cúpula esférica.
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Figura 3: - Diagrama deslocamento - tempo para uma placa quadrada.

A malha de elementos finitos considerada para o estudo da placa
foi uma malha 4 x 4 elementos Semiloof. A solução obitda compara
bastante bem com a solução elasto/plistica da referência [19].

OfJlKJUIlHTO ( » )
O MUffl* fUÍTO

Figura 4; - Deslocamentos - tempo para uma cúpula esférica

A malha de elementos finitos considerada para a analise de uma
cúpula esférica de raio 22,27 in e ângulo a = 26.27° foi de 12 ele-
mentos para um quarto de casca. A casca esta submetida a uma carga
uniformemente distribuída e os resultados obtidos sao comparados
com a solução elasto/plastica de Nagarajan & Popov [20] para a
referida cúpula esférica.
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6. Conclusões
0 algoritmo de solução apresentado permite a análise não linear

de placas e cascas de um modo mais geral e eficiente que os algoritmos
de solução clássicos para a análise elasto/plãstica como sejam os méto-
dos de Newton - Raphson e o da tensão inicial.

0 modelo do comportamento do material utilizado permite a consi-
deração de leis constitutivas distintas sem grandes alterações no al-
goritmo de solução.
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