
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERA.fÍ>

ESCOLA DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NUCLEAR



APLICAÇÃO DA FOTOELASTICIDADE NO ESTUDO

DAS TENSflES EN COMPONENTE DO ELEMENTO

COMBUSTÍVEL DO REATOR NUCLEAR.

Autora: Sof ia Maria Carrato Din iz



APLICAÇÃO DA FOTOELASTICIDADE NO ESTUDO

DAS TENSÕES EM COMPONENTE DO ELEMENTO

COMBUSTÍVEL DO REATOR NUCLEAR.

Autora: Sofia Maria Carrato Diniz

Orientador: Alexandre Octãvio Rodrigues Sette Câmara

Tese apresentada I Universidade Federal de Minas Gerais,

como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre

no Curso de Põs-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares,

Novembro de 1987



TÍTULO DA Di.f;sERT7.̂ .v0: "Aplicação da Fotoelasticidade no

Estudo das Tensões em Componente do Elemento Combustível

do Reator Nuclear".

KOMB DO AUTOR : Eng.SOFIA MARIA CARRATO DINIZ

Dissertação defendida e aprovada pela banca exa

minadora, constituída dos Senhores:

Orientador:

Prof ,0o Queiroz Franco, Dr.

Prof .Tanius Rod'igiK-s Hansur, Mestre

Alexandre Octãvío Rodrigues Sett/Câmara, Dr.

AREA DE COHCENTRAÇKO; Tecnologia das Centrais Nucleares

Belo Hor izonte , 24 de fevereiro de 1933
(Data do defesa de Tese)



Trabalho realizado nas> i

do Centro de Des ÍP.VOI . íirento ia

Tecnologia Nuclear - Ci



Ao meu pai

Professor Osório da Rocha Diniz

[In me.moA.iam)



AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer ã todos aqueles que de alguma forma aû
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RESUMO

O elemento combustível, no interior do vaso do reator nucle-

ar, está sujeito ã ação de forças (peso, empuxo e forcas de

fluxo) que dão origem a uma resultante orientada na direção

do fluxo do refrigerante. Para garantir a estabilidade de

tal elemento em todas as fases de funcionamento do reator,u-

tiliza-se um sistema de retenção constituído por quatro mo-

las em lâmina.

A capacidade de tais molas suportar os maiores esforços nela

aplicados, é pois, questão fundamental para uma operação se-

gura do reator. 0 cálculo teórico destas molas é bastante com

plexo, devido a vários fatores, entre eles: geometria tridi-

mensional, solicitação variável, deformações plásticas, con-

centração de tensões.

No presente trabalho, foram desenvolvidos estudos experimen-

tais através de técnica fotoelástica, para a análise das te£

soes nestas molas. A técnica empregada mostrou-se bastante £

dequada a análise do componente em questão.

A fim de que o método empregado possa ser avaliado em todo o

seu potencial, a Fotoeiasticidade é aqui apresentada em seus

múltiplos aspectos, isto i, problemas bidimensionais, conge

lamento de tensões e Fotoelasticidade por reflexão.

Pelos resultados obtidos pôde-se verificar que a Fotoelasti-

cidade é uma poderosa ferramenta para o analista de tensões,

com a qual multo poderá se beneficiar a Indústria nuclefer e

convencional.
1



ABSTRACT

The fuel assembly, in the core of the nuclear reactor, is

submitted to a system of forces (weight, buoyancy and hydrajj

lie lift-up) with a resultant oriented in the direction of

the coolant flow. To assure the assembly stability, under all

operation conditions of the nuclear reactor, a holding-down

device composed of four leaf springs is used.

The safeoperation of the reactor depends on the capacity of

such springs to support the maximum loads applied on them.

The strictly mathematical methods for stress analysis of these

springs are very complex, due to several factors such

as: tri-dimensional geometry, changing loading, plastic

strains and stress concentration.

In this dissertation, the stress analysis of these springs

was performed using the photoelastic method. This technique has

been proved to be adequate to the leaf spring analysis.

In order to permit the evaluation of the potentialities of the

employed method the Photoelasticity is described in its mul-

tiple purposes:. two-dimensional problems.stress frozen technique

and reflection photoelasticity.

The results obtained certify the role of the Photoelasticity,

as a powerful! tool to the stress analyst and to the nuclear

industry as well.



INTRODUÇÃO

O presente trabalho está dividido em quatro partes, compreen-

dendo revisão bibliográfica, exemplos de aplicação do método

fotoelãstico, análise de tensões era componente do elemento combustí-

vel e discussão e conclusão.

A parte correspondente a revisão bibliográfica ê constituTda

de oito itens . A seqüência adotada na exposição teve como

objetivo apresentar os princípios e métodos da Fotoelasticida^

de com o máximo de clareza e simplicidade, porém sem perda de

conteúdo. Assim é que, no item 1,faz-se uma rápida intro

dução ã Fotoelasticidade dentro de uma visão mais abrangente

dos diversos métodos existentes para a análise de tensões e

deformações; no item 2 faz-se uma revisão referente ao

cálculo de tensões e deformações segundo a Resistência dos Ma_

teriais. No item 3, correspondente ãs noções preliminares

de óptica, são apresentados conceitos essenciais ã compreen-

são da Fotoelasticidade tais como a polarização da luz, birre

fringência, interferência óptica, etc. No item 4 descre-

vem-se os polariscõpios plano e circular os quais constituem

o equipamento básico utilizado na Fotoelasticidade, isto é, o

polariscópio de transmissão e o polariscópio de reflexão.

Os itens seguintes são dedicados ã descrição das princi-

pais técnicas utilizadas na Fotoelasticidade. No Item 5

são apresentados os princTpios básicos da técnica fotoelasti-



ca. Descreve-se inicialmente a formação do padrão isocromãti-

co e das isõclinas para problemas bidimensionais, pois uma

vez compreendidos °stes aspectos, as outras técnicas emprega-

das na Fotoeiasticidade passam a ser uma simples transição.Es^

ta discussão inicial da formação de isóclinas e isocromaticas

ê feita para o caso de emprego de luz monocromática, discutir^

do-se em seguida o emprego de luz branca. Neste item são

apresentadas também, a medida de ordem de franja fracionária e a

interpretação dos dados obtidos. Optou-se por apresentar a de_

terminação dos valores individuais das tensões principais em

item a parte,devido ã importância de tal assunto para a defi-

nição precisa do estado de tensão em um ponto. Os itens 6,

7 e 8 são destinados ã apresentação da fotoeiasticidade dinâ-

mica, fotoeiasticidade tridimensional e método do recobrimen-

to fotoelãstico, respectivamente.

Cumpre observar que nesta apresentação da técnica fotoelãsti-

ca, deo-se maior ênfase ao método do recobrimento fotoelãstico

e separação das tensões principais por incidência oblíqua,ju^

tamente porter sido este o método empregado no estudo experi-

mental de que trata este trabalho. Uma vez que tal método independe

da utilização de modelos transparentes (ao contrário da Foto-

eiasticidade por transmissão), a análise de semelhança entre

modelo e protótipo não sera tratada em detalhes neste traba-

lho.

Na segunda parte apresentam-se alguns exemplos de aplicação da

Fotoeiasticidade por reflexão. Descrevem-se inicialmente os

materials e métodos empregados, colocando-se em seguida os re



sultados obtidos para os seguintes problemas:

- viga de alumínio engastada em uma extremidade e sujeita a

carga concentrada na extremidade livre;

- viga de alumínio biapoiada com carga concentrada aplicada no

meio do vão;

- disco de plástico submetido a duas cargas de compressão

cadas diametralmente.

- anel de plástico submetido a duas cargas de compressão ^

cadas diametralmente.

Com a análise destes problemas pretendia-se obter o domínio

das práticas laboratoriais pertinentes ã Fotoelasticidade por

reflexão. A validade dos resultados obtidos foi avaliada a

partir da comparação destes com aqueles previstos por diver-

sos estudos teóricos e experimentais já realizados.

Na terceira parte, apresenta-se a análise de tensões feita p£

ra o componente do elemento combustível (mola em lâmina que

prende o elemento combustível ao vaso do reator nuclear).

Na quarta parte são discutidos os resultados obtidos para os

diversos ensaios realizados.

Visando a continuidade do texto, sua melhor compreensão e tam

bem a fixação de conceitos, foram elaborados quatro apêndices

compreendendo:

- formulário básico relativo a tensões e deformações;

- definição de lugares geométricos;

- cálculo dos coeficientes A, B e D utilizados na separação



das tensões principais por incidência oblíqua;

- aplicação da Teoria da Elasticidade e Resistência dos Mate-

riais aos problemas relacionados na segunda parte.

Para a compreensão do texto, considera-se útil observar que a

notação utilizada procurou seguir aquela de maior divulgação

nos diversos textos existentes a respeito da Fotoelasticidade,

tentando-se ao máximo evitar todo tipo de ambigüidade. Também

em relação ãs equações e referências bibliográficas, estas fo

ram numeradas segundo a ordem em que aparecem no texto*.

0 presente trabalho objetivou não apenas

a análise de tensões dos problemas citados através da Fotoe-

lasticidade, mas procurou também reunir o material disponível

a respeito de tal assunto e sistematizar a metodologia empre-

gada nesta técnica experimental. Julgou-se que desta maneira

as grandes vantagens da Fotoelasticidade poderiam ser facil-

mente identificadas,o que poderá vir a contribuir para sua

maior emelhor utilização em várias áreas, com especial interes_

se na indústria nuclear.

* As unidades de medida, adotadas neste trabalho, foram aque-

las que mais se adequavam ã bibliografia consultada e aos

equipamentos e materiais empregados.



1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1 ANALISE DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES

1.1.1 Métodos Utilizados na Análise de Tensões /1/

Um dos grandes problemas existentes para a Engenharia é a

obtenção das relações entre as cargas aplicadas a um co£

po não rígido e as solicitações internas (ou tensões) e defo£

mações resultantes em tal corpo. Ha vários séculos, os cien-

tistas vêm estudando o problema da capacidade de carga de ele

mentos de estruturas e de máquinas e a análise matemática das

tensões e deformações produzidas pelas cargas aplicadas.

Hoje,dispõe-se de várias técnicas teóricas e experimentais pa-

ra a abordagem de tais problemas. Embora as limitações perti-

nentes ã "Resistência dos Materiais" tenham sido superadas em

muito pelo "Método dos Elementos Finitos" e também pela "Teo-

ria da Elasticidade", alguns problemas ainda permanecem de d^

fTcil solução analítica, tais como o comportamento resultante

da interação de diferentes peças, comportamento plástico do

material, geometria tridimensional, etc.

Diante de tais dificuldades, durante muito tempo utilizaram-se

coeficientes de segurança bastante grandes e também regras em

pTricas obtidas a partir de experiênciass anteriores. 0 pro-

gresso da técnica, a necessidade de limitar o emprego de mate-

riais por questões econômicas e também o maior rigor no deseçn

penho das máquinas, impuseram a ut1lização, numa escala cada

vez maior, dos processos de verificação experimental. Diferen-



tes ciências e técnicas foram assim desenvolvidas vindo a

constituir a "Análise Experimental de Tensões", cujos resulta-

dos tornam-se cada dia mais precisos, permitindo ao engenhei-

ro o desenvolvimento de projetos conforme os requisitos de s£

gurança, exeqüibilidade, durabilidade e economicidade. A aná-

lise experimental de tensões e hoje uma ferramenta indispensã

vel para o projetista de máquinas e estruturas.

1.1.2 Métodos Experimentais IM

As tensões não podem ser medidas diretamente. Por conseguinte,

para a obtenção destas grandezas em uma estrutura, por métodos e)t

perimentais, é necessário:

- construir um modelo tal que outro fenômeno físico possa ser

medido, isto ê, obtendo-se uma distribuição geométrica aná-

loga ao fenômeno das tensões. São os métodos analógicos.Ou;

- medir diretamente as deformações na estrutura ou em um mode

Io que a represente e em seguida calcular as tensões pelas

relações entre tensão e deformação. Estes são os métodos ex̂

tensométricos.

1.1.2.1 Os métodos extensométricos /1/

A medida de uma deformação pode ser obtida diretamente, tomando-se

uma referência entre dois pontos emedindo-se a variação da

distância entre os mesmos.Estes são os métodos diretos da ex-

tensoroetria mecânica.

Pode-se igualmente l i g a r ã estrutura um disposit ivo ta l 'que,



sofrendo a mesma deformação, conduza a um fenômeno físico

mensurável. Estes são os métodos indiretos. Entre os fenôme-

nos físicos provocados pelas deformações estão:

- ruptura de revestimentos frágeis (verniz frágil);

- efeito da birrefringencia acidental sobre os materiais trans^

parentes (Fotoelasticidade);

- efeito óptico das franjas devido ã superposição de duas ma-

lhas finas (Moiré);

- variação da resistência elétrica de um fio fino sob efeito

de deformações (extensõmetros elétricos).

Estes métodos são de grande importância tanto pela sua preci-

são quanto pelo número de suas aplicações e são descritos na

referência /1/. No presente trabalho será apresentada em detalhes

a técnica fotoelástica.

1.1.3 A Fotoelasticidade

1.1.3.1 Generalidades /2/

A Fotoelasticidade é uma técnica experimental para análise de

tensões e deformações, particularmente útil para elementos que

possuem geometria ou carregamento compliçado,ou ambos.

0 nome Fotoelasticidade reflete a natureza deste método expe-

rimental: foto significa o uso de raios luminosos e técnicas

ópticas, enquanto que elasticidade representa o estudo de

tensões e deformações em corpos elásticos (através da técnica



do recobrimento fotoelãstico, o domTnio da Fotoelasti^

cidade pode ser estendido também para os corpos inelãsticos).

1.1.3.2 Histórico /3/

0 efeito fotoelástico foi observado pela primeira vez por

David Brewster, em 1816. Embora ele tenha apresentado um reU

tório sugerindo a possibilidade da determinação experimental

de tensões a partir da observação de modelos estruturais trans

parentes, a aplicação do método fotoelãstico não tinha sido feita

até o inicio deste século.

A Fotoelasticidade teve um grande desenvolvimento nas primeiras dê

cadas do século XX. Para isso concorreram os trabalhos de Coker e

Filon na Inglaterra, de Foppl na Alemanha e de Frocht nos Es-

tados Unidos.

A história da Fotoelasticidade,a partir de 1930, tem apresenta

do altos e baixos.

Por volta de 1930, a Fotoelasticidade era considerada o melhor

método disponível para a análise experimental de tensões. A

atenção estava direcionada para o melhoramento da aparelhagem

óptica (polariscópío e acessórios), desenvolvimento de melho-

res materiais para os modelos e a solução de muitos problemas

bidimensionais.

Durante a década de 40, a Fotoelasticidade não recebeu a ateii

ção que estava acostumada a receber desde o seu aparecimento,

principalmente devido ao grande Interesse pelos extensômetros

elétricos utilizados para a medida de deformações e introduzidos em 1941.
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Entretanto, os trabalhos de pesquisa em Fotoeiasticidade pros^

seguiram, melhorando e estendendo a aplicação do método, priji

cipalmente no estudo de modelos tridimensionais. Os trabalhos

mais importantes neste período são de G. Oppel, M. Hetenyi,

D.C. Drucker, R.D. Miridlin e M.M. Frocht.

A partir dai, o me >do fotoelãstico foi ampliado em muitas

áreas. Aplicando os princípios sugeridos por Mesnager em 1930,

Zandman e Drucker obtiveram sucesso na aplicação de recobri-

me n to fotoelástico ^ara o estudo de deformações na superfí-

cie de estruturas. 6.Gerard e A.C. Gilbert estenderam o méto-

do fotoelástico para o estudo de tensões térmicas. Outros peŝ

quisadores combinaram técnicas fotográficas para altas veloci^

dades com o método fotoelástico para o estudo das tensões or^

undas de carregamento dinâmico.

1.1.3.3 Vantagens da Fotoeiasticidade /2/

Enquanto que as vantagens das soluções experimentais para pro

blemas elásticos, estáticos e bidimensionais estão largamen-

te superadas pelos métodos analíticos, problemas envolvendo

geometria tridimensional, montagens de múltiplos componentes,

carregamento dinâmico e materiais com comportamento inelãsti-

co são mais facilmente tratados pelos métodos experimentais.

A Fotoeiasticidade é largamente utilizada em problemas nos

quais se requer informações sobre tensões e deformações para

extensas regiões da estrutura. Ela fornece evidencia quantity

tiva das áreas com tensões elevadas e concentração de tensões

na superfície e em pontos Interiores;e de Igual importância,

11



indica as áreas de pequenas tensões onde o material estrutural

está utilizado de forma ineficiente. Também é importante obser

var que a Fotoeiasticidade, através da técnica de "congelamen-

to de tensões", é o único método experimental disponível para

a determinação das tensões no interior de um corpo.

1.1.3.4 Técnicas utilizadas na Fotoeiasticidade /4/

Útil izam-sebasicamente três técnicas na Fotoeiasticidade. São

elas:

1 - modelos fotoelásticos utilizando a Fotoeiasticidade por

transmissão;

2 - modelos tridimensionais usando o método do congelamento

das tensões e a Fotoeiasticidade por transmissão;

3 - recobrimento fotoelãstico em componentes reais, utilizando

a Fotoeiasticidade por reflexão.

1.2 TENSÕES E DEFORMAÇÕES

1.2.1 Tensões em UP Ponto

1.2.1.1 Estado simples de tensão /5/

A palavra tensão significa força por unidade de área. Com mais

precisão, a tensão em um ponto P de uma superfície limitada AA

e definida pela expressão

lim ^ ,
AA*0 AA
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onde AF í o incremento de força sobre a área AA ao redor de

tal ponto. A tensão o pode ser decomposta em tensões normais e tangen-

ciais que são, respectivamente, perpendicular e paralela a su-

perfície AA. A componente normal pode ser uma tensão de tração

ou de compressão.

A Figura 1(a) mostra um elemento de espessura t , sujeito a uma

tensão de tração simples <?x . Sobre um plano inclinado A-A, de-

terminado por um ângulo 6 (considerado positivo no sentido an-

t i -horar io ) , a tensão o dá origem a uma tensão normal oQ e ou-

tra tangencial T O .

A fim de que sejam obtidas expressões para as tensões o e x 6 ,

considere-se a parte esquerda do elemento, limitada pelo plano

A-A. Fazendo-se o comprimento da seção definida pelo ângulo 6

igual ã unidade, as forças que atuam sobre esta seção serão

Cg.teTg.tou ox-t.cos 9 (Figura 1 (b ) ) . Pelo triângulo de for-

ças que aparece na Figura 1 ( c ) , deduz-se que:

ofi.t = c^.t.cos e.cos e , ou seja,

oe * ox.cos4 e ; (1)

e também que:

T . . t • o .t.cos e.sen e, isto e,

o
Te - - í . sen 2 e . (2)
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(b)

Figura I '. (a ) Estado simples de tensão.

(b) Tensão normal e tangenciol.

(c) Equilíbrio das forças para a seção A-A.

Y
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1*2.1.2 Estado de cisalhamento simples /5/

Diz-se que um elemento está submetido a um estado de cisalha-

mento simples, quando atuam sobre ele apenas tensões de cort..

Sendo t a espessura do elemento, pela Figura 2(a), pode-se ver

que:

- para que haja equilíbrio das forças horizontais

T.at = T , ati ou seja, x. = x, ;

- para que haja equilíbrio das forças verticais

x^bt = x^bt , ou seja, T 2
 s T4 •

- os momentos em relação a um ponto qualquer devem ser nulos.

Tomando-se os momentos das forças em relação ao ponto 0 tem-se:

t| at b s i£ bt a, ou seja, T* = T 2 ,

donde conclui-se que

T1 " T 2 S T 3 *U'

15



(b) (c)

FIGURA 2(a) Estado simples de cisalhamento,

(b) Corte positivo, (c) corte negativo.

As tensões que atuam sobre as faces horizontais serão designa_

das por T „ e as que atuam sobre as faces verticais por x .

De acordo com esta notação, a expressão anterior pode ser es-

crita como:

Txy = Tyx.

Esta expressão diz que as tensões de corte em faces perpendi-

culares são iguais. De acordo com a equação dos momentos, de_

duz-se também que as direções das tensões tangenciais são tais

que as flechas representativas das mesmas convergem ou diver-

gem para uma diagonal. A diagonal para a qual convergem as

tensões é denominada diagonal de corte (Figura 2 (b,c)).
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1.2.1.3 Estado plano de tensão /6 /

Chama-se estado plano de tensão, ao sistema de tensões que cori

siste exclusivamente de tensões normais o ea e tangenciais
* y

Txy e Tyx*

A Figura 3(a) mostra um elemento de espessura t , sujei to a um

estado plano de tensão.

Figuro 3 '. (a) - Estado plano de tensão.

(b) - Equilíbrio dos forças na seção A-A.

Para o calculo das tensões que atuam sobre um plano qualquer

A-A, considera-se o comprimento da seção A-A igual ã unidade.

Fazendo-se o equil íbrio das forças na direção de N,tem-se que
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0Q.t = ox.dy.t.cos 9 + o dx.t.sen 8 +x .dy.t.sen 9 + T .dx.t.cos 9.

Como dy = cos 6, dx = sen 8 e sen 26 = 2 sen 9. cos 6,

então, °Q = G .cos2 8 + o sen2 6+ T .sen 2 8. (3)

Mas, sen2 8 = - (1-cos 26) e cos2 8 = - (1+cos 28),

2 2

Sc+Ov ax"cv
portanto: % = + cos 2 8 + T sen 2 9. (4)

2 2

Fazendo-se o equi lTbr io das forças na direção de A-A,tem-se que

TQ.t =-ox.t.dy sen 6 • o t.dx cos e - T .t.dx.sen 8 4 T t.dy.cos 8

Tfl =-ow.cos 8.sen 8 • o sen 8.cos 8 - T .sen2 8 +x .cos2 9

( Px-°v)
T e i - 3- sen 29 • t^ y cos 29. (5)

1.2.1.4 Tensões p r i n c i p a i s . Magnitude e orientação / 6 /

Para que os valores máximo e mínimo das te.isões normais se-

jam encontrados i necessário que a derivada primeira de ou em relação

a $ seja nula; a partir da equação (4) obtém-se:

— * - ( o -<J ) sen 28 + T COS 26 * 0 ,

de

cujas soluções são os valores de 91 dados por

tg 2 81 - -M-. (6)

V °y

Os ângulos 61 determinam dois planos perpendiculares entre si,

nos quais as tensões terão um valor máximo ou mTnimo. Estas

tensões são denominadas tensões principais e os planos

nidos por e1 planos principais.
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A Figura 4 apresenta uma interpretação gráfica da equação 6,

Dela obtém-se:

sen 2 8.. = - xy_

/d
2

[±(OX-Cy)]«

1/2 K-qJ
cos 2 8. = Í — x I—

H/2(o -o

Ffguro* 4'. Interpretação grafico da equação (6).

Levando-se estes valores I equação 4,obtém-se:
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onde a tensão maxima e:

o o
x+y . 7 r i / . .« m XT * (7)

°í '" ' ' - " x y" xy
2 2

e a tensão mínima i:

°»+ °.,X y / r 1 # _ _ \ - | * . _ , /gj
°2 = "~ " ' •• *~x "y'

J ' * xy

Substituindo-se na equação (4), um dos valores de 6^, calcula^

do na equação (6), pode-se determinar qual das tensões princi_

pais corresponde a esse valor de 6. 0 outro, evidentemente,cor

responde ao plano perpendicular ao anterior.

Substituindo-se os valores de sen 2 6. e cos 2 8. na equação

5, verifica-se facilmente que nos planos principais a tensão

de cisalhamento é nula.

1.2.1.5 Tensão de cisalhamento máxima /6/

Para determinar a tensão máxima de cisalhamento tem-se:

5«— =-(ov-ou) cos 26 - 2xyi# sen 26
de

Os valores de 6, que correspondem aos planos de cisalhamento

máximo, são as soluções da seguinte equação:

t g 2 e, - - ( x" y ; (9)
2Txy
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Na Figura 5 apresenta-se una interpretação gráfica da equação

9. Dessa obtém-se:

sen 2ej

cos 2 e ; ' -

L W% « y / J x y

2

Levando-se esses valores S equação 5, tem-se:

max T xy Z '
(10)

B i y

Figuro SI Interpretação gráfica da equação (9) .

ei -
2
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Das equações (6) e (9), resulta que tg2e.. tg2e. = -1, istoê,

os ângulos 2 e. e 2 8. diferem, entre si, de 90°; os ângulos

6- e 6- diferem, entre si, de 45°. Os planos de cisalhamento
' J

máximo são bissetores dos planos principais.

Substituindo sen 2 6. e cos 2 6. na equação (4), tem-se:
J J

2

Esta é a tensão normal que atua nos planos de cisalhamento mã

x i mo.

1.2.1.6 Circulo de Mohr para as tensões /5/

0 circulo de Mohr e uma representação gráfica que permite ob-

ter as relações entre as tensões em um ponto para distintos

valores de e.

a) Traçado do circulo de Nohr, dados Oj e o2.

A partir de um ponto qualquer 0, sobre uma reta horizontal,

traçam-se segmentos 0A e 0B iguais respectivamente a o1 e

o2, nas direções correspondentes aos sinais destas tensões

(Figura 6). Estas tensões são traçadas â direita de 0 caso

sejam de tração, ou positivas, e ã esquerda se forem de

compressão, ou negativas. Com centro em C, ponto médio de

AB, é traçado um círculo de raio CA.

Para se encontrar as tensões que atuam sobre um plano ^

quer A-A, cuja normal forma um ângulo 6 com a tensão

oj, traça-se um ângulo ACO Igual a 26 e determina-se a pro
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Figuro 6 '. Troçado do círculo de "Mohr", dodos C7 e Gi
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jecão D1 do ponto D (Figura 6). Os segmentos OD' e DD' re

presentam as tensões cQ eie, respectivamente, pois da Figu-

ra 6 obtem-se que:

OD1 = OC+CA cos 29 = -L±-± + *~ c cos 29 = oQ (12)
2 2

e

DD1 = -^-^ sen 2 9= T e , (13)

que são os valores dados pelas equações (3) e (4) respect^

vãmente, quando nelas são substituídos os valores de ox e

o pelas tensões principais.

b) Traçado do circulo de Mohr dados c , o e x
x y xy

A determinação das tensões principais, no caso geral de

um sistema plano de tensões, pode ser feita pelo circulo

de Mohr.

A partir do ponto 0, situado sobre uma reta horizontal,tra

çam-se segmentos OD' e 0E' iguais respectivamente a o x e

a em direções correspondentes ao sinal de tais tensões (Fi-

gura 7). Do ponto D' (extremo de o ) traça-se um segmento

D' D igual a tensão tangencial T em direção normal a ox,
xy

para cima se o esforço de corte for positivo e para baixo

se negativo, obtendo-se o ponto D. Obtém-se o ponto médio

C de D'E'. 0 segmento CD ê o raio do circulo de Mohr, 0A

e OB são as tensões principais. 0 angu'o D'CD é o dobro

do ângulo 6j que define a tensão principal máxima o : Es-

te ângulo i medido em sentido anti-horário a partir do eixo o.
24



Figuro 7'. Troçodo do círculo de Mohr, dados 0 7 , CTy e Bxy.
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Esta construção fornece as direções de oj e ĉ .

1.2.1.7 Relações entre as tensões obtidas pelo circulo de

Hohr (Ver Figura 6) /5/

1 - Se um elemento está* sujeito somente a tensões normais, i£

to é, se as faces do mesmo não estão sujeitas a tensões

de corte, os únicos planos isentos de tais tensões são as

faces externas de tal elemento ou planos paralelos a elas.

Os planos não sujeitos a tensões tangenciais são denomina^

dos planos principais e as tensões normais que atuam so-

bre eles, tensões principais.

2 - As tensões principais a* e o^ »ão, respectivamente,a maior

e a menor de todas as tensões normais que atuam sobre o

elemento, pois a projeção D1 está sempre entre os pontos

B e A. A tensão cujo valor algibrico i máximo, se repre-

senta pOr Oy

3 - As tensões tangenciais que atuam sobre planos Mutuamente

perpendiculares, são numericamente iguais pois EE' = DD'e

EE' representa a tensão de corte que atua sobre um plano

que forma ângulo reto com aquele sobre o qual atua a ten-

são DD'.

4 - A soma das tensões normais que atuam sobre dois planos per_

pendiculares é constante, pois

OE1 + OD1 - 20C

e denominando oe* a tensão normal perpendicular a o

tem-se:
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V °6 = o, + c2 . (14)

5 -

6 -

Das duas tensões oQ e o ' a que forma um ângulo agudo me-

nor com a direção de oi é a algebricamente maior.

A tensão máxima de cisalhamento é igual ao raio do círcu-

lo de Mohr e atua sobre planos inclinados de 45° em rela_

ção ãs tensões principais; sendo dada por

* * .

1 (15>

7 - As tensões normais o. que atuam sobre os planos de máximo

esforço de corte são iguais, e são dadas pela semi-soma

das tensões principais, isto ê:

oi = OC =
a U ° 2 (16)

8 - As tensões que atuam sobre planos conjugados, tais como

A-A e A'~A' (Figura 8), são iguais em modulo*

07

Figuro 8 ' . Plonos conjugodos AA e A'A" e os tensões correspondentes.
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9 - Quando as tensões principais são iguais entre si, o raio

do circulo de Mohr se anula, o que quer dizer que as ten-

sões de corte são nulas em todos os planos e as tensões

normais são iguais em todas as direções. Tal ponto se ch£

ma ponto isotrÕpico. Os pontos isotrõpicos apresentam es-

pecial interesse na Fotoelasticidade.

10- Quando as tensões principais são de mesma magnitude, mas

de sinal contrário, o valor numérico da tensão de corte

máxima ê igual ao valor numérico de cada uma das tensões

principais.

1.2.2 Deformações em um Ponto

1.2.2.1 Deformação linear e angular. Deformação

normal simples /5/

Existem dois tipos de deformações geométricas básicas: a va-

riação de comprimento segundo uma reta e a variação angular

segundo um ângulo dado. A variação de comprimento por unidade

de comprimento original de uma linha reta, se define como de-

formação linear. Mais exatamente, a deformação linear

em um ponto P de um segmento inicialmente igual a AL

é definida pela expressão:

e -
11m Aó

AL*O AL

na qual Aô é a variaçro de comprimento do segmento dado. A d£

formação linear é adimensional.
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A variação angular de um ângulo reto i denominada deformação

angular {y). Quando um retângulo se deforma de tal maneira

que mudam apenas os seus ângulos, diz-se que ele está submetido a

uma deformação angular simples.

0 tipo de deformação uniforme e (Figura 9) e denominado de-

formação normal simples. Em tal deformação cada segmento, ou

fibra, paralela ã deformação, muda seu comprimento proporcio

na1 mente ao original. Assim, uma fibra de X unidades de com-

primento antes da deformação, adquire um novo comprimento X',

sendo dado por

donde

X1 = X (1+ ex ) ,

X =
X'

*
<

0

c

V
• "Xo / •

/ IB

•y

/v/ \

>
>

-*• X

• e*

Figuro 9 : Deformação normal simples.
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Em tal deformação, as retas permanecem retas. Seja AB uma re-

ta arbitraria (Figura 9) e 0 o ponto de interseção desta reta

com o prolongamento da borda transversal esquerda, que pode ser tomada como

eixo de referência. A equação da reta AB é:

y = mX ,

donde

y = —2!- X1 * m'X1 .

A reta AB permanece reta, mudando apenas sua inclinação. Esta incli-

nação diminui

do é negativa.

nação diminui quando a deformação e e positiva e cresce

1.2.2.2 Deformação linear devido a uma deformação

normal simples. /5/

Seja a reta AB, determinada pelo angulo e, medido a partir da

direção de e x e em direção a AB, considerado positivo quando

medido em sentido anti-horário e negativo em caso contrário

(Figura 9).

Seja (Figura 10), a reta AB, que depois de deformada,passa a

A'B1. A deformação segundo a direção da reta AB será determi-

nada a seguir.

Na Figura 10, e deslocamento relativo entre os pontos B e A,

na direção de t- é devido ã di1

tos X. e X e, por conseguinte

na direção de t- é devido ã diferença BC entre:os comprimen-
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dó = BC.ex . (17)

Donde sé deduz que dr , variação de comprimento de r = AB, é:

dr s dó.cos e = BC.e .cos 8

e, por conseguinte, a deformação e i definida por

dr _ BCex.cos 6

r (BC/cos e)
ex.cos

2 6 . (18)

*• € «

Figuro IO : Determinoçâo do deformação l inear de uma reto

arbitrdrio AB, produzido por uma deformação normal simples.
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Em função do ângulo complementar 0 ' , tem-se

6 ' .

Superpondo-se os efeitos causados pela ação simultânea de du-

as deformações perpendiculares entre s i , e e e , então:
x y

E * + e v ex"cv
ee = ex.cos2 6 + e .sen2 6 = ——*• + ^ cos 2 6 . (19)

1.2.2.3 Deformação 1inear devido a uma deformação

angular simples / 5 /

A Figura 11 mostra um elemento sujeito a uma deformação an-

gular simples Yy v> A diagonal que passa pelos ângulos agu-
xy

dos B' e D é denominada diagonal de deformação angular. .Quan

do esta diagonal passa pelo primeiro quadrante de um sistema

de coordenadas paralelo aos lados do elemento e cuja origem

está em seu centro, a deformação angular é positiva.
Admitindo que y i muito pequeno, entãoxy

BB' * AA1 - AD.tSY * AD.YXV ,
xy J

ár « BB1.cos e « AD.Y v v.cos e,
xy

portanto

dr AD.y .cos 6 Y - V
ee . HI . *2 . _££ sen 26. (20)

r AD/sen 6 2
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TT—^B'

Figura I I *. Determinaçoo da deformação l inear devido a umo

deformação angular simples.

Uma deformação angular posit iva y causa uma deformação l i
x y —

néar positiva ee se 8 i menor que 90° e negativa se « é maior.
Se um elemento está sujeito S ação simultânea de e , e e Y ,

x y xy
a deformação l inear resultante e f i , segundo o pr inc ip io

o

de superposição, é dada por

+ £y.sen*e + . sen 2e, (21)

cos sen (22)

Derivando e igualando a zero, tem-se:
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tg 28. * -&- • (23)

A equação (23) fornece duas direções que levadas ã equação

(22) conduzirá aos valores das deformações nãxina e mínima ,d£

nominadas deformações principais e representadas por c. e e.,

respectivamente. Assim, tem-se que:

<24>

2 - i Cex+ey - / ( V £
y
) 2 + Y'xy 3 • (25)

No caso particular em que Y - 0 resulta
*y

1.2.2.4 Deformação angular devido a uma deformação nor-

mal simples e a uma deformação angular, simples /5/

Seja o ângulo reto DEF (Figura 12) para o qual será determina

da a variação que sofre este angulo, isto i, a deformação &n

guiar y , devido ã deformação linear c . Segundo a equação

(17):

HF1 « dó « KF.ex.

No ponto E 1, para z% positiva, de é negativo e de' positivo. m
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Portanto

r.dô = - KF.ex.sen e,

KF.ev.sen9 KF.esene ey.sen 29
de = - = = —

r KF/cos 6 2

Por analogia, e lembrando que de' ê positiva

ev.sen 26' ev.sen 26
de' = - — = —

e por definição yQ - de' - d e ;

logo Y 6 » e X '
s e n 2 e#

DaT deduz-se que os ângulos inicialmente retos DEF e EFG -au-

mentam e diminuem respectivamente, em um mesmo ângulo y e «
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Figuro 12 '. Determinação da deformação angular produzida por

uma deformação normal simples.

A deformação angular devido ã ação simultânea de e e c é:
A Jr

Ye = (ex-e ) . sen 2 e , (27)

pois uma c positiva produz uma deformação angular em E de

sinal oposto a e .

Em função das deformações principais e- e e 2, tem-se

-c9).sen 26
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e, por conseguinte, a deformação máxima Y - é dada por
iliaX

ocorrendo em um elemento cujas faces estão inclinadas de 45°

em relação ã direção das tensões principais.

Da mesma maneira,pode-se demonstrar que a deformação angular

Y devido a Y V V é dada por
6 *y

YQ = - Y x y cos 2 e. (29)

1 ogo Yfi devido a ação simultânea de e , e ey ê:o x y xy

Ye « (%- e
y ) .sen 2 6 - Yxy-cos 2 e . (30)

1.2.2.5 CTrcuio de Mohr para as deformações /5/

As equações (22) e (30) escritas em função das deformações

principais são:

c, » -—- + -—^ cos 2 e e (31)
D

2 2

Ye - (
er e2 > sen 2 e« (32)

Estas equações definem um círculo, análogo ao de Mohr para as

tensões. A única diferença entre o cTrculo das tensões e das

deformações está no fato de que no caso das tensões, a ordena_

da representa a tensão de cisalhamento, enquanto que para o
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caso das deformações, representa Y x y / 2 , isto é, metade da de-

formação angular.

1.2.2.6 Relações entre as deformações /5/

Todas as relações entre deformações em um ponto, antes deter-

minadas de forma analítica, podem ser deduzidas diretamente,

através da observação do circulo de Mohr.

Figura 13 '. Circulo de Mohr paro as deformações.

1) Existe somente um par de planos perpendiculares que não so

frem deformações angulares, Isto é, que permanecem per-

pendiculares entre s i . São os denominados planos de deformações

principais. As deformações normais que atuam sobre estes
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planos são £. e £«•

2) As deformações normais £j e ^ sobre os planos principais

são, respectivamente, a maior e a menor de todas as defor-

mações normais no ponto considerado.

3) As deformações angulares de ângulos adjacentes são nume-

ricamente iguais, mas de sinais contrários, isto é, se um

ângulo de um elemento retangular aumenta, o adjacente dim±

nui correspondentemente. Portanto, um retângulo se deforma

dando origem a um rombõide.

4) A soma das deformações normais sobre dois planos, mutuamen-

te perpendiculares, tal como ocorre com a soma das tensões,

i constante, isto é

G1 + e2 * ex + e
y

5) Entre duas deformações CQ e e
e', a que forma um ângulo

do menor com a direção de e1 é a maior delas.

6) A deformação angular máxima ê igual ao diâmetro do cir-

culo das deformações, sendo produzida em planos que formam

ângulos de 45° com a direção de e^.

7) As deformações normais sobre os planos de deformação an-

gular máxima são iguais entre si, e Iguais ã semi-spma

das deformações principais. Assim, tem-se que
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Ei =-J—^ • (34)

8) As deformações que são produzidas em planos conjugados são

iguais.

9) Quando e» - Co, o raio do circulo de deformação é zero, o

que significa que a deformação angular é nula.

10) Quando e. - -e?» o raio do circulo das deformações é igual

a deformação principal, e a deformação angular máxima

i igual ao diâmetro, ou seja,

'max " i •

1.2.3 Relação Entre Tensões e Deformações

1.2.3.1 Lei de Hooke - Módulo de elasticidade /5/

Todos os corpos submetidos a uma tensão se deformam. A rela-

ção entre as deformações e as tensões são fundamentadas em uma

série de ensaios básicos tais como o de tração simples, com-

pressão simples e torção simples. A maioria das curvas tensão-

-deformação, são retas, numa faixa de tensões consi-

derável. Dentro de tal faixa, as tensões são proporcionais ãs

deformações, isto é:

Tensão/Deformação « const.
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A lei de proporcionalidade entre tensão e deformação i _

nada Lei de Hooke. Segundo a notação adotada para designar as

tensões simples, esta lei assim se expressa:

- = E e - = G,

e Y

para os casos de tração e corte, respectivamente, onde E é o

módulo de elasticidade do material (ou modulo de Young) e G ê

o módulo de elasticidade transversal.

1.2.3.2 Direção das tensões e deformações principais /5/

Seja um elemento em forma de paralelepTpedo retangular,em que

duas faces opostas estão sujeitas a uma tensão normal simples

o sendo o eixo X paralelo ã direção das tensões. A experiir»

cia mostra que os ângulos retos do paralelepTpedo não sofrem

deformação alguma, isto i, os planos sobre os quais não atuam

tensões de corte não estão sujeitos a deformações angulares.

Como estes planos estão sujeitos ãs tensões principais e os

planos que não sofrem deformações angulares estão submetidos a

deformações principais, deduz-se que as direções das tensões

principais, máxima e mínima, coincidem respectivamente com as

direções das deformações principais máxima e mínima, e também

que os planos de tensão tangencial máxima, coincidem com os

planos de deformação angular máxima, Isto e, a diagonal de

corte das tensões é paralela ã diagonal das deformações.
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1.2.3.3 Coeficiente de Poisson e expressão geral das

deformações /5/

A experiência demonstra que uma deformação linear, em uma

dada direção,e seguida por uma deformação semelhante de sinal

oposto, em uma direção lateral. Um alongamento na direção de X

produz uma contração segundo Y e Z. Assim as deformações e e

£ correspondentes a uma deformação e são dadas por:

o
e = e = -v — •
y z

E

A constante v ê denominada coeficiente de Poisson.

Observa-se também que:

- se um elemento está sujeito apenas a tensões tangenciais.en-

tão ele não sofrerá variação no comprimento de seus lados;

- o módulo de elasticidade para a tração é o mesmo para a com-

pressão;

- a deformação segundo uma direção dada» produzida pela ação

simultânea de um sistema de tensões é igual à soma das defo£

mações produzidas por cada uma das tensões, como se estas

atuassem separadamente; isto é, a deformação resultante obe-

dece a lei da superposição (desde que a soma dos efeitos não

ultrapasse o limite elástico do material).

Portanto, se um elemento esta sujeito a um sistema geral tridj^

mensioai de tensões °x» ° y
 e ° z

 e tensões de corte, as compo-

nentes das deformações lineares na direção do eixo .X não

sâo afetadas pelas tensões tangenciais e são respectivamente
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iguais a:

°x °y
ex1 = - • ex2 = - v ^ • ex3

e a deformação resultante será

ex = — " " íoy+°z) • (35)

E E

Analogamente

ey . ÜZ . 5L (ox+oz) (36)

E E

ez = — " * íox ̂ y * ' (37)

E E

No sistema de tensões bidimensionais, o_ = 0, então:

• i - * oy (38)
E E

^ - * ox (39)
E E

cz - - - (o x
+ o y ) * ( 4 0 )

E

Em função das tensões e deformações principais, as equações

teriores se transformam em:
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1 (o t - vo2 ) (41)

(42)

o2) . (43)

Resolvendo as equações (38) e (39) obtém-se:

— — (e x + ve y ) (44)

1-v2

ov ^- ( e v + ve x ) . (45)

1-v2

Resolvendo as equações (41) e (42) encontra-se:

(e1 + ve2) (46)
1-v2

( e 2 + v t j ) . (47)

1-v2

1.3 NOÇÕES PRELIMINARES DE ÓPTICA

Para a compreensão da Fotoeiasticidade, faz-se necessário a re

visão de alguns conceitos básicos, tais como a teoria ele-

tromagnética da onda luminosa de Maxwell, a polarização e re-

fração da luz, luz branca e luz monocromática, interferência
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óptica e o fenômeno da birrefrinaência, os quais serão apresenta^

dos a seguir.

1.3.1 Equação da Onda Luminosa / 4 /

Uma fonte de luz monocromática emite raios luminosos, com um

comprimento de onda A, que propaga com a velocidade da luz c.

Cada raio luminoso serã considerado composto por uma série de

ondas, onde cada uma pode ser representada pelo seu vetor campe elév

tricô, variando sinusoidal mente em função do tempo e de sua posição.Tal onda

representada na Figura 14 tem um comprimento de onda X, ampli-

tude A e se propaga com a velocidade c na direção z. Esta onda

pode ser descrita pela seguinte expressão:

a (t'.z) * A sen — (z-ct*). (48)

DE LUZ

Figuro 14'. Propagação da onda luminosa.
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Se a observação da onda i fixada em um determinado ponto ao

longo do eixo Z, a onda pode ser descrita como:

a (t1) = A sen ^JL et1 . (49)

Portanto, a amplitude luminosa em um ponto no eixo Z, pode ser

considerada como um vetor, cuja magnitude varia no tempo en-

tre os valores - A. Sendo o período(para um ciclo completo)

igual a x/c, a freqüência da luz i c/x.

A equação da onda luminosa pode também ser escrita em função

da freqüência angular da luz, assim:

a (O = A sen wt1, (50)

onde w = — c é a freqüência angular da luz.

1.3.2 Luz Ordinária e Luz Polarizada /5/

De acordo com a teoria ondulatõria, um raio de luz provenien-

te de uma fonte qualquer, como uma lâmpada incandescente, cor̂

siste de uma série de ondas transversais, de freqüência e or_[

entação variáveis, como pode ser visto na Figura 15, onde a

direção dos ralos ê perpendicular ao plano do papel e os raios

vetores 0A, denominados vetores luminosos, representam as am-

plitudes das ondas luminosas. Tais ondas vibram em diferentes

planos que passam todos pelo eixo de propagação. Esta situa-

ção i conhecida como luz ordinária ou luz não polarizada*. Ao
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processo de retificação ou orientação dos planos de vibração

dos raios luminosos denomina-se polarização.

Figura 15 '. Orientação dos vetores luminosos poro a luz não polarizada

1.3.3 Polarização Plana, Circular e ElTptica/5/

Polarização plana- Tem-se polarização plana quando as ondas lii

minosas vibram em planos paralelos, isto é, os vetores lumino-

sos são paralelos entre s i .

Polarização elTptica- Tem-se polarização el iptica quando os ve

tores luminosos mudam continuamente de amplitude e direção,com

seus extremos descrevendo uma trajetór ia elTptica.

Polarização circular- £ um caso particular de polarização e l i£

t i ca , no qual o movimento descrito pelos extremos dos raios ve

tores I circular. Os vetores luminosos mudam continuamente de

direção, mas a amplitude ê constante.
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( o )

Figura 16: Representação simbólico para:

(o) - Luz polarizada plana.

(b) - Luz polarizado circulormente.

(c ) - Luz polarizado elipticamente.
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1.3 .4 Luz Branca e Luz Monocromática /]/

A cor esta associada ao comprimento de onda X da rad iação em

um determinado meio. Luz monocromática é aquela que apresenta um único com

primento de onda, enquanto que a luz branca visível compreende todos os

comprimentos de onda e n t r e os va lores 0,7 e 0 ,4 y aproximada-

mente. As cores formam, na ordem decrescente de seus compr i -

mentos de onda um espectro passando progressivamente pelo v e r -

melho, a l a r a n j a d o , amare lo , ve rde , a z u l , roxo e v i o l e t a .

1 .3 .5 Refração / 4 /

Quando a luz passa de um meio para outro, a velocidade de pr£

pagação da onda i alterada. 0 índice de refração de uma subs-

tância em relação ao ar, n é definido como a razão entre a

velocidade da onda no ar, c_, e a velocidade na substância.c .
a s

Assim,

n r = c a / c s . (51)

Se uma onda luminosa passa do ar para um solide transparente,

sua velocidade diminui, mas ao deixar o sólido retornando ao

ar, volta a apresentar a sua velocidade original. A Figura ̂7a

mostra uma onda que se propaga através do ar e a Figura 17b,

mostra a mesma onda com um solido transparente na trajetória.

A redução da velocidade da luz causa uma redução em seu com-

primento de onda, durante o percurso dentro da substância. E_s

te fato dá origem a uma mudança de fase. 0 tempo gasto para a onda

da Fieura 17a percorrei* a distancia t + 6 i igual ao tempo ' pa-t
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ra que a onda da Figura 17b atravesse a espessura do sólido,

Assim:

£±$« ^- ou 6 - (-5. - 1) t .
c c c
a s s

Como nr *
 c

a/
cs» então:

ó = (VU t • (52)

' vy w \7
(a)

(b)

Figura 17 : Atraso dptico devido % interposição de material transparen-
te na trajetória da onda luminosa.
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1.3.6 Birrefringência /4/

Alguns materiais naturais ou sintéticos» refratam a luz de for

ma distinta em relação a dois eixos perpendiculares. Os mâ

teriais que se comportam desta maneira são conhecidos como ma-

teriais birrefringentes.

A Figura 18 mostra um disco constituído de material birrefriin-

gente, onde os dois eixos de refração são denominados 1 e2, n.

e n_ são os índices de refração e c1 e c^ são as velocidades

de transmissão da luz ao longo destes eixos, respectivamente.

Se n_ > n., então c. > c»; o eixo 1 ê denominado "eixo rápido"

e o eixo 2 denominado "eixo lento". Se a luz incidente está po

larizada na direção de um dos dois eixos* a luz emergirá pola-

rizada como antes, mas com um atraso de (n.-1)t ou (n.-Dt. Se

n^ > n., a defasagem será tal que 62 > 51*

Se o plano de polarização da luz incidente não coincide com os

eixos 1 ou 2, a forma da luz emergente é complexa, uma vez que

parte da onda é atrasada ao longo do "eixo rápido" e parte ao

longo do "eixo lento".

0 fenômeno descrito e conhecido como dupla refração ou birre_

fringência, e l o mesmo exibido por certos cristais ópticos em

estado natural. Assim esta é chamada de natural para contrastar

com aquela apresentada pelos corpos deformados, dita artifio

ai ou acidental. Na Fotoelasticidade, a dupla refração é con-

trolada pelo estado de tensão ou de deformação em cada ponto

no corpo, como será descrito no item 1.5.1.
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1.3.7 Interferência Óptica /T/,/2/

Como será visto mais adiante, o padrão fotoelãstico é obtido

a partir de um fenômeno de interferência óptica, que se da dê

vido ã composição vetorial de ondas luminosas. Não pode ocor-

rer interferência entre dois comprimentos de onda diferentes.

Mesmo entre dois raios provenientes de uma mesma fonte mono-

cromática, mas de pontos ou de instantes diferentes, não pode

haver interferência; isto ê, para que haja interferência, as

ondas luminosas devem ser coerentes e estar polarizadas no

mesmo plano. A interferência apenas ocorre entre duas compo-

nentes oriundas de uma mesma origem, mesmo que o raio lumino-

so passe simultaneamente por caminhos diferentes ou se propa-

gue segundo diversas componentes de velocidades distintas.

1.4 APARELHOS UTILIZADOS PARA A POLARIZAÇÃO DA LUZ

Uma das questões fundamentais para a técnica fotoelástica é a

utilização de elementos que polarizam a luz (polarizadores).

Diversas são as maneiras existentes para a obtenção de luz p£

larizada. Para um estudo destas questões,que não estão dentro

do objetivo deste trabalho, deixa-se como indicação bibliográ-

fica as referências /5/e/7/. No presente trabalho será descry

to como os diversos elementos polarizadores são utilizados no

equipamento fotoelãstico básico (polariscópio). Também será

feita a análise da maneira pela qual a luz e transmitida atr£

ves destes componentes.
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A seguir descreve-se o polariscopio plano e o polariscõpio cir

cuiar.

1.4.1 Polariscõpio Plano / 5 /

0 polariscõpio plano e constituído de dois elementos polariza^

dores, cujos eixos de polarização são perpendiculares entre s i , i £

to è*, estão cruzados. 0 elemento poiarizador que está mais

próximo da fonte luminosa recebe o nome de polarizador, e o

outro, analisador. A região situada entre o polarizador e o

analisador é denominada campo do polariscõpio. Tal configura-

ção não permite a transmissão da luz através desta montagem.

No item 1.5.2 apresenta-se como a luz ê transmitida através de

um polariscõpio plano,quando um material birrefringente ê inse^

rido em seu campo.

FONTE DC LUZ NÃO POLkRIZM»

LARIZADOft

/ / /

/ / 7
/ J / " « « P0LMIZ40O RETILINEAMENTE

MAUt/UOM

Figuro 19. Poloritco'pio plono.
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1.4.2 PoiariscÕpio Circular

1.4.2.1 Elementos que compõem o poiariscõpio circular /3,4/

Se forem inseridas duas lâminas de quarto de onda no campo de

um polariscõpio plano, obtém-se um poiariscopio circular.

As lâminas de quarto de onda são discos idênticos de material

birrefringente, com eixos de birrefringencia separados de 90°.A

espessura destes discos é ajustada de tal maneira que, em ca-

da disco,uma componente da luz transmitida é atrasada em rela^

ção ã outra de um quarto de comprimento de onda, isto i, um

atraso angular de TT/2. AS lâminas de quarto de onda são inse-

i idas no campo de luz polarizada com seus eixos de birrefrin-

gencia fazendo um ângulo de 45° com o eixo do polarizador. D£

ve-se observar que a espessura desta lâmina ê ajustada para £

trasar uma freqüência específica da luz de um quarto de seu

comprimento de onda.

As características da lâmina de quarto de onda podem ser est£

belecidas recombinando-se as duas componentes que atravessam

tal lâmina. Sendo A a amplitude da onda luminosa incidenteíFi^

gura 20), cada componente terá amplitude igual a 0,707 A e

estarão defasadas de x/4 ao emergirem da lâmina de quarto de

onda. Estas ondas serão consideradas num determinado instante

e num ponto de referência arbitrário Z. ao longo da trajetó-

ria da luz (ver Figura 20). Seja a o ângulo que o vetor cor-

respondente aampl1tude final faz com o eixo 1. A amplitude fi-

nal da onda na posição 1. é Af « /aí • a|» e a onda estará

orientada em relação ao eixo 1 de um ângulo a * tg* (a^/ajKo
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EIXO I ( « I ,Ci )

EIXO OE POLARIZAÇÃO P.

VETOR LUMINOSO INCIDENTE

EIXO 2

z «

z •

EIXO I

EIXO 2

Figuro 20 '. Lâmina de quarto de onda.
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de a. e a~ são as amplitudes na posição Z. das componentes de

onda ao longo dos eixos 1 e 2, respectivamente. A Tabela 1 a-

presenta os resultados de A, e a,para valores especificados

de Z p Para os pontos selecionados pode ser visto que Af ê

constante. Pode ser mostrado que para qualquer valor de 2., a

amplitude final permanece constante com o valor 0,707 A. Por-

tanto, pode ser visto que a onda emergente tem amplitude con^

tante, mas gira em torno do eixo Z, fazendo ura giro completo

em um comprimento de onda. A luz que emerge de uma lâmina de

quarto de onda ? denominada luz polarizada circularroente.

TABELA 1 - Amplitude e orientação da onda que emerge de uma

lâmina de quarto de onda.

h
0

X/4
X/2

3X/4

X

Af

0.707A

0,707

0,707

0,707

0,707

A

A

A

A

a

0°

90°

180°

270°

360°

1.4.2.2 Disposição relativa dos diversos elementos que com-

põem o polariscópio circular III

São quatro os arranjos possTveis para os elementos que consU

tu era um polariscópio circular , dependendo da posição r e l a t i -

va dos polarizadores e das lâminas de quarto de onda. São eles:

57



1) cruzado-paralelo - eixos de polarização do polari-

zador e do analisador perpendiculares e eixos rápidos das

lâminas de quarto de onda alinhados;

2) paralelo-cruzado - eixos de polarização do polari-

za dor e do analisador paralelos e eixos rápidos das lâmi-

nas de quarto de onda perpendiculares.

Os arranjos 1 e 2 são ditos polariscõpios de campo claro-,

3) paralelo-paraielo - eixos de polarização do polari^

zador e do analisador paralelos e eixos rápidos das lâmi-

nas de quarto de onda alinhados;

4) cruzado-cruzado - eixos de polarização do polariza^

dor e analisador perpendiculares e eixos de transmissão

rápida das lâminas de quarto de onda perpendiculares.

Os arranjos 3 e 4 são ditos polariscõpios de campo escuro.

1.4.2.3 Cálculo da intensidade luminosa que atravessa um

polariscopio circular /3 /

Seja considerado um polariscopio circular com polarizadores e

lâminas de quarto de onda cruzados. Os vetores indicados na

Figura 21b são os seguintes:

No polarizador:

a » A sen wt1(luz polarizada incidente).

Na primeira lâmina de quarto de onda:

a* e * A sen wt1 cos 45° • 0,707 A sen wt1 ( ve to r l u m i n o s o , que

entra no eixo "1Mda lâmina de quarto de onda ( L . Q . O . ) ) ;

58



U M IMA DC k/4

rouutiizAtnr

X / 4

VIST*

( O )
ANALISADO*

A sen uit
EIXO RÁPIDO'
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Figura 2 1 ! (a ) Arranjo dos elementos do polarisco'pio circular.

(b ) Orientação dos vetores luminosos que passam através

dos elementos do poiarisctípio.
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a2e = °» 7 0 7 A sen wt' (vetor luminoso que entra no eixo "2"da

L.Q.O.).

Na segunda lâmina de quarto de onda:

a3e = a1s = 0,707 Asen wt'(vetor luminoso que sai do eixo "i"

da L.Q.O. e entra no eixo "3"da segunda L.Q.O.);

a 4 e = 0,707 A sen(wtW/2) ou

a. = 0,707 A cos wt1(vetor luminoso que deixa a primeira

L.Q.O. e entra no eixo "4"da segunda L.Q.O.).

No analisador:

a, = 0,707 A sen (wt+n/2) = 0,707 A cos wt1 (vetor luminoso

que deixa o eixo "3"da segunda L.Q.O. e incide sobre o eixo

do analisador);

a4s = a4e = °» 7 0 7 * cos wt' (vetor luminoso que sai do eixo

"4" da segunda L.Q.O. e incide sobre o eixo do analisador).

A luz transmitida através do analisador ê:

at « - cos wt'- à cos wt'« 0, (53)

isto e, nenhuma luz será" transmitida através de seu campo,por

isso este arranjo é denominado polariscópio de campo escuro.
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1.4.3 Polariscõpio de Transmissão e

Poiariscõpio de Reflexão /1,4/

Dois tipos básicos de polariscõpios são utilizados na técnica

fotoelãstica: o polariscõpio de transmissão e o polariscõpio

de reflexão.

0 primeiro deles e utilizado pela Fotoelasticidade bidimen-

sional (ver item 1.5) e também na Fotoelasticidade tridimen-

sional (ver item 1.7). Este polariscõpio é dito de transmissão,

porque a luz é transmitida através de um modelo transparente.

0 segundo tipo de polariscõpio ê utilizado na técnica do reco_

brimento fotoelãstico. Este polariscõpio é dito de reflexão,

porque a luz é refletida pela interface estrutura/recobrimen-

to (ver item 1.8).

Também é interessante observar que os dois arranjos de elemeji

tos polarizadores descritos como "polariscõpio plano" e "pola^

riscôpio circular" são obtidos em um único equipamento. Um po

lariscópio fotoelãstico consiste dos elementos básicos neces-

sários a um polariscõpio circular, sendo facilmente transfor-

mado em polariscõpio plano, pelo simples giro de 45° das duas

lâminas de quarto de onda, fazendo com que estas deixem de

atuar no campo do polariscõpio.

A Figura 22 mostra o arranjo dos elementos dos polariscõpios de

transmissão e de reflexão usualmente empregados.
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Figuro 22 ( a ) ! Arranjo dos elementos poro o poforiscápio de reflexão.
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Figura 22 (b)." Arranjo dos elementos paro o poloriscdpio de transmissão.
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1.5 FOTOELASTICIDADE BIDIMENSIONAL

A seguir descreve-se a formação do padrão fotoelãstico. Esta

descrição se aplica igualmente a Fotoelasticidade bidimensic^

nal, tridimensional, bem como ao método do recobrimento foto

elástico. Tal discussão se restringira ao estado plano de ten-

são, de maneira que a base da Fotoelasticidade possa ser de-

senvolvida sem complicações desnecessárias.

1.5.1 0 Padrão Fotoelãstico e as Isocromãticas

1.5.1.1 Birrefringência artificial /2/

Certos materiais transparentes apresentam o fenômeno de birre_

fringincia quando tensionados. Os indices de refração n es-

tão diretamente relacionados ãs tensões principais o. e o».

Tomando-se um modelo de alguma estrutura,constituTdo de mate-

rial fotoelãstico, será visto que quando o modelo é tensiona-

do e um raio luminoso incide sobre ele, este raio se divide

em duas componentes, cada uma com seu plano de vibração (pla-

no de polarização) paralelo ao plano de um dos dois planos

principais. A luz percorre estas duas trajetórias com veloci-

dades distintas, as quais dependem da magnitude das tensões

principais no modelo. Uma vez que estas ondas atravessam o

corpo com velocidades diferentes, elas emergem com uma n£

va diferença de fase, ou- atraso relativo. 0 atraso relativo

éo número de ciclos (N ciclos) de defasagenv entre as duas

componentes ao emergirem do corpo.
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1.5.1-2 Padrão fotoeVãstico /2/

Será considerado, agora, que o modelo tensionado i inserido

no campo de um polariscópio, onde é permitido que ocorra a i£

terferência óptica. Se o atraso relativo for 0, 1, 2, 3,...

ciclos, as ondas se reforçam, e o efeito combinado é uma maior

intensidade luminosa (isto se aplica a um polariscópio circu-

lar de campo claro com luz monocromática). Se a diferença de

fase for 1/2, 3/2, 5/2, .... ciclos, tem-se interferência des-

trutiva, pois as amplitudes das duas ondas são iguais e opos-

tas, e a intensidade luminosa reduz-sea zero( isto será* demons-

trado no Ttem 1.5.1.6). Intensidades intermediárias aparecem

para valores intermediários de N.

Portanto, um padrão fotoelãstico de bandas claras e escuras ê

formado da seguinte maneira:

- "o lugar dos pontos onde N = 0 forma-se uma banda clara;

- no lugar dos pontos onde N = 1/2 forma-se uma banda adjacente es_

cura;

- outra banda clara é formada pelos raios que atravessam o mâ

terial nos pontos onde N = 1;

- bandas sucessivas claras e escuras são formadas para maiores

valores de N.

1.5.1.3 Franja - Ordem da franja /2/

Na nomenclatura da interferência óptica, estas bandas são de

nominadas franjas; a ordem da franja é definida como ovalor

de N ao longo da banda em consideração.
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1.5.1.4 Tensão, Deformação e Birrefringencia /2,4/

Para um material birrefringente submetido a esforços, a lei de

Brewster estabelece que:

"A variação relativa dos indices de refração em tal material é

proporcional ã diferença entre as deformações principais".

Como em muitos casos as tensões principais são diretamente pro

porcionais is deformações principais, pode-se apresentar esta

lei da seguinte forma:

(54)

onde os índices 1 e 2 se referem aos eixos principais e k é um

coeficiente que depende das propriedades do material.

Sendo t a espessura do modelo, então a partir da equação (52)

tem-se:

6 4 í O

n 1 = - ! - + 1 e n2 = — + 1 .
t t

6 4 ~6p ô
Então: ni~n2 = ~^— = ~ *

t t

onde 6 é a defasagem relativa das duas ondas que emergem do ma_

terial ao longo dos" eixos 1 e 2. Combinando as equações(54) e

(55), obtém-se:

°« -C
2 = — . (56)

kt
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Como o atraso relativo è pode ser expresso em termos de número

de comprimentos de onda, isto é,

6 = XN , (57)

então a equação (56) pode ser escrita da seguinte maneira:

o, - o2 = C ̂ , (58)
t

onde:

C = coeficiente õptico-tensão ; constante que depende do mate_

rial do modelo e do comprimento de onda da luz empregada*;

N = número de comprimentos de onda de atraso relativo, também

conhecido como ordem da franja.

Se um modelo submetido a um estado plano de tensão for

colocado no campo de um poiariscÕpio circular, um padrão deban̂

das claras e escuras será formado ã medida em que o carregamento

externo for aplicado ao modelo e o número de bandas aumentará

na proporção do aumento das forças exteriores. Este padrão que

fornece o valor de N no modelo é chamado de padrão isocromáti-

co.

* Na vzidadt, C = X / ( C . - C _ ) , onde. \ é o compfiíme.nto de. onda

da luz e.mpfie,gada [monociomd.tA.ca.) no e.xpe.iímznto e. C., C^,òãc

conitante-i do matci-ial botozlát>tico, que. podem t>üK dtduz-idai

a pan.tA.fi da mtdida dai duai ve.locÁ.dadtò de. propagação da luz

no matíiial ttmLonado .
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1.5.1.5 Interpretação do padrão isocromãtico /2/

Uma vez que o.-o? varia através do modelo de maneira continua,

N também varia de forma contínua. A mudança de uma franja esc£

ra para uma franja clara adjacente representa um aumento ou r£

dução de 1/2 no valor de N.

Em termos de padrão isocromãtico, a ordem da franja N em ura

ponto é definida como o número de franjas que passam através

do ponto durante a aplicação do carregamento externo.

A determinação de N pode ser feita pela observação da formação

do padrão isocromãtico ou, alternativamente, contando-se as

franjas a partir de um ponto de ordem de franja nula, até qual_

quer outro ponto no modelo. Neste caso é importante reconhecer

se a ordem da franja aumenta ou diminui ao longo da trajetória

em questão.

1.5.1.6 Cálculo da intensidade da luz que atravessa um pola-

riscópio circular com material birrefringente inserido

no campo /3/

Seja considerado um polariscõpio circular com poiarizadores pa_

ralelos (eixos de polarização do polarizador e analisa_

dor paralelos) e lâminas de quarto de onda cruzadas (eixos

de transmissão rápida alinhado com o eixo de transmissaolen

ta da segunda lâmina de quarto de onda).

Os vetores indicados na Figura 23(b)são os seguintes:

No polarizador

a = A sen wt1 .
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Figura 2 3 : ( a ) Arranjo dos elementos do polariscópio circular.

(b) Orientação dw vetores luminosos que atravessam
o campo do poloriscdpio.
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Na primeira lâmina de quarto de onde

a 1 e = 0,707 A sen wt';

a 2 e = 0,707 A sen wt .

No .material b i r refr ingente

3 = ângulo entre o eixo da lâmina de quarto de onda e

o eixo do material b i r re f r ingente .

a, = a . e = 0,707 A sen wt (vetor luminoso que sai do

eixo "1 "da primeira lamina de quarto de onda e

incide no material b i r r e f r i n g e n t e ) ;

a 2 s = 0,707 A sen (wt+Ti/2) = 0,707 A cos wt (vetor I IJ

minoso que sai do eixo "2"da primeira lâmina de

quarto de onda e incide no material birrefrintente).

OBS.: a. está defasado de a. de um quarto de comprimento de

onda.

Componente do vetor luminoso que entra no eixo "a" do m£

t e r i a l : a a a = 0,707 A sen wt cos B - 0,707 A coswt' seng.

Componente do vetor luminoso que entra no eixo "b" do ma_

t e r i a l : ab e = 0,707 A sen wt sen 6 + 0,707 A coswt'cos$.

Na segunda lâmina de quarto de onda

a a e = a a a = 0,707 A sen wt1 cosB-0,707 A cos wt1sen3 =
0 9 OC

0,707 A sen (wt-8) (vetor luminoso que sai do eixo"a"

do material e incide na segunda lâmina de quarto de

onda);
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afas = 0,707 A cos w (t+dt1) cosfet-0,707 A sen w(t+dt')sen f

abs ~ vetor luminoso que sai do eixo "b" do material

e incide na segunda lâmina de quarto de onda.

DBS.: afas está defasado de a de dt1.

A ..omponente do vetor luminoso que entra no eixo "3"i

a3e = aas cos 6 + abs sen B'

a 3 e = 0,707 A sen(wts-B) cos B + 0,707 A cos(wí+wdt'-B) sen g

A componente cfo vetor luminoso que entra no eixo "4" e

a4e = abs cos 3 " aas sen &>
a 4 e - 0.707 A cos (wt!+wdt-B) cos B - 0,707 A sen (wt-B)sen

No analisador

a3s = °»707 A sen (wt+iT/2-B) cos 6 + 0,707 A cos(wt+wdt+7r/2-3)-

sen6 (vetor luminoso que sai do eixo "3 "da segunda lamina

de quarto de onda e incide no analisador);

a 3 s = 0,707 A coa(wt'-B) cos 6-0,707 A sen(wt+wdt-B) sen B.

OBS.: a-e está defasado de aa. de um quarto de comprimento de
JS QS

onda,

a4s = a4e ' °» 7 0 7 A cos(wtVwdt-B) cos B - 0,707 A sen

(wt-B) sen 6 (vetor luminoso que sai do eixo "4" da se-

gunda lâmina de quarto de onda e incide no analisador).

A luz transmitida através do analisador é:
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a. = a3 sen 45° + a. sen 45° ,

at = - [cos wt
1 + cos(wt'+wdt')] ,

mas como cos x + cos y = 2 cos ^^- cos ^-^, então
2 2

a* = A cos — cos (wt'+wdt'/2) .

fase

Como a intensidade da luz transmitida é igual ao quadrado da

amplitude, tem-se:

writ'

I = A2 cos2 — - A2 cos2 TTN. (59)
2

1.5.1.7 Análise do padrão obtido /3/

A partir da equação (59) pode-se observar que:

- a intensidade da luz transmitida independe de $; logo, o pa-

drão observado não I afetado pela orientação do eixo õptico

do material birrefringente.Este resultado (I independente de

B) i obtido para qualquer uma das quatro configurações poss_í

veis de um polariscõpio circular ;

- I é máxima para N = 0, 1, 2, 3, ... (N inteiro);

- I é minima para N = 1/2, 3/2, 5/2, ...

1.5.1.8 Outros arranjos possíveis /3/

a) cruzado-paralelo : neste arranjo e no anterior, que forne-

72



cera polariscópios de campo c l a ro , os centros das f ranjas ^

ras têm ordem i n t e i r a ;

b) parale lo-parale lo e cruzado-cruzado: fornecem po la r i s -

cõpios de campo escuro; os centros das f ranjas escuras têm

ordem i n t e i r a .

1.5.2 Direções das Tensões Pr inc ipa is . Isõcl inas

1.5.2.1 Calculo da intensidade da luz que atravessa um pola-

riscÕpio plano com material b-rrrefringente inseridono

campo / 3 /

Se for introduzido um material birrefringente no campo de um

polariscÓpio plano tem-se a situação uescr i ta a seguir .

Os vetores mostrados na Figura 24 são definidos da seguinte

maneira:

No polarizador

a = A sen w t ' .

No mate r ia l birrefringente

a. = A sen wt1 cos S = vetor luminoso que ent ra no e i x o ' T ;

a2e s ^ s e n w*' s e n ^ = v e ^ o r luminoso que ent ra no e ixo"2" .

No analisador

a1s = a1e s * s e n w t ' c o s

no analisador ;

c l u e £'° eixo"1"e incide
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Figura 24! ( a ) Arranjo dos elementos do poloriscdpio plano.

(b ) Orientação dos vetores luminosos que atravessam o

campo do polariscdpio.
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a 2 s ~ A sen w (t'+dtf) sen 6 = luz que deixa o eixo"2he incide

no analisador. Está defasada de a. de dt*.

A luz transmitida através do analisador i:

at = a1s sen 6 ~ a2s cos &*

at = - sen 2$ [sen (wt+wdtVsen wt*] -
2

Cano sen x - sen y = 2 sen (^-^-) cos {^-^-), então,
2 2

U J * I writ1

at = A sen 2 B sen — cos (wf + — )

at = A sen 2 6 sen ^ sen (wf

amplitude fase

A expressão para a intensidade da luz que atravessa o polaris-

copio plano é:

I = A2 sen2 2B sen2 — = A2 sen2 2e sen2 TTN . (60)

1.5.2.2 Analise do padrão obtido /2,3/

Segundo a equação (60), pode-se observar que a intensidade da

luz emergente é zero em todos os pontos onde g = 0 ou múltiplo

de ir/2, independente do valor de N. Isto é, nenhuma luz será

transmitida através dos pontos do material nos quais uma das

direções das tensões principais for paralela ao eixo de polar[

zação. Além disso, I também é nula quando N = 0, 1, 2, 3, ...,

prescrevendo a formação de franjas isocromáticas nos pontos on
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de P t 0.

O polariscópio plano fornece o padrão isocromãtico, mas a in-

tensidade do padrão está modulada pelo termo sen2 26.

1.5.2.3 Isôclinas /2,5/

As direções das tensões principais variam continuamente de um

ponto a outro no modelo fotoelãstico; portanto, a primeiraco£

dição para extinção da luz descrita anteriormente ocorre si-

multaneamente em diferentes regiões do modelo. Como as ten-

sões e suas direções variam de maneira contTnua dentro de um

corpo, os pontos nos quais as tensões principais tem uma dire

ção comum formam curvas contTnuas. Estas curvas são denomina-

das isõcl inas e são obtidas com a utilização do polariscõpio

plano.

0 padrão obtido com um polariscõpio plano usando luz monocro-

mática é ambíguo, devido ao fato de que tanto as isôclinas co

mo as isocromãticas de ordem inteira apresentam-se como pon-

tos de extinção da luz. Pode-se fazer a distinção entre isô-

clinas e isocromãticas útilizando-se luz branca. Assim, o padrão

isocromãtico obtido e sempre colorido, exceto nos pontos onde

N = 0. Para N = 0,entretanto, a extinção se dá para todos os

comprimentos de onda (Ver item 1.5.3). As isôclinas se distiji

guirão das franjas de ordem nula por se movimentarem quando

analisador e polarizador são girados simultaneamente, ao pas-

so que as franjas nulas permanecerão imóveis.

Se o polarizador e o analisador são mantidos cruzados e gira-

dos conjuntamente até 90°,enquanto o carregamento permane
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ce constante, uma isõclina irá passar atravis de todos os pon

tos do modelo.

A fim de determinar as direções das tensões principais no mo-

delo, as isõclinas são obtidas para posições angulares suces-

sivas do polarizador e analisador. Cada isõclina i identifica^

da por seu parâmetro, isto é, o ângulo que se mede a partir

da direção positiva do eixo X era sentido anti-horário em dire

ção ã tensão principal mais próxima (Ver Figura 25).

ISÕCLINA DE PARÂMETRO 6

Figuro 25'. Identificação do parâmetro do "isdclino".

0 parâmetro, portanto, nunca 5 negativo nem iuaior que 90 . G<2

ralmente escreve-se seu valor sobre a isõclina.

Como as tensões principais são sempre perpendiculares entre

si, deduz-se que uma isõcl ina» cujo parâmetro é e,indica tam-

bém as direções das tensões que formam ângulos de (6+90 ) com

o extremo positivo do eixo X. Além disso, como em um determi-

nado ponto existe geralmente so urn par de tensões principais,
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segue-se que apenas uma isõclina pode passar pelo ponto dado,

exceto nos casos de pontos isotrõpicos.

1.5.3 Iluminação com Luz Branca /2/

As equações (58) e (59) implicam o uso de luz monocromática.

Com a utilização de luz branca, para cada comprimento de on-

da, pode ser mostrado (Ver item 1.5.1.4) que:

t ( C r C 2 )

" •

Substituindo-seesta expressão na equação (59), tem-se:

I = A2 cos 2[TT(o ro 2)(C rC 2) t/X]. (61)

Uma vez que t(C.-C2) e constante para um dado experimento (i£

to e uma primeira aproximação; realmente (C,-C2) varia com X,

sendo este efeito denominado dispersão das constantes fotoelãsti-

cas com os comprimentos de onda), a intensidade da luz I, num

padrão isocromãtico varia de ponto a ponto como função do com

primento de onda X eío.-cu). Ondas de diferentes comprimentos

de onda não interagem, a o contrário, cada comprimento de onda

fornece seu próprio padrão de intensidade em sua própria cor.

0 resultado i a superposição de padrões para todos os compri-

mentos de onda empregados. A componente de comprimento de on-

da igual a \ serã extinta quando o atraso Óptico for múltiplo

de \, resultando a composição das cores complementares. As co

res não se extinguem simultaneamente, mas sim de forma suces-
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siva. Ocasionalmente, entretanto, pode ocorrer a extinção sĵ

multãnea de várias cores. Isto se dã, quando X de uma cor i

múltiplo do X de outra. Para cada ponto do modelo, a combina-

ção de cores é função apenas de (c.-o-) e pontos adjacentes

de igual (c -o.) compreendem uma banda colorida no padrão isc»

cromático.

1.5.3.1 Padrão isocromãtico na tração pura /5/

Pode-se ver claramente a série de cores compl ementares produ-

zidas pela birrefringência acidental .quando se utiliza luz branca,

em uma peça submetida a tração pura. Neste caso a ordem da

franja é a mesma para qualquer ponto do modelo. As isocromãti^

cas, portanto, têm a mesma cor em todos os pontos. A primeira

cor que se extingue ê o violeta, ficando o seu complementary

amarelo. A medida que ( o.- o,,) aumenta, a extinção se produz

na mesma ordem em que aparecem no espectro de cores, desde o

violeta até o vermelho. As cores complementares que podem ser

observadas em uni ensaio de tração, são sucessivamente: amarelo,

vermelho intenso, azul escuro e verde, depois do qual se tem

novamente quase toda a luz branca. Se se prossegue aumentando

(o.-o^J.as cores reaparecem na mesma ordem. A experiência mo£

tra que para produzir o segundo verde, o valor de (c.-o?) é o

dobro do valor para o primeiro; para o terceiro verde, três

vezes maior, etc. 0 primeiro verde marca o fim do primeiro ei

cio e as cores compreendidas entre o primeiro verde e o preto

inicial, são chamadas cores de primeira ordem.

Ao aumentar (o.-Og) as cores se extinguem pela segunda vez e
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na mesma ordem do primeiro ciclo. As cores comple-

mentares obtidas durante este ciclo não são, entretanto,idê^

ticas ãs do primeiro ciclo. Isto se deve ao fato de que as co

res adicionais,que não se extinguiram no primeiro ciclo, se

extinguem no segundo, e que a extinção de novas cores coinc^

de aproximadamente com a segunda ou terceira extinção das co-
o

res anteriores. Assim, como o comprimento de onda do violeta é 3.900 A
o

e a do vermelho intenso é 7.700 A, ou seja

Xviol. = X/2 do vermelho intenso, isto quer dizer que ã segunda ex-

tinção do violeta corresponderá aproximadamente a primeira do

vermelho intenso. Também a segunda extinção do vermelho comum,
o

para o qual X = 6.500 A,coincide com a terceira extinção do
o

azul para o qual X = 4.333 A. A extinção quase simultânea do

segundo violeta com o primeiro vermelho intenso dã um rosa es_

curo; a extinção simultânea do segundo vermelho com o ter-

ceiro azul dá um verde acentuado. 0 segundo verde, que é se-

guido novamente por luz aproximadamente branca, finaliza o s£

gundo ciclo e as cores que permanecem entre eles pertencem ã

segunda ordem.

Nos ei cios superiores, o branco amarelado, o rosado e o verde

se sucedem um ao outro. Estas cores vão sendo progressivamen-

te mais desbotadas devido â justaposição de cores complement^

res.

1.5.3.2 Padrão isocromático na flexão pura /5/

Se um modelo,submetido ã flexão pura, é colocado em um pola-

riscÓpio circular e utiliza-se luz branca, obtem-se isocromã-

80



t icas de todas as cores complementares descr i tas no caso ante_

r i o r . l s t o se deve ao fato de que na flexão pura ocorre simultaneamen-

te um amplo intervalo de tensões, de maneira que todas as cores que po-

dem ext ingu i r -se desaparecem simultaneamente. Este resultado dá uma

imagem de bandas coloridas retas e paralelas ao eixo neutro.

1.5.3.3 Formação do padrão isocromãtico para a luz branca.

A formação do padrão isocromãtico para a luz branca, apresentada nos

itens 1.5.3.1 e 1.5.3.2»estã sintetizada na Figura 26, onde são identify

cadas as f ranjas de pr imei ra , segunda e terceira ordens, bem como

as posições relativas ãs "tintas de passagem". (Ver item 1.5.3.4).

1.5.3.4 Vantagens e desvantagens da utilização da luz branca /1,2/

- A u t i l i zação da luz branca permite a determinação precisa dos vâ

lores de (o . - o^ ) . Is to é" ú t i l se a ordem da franja é baixa, N=3 ou

menos, sendo desnecessária para franjas de ordem mais elevada, onde a

luz monocromática permite uma maior n i t i d e z ;

- o olho humano pode discernir variações em cores com maior sensibilida^

de do que detectar intensidades máximas e mínimas no padrão mo-

nocromático. A sensibilidade 5 aumentada se as observações são restr^

tas ãs posições das bandas púrpurai - denominadas "tintas de passagem"-

para as t rês primeiras ordens de franjas. Estas ocorrem como bandas

púrpuras bastante estreitas e bem definidas entre as franjas azuis

e vermelhas {ou verde e vermelho) ro padrão isocromãtico. A posição das

" t i n t a s de passagem" pode ser obtida com grande precisão;
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ORDEM DA

FRANJA

X

VERDE

ROSA

AMARELO

VERDE

TINTA DE PASSAGEM

TINTA DE PASSAGEM

VERMELHO

AMARELO

VERDE

AZUL
•* TINTA DE PASSAGEM

VERMELHO

AMARELO

PRETO

i >

COR

Figuro 26 ! Formação do padrão isocromático paro a luz branca.
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- pode-se distinguir as isõclinas das isocromãticas, pois quajn

do se utiliza luz branca, apenas as franjas de ordem nula

são negras;

- como ã medida em que ( c . - O aumenta,as cores são produ-

zidas sempre em uma mesma ordem, pode-se saber se a difereri

ça das tensões principais aumenta ou diminui em uma determi^

nada trajetória;

- com um pouco de treino, i possível reconhecer a ordem da

franja em função ,.':• f "entes tintas de passagem;

- como será visto mais adiante (item 1.5.4.1), as isocromãti-

cas da luz branca permitem identificar qual das duas dire-

ções principais corresponde ã maior tensão ou deformação

principal ;

- a luz branca apresenta a desvantagem de não possibilitar a

observação de franjas de ordem superior a 4 ou 5. Quanto

mais elevada a ordem de franja, mais elas se tornam pálidas.

Com luz monocromática, pode-se observar nitidamente um nume

ro infinito de franjas.

1.5.4 Medida da Ordem de Franja Fracionária /2/

Na solução de problemas de tensão bidimensional, a precisão

dos resultados obtidos pela analise fotoelástica depende da

precisão na determinação da ordem da franja em um ponto.

Uma solução para este problema é o uso de modelos constituídos

de materiais que apresentem um valor baixo para o coeficiente

C (equação 58) e a aplicação de um grande carregamento. Inf£
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lizmente, com os materiais disponíveis para os modelos,cargas

que produziriam franjas de ordem elevada er.i todos os pontos

de interesse, também provocariam deformações tão grandes, ca-

pazes de alterar a distribuição de tensões em relação àquela

correspondente ao protótipo.

Portanto, são necessários métodos para medida de ordens de

franjas fracionárias. Estes métodos podem ser divididos em

três categorias: compensação, rotação do analisador e multi-

plicação de franjas.

1.5.4.1 Rotação do analisador (Método de Tardy) /1.2/

Este método apresenta a vantagem de que nenhum equipamento a-

dicional é requerido. E necessário a utilização de ;um polariscõ

pio circular de campo escuro. 0 polarizador e o analisador d£

vem ser alinhados com as direções das tensões principais no

ponto, o que é feito colocando-se uma isõclina soDre o ponto.

Em seguida, as lâminas de quarto de onda são reinseridas no

campo do polariscõpio. Partindo-se da posição de polarizador e

analisador cruzados, definida como zero e girando-se progres-

sivamente apenas o analisador, será observado que as franjas

se deslocam regularmente, de tal maneira que,para uma rotação

de 180°, cada franja atinge a posição ocupada inicialmente pe

Ia franja seguinte ou pela anterior, segundo o sentido de ro-

tação do analisador e das direções das tensões na região con-

siderada.

Sendo a o ângulo correspondente a rotação do analisador, a ex̂

pressão para a distribuição da intensidade luminosa é:
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I = A* sen?(*N-a) ou (62)

I = A2 senM^N+a) (63)

dependendo da direção com a qual o polariscõpio foi alinhado,

ou seja,se o instrumento está paralelo a c. ou o».

Para o primeiro caso (equação 62), as franjas serão definidas

quando (Ver também equação 58):

a = TTN = ir - ( a. - o 2 ) ,

C

onde pode ser visto que o ângulo a, correspondente ao giro do

analisador para a extinção da luz (ou para levar uma tinta de

passagem até o ponto, na luz branca), é proporcional ã difere^

ça das tensões principais no ponto.

Para o segundo caso (equação 6 3 ) , obtém-se a = -TTN. A solução

é a mesma, mas a rotação do analisador é inversa. Esta proprj[

edade permite a determinação do sinal correspondente ã dife-

rença das tensões principais, isto é, se foi obtido (o.-cOou

(og-o.) e portanto, pode-se definir a direção da maior tensão

principal.

A ordem exata da franja.no ponto em questão,pode ser obtida a

partir da medida de a. Em geral, um ponto está localizado en-

tre a franja n e n+1. Se com a rotação do analisador a franja

n se desloca para o ponto.então a ordem da franja neste ponto

é n+a/Ti. Se a franja n+1 se dirige para o ponto, então a or-

dem exata será n+1-a/ir.

Considere o exemplo apresentado no parágrafo seguinte.
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Observou-se que um ponto está localizado entre as franjas 2 e 3.

Foi ver i f icado que para uma rotação de 60° no sentido horário,

a f ran ja 2 f o i levada até o ponto. Então a ordem exata da frar^

ja no ponto i 2 + 60°/180° = 2 1/3 f r an j as . Se a rotação do

analisador fosse no outro sent ido, então a f ran ja 3 seria l e -

vada até o ponto num g i ro de 120°, fornecendo 3-120°/180°=2 1/3,

valor idênt ico ao encontrado para o outro sentido da rotação

do anal isador.

1.5.4.2 Compensação /1/

Um compensador é um corpo de birrefringencia conhecida que é

colocado na trajetória da luz, próximo ao modelo, agindo so-

bre ele de forma a trazer a franja de ordem zero para um de-

terminado ponto do modelo. Opera-se com a birrefringencia da

mesma forma que se faz para pesar um objeto em uma balança. 0

objeto desvia a balança, coloca-se então sobre o outro prato,

massas conhecidas, e uma vez reobtido o equilíbrio, diz-se que

o peso do objeto i igual àquele das massas conhecidas.

1.5.4.2.1 Compensador de Coker /1/

Por analogia, pode-se obter uma lâmina L cortada do mesmo ma-

terial do modelo (Figura 27). Esta i colocada diante do mod£

Io; mais precisamente,no trajeto do raio luminoso passando pe

Io ponto M a medir e orientada a 45° das direções principais.

Esta lâmina é submetida a uma tensão de tração uniaxial. Por

exemplo, um peso P transmitindo sua ação através de uma polia.,

aplica uma força, portanto uma tensão. 0 efeito da birrefrin-

gencia acidental da lamina e ajustado aquela do modelo. Po-



de-se assim obter a franja nula. Se isto não ê possível, de-

ve-se colocar a lâmina na direção (-45 ), o que faz ii.verter

o sinal da referência. A força aplicada em P permite "pesar"

a birrefringincia no ponto M.

Este tipo de compensador encontra grandes limitações em sua

aplicação, sendo preferível a útil ização de outros tipos de

compensadores que serão descritos a seguir.

ONTC oe LUZ

POLARIZADO*,

OBSERVADOR

Figuro 27: Compensodor detoker!1

1.5.4.2.2 Compensador de Babinet /1/

0 compensador de Babinet e constituído por duas lâminas de mã

terial birrefringente, convenientemente cortadas em forma de

cunha, superpostas e montadas em um quadro retangular. Desta

maneira, a birrefringência varia linearmente de uma extremida-

de ã outra e é obtida através das graduações gravadas direta-

mente sobre o compensador. Colocado ã frente do ponto a ser
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medido (M) e convenientemente orientado ( o eixo lento do com-

pensador deve estar alinhado com o eixo rápido do material),o

compensador pode ser deslocado longitudinalmente até que se

obtenha a franja nula. Compensa-se a birrefringência pelo des-

locamento linear, e não por uma tensão como no compensador de

Cdker.

0 compensador de Babinet é um excelente instrumento de medida

para o técnico experiente; entretanto, devido ã variação lin£

ar da birrefringência neste compensador, na vizinhança do pon-

to em questão as franjas são perturbadas, o que dificulta um

pouco ao iniciante na Fotoelasticidade, o qual preferirá o

compensador de Bravais.

POLARIZADOR

FONTE Of LUZ

COMPENSADOR

«N«LIS«0O*

ObSERvlDO*

Figuro 28 '. Compensador de Babinet.
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1.5.4.2.3 Compensador de Bravais / 1 /

Se dois compensadores de Babinet forem colocados um f rente

ao outro (posições inve r t i das ) , obtém-se uma birrefringen-

cia de valor constante sobre toda a sua supe r f í c i e . Pelo des-

locamento de uma lâmina em relação ã ou t r a , pode-se a jus tar

esta birrefringencia a um valor qualquer. 0 deslocamento rela

t i vo é provocado por um micrômetro l igado a um contador. Con-

venientemente colocado diante do ponto M a medir, o compensa-

dor de Bravais introduz uma birrefringencia constante em todo

o seu campo. Girando-se o micrômetro, obtém-se a f ranja zero

no ponto. A l e i t u r a no contador é proporcional a birrefringên^

cia procurada.

Fonte de luz

Fblonzodor

Figuro 29! Compentodor de Brovois.
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1.5.4.3 Vantagens e desvantagens da rotação do analisador

e da compensação III

Embora estas técnicas estabeleçam a ordem da franja no ponto,

com precisão, elas apresentam algumas desvantagens. São elas:

- é necessário estabelecer a direção das tensões principais

no ponto em questão (estudo das isõclinas);

- estas técnicas reduzem o método fotoelastico a um método de

análise ponto-a-ponto.

1.5.4.4 Multiplicação de franjas /2,3/

A multiplicação de franjas é obtida fazendo-se a luz passar

repetidas vezes através do modelo, de tal forma que o

atraso relativo ocorrido em cada passagem e acumulado e a so-

ma é fornecida em um padrão de isocromãticas multiplicado.

A multiplicação das franjas é obtida instalando-se um espelho

parcial em cada lado do modelo (espelhos que refletem cerca de

85% da luz incidente e transmitem cerca de 15%). Os espelhos

são ligeiramente inclinados, de tal forma que os feixes lumi-

nosos emergem em direções ligeiramente diferentes de acordo

com o número de passagens através do modelo. Raios luminosos

passando através do modelo 1,3 e 5 vezes convergem para o ponto a, b e c

respectivamente. Uma placa com um pequeno orifício isola to-

dos os feixes não desejados e permite apenas a passagem do fej_

xe que carrega o padrão de multiplicação desejado para o olho

do observador ou uma camera. Na Figura 30 apenas o padrão 7 X

será visto.

Com a multiplicação das franjas, a lei que relaciona tensão e
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P V »

*• I

Figuro 30'. Equipamento utilizado paro o multiplicação de franjas.
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birref ringincia torna-se:

o, - c2 = ^ * , (64)

t Q

onde a é o fator de multiplicação, ou o número de vezes que a

luz passa através do modelo, e N é a ordem da franja lida no

padrão multiplicado.

1.5.5 Interpretação dos Dados Fotoelasticos

1.5.5.1 Calibração /2/

A diferença entre as tensões principais (a-c^) em cada ponto

do modelo é proporcional a birref ringênciaN no ponto. Para a

determinação da constante de proporcionalidade é feito um ex-

perimento no qual todas as quantidades são conhecidas, exceto

a constante. Um modelo bastante simples, como por exemplo,uma

barra solicitada a tração pura ou uma viga em flexão pura, p£

dem ser utilizadas. Nestes casos as tensões principais são bem

conhecidas em termos das dimensões do modelo e do carregamen-

to. A espessura do modelo e a ordem da franja são medidas,sen_

do o coeficiente calculado a partir da relação:

C = t(o1-c(;) - . (65)
N

A calibração deve ser feita com barras recortadas do mesmo ma_

terial empregado no modelo e com a mesma fonte luminosa que

será utilizada nas medidas, porque C é função tanto do mate-

rial do modelo, quanto do comprimento de onda da luz utilizada.
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1.5.5.2 Tensões em fronteiras livres /2/

A magnitude de (o.-c?) é obtida no modelo a partir do padrão

isocromático. Nas fronteiras 1 ivres, isto ê, fronteiras ao lo£

go das quais nenhuma força externa é aplicada, uma das tensões

principais é nula. Assim, a tensão principal não nula pode

ser determinada unicamente pela medida da ordem da franja.

Em um canto não carregado, a completa ausência de forcas ex-

ternas deve ser acompanhada por uma completa ausência de ten-

são. Então Oi"0? - 0 nestes pontos e a ordem da franja ê sem-

pre zero; isto ê válido para problemas estáticos, dinâmicos,

bi e 'tridimensionais. 0 conhecimento "a priori" da ordem da

franja em algum ponto normalmente e muito útil na interpreta-

ção do padrão isocromãtico, principalmente quando o desenvol-

vimento do padrão não é observado durante a aplicação do car-

regamento.

1.5.5.3 Trajetórias de tensões

1.5.5.3.1 As isostáticas / 2 /

As trajetórias de tensão ,ou isostãticas, ^ão curvas cujas tangentes

em cada ponto fornecem as direções das tensões principais no ponto.

São também chamadas de i sos tã t i cas . As t rajetó-

rias de tensão formam um sistema de curvas crtogonais, compre

endendo duas fannlias de t r a j e tó r i a s , uma sempre tangente a

Oj e outra sempre tangente a c^.
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07 = ffl =0

Figuro 311 Tensões em fronteiras livres.
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1.5.5.3.2 Traçado das isostãticas

A construção das iscstãticas se realiza mediante um processo

puramente grafico, baseado nas isõclinas. Deve-se obter um

conjunto de isõclinas, de 0 a 80 em incrementos de 10° (ou

de 0o a 75° em incrementos de 15°). Um processo correntemente

empregado consiste em traçar,sobre cada isÓclina obtida, pe-

quenas cruzes segundo as direções das tensões principais (dir£

çao obtida segundo o parâmetro da isóclina). Depois de reali-

zada esta operação, o traçado das isostãticas é feito a olho.

Como auxilio no traçado deve-se lembrar que duas isostãticas

se cruzam em ângulo reto. (Ver Figura 32).

0 procedimento indicado dá resultados satisfatórios. Existem

outros métodos que fornecem maior precisão. (Ver referência

1.5.5.3.3 Pontos isotrõpicos /1,5/

Nos pontos isotrõpicos as tensões normais são iguais em todas

as direções. As direções principais são indeterminadas. Estes

pontos podem ser reconhecidos girando-se solidariamente o

polarizador e o analisador; a isõclina também girará passain

do sempre por este ponto. Com exceção de alguns poucos

casos, quase sempre são encontrados pontos isotrõpicos na

análise fotoelástica de uma estrutura. Teoricamente, as ex-

pressões analTticas que podem representar os estados de ten-

são, conduzem a uma infinidade de tipos de pontos isotrõpicos.

Felizmente na pratica, apenas os casos mais simples, facilmeji

te identificáveis, é que se apresentam. Os exemplos wais co-

muns são:

95



ISOCLINAS
LUGAR DOS PONTOS DE IGUAL DIREÇÃO DAS TENSÕES PRINCIPAIS

ISOSTATICAS

Figura 32 '. Traçado das ísostdticas.

96



- Figura 33a: ponto repulsivo a 3 eixos;

- Figura 33b: ponto atrativo a um eixo.

Estes são reconhecidos pelo fato de que girando-se solidaria-

mente polarizador e analisador de um quarto de volta, a isó-

clina gira meia volta:

- no sentido contrário para um ponto repulsivo;

- no mesmo sentido para um ponto atrativo.

1.5.5.3.4 Propriedades das isostãticas /1/

A simples consideração do raio de curvatura das isostãticas

permite a identificação, sem medida alguma, da variação das

tensões principais.

. Se uma isostática apresenta um pequeno raio de curvatura,a

tensão principal perpendicular a ela varia rapidamente na

vizinhança desta região. A variação ê" tanto mais rápida,quaji

to menor for o raio de curvatura.

. Se um trecho de uma isostãtica é retilineo, a tensão princi^

pai perpendicular a ela apresenta geralmente um máximo ou

um mínimo. As partes retilineas das isostãticas são isõcli-

nas e vice-versa.

. Os eixos de simetria são isostãticas.

. Se ao percorrer uma isostática paralela a a, corta-se uma

isostática correspondente a Oo pela sua concavidade, então

o« decresce. Esta regra se inverte com a curvatura e também

com o~ em lugar de o. (Ver Tabela 2 ) .
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(a)

(b)

\

Figura 33 '. (a) Ponto repulsivo, (b) Ponto atrativo.
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TABELA 2 - Variação da tensão ac longo de uma isostática.

PERCORRENDO-SE A ISOS

TÁTICA NO SENTIDO

Cõncavo a convexo

Convexo a cõncavo

A ISOSTÁTICA ANALISADA EAALGEBRICAMENTE

MAIORfoj)

ô  decresce

o., cresce

MENOR (o2)

o2 cresce

eu decresce

A Figura 34 dá um exemplo de aplicação destas regras. Elas são

também aplicáveis ao longo de bordas livres, porque tais bor-

das são isostaticas.

OT cresce

GI cresce

GT decresce

OT decresce

Figuro 34 . Comportamento das tensões segundo as isostaticas.
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1.5.5.4 Transição do modelo ao protótipo 121

0 método fotoelãstico fornece as tensões no modelo. Portanto,

é preciso saber como estas se relacionam com aquelas que se

desenvolvem no protótipo.

0 modelo deve ser geometricamente similar ao protótipo, mas

não necessariamente de mesma dimensão; as cargas devem estar

similarmente distribuídas, mas devem diferir em magnitude por

um fator de proporcionalidade. Uma tensão o no protótipo é d£

terminada a partir da tensão c
ri
 no ponto correspon-

dente no modelo,pela relação:

2

F.L
c = 51 . oB , (66)

onde:

F = força aplicada no protótipo;

L = dimensão linear no protótipo;

m = subscrito indicando os valores correspondentes ao modelo.

Modelos distorcidos são freqüentemente utilizados em análise

bidimensional, isto é, modelos que são geometricamente simi-

lares ao protótipo, exceto quanto ã espessura. Neste caso a

relação i:

(67)

onde t e t representam a espessura do modelo e do protótipo

respectivamente.
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Consideração especial deve ser dada ã questão de coeficiente

de Poisson. Os critérios de semelhança exigem igualdade do c£

eficiente de Poisson para o protótipo e para o modelo. Feliz-

mente, muitos materiais fotoelãsticos apresentam coeficiente

de Poisson entre 0,3 e 0,35, que são próximos aos dos metais

estruturais. No entanto, para os materiais utilizados no con-

gelamento de tensões, que são utilizados nas técnicas fotoe-

lãsticas tridimensionais, o coeficiente de Poisson é próximo

a 0,5. Muitos pesquisadores mostraram que esta discrepância ê

responsável pela diferença entre as tensões no protótipo e no mod£

Io, correspondendo a um pequeno percentual das tensões máxi-

mas. Assim, os modelos fotoelásticos exibem uma distribuição

errônea das tensões na região de pequenas tensões, mas a de-

terminação das tensões elevadas i substancialmente correta.

Para um estudo mais detalhado do problema da análise de seme-

lhança e modelos, deixa-se como indicação o material existen-

te nas referências bibliográficas /8/e/9/.

1.5.6. Determinação dos Valores Individuais das

Tensões em Pontos Interiores.

0 estado de tensão em um ponto fica determinado a partir do

conhecimento da magnitude das tensões principais o. e oy e da

direção dessas tensões. Entretanto, os métodos discutidos an-

teriormente fornecem apenas (c.-Og) e e. 0 padrão isocromãti-

co e as isõclinas não são suficientes para fornecer a solução

completa do estado de tensão em pontos interiores.

A determinação do estado de tensão a partir de observações fo
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toelãsticas pode ser feita por dois processos:

a) processos puramente fotoeiasticos;

b) combinação dos resultados de observações fotoelasticas com

outros obtidos por outras técnicas experimentais ou por mi_

•todos analíticos.

1.5.6.1 Determinação de (o« + o2) por medida de

deformação lateral /3,8/

Um dos processos utilizados consiste na determinação do valor

de (oj+op) em rada ponto. Conhecido o valor de (a.+o^Jatravês

das isocromáticas e o valor de (o^+op) era qualquer ponto do

modelo, pode-se determinar isoladamente as tensões principais

o. e oo« A determinação experimental de (a. + Op) num dado pon-

to de um modelo pode ser feita através da medida da variação

da espessura nesse ponto, resultante do estado de tensão ins-

talado. Sabe-se pela Lei de Hooke (Ver item 1.2.3.3) que:

e3 - — - " ( W ; {68)

E E

mas 0 3 = 0 (no estado plano de t e n s ã o ) , en tão :

_ v to o \ p o . 0 _ E At
- - — v ^+ 2' e 1 2 — *

onde A t / t é a variação da espessura d i v i d i d a p e l a e s p e s s u r a 0 -

r i g i n a l . Para a medida da v a r i a ç ã o da espessura são u t i l i z a d o s

os e x t e n s ô m e t r o s l a t e r a i s , que existem em variados modelos ba_

seados em d i v e r s o s p r i n c í p i o s . Reso lvendo as equações ( 5 8 ) e
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e (69) simultaneamente, obtem-se os valores de o e c~.

1.5.6.2 Separação das tensões principais pelo método da di-

ferença das tensões de cisalhamento /4/

0 método da diferença das tensões de cisalhamento ê baseado

nàs equações de equilíbrio (ver referência 4 ) . Na ausência

de forças de massa estas equações fornecem,

9o
(70)

o . (71)

Como uma aproximação, a equação (70) pode ser escrita segundo

diferenças finitas

Ao,

Ax

OU

xy

y=çonst. Ay

AT
_xj
Ay

x=const.

Ax

x=const. y=const,

(72)

(73)

onde AX e Ay são feitos tão pequenos quanto possível. Começan

do em uma superfície livre (ou em qualquer superfície onde o

estado de tensão seja conhecido) constroi-se uma rede como

indicado na Figura 35. Considerando que o no ponto 0 seja c£
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nhecida ( c x ) « , pode-se ver a p a r t i r da equação (73) que a va_

riaçao em ox do ponto 0 ao ponto 1 i

xy

Ay

Portanto o valor de o no ponto 1 ê

( ax }1 = ( ox }0 * M c ( T x y J a " ^ x y V •
Ay

A tensão de cisaihamentox pode ser calculada a partir dos
xy

dados fotoelãsticos. Ja foi visto (item 1.2.1.6) que

V°2
J - 2 sen 2 6

onde {o.-Cj) pode ser determinado a p a r t i r das isocromãt icas

e o ângulo 6,que é o angulo en t re o e ixo dos X e a d i reção

de o . , é ob t i do pelo parâmetro da i s õ c l i n a no ponto a . Portar^

to as tensões de c isaihamento (x ) e (T , ) k podem ser determi-
xy o xy D

nadas f o t o e l a s t i c a m e n t e . C o m ( o ) . c a l c u l a d a , a s t e n s õ e s p r i n c i p a i s
X I

no ponto 1 podem ser determinadas. Da equação (3) tem-se que

(o yh = (o«L cos2 e, + (o ?) H sen
2 e, . (74)

A l I) I t | |

Resolvendo as equações ( 5 8 ) e ( 7 4 ) s i m u l t a n e a m e n t e encontra-se

que :

( a 1 ) i = í a x ) i + ^ s e n 2 e . e (75 )
t
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(76}

O processo e então repetido para o ponto 2. Isto é,

/ \ f \ Ax
( o x } 2 = ( c x } 1 " ~

Ay

etc

Esta técnica pode ser u t i l i zada prosseguindo para o i n te r i o r

do modelo a f im de que sejam obtidos os valores das tensõos em

qualquer ponto. Uma vez que este método é baseado em integra-

ção numérica, os erros são cumulativos- assim os dados fotoelaãsti

cos devem ser obtidos cuidadosamente.

Y

r\
V

0

b

c

I

d

e

z

f

0

3

h

i

4

j

k

1

m

6

n

7

<

A y •

X

Figuro 35! Troçodo do rede ut i l izodo no método do diferença das tensõe»

de cisalhomento.

1 . 5 . 6 . 3 Método da i n c i d ê n c i a o b l í q u a / 1 , 3 /

(Método p r o p o s t o por D . C . D r u c k e r e F . D . M i n d l i n )

Quando um modelo p lano é c o l o c a d o p e r p e n d i c u l a r m e n t e à l u z po-

l a r i z a d a i n c i d e n t e , a r e l a ç ã o e n t r e a ordem da f r a n j a e a d i f e

rença e n t r e as tensões p r i n c i p a i s é f o r n e c i d a p e l a e q u a ç ã o ( 5 9 ) .
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Este método de observação é denominado incidência normal, uma

vez que o vetor luminoso 5 normal ao modelo.

Se o modelo for girado sobre uma das direções da tensão p r i n -

cipal ( o1 por exemplo) em algum ponto de interesse (P na Figu-

ra ^6)de ta l forma que o ângulo de incidência entre o vetor lu -

minoso e o modelo seja $, então as tensões pr inc ipa is no plano

perpendicular ao vetor luminoso serão o. e 02 cos2 $. Uma vez

que o atraso r e l a t i v o depende da diferença entre as tensões princi-

pais no plano normal ao vetor luminoso, neste caso a equação

será:

N0
o 1 - o2 cos 2 *« C — . ( 7 7 )

cosi

na qual N« é a ordero da f ran ja no ponto P, determinada na inc

dência oblíqua; $ i o ângulo de incidência entre o vetor lumi

noso e o plano do modelo, e t /cos <f> é a espessura do modelo a

travessada pela luz na incidência oblTqua. Combinando a equa

ção (58)e(77) obtém-se o. e o» no ponto P. N será u t i l i zado

para designar a ordem da f ran ja em incidência normal. Portanto,

cos<f
1, (78)

t C O S 2 <f>-1

et», • V M , ( 7 J )

t C O S 2 <f> - 1
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FONTS DC LUZ

LCNTC
%/*

. MODELO

.PONTO
• V I « T *

X/4 A

SEÇÃO A-A

omp I ioda

ffT -CF * C - 7 - VISTA DE TOPO 00 PONTO P

ampliado

PONTO P AMPLIADO

Figuro 36 (o) ; Incidência normal.



MODELO

FONTE DE LUZ

LENTE
* / « *

VISTA

SEÇÃO A-A (Ampliada)

\ i

07 cos* •

LUZ

VISTA OE TOPO DO PONTO P
( Ampliada)

CTcos*»

PONTO P ( Ampliodo)

N O T A : C O M O 05 t o i S Ã O T E N S Õ E S P R I N C I P A I S , E N T Á O P E L A E O U A Ç Í O ( 3 )

07 » 07 cos2 t + OT M n l • . MAS OJ « O, ENTÃO 07 - OTcos2» .

Figura 36 ( b ) ! Incidência oblíqua.
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Deve-se observar que,como o modelo é girado em torno de um ei

xo de tensão principal, é necessário o estabelecimento das á±

reções das tensões principais nos pontos de interesse antes

que o método da incidência oblíqua possa ser utilizado.

No.s polariscõpios de transmissão,a incidência oblíqua é obti-

da com a utilização de prismas (Ver Figura 37). Desta maneira,

ao invés de se girar o modelo para cada nova medida,as lentes

do polariscõpio e os prismas se deslocarão de forma a ali

nhar o equipamento com uma isõclina no ponto em questão.

1.5.7 Modelos Bidimensionais. Materiais

1.5.7.1 Principais materiais utilizados na técnica fotoelãs-

tica. Evolução /3,8/

Quase todos os materiais transparentes exibem birrefringência

acidental, mas para alguns, o valor do coeficiente C , definj^

do pela equação (59), i tão elevado que deixa de ter interesse

prático a sua utilização na Fotoelasticidade.

Os primeiros materiais utilizados em estudos fotoelásticos ,re

latados pelos pioneiros desta técnica, foram a gelatina ani-

mal e o vidro.

A gelatina possui um elevado efeito fotoelástico a par de um

baixo módulo de elasticidade, o que a torna particularmente i_n

dicada para a análise de estados de tensão tais como

os que resultam do efeito do peso próprio. 0 principal incon-

veniente da gelatina natural reside no fato de ser putrescTvel

e apresentar uma elevada retração por perda de água, a qual
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Figuro 37 '. Principio das medidas em incidêncio oblíqua.
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tem origem na superfície exterior do modelo e vai, com c tempo

progredindo para o interior. Deste fato resulta o aparecimen-

to de um conjunto de franjas fotoelãsticas de retração que se

sobrepõem ãs que derivam da carga aplicada ao modelo, comprorne

tendo e falseando os resultados dos ensaios.

0 vidro durante muito tempo foi utilizado por vários experi-

mentadores, mas possuindo efeito fotoelãstico relativamente

baixo comparado com seu modulo de elasticidade,exigia a apli-

cação de cargas elevadas para a obtenção de estados fotoelãs-

ticos mensuráveis. Este fato aliado ã dificuldade de execução

de modelos de vidro levou a abandonar este material logo que

se pôde dispor de outros mais adequados. Este aparecimento

deu-se com o advento da química dos plásticos sintéticos. 0

celulóide, nome comercial do primeiro plástico obtido por siri

tese, foi logo considerado mais apto do que o vidro e a gela-

tina, passando imediatamente a ser utilizado. 0 principal in-

conveniente que o celulóide apresenta é uma certa fluencia f£

toelástica, caracterizada por uma diminuição com o tempo da or;

dem das franjas observadas sob tensão constante. Outros plás-

ticos de síntese foram surgindo, alguns deles com melhores ca_

racterísticas fotoelãsticas do que o celulóide, citando-se c£

mo exemplo a baquelita, que durante muitos anos foi considera_

da como o material mais adequado ã fabricação de modelos fot£

elásticos. Hoje existe uma grande variedade de plásticos com

boas qualidades fotoelãsticas, podendo o experimentador esco-

lher o material mais adequado ã natureza do ensaio que preteri

de executar.
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1.5.7.2 Propriedades desejáveis para um material

fotoelãstico /3,8/

1) transparência;

2) valor adequado do coeficiente C, que relaciona tensão com

o padrão isocromãtico observado;

3) propriedades elásticas adequadas. Quanto maior a razão a/C,

maior número de franjas será formado antes que o limite de

proporcionalidade seja excedido. Quanto maior a razão E/ C,

um maior número de franjas será formado por unidade de de-

formação. Uma razão E/ C elevada é necessário para limitar

as deformações do modelo ã mesma ordem de grandeza das de-

formações que ocorrerão no protótipo;

4) trabalhabil idacle.

1.5.7.3 Forma dos materiais disponíveis /2/

1) placas;

2) p lást icos l íquidos para modelagem;

3) blocos pré-moidados de d i s t i n t a s formas e tamanhos para se

rent trabalhados.

1.5.7.4 Preparação dos modelos / 2 /

No preparo dos modelos, cuidados especiais devem ser tonados

para a obtenção de superfícies lisas. Outros cuidados também

devem existir em relação ao corte da peça. Tensões devidas ao

corte e a conseqüente birrefringincia são induzidas ao longo

dos contornos do modelo, se pressão e aquecimento excessivo
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sao permitidos. Alguns materiais absorvem ou perdem umidade ,£

feito este dependente do tempo. Para contornar este problema,

a melhor solução i realizar o ensaio dentro de poucas horas a

partir do instante em que o modelo é concluído.

1.5.7.5 Características dos materiais disponíveis 111

Os diferentes tipos de plásticos normalmente são agrupados se

gundo o módulo de elasticidade destes materiais.

Os plásticos duros para modelos fotoelãsticos são caracteriza^

dos por um módulo de elasticidade de 300.000 a 500.000 psi

(2,07 X 103 a 3,45 X 103 MPa). São geralmente frágeis, exibi£

do comportamento linear tensão-deformação, como também para

deformação-birref ringência, em níveis de tensão próximos a teri

são de ruptura. Resinas de poliester como Paraplex e Homalite

100, outras resinas como a CR-39, e várias resinas epoxi são

bastante utilizadas devido a sua alta sensibilidade fotoelãs-

tica e por apresentar poucos problemas em relação ã fluência

mecânica e óptica.

Os plásticos macios,caracterizados por módulo de elasticidade

da ordem de 5.000 psi (34,5 MPa), encontram sua principal a-

plicaçao na Fotoelasticidade dinâmica. A propagação das ondas

elásticas é muito mais lenta nestes materiais.

A borracha de uretano e algumas fórmulas epoxi têm sido

zadas, tendo a primeira maior emprego. Ambas exibem comporta-

mento visco-elãstico, e não uma única constante mecânica e Ó£

tica.
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1.6 FOTOELASTICIDADE DINÂMICA /2,3/

À técnica da Fotoelasticidade se aplica tanto a problemas de

carregamento estático quanto também a condições de carregameri

to dinâmico.

0 equipamento fotoelãstico usado no estudo das tensões oriun-

das de carregamento dinâmico é o poiariscopio circular com nvo

dificações na fonte luminosa e no esquema utilizado na obser-

vação e fotografias do padrão isocromãtico observado.

Varias maneiras distintas têm sido utilizadas a fim de "parar"

as franjas, para que possatr ser observadas e fotografadas.

1.6.1 Iluminação Continua /2,3/

0 primeiro caminho para fotografar as franjas produzidas por

impacto ou outro carregamento dinâmico tem sido utilizar

uma fonte de luz contínua e cameras fotográficas de alta vel£

cidade. Vários tipos de cameras, para estas condições, foram

desenvolvidos, obtendo-se velocidades que chegam até a mi-

lhões de fotos por segundo. Infelizmente, â medida em que a

velocidade em que as fotos são obtidas aumenta, reduz o tempo

de exposição, tornando-se cada vez mais difícil fornecer luz

suficiente para a exposição adequada do filme. A vantagem da

utilização destas cameras está na obtenção de um quadro de co

mo as tensões variam em todo o campo observado, em função do

tempo.

0 tempo máximo de exposição permitido é determinado pela taxa

de variação da ordem da franja e pelo alargamento da franja
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que pode ser tolerado. 0 primeiro fator depende da geometria

do modelo, espessura do mesmo, sensibilidade óptica, velocida^

de de propagação da onda e da magnitude e taxa do carregamen-

to.

Plásticos duros são usualmente empregados na construção dos

modelos, nos quais a velocidade de propagação de ondas é de

aproximadamente 5.000 pés/s. Assim, tempos de exposição de

aproximadamente 10 s são normalmente tolerados, embora em

algumas situações .tempos de exposição de 10" s são requeri-

dos. Plásticos macios permitem exposições de 10 a 40 vezes

maiores. Isto se dá pois a onda de tensão se propaga com uma ve-

locidade c a/ E / P , onde c i a velocidade de propagação, E o

módulo de elasticidade do material e p adensidade do Material.

1.6.2 Fonte de Luz Intermitente /3,10/

Um segundo caminho para fotografar as franjas utiliza uma

fonte de luz intermitente. Para os problemas nos quais as teji

soes dinâmicas são cíclicas por natureza, o uso de luz estro-

boscopica permite que as franjas sejam "paradas", e portanto

fotografadas como na análise de problemas estáticos. Nos ca-

sos em que a freqüência não i constante, mas varia ligeiramejn

te com o tempo, utiliza-se um equipamento eletrônico adicional

denominado "Slip-Sync". Este equipamento é utilizado a fim de

sincronizar a luz estroboscopica com o fenômeno. A função do

"Slip-Sync" é receber um sinal eletrônico vindo do fenômeno

em questão e disparar a luz de tal forma que ela esteja exata_

mente em fase com o fenômeno.

115



1.6.3 Outros Problemas /3/

Além das questões relativas as fotografias e fonte luminosa

empregada nos estudos de carregamento dinâmico, outros problie

mas também devem ser analisados. Uma vez que a precisão das

tensões determinadas fotoeiasticamente depende da precisão do

coeficiente de sensibilidade do plástico (C), é imperativo que

este seja obtido em função das condições reais do teste. Z sa_

bido que os valores das propriedades elásticas (particularities

te o modulo E) de muitos plásticos são afetados pela taxa de

carregamento. Também foi demonstrado que o coeficiente (C) áe

pende da taxa de carregamento. Portanto, os valores de E e C,

nos estudos dinâmicos, devem ser estabelecidos para as condi-

ções do teste.

1.7 FOTOELASTICIDADE TRIDIMENSIONAL

'.7.1 0 Congelamento das Tensões 121

A técnica da fotoelasticidade tridimensional i baseada em a]_

gumas propriedades de alguns plásticos fotoelasticos. Um mode_

Io feito de material adequado é aquecido até uma temperatura

elevada,sendo carregado nesta temperatura; esta é reduzida e£

quanto que o carregamento é mantido. Quando o modelo atinge a

temperatura ambiente, o carregamento e retirado, mas as defor^

mações verificadas, quando o modelo estava sujeito a altas tem

pèraturas, permanecem. Diz-se então que as deformações (ou ten

soes) ficaram "congeladas" no modelo. Assim, quando o carrega_

mento é retirado, o padrão fotoelástico correspondente ao es-

16



tado de tensão permanece fixo no modelo. Este i o fenômeno do

"congelamento das tensões". Estes modelos podem ser cortados

em vários elementos sem alterar o padrão fotoelástico. Assim,

fatias são cortadas do modelo e analisadas individualmente,da

mesma forma que na fotoelasticidade bidimensional. A aniso-

tropia óptica e mecânica permanece fixa no modelo e com mate

riais apropriados, o padrão isocromatico permanece inalterado

durante anos.

1.7.2 Comportamento dos Plásticos Utilizados no

Congelamento das Tensões 12/

Os plásticos que exibem o efeito do congelamento das tensões

são materiais difásicos, isto é, eles possuem dois tipos de

ligação intermolecular, onde cada uma ê afetada de maneira d^

ferente pela temperatura. Para maior compreensão do comporta-

mento destes materiais, ê conveniente representar estes plás-

ticos por um modelo análogo. Na analogia, as fases são carac-

terizadas por dois materiais separados, dispersos de maneira

homogênea. Assim, pode-se pensar em uma esponja elástica alta

mente porosa com seus interstícios completamente preenchidos

por piche. 0 piche se comporta como um sólido elástico na tem

peratura ambiente, mas a elevadas temperaturas este se compo£

ta como um lTquido. Assim, ã temperaturas elevadas, a primei-

ra rede de ligações, ou a esponja, suporta as cargas aplica-

das, enquanto a segunda rede permanece sem tensão. Este esta-

do de deformação elástica ê preservado enquanto o piche endu-
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rece no processo de resfriamento. Depois do resfriamento, as

cargas são removidas, mas o corpo não permanece livre de ten-

sões. Ao invés disso, um sistema de tensões auto-equil ibrado

é desenvolvido com forças internas exercidas em cada ponto p^

Ia esponja equilibrada por forças iguais e opostas exercidas

pelo piche. As tensões auto-equilibradas não são perturbadas

pelo fatiament* do modelo. Os atrasos relativos presentes no

modelo permanecem inalterados durante a operação de fatiamen-

to.

1.7.3 Determinação das Tensões na Superfície do Modelo/2/

Em muitas análises tridimensionais, as tensões ao longo da

superfície são de grande interesse, uma vez que as falhas es-

truturais normalmente se originam na superfície da estrutura.

Várias alternativas para esta análise são possíveis.

1.7.3.1 Tensões na superfície ao longo da linha (S-S)

(Ver Figura 38)

1) Remover uma fatia normal ã superfTcie contendo a linha

s-s) ;observar no sentido perpendicular ã fatia como indica^

do pela seta e medir a ordem da franja. Na superfTcie, a

ordem da franja é proporcional ã diferença das tensões prijri

cipais secundárias*, o -o n, mas uma vez que o = 0, c é
5 n n s

pfLincipaii -ie.cundã-n.Á.ai &ão ,pofi dzfainíçãc, a maiofi c

a. mtnoh Zzn&ão normal atuando no plano pe.fLpe.vidic.aiaK ã

cão da luz incidtntt.
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Figuro 38 '. Determinação das tensões na superfície ao longo da linha S£.
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determinada isoladamente; denominar esta tensão por A.O sj_

nal de A pode ser determinado prontamente. Se A i positivo,

isto é tração, a ordem da franja irá diminuir se uma força

compressiva for aplicada ao longo de s-s; se compressão, a

ordem da franja ira aumentar. De outra forma, o sinal pode

ser determinado utilizando-se um compensador ou por rota-

ção do analisador.

2) Subdividir e medir a ordem da franja na direção perpendicu^

lar,como indicado em (c). Como antes, a tensão na superfT-

cie perpendicular ã direção da observação é determinada;de_

finir o sinal e denominar esta tensão por B.

3) Subdividir novamente,obtendo um fino elemento da superfí-

cie e observar perpendicularmente a superfície. Medir o

ângulo @, definindo as direções das tensões principais em

relação aos bordos do elemento. Assim,a ordem da franja p£

de ser medida e °i-C2 calculado para uso na verificação dos ya

lores individuais de o. e <? Observar que este teste não s£

ri válido quando os gradientes de tensão através da espessa

ra forem grandes.

4) Pela equação (12) vê-se que:

. _ °1+°2 °1"°2

2 2

+Oo Oâ - On

£ J2 cos 2
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Desenvolvendo-se estas duas expressões obtem-se:

A+B A-B , o nx
o. = + e (80)

2 2 cos 26

(81)

2 2 cos 26

que permitem a determinação das tensões principais.

Para os casos em que as tensões são desejadas apenas em um

ponto da superfTcie, uma fatia paralela ã superfície pode

ser tomada primeiro, para as observações das isõclinas.En-

tão as .subfatia* podem ser feitas paralelas ãs direções

das tensões principais ( 8 = 0 ) .

1.7.3.2 Tensões na superfTcie ao longo de seções de

simetria /2/

Freqüentemente ê necessário conhecer as tensões na superfTcie ao longo

de seções de simetria, sendo a técnica utilizada bem mais sim

pies que a apresentada anteriormente. Os passos (1) e (2) são

seguidos como anteriormente, mas a linha (s s) é tomada como

a linha de simetria. Sendo 6= 0 o, A e B são tensões principais

e nenhum calculo ou medida adicional e necessário. A preci-

são e superior àquela obtida quando as direções principais não

são conhecidas "a priori", uma vez que a determinação não de-

pende da medida de 6 e os erros inerentes a esta medida.

1.7.4 Resultados Obtidos /2/

0 método fotoelãstico fornece o estado de tensão compl eto(rnag
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nitude das tensões e suas direções) nas superfícies livres

(não carregadas). Em pontos interiores e em superfícies carne

gadas, como nas regiões de contato das cargas, as medidas fo-

toelásticas fornecem a diferença entre as tensões principais

secundárias e as direções destas tensões para qualquer dire-

ção de observação. Estas medidas,tomadas em três direções(no£

malmente perpendiculares entre si), fornecem dados suficien-

tes para a determinação das tensões de cisalhamento máximas e

suas direções em cada ponto do corpo. Para os problemas em que

a tensão de cisalhamento máxima é o critério adotado para es-

coamento ou ruptura, os dados fotoelásticos conduzem ãs ten-

sões pertinentes.

Problemas tridimensionais, que requerem a determinação das

tensões individuais em pontos interiores ou em superfícies ca£

regadas,podem ser solucionados através do método da diferença

das tensões de cisalhamento. Como na analise bidimensional,™

formação suplementar é necessária, sendo obtida a partir da

teoria da elasticidade. Começando-se em um ponto de tensão co_

nhecida, em uma fronteira livre por exemplo, é possível somar

os incrementos de variação de tensão ao longo da trajetória e

então calcular o estado de tensão por completo nos pontos in-

teriores.

1.7.5 Limitação do Método /2/

A pr incipal l imitação do método de congelamento das tensões é

o valor efet ivo do coef ic iente de Poisson dos plásticos emprega-

dos, v=0,5; dist into dos coeficientes de Poisson para a maior parte dos
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materiais estruturais. Na tentativa de se contornar esta limitação, mé-

todos que não requerem congelamento e fatiaraento são pesquisa^

dos.de ta l forma que o valor do coef ic iente de Poisson na tem

peratura ambiente, aproximadamente v = 0 , 3 , possa ser uti l iza^

do. 0 método da luz desviada oferece perspectivas nessa área.

1.8 MÉTODO DO RECOBRIMENTO FOTOELÃSTICO

(Fotoeiasticidade por reflexão).

1.8.1 Aplicações da Fotoeiasticidade por Reflexão /2/

No método do recobrimento fotoelãstico, o material birrefrir^

gente é aplicado como uma camada fina na superfície de um ele_

mento estrutural. Utilizando-se uma pintura refletora ou ade-

sivo refletor, obtém-se a reflexão da luz que atravessa o re-

cobrimento. 0 elemento estrutural pode ser carregado "in situ"

nos testes do protótipo. Este método é particularmente útil

para a determinação de tensão em superfícies não carregadas de

corpos tridimensionais, onde o protótipo já está disponível.

Existe uma diferença importante entre a Fotoeiasticidade por

reflexão e a Fotoeiasticidade por transmissão. Na Fotoeiasti-

cidade por reflexão, o próprio elemento estrutural é analisado,

normalmente sob as condições reais de carregamento. Ao contra

rio, modelos não metálicos e carregamento simulado são reque-

ridos na Fotoeiasticidade por transmissão. Além disso, o meto

do do recobrimento não está restrito a deformações elásticas.

Materiais devidamente escolhidos exibem comportamento linear

deformação-birrefringência independente da grandeza e nature-
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2a das tensões desenvolvidas na estrutura.

1.8.2 A Lei Deforroação-Optico 121

0 sistema óptico típico utilizado na Fotoelasticidade por re-

flexão está apresentado na Figura 39. Na prática, a obliquida^

de da iluminação é pequena (normalmente menos de 5 graus),oes-

de que se respeite uma distância mínima entre a superfície do

plástico de recobrimento e os elementos poiarizadores. Portar^

to, pode-se considerar que o equipamento fornece uma incidên-

cia normal.

FONTE DE LUZ

OBSERVADOR OU CAMERA

SUPERFÍCIE REFLETOR*

Figuro 39! Disposição dos elementos poiarizadores em um

polarisco'pio de reflexão.
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Pela Fotoelasticidade por reflexão sao obtidos os valores das

deformações no plástico ; uma vez que na interface plástico/e^

trutura as deformações do plástico e da estrutura são idênti-

cas, obtém-se assim as deformações na estrutura. Deve-se lem-

brar que na interface as tensões no plástico não são iguais ãs

tensões na estrutura e portanto as tensões no protótipo devem

ser calculadas a partir dos valores obtidos para as deforma-

ções. A lei deformação-Óptico ê apresentada usualmente da se-

guinte maneira:

(82)
2 tpK

onde:

z., E ~ = deformações principais em um determinado ponto do rê

cobrimento ;

2 t = trajetória percorrida pela luz no recobrimento; t i a

espessura do recobrimento ;

N = ordem da franja ;

K = coeficiente de sensibilidade do plástico (adimensional);

X = comprimento de onda da luz correspondente ao atraso na ti£

ta de passagem (21,6 x 10 polegadas).

Existe uma correspondência direta entre os coeficientes ten-

são-õptico e o coeficiente de sensibilidade para materiais fo

toelásticos trabalhando em regime tensao-deformação linear,i£

to 5,

C = -i-i- . 1 f (83)
(1+v) K
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onde E e v são respectivamente o modulo de elasticidade e o

coeficiente de Poisson do plástico utilizado.

Combinando as equações (41)e (42) obtém-se:

o r c 2 = U t-E 2) — 5 - e (84)

°r°2 =
AN Es

2 t K 1 + v s (85)

onde:

E = módulo de elasticidade da estrutura;

v = coeficiente de Poisson da estrutura.

1.8.3 Numero Máximo de Franjas Formadas / 2 /

No método do recobrimento fotoelástico, a deformação limite a_

pi içada ao recobrimento é governada pela deformação da parte

estrutural que está sendo investigada. Freqüentemente esta é

consideravelmente menor que a deformação no limite elãsticodo

material fotoelástico, e não se tem total vantagem da sensib2

lidade do plástico de recobrimento. Em muitos casos, poucas

franjas serão formadas; dai a grande importância da utiliza-

ção de luz branca nos ensaios. Para análises quantitativas, é

necessário determinar ordens de franja fracionárias, uti 1 i zari

do a compensação ou rotação do analisador.

A Tabela 3 mostra a máxima ordem da franja que será desenvol-

vida em um recobrimento de K = 0,2, e espessura igual a 1/8";

126



a peça recoberta está tracionada até o seu limite elástico íc »)

TABELA 3 - Comparação do número de franjas formadas / 2 / .

MATERIAL

Aço estrutural

Alumínio 2024T4

Alumínio 7075T6

Liga de magnésio

Concreto

cel

psi

40.000

44.000

75.000

30.000

3.000

(MPa)

(275)

(303)

(517)

(207)

(20,7)

E

psiXIO"6

30

10,5

10,4

6,5

5,0

(GPa)

(207)

(72,4)

(71,7)

(44,8)

(34,5)

z X106

max

1.330

4.190

7.200

4.620

600

4,0

12,6

21,6

13,9

1,8

. = 0,2 ; t = 1/8" ; / = 21,6 X 10'6"; v = 0,3

1.8.4 Materiais Utilizados /1/

análise de tensões pela fotoeiasticidade por reflexão util_[

^ placas finas, planas ou moldadas, coladas sobre a estrutura

ai.

•s materiais convenientes a este tipo de observação são rela-

tivamente pouco numerosos, pois estes devem possuir um grande

número de propriedades físicas, mecânicas e ópticas. Estes p£

dem se classificar em três grandes grupos:

- as resinas epoxi

São os materiais mais utilizados, pois possuem uma boa sen

sibilidade e são facilmente moldados;

- os policarbonatos
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Reservados a fabricação de placas planas, estes são bastan-

tes sensTveis e são usinados facilmente;

- os poiiuretanos

Possuem um baixo módulo de elasticidade; eles são destina-

dos ao recobrimento de materiais macios tais como a borra-

cha.

1.8.5 Escolha do Plástico de Recobriroento /11/

Um dos aspectos mais importantes da Fotoelasticidade por re-

flexão é a escolha apropriada do plástico de recobrimento.

As principais considerações que devem ser feitas na escolha do

plástico fotoelãstico para determinadas condições de testes são:

1 - método de aplicação do plástico na superfície da peça;

2 - sensibilidade;

3 - severidade do contorno;

4 - reforço devido ao recobrimento;

5 - alongamento máximo;

6 - temperatura do teste.

1.8.5 Método de Aplicação /11/

Os plásticos fotoelasticos são disponíveis em três formas bá-

sicas:

1 - placas p lanas ;

2 - l í q u i d o s para moldagem;
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3 - líquidos para aplicação em "spray" (apenas para estudos

qualitativos).

Existem vários tipos diferentes de materiais para recobritnen-

to em cada uma destas formas; eles são geralmente classificados

em três categorias de acordo com seu módulo de elasticidade,

isto é, módulo de elasticidade alto, médio ou baixo.

Quando a superfície a ser recoberta i plana, é preferível usar

placas planas, uma vez que estas fornecem as seguintes vanta-

gens:

- espessura uniforme;

- propriedades físicas e fotoelãsticas uniformes;

- facilidade de manuseio;

- disponibilidade em estoque.

Para superfícies de formas irregulares, que não podem ser re-

cobertas por placas planas, deve-se selecionar um plástico H

quido. Tal plástico deve ser moldado ou aplicado com "spray".

Para tais casos, a moldagem deve ser a técnica preferida,

do também a mais utilizada, porque espessuras de plástico re

lativamente uniformes podem ser obtidas, o mesmo não ocorren

do com o uso do "spray".

1.8.5.2 Sensibilidade /!!/

Pela equação (82) tem-se que:

N.f
2 t K

P
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onde f = — , (86)
2 t K

P

f ê conhecido como valor da franja, ou sensibilidade do plás-

tico.

De acordo com essas equações, a sensibilidade total da me_

dida da deformação depende basicamente de dois elementos:

1 - a sensibilidade do recobrimento representada pelo valor

da franja, f. 0 valor da franja representa a diferença entre

as deformações principais, ou a máxima deformação angular,

requerida para produzir uma franja. Quanto menor este pa-

râmetro, mais sensível será o plástico;

2 - sensibilidade do equipamento utilizado para a observação

do padrão fotoelãstico e determinação da ordem da franja, N.

0 número de franjas que deve ser observado e medido depende

das condições do teste e da instrumentação utilizada. A Tabe-

la 4 fornece a instrumentação necessária, número de franjas

que poderá ser observado e a sensibilidade da medida para uma

série de condições de teste. Tomando-se, com o auxílio da Ta-

bela 4, o número de franjas que serão observadas, e estiman-

do-se o nível de deformação esperado, a correspondente sensibili

dade do recobrimento é calculada da seguinte maneira.

f - e1" C2 _ Yroax _ deformação esperada

N N nQ máximo de franjas esperado

Quando não se dispõe de informação sobre a máxima deformação

esperada, pode-se utilizar a Tabela 5 para a avaliação destes
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T A B E L A 4 - N ú m e r o de f r a n j a s o b s e r v a d a s para a l g u m a s a p l i c a ç õ e s t í p i c a s da F o t o e l a s t i c i d a d e / 1 1 / .

APLICAÇÃO

Laboratório escuro; peças grandes ou

pequenas; teste estático.

Teste estático no campo ou em condi-

ções laboratoriais difíceis; partes

que se movem lentamente.

Vibração ou partes giratórias.

Elevada ordem de franja prevista;

medida de deformação no regime plás-

tico.

Medidas em ensaios estáticos ou dinã

micos usando a fotografia a cores pa

ra documentação; interpretação visu-

al do padrão obtido.

FONTE DE

LUZ

Branca

Branca

Luz estro

boscÕpica

Branca

Branca

SISTEMA EMPREGADO
PARA A DETERMINA-
ÇÃO DA ORDEM DA
FRANJA.

Compensação

Compensação

Compensação

Fotografia preto e

branco

Rotação do analisa
dor.

Comparação de

cores.

SENSIBILIDADE
DO INSTRUMEN-
TO OU MÉTODO

1/50 franja

1/25 franja

1/25 franja

1/2 franja

1/10 franja

1/5 franja

SENSIBILIDADE
DA

MEDIDA

1%

2%

Z%

4%

1*

S%

N<? DE FRANJ

DEVEM SER 0

DAS.

1 a 4

1 a 4

1 a 4

5 a 20

5 a ?0

1 a 4



valores em várias condições de teste.

TABELA 5 - Estimativa de deformação em função das condições

de teste /11/.

CONDIÇÕES TÍPICAS DO TESTE

Regime elástico; liberdade para car

regar o componente como desejado.

Regime elástico; carregamento abaixo

da deformação de escoamento.

Regime elasto-plãstico; escoamento

ligeiramente localizado.

Regime plástico; ruptura eventual.

NlVEL DE DEFORMAÇÃO

ESPERADO

Deformação no escoamen-

to.

1/2 da deformação no es

coamento.

Deformação no escoamen-

to.

1/2 do alongamento máx^

mo do material.

Uma vez estabelecido o valor da franja,o tipo e a espessura

do plástico que satisfarãoos requisitos de sensibilidade podje

rão ser obtidos a partir da equação (&2).

Por conveniência, esta relação foi lançada parametricamente

no gráfico da Figura 40. Este gráfico apresenta espessuras-pa_

drao para o recobrimento e a faixa de coeficientes õptico-de-

formação para os quais existem materiais disponíveis. Para

utilizar o gráfico, deve-se entrar com o valor de f no eixo

das ordenadas e projetá-lo horizontalmente até a interseção

com uma linha correpondente a espessura que deverá estar den-

tro de uma região hachurada. Esta interseção define o valor

132



PLÁSTICOS DE BAIXA SENSIBILIDADE
- K 'OOOt
-MÚDULO DE ELASTICIDADE K IOOOPSI

r PLÁSTICOS DE SENSlBIL IDOE MEDIA
- K < 0,02
-MÓDULO DE ELASTICIDADE ~ 30000PSI ( 2 I 0 M F * )

4 » t ? • »

Í
PLÁSTICOS

- K • 0,K) A
-MÓDULO D!

- -—J I r-

PLAST!COS DE ALTA SENSIBILIDADE
. O. IS
DE ELASTICIDADE £ 360000 A

430000 PSI ( 2,5 A 9,1 6Po)

s

IO,26mm!

\ rJ t f r * * tuwp te
10,S0 mm)

"I «0,040»
(1.0 mm)

(2,0 mm)
r*0,l20i»

COEFICIENTE

Figura 40'.Seleção do plástico de recobrímento em função da sensibilidade/li/
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de K, lido na abcissa, e uma espessura do recobrimento consi_s

tente com a sensibilidade requerida.

I.ü.5.3 Severidade do contorno /11/

Superfícies muito sinuosas devem ser recobertas por plásticos

finos e portanto menos sensíveis. Se a superfície a ser reco-

berta apresenta pequenos raios de curvatura, será necessário

selecionar uma espessura do recobrimento tal que a placa pos-

sa ser moldada nas projeções e reentrâncias mantendo uma es-

pessura uniforme. Como regra geral, a espessura do recobrimeji

to deve ser menor que 20% do raio de curvatura da superfície.

1.8.5.4 Efeito do reforço devido ao recobrimento fotoelãsti-

co /12/

Um dos grandes problemas encontrados no método do recobrimen-

to fotoelãstico é a determinação da espessura do plástico de

recobrimento. Por um lado, maior espessura do plástico conduz

a uma maior sensibilidade; por outro, introduz um reforço na

superfície anal isada,absorvendo parte das tensões desenvol-

vidas, o que leva a uma distorção nos resultados obtidos.

Vários estudos foram feitos para a avaliação deste efeito. Em

muitos casos, ele pode ser negligenciado, como nos perfis I,H

U, formas tubulares e outros componentes de vigas, etc. En-

tretanto, em alguns casos como o de placas sujeitas a flexão,

é requerida a correção nos resultados obtidos para que seja

obtida a deformação na superfície sem o recobrimento.
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1. S. 5.A.1 Fator de correção para problemas ae estado plane

de tensão /12/

Nos casos de estado plano de tensão onde a flexão é desDrezi-

vel (como vasos de pressão, olacas e painéis carregaaos nc

plano da estrutura), o efeito de reforço existe, embora s ija

bastante pequeno. Nestas situações o fator de correção C^ ,Delc

qual devem ser divididos os dados obtidos para a obtenção da

deformação correta, e obtido pela seguinte expressão:

- = 1 + V W E s • {87)

C«Í

Para a dedução desta expressão ver referência /12/.

onde:

t = espessura (plástico ou estrutura);

E = modulo de elasticidade (plástico ou estrutura).

Os valores de C. podem ser obtidos diretamente de gráficos fej_

tos para vários materiais em função da espessura de plástico

e da parte estrutural analisada (ver Figura 4 2 ) .

1.8.5.4.2 Fator de correção para placas recobertas sujeitas

a flexão /* 2/

Quando vigas pouco spessas ou placas são :ujeitas ã flexão...•

plástico de recobrimento reforça a estrutura e a aefon.iaçao

medida deve ser corrigida para este efeito. 0 fator cie corre-

ção C ? aplicado deve levar em c nsideração três difes ntes e-

feitos:

a) o eixo neutro da estrutura ecoberta se desloca;
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b) o recobrimento aumenta a rigidez da placa;

c) o dado obtido é a deformação media através da espessura do

recobrimento, correspondendo ao plano médio do recobrimen-

to.

Es-tes efeitos estão apresentados na Figura 41.

Todos estes efeitos foram levados em consideração na elabora-

ção de gráficos para a obtenção de Cp (ver Figura 42).0btém-

-se Cp entrando com a razão espessura do recobrimento/esp. da

est. no eixo horizontal; o fator Cp para o tipo considerado

de estrutura é lido no eixo vertical. Para o cálculo de Cp

ver referência /12/.

Conhecendo-se Cp, tem-se:

= Nx

2t pKC 2

E facilmente observado que as deformações obtidas sem se con-

siderar o fator Cp serão maiores que as deformações realmente

existentes na estrutura (Cp maior que 1). Consequentemente,dij

rante a seleção do plástico, a espessura deve ser calculada

colocando-se Cp dentro das seguintes faixas (ver Figura 42):

Area A: espessura do plástico pequena em relação ã estrutura.

Area B: o fator Cp e máximo; maior sensibilidade do plásti-

co i obtida.

Area C: o fator Cp é igual a 1, sendo esta escolha mais útil

nos casos de placas finas e quando existe uma combing

ção de tensão plana e flexão.
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DEFORMAÇÃO REAL NA SUPERFÍCIE

H

RECOBRI MENTI

DEFORMAÇÃO MEDIDA

Figuro 41 ! Efeito do reforço devido ao recobrimento paro placas

e vigas sujeitas a flexão.
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FATORES DE CORREÇÃO

1 6

1.4

1.2

O I

0 6

C? - PLACAS EM FLEXAO

Ci - ESTADO PLANO DE TENSÃO

£,,«(«0000 |»>! I I I
Cf ( »RA PLACAS OU VIGAS EM FLEXÍO, PERPENDICULAR AO PLANO DD RECOBRIUENTO ).
C| ( PARA TENSÃO PLANA !

Figura 42.' Fatores de correção poro estado piano de tensão e placas
em flexõo / I 2 / .
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Area D: quando a interação entre os efeitos de tensão plana e flexão é

desconhecida, o plástico deve ser escolhido de tal maneira que o

fatordecorreçao seja o mesmo para os dois casos.

Em caso de dúvida quanto ã espessura do plástico que deve ser

utilizada, em relação aos possíveis erros que esta possa in-

troduzir, o teste mais conveniente consiste em aumentar ou d±

minuir a espessura do plástico de recobrimento. Se a birrefriji

gência por unidade de espessura do plástico não se altera, a

deformação média (deformação que realmente é obtida) e igual

ã deformação na interface (deformação procurada). Caso contr£

rio, a análise deve ser repetida para um recobrimento mais fj_

no.

1.8.5.4.3 Outras solicitações

No presente trabalho não serão tratados problemas tais como a

torção de eixos circulares, vasos de pressão, etc. Deixa-se

como indicação a referência /12/, onde são deduzidos fatores

de correção para tais casos, bem como para os problemas ante-

riormente apresentados.

1.8.5.5 Alongamento máximo /11/

A deformação maxima mensurável, para um recobrimento fotoelãs

tico em particular, depende da sua curva tensão-deformação e

da linearidade do comportamento fotoelãstico. A Tabela 6 for-

nece o alongamento máximo permissível para alguns tipos de

plástico fornecidos pela Photolastic Inc.
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TABELA 6 - Alongamento máximo permissivel./11/

MATERIAL DO

RECOBRIMENTO

PS-1*

PS-2

PS-8

PL-1*

PL-8

PS-3

PL-2

PL-3

PS-4

ALONGAMENTO

MAXIMO

10%

3%

3%

3%

3%

30%

502

110%

150%

APLICAÇÕES TÍPICAS

Ensaios em metais, concreto,

e plásticos duros em regime

co e elasto-plãstico.

Ensaios em materiais macios,

vidro

elãsti-

tais

como borracha, plástico e madeira.

Os requisitos para a performance de um recobrimento na medida

de deformações totalmente plásticas em metais 5 diferente da-

quela para regimes elásticos e elasto-plasticos. Nas deforma-

ções plásticas, a sensibilidade do recobrimento é menos signj[

ficativa devido ãs altas deformações presentes. 0 fator

critico a ser considerado é a capacidade do recobrimento

e do adesivo seguirem o comportamento do metal na região plãji

tica. Existem duas maneiras diferentes para solucionar este

problema:

* Nota: PS t PL &CLO utilizado* paia de-&ignai

"plaòtic ohte-t" [placa* de plâòtico) e "pía&tic liquid"

[plãitico& liquido&).
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1 - camada bastante fina de plástico com modulo de elasticida-

de mais elevado;

2 - recobrimento mais espesso usando plástico com menor módulo

de elasticidade.

A .escolha entre estas alternativas depende da informação pro-

curada para cada aplicação em particular. Por exemplo:

- deformação plástica localizada-(linhas de Lueder) - Selecio

nar um recobrimento fino com modulo de elasticida-

de elevado para minimizar o efeito do reforço.

- distribuição das tensões no regime plástico - Útilizar reco-

brimento fino de plástico com grande alongamento ,por exem-

plo PS-1 indicado na Tabela 6.

- propagação de ondas de choque - A propagação no recobrimento

deve ser mais lenta que no metal; a escolha correta ê um

recobrimento mais espesso de um plástico com baixo módulo

de elasticidade.

1.8.5.6 Temperatura do ensaio /13/

0 método do recobrimento fotoeiastico é uma técnica muito útil

para a análise de tensões em estruturas sujeitas a condições

variáveis de temperatura. Isto inclui a análise de tensões e

deformações que resultam diretamente da variação de temperatu

ra - análise de tensões térmicas - como também a análise de

corpos carregados externamente em temperaturas elevadas ou baj

xas. Caso existisse um material ideal, a utilização desta téc

nica seria trivial. Este material ideal deveria apresentar as
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seguintes qualidades além de uma sensibilidade õptico-defor-

macão linear:

1) condutividade térmica idêntica ã da peça recoberta;

2) coeficiente de dilatado térmica igual ao da estrutura;

3) sensibilidade deformação-õptico constante,independente da

temperatura.

Uma vez que os materiais disponíveis diferem bastante destas

características,o que deve ser feito i a análise da aplicabi-

lidade da técnica do recobrimento fotoelãstico nos problemas

que envolvem variação de temperatura, a fim de que possam ser

prescritos métodos para a obtenção de resultados compatíveis.

1.8.5.6.1 Condutividade térmica /13/

Os recobrimentos fotoelãsticos disponíveis são relativamente

bons isolantes, enquanto que os componentes estruturais metá-

licos apresentam alta condutividade térmica. Em conseqüência,

a presença do recobrimento deverá alterar a distribuição da

temperatura na parte recoberta. Este pode ser um efeito noci-

vo nos casos em que as deformações procuradas são o resultado

direto dos gradientes de temperatura ao longo ua superfície.

Embora este efeito impossibilite a análise acurada de

um grande número de problemas, ele não invalida o método do

recobrimento para todos os casos de gradientes térmicos. Pelo

menos dois outros tipos de problemas de gradientes térmicos

podem ser tratados:

1) gradientes térmicos ao longo de superfícies de materiais
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isolantes;

2) fluxo do calor em corpos com superfícies em temperaturas IJ

niformes.

No estudo de problemas de tensões térmicas através de recobr^

mento fotoelâstico,freqüentemente será necessário desviar da

temperatura real de trabalho do sistema, a fira de que se po^

sa trabalhar na faixa de temperatura compatível com o recobN

mento. As distribuições de temperaturas devem ser simuladas,o

que requer que d V T b ) S Í B = c^VVreal '
 ist0 ê> a diferenca

de temperatura entre dois pontos na superfície da peça perma-

nece em uma proporção constante para as distribuições simula-

da e real.

Modelos do componente ou sistema em análise podem ser utiliza^

dos ao invés do protótipo; vantagens especiais são obtioas

para os casos de protótipos metálicos sujeitos a gradientes

de temperatura na superfície. Os modelos podem ser feitos de

material isolante, já que a distribuição da temperatura depe£

de da geometria e da temperatura na superfície, sendo indepeirç

dente da condutividade. Assim, o antes nocivo efeito da pre-

sença de um recobrimento isolante pode ser superado pelo uso

de um modelo não metálico.

1.8.5.6.2 Dilatação térmica diferenciada /13/

Os recobrimentos fotoelasticos, ã temperatura ambiente, apre-

sentam coeficiente de dilatação térmica igual a 40X10" /°F,en_

quanto que as ligas de alumínio e os aços estruturais forne-

cem valores de 13X10" /°F e 6X10 /°F. Quando um recobrimento
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fotoelãstico é colado firmemente na superfície de uma estrutu-

ra, os componentes não estão livres para se deformar indepen-

dentemente. Consequentemente, a deformação relativa associada

a mudança de temperatura i limitada e um estado de tensão e

deformação se desenvolve no recobrimento. Em geral, a deforma^

çãb de peças relativamente rígidas causada pela ação do rec£

brimento pode ser desprezada.

Se uma peça não submetida a esforços é constituída de um úni-

co material, não irão se desenvolver tensões devidas a uma varia-

ção de temperatura uniforme; ao passo que,quando recoberto,c plástico

experimentará" um campo de deformações associado ã dilatação

térmica diferenciada e exibira um padrão de birrefringência

correspondente. Este padrão devera mudar quando o carregamen-

to externo for aplicado. Se o padrão no recobrimento deve fojr

necer o estado de tensão na peça, então deve-se fazer corre-

ções para a birrefringência inicial.

1.8.5.6.3 Sensibilidade deformação-õptica X temperatura /11/

A Figura 43 apresenta a maneira geral na qual os coeficientes

deformação-óptico variam com a temperatura para alguns mate-

riais de recobrimento. Estes (exceto PS-2) normalmente exibem

duas faixas de temperatura em que o coeficiente K permanece

constante. Embora os plásticos possam ser utilizados em qual-

quer faixa em que K for constante, e importante selecionar um

material para o qual K permaneça constante para toda a faixa

de temperaturas do teste.
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Figuro 43! Vorioçõo do coeficiente "K" em função da temperatura.

1.8.5.6.4 Práticas recomendáveis

A referência /13/ apresenta práticas recomendáveis para os S

guintes casos:

- material do protótipo similar ao do material do recobrimen

to;

- temperaturas elevadas - tensões térmicas ausentes;

- temperatura uniforme na superfície - tensões térmicas;

- temperaturas reduzidas - tensões térmicas, carregamento ex

terno;

- temperatura não uniforme na superfície - tensões térmicas.
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1.8.6 Separação das Tensões Principais. Método da

Incidência Oblíqua /14, 15/

Como foi descrito no item 1.5.6, vários métodos para a separa^

cão das tensões principais têm sido utilizados com sucesso na

Fotoelasticidade por transmissão. Jã para a técnica do reco-

brimento fotoelãstico.o método do extensõmetro lateral não p£

de ser utilizado o método da diferença das tensões de cisalha_

mento também encontrará limites em muitas aplicações prãt2

cas devido ã existência de estados de tensão tridimensionais.

Assim, o método da incidência oblíqua apresenta-se como o mais

desejável para a Fotoelasticidade por reflexão.

Na incidência oblíqua, a luz proveniente do polarizador atra-

vessa o plástico de recobrimento com um determinado ângulo e a

birrefringência medida depende das tensões principais secundi

rias no plano perpendicular ã trajetória da luz. Portanto,uma

leitura em incidência oblíqua combinada com uma leitura em incj^

dência normal fornece a informação necessária para a determi-

nação dos valores individuais das deformações principais.

A incidência oblíqua é obtida utilizando-se espelhos orienta-

dos segundo ângulos pré-determinados. A Figura 44 mostra o

dispositivo utilizado; indicando a trajetória da luz emergin-

do do polarizador, refletindo no primeiro espelho do equipa-

mento, atravessando o recobrimento, refletindo no segundo espe-

lho e atravessando o analisador. Pelo detalhe A da Figura 44,

pode-se ver que existe um ângulo <£ entre a normal a superfí-

cie da peça e o raio luminoso. A ordem da franja neste ponto

depende de t.
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DETALHE A

Figuro 4 4 '. Equipamento de incidência oblíqua.
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1.8.6.1 Equações básicas /14/

Como foi visto (equação 82), a relação entre o atraso relati-

vo e deformações para medidas em incidência normal é:

ÓN = AN = 2 tp K U x - E y ) * .

Na observação em indidência obl íqua, o atraso é proporcional

ãs deformações p r inc ipa is secundarias. Ut i l izando-se a nota-

ção indicada na Figura 45 (os eixos z , z1 , y e y ' estão num

mesmo plano) tem-se:

2t K
60 = —E— ( V e y } • ( 8 8 )

cos 4

* OBSERVAÇÃO:

Paia a dedução daò zxpfiz&iõzi KzlatLva& a òzpanação daò

maçÕe.6 ipii.nc.Â.pcL^i, pxzhe.KÁ.u-òz ma.nte.fi a notação apn.e.6zntada na

fMLhz.nl.nc.La /14/, Loto é, uòax o& &ub&cfiLtot> x, y e. z paxá de.-

òLgnax ai tzniõzi e. do.^ofimaç.õe.0 pKLnaLpaLt,, e não I , 2 e 3 c£

mo zitã òzndo utLZLzado nzòtt tfiabalho, poL& aò cxpfLZòiõzi en

contfiadai pafia tínòõcò e de^o/imaçõei não úofinzczm d& Lm&dLatc

qual c a maLoK tzniã.0 ou dd^ofimaçãc pn.Lnc.Lpal. Ua totozlaòtL

cLdado. bLdLmznòLonat, oi òubicKLtoi 7 c 2 noftmalmzntt òão u-

tLlLzadoi paxá d&iLgnafi a tcnião ou dz^ofimaçãc algzbn.LcamQ.ntz

maLon e a tznião ou dz^ofimação algzbfiLcamzntz menon, nzipzctL

vamzntc.
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• • Y

Figura 45'. Ângulo de incidência oblíqua.
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Sendo a tensão normal ã superfície c = 0, a deformação pri£

cipai secundaria e ' pode ser expressa em termos de c , z e
y * y

4>.Com base nas equações (31) e (40) tem-se:

e ' = -l ± + - i - cos 2

-V + O •
z x y

1-v

Substituindo-se as expressões (31) e (40) em (88) obtém-se:

6() . 2 tp K [ex
 1-V' C 0 S ^ - e y £°li_*^L_] , (89)

(1-v) cosi (1-v) cos <f

onde v é o coeficiente de Poisson co recobrimento.

Combinando-se as equações (82) e (89) obtém-se:

C0S ^ - 5N H Ü _ ^ _ ] e (90)
2 t K (1 + v) sen2 <P (1+v)

£y
2 t K (1+v) sen2 4» (1+v ) sen2

onde são obtidos os valores individuais das deformações prin-

cipais a partir de duas medidas de birref ringência. Os coefi-

cientes dos termos 6 são funções do ângulo de incidência e do

coeficiente de Poisson.

Lembrando que 6 * A.N (equação 5 7 ) , pode-se apresentar as e-

quações (90) e (91) da seguinte forma:
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2 t p K

( A . N 0 - B . N K ) e ( 9 2 :

( A . N 0 - D . N N ) , ( 9 3 )e y = l ( A . N 0 - D . N N

2 t K
P

onde:

A = ( 1 - v ) cos • f ( 9 4 )

(1+v) sen2 4»

( 9 5 )

(1+v) sen 2

D =
 1 - v - c o s 2 * , ( 9 6 )

( 1 + v ) s e n 2 (j-

sendo:

NQ = ordem da f r a n j a em i n c i d ê n c i a o b l í q u a ;

Nj. - ordem da f ranja em i n c i d ê n c i a normal.

Determinadas as deformações p r i n c i p a i s , as t e n s õ e s p r i n c i p a i s

podem ser o b t i d a s pe la s equações (í-6) e (47) apresentadas a seguir.

x (£x + V y
1 |

oM = — — ( E V + v e ) e

°y " - - — ( cy + v
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onde E e v são respectivamente o módulo úe elasticidade e o

coeficiente de Poisson do material da estrutura analisada.
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2. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA FOTOELASTICIDADE POR REFLEXÃO.

Apresentam-se a seguir os mater iais e métodos u t i l i z a d o s , bem

como os resultados obtidos na analise de tensões em quatro peças COD dis-

t i n tas geometries e condições de carregamento. Visou-se,com es

te estudo, o domínio das prat icas l a b o r a t o r i a i s pert inentes ao

método do recobrimento f o t o e l ã s t i c o . Os resultados obtidos f o -

ram comparados com aqueles prev is tos pela Resistência dos Mate;

r i a i s e/ou Teoria da Elast ic idade.

Os elementos estruturais selecionados para análise foram:

- viga de a lumín io, com seção t ransversal re tangu lar , engasta-

da em uma extremidade e su je i ta a carga concentrada aplicada

na extremidade l i v r e ;

- viga de a lumín io, com seção t ransversal re tangu lar , b i-apo ia -

da, com carga aplicada no centro do vão;

- disco de plástico submetido a duas cargas de compressão j[

cadas diametralmente;

- anel de plástico submetido a duas cargas de compressão apli-

cadas diametralmente.

2.1 ESCOLHA E APLICAÇÃO DO PLÍSTICO DE RECOBRIMENTO.

2.1.1 Materiais

Os p lás t i cos de recobrimento foram selecionados segundo os c n

t é r i o s apresentados no item 1.8.5. U t i l i zou -se a referência/16/

para obtenção de dados referentes a estes i r a t e r i a i s .
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Foram selecionados plásticos em placas planas, com espessura

pré-determinada, para trabalharem em regime elástico e ã tempe

ratura ambiente.

2.1.2 Limpeza das Peças /17/

Procedeu-se ã limpeza dos plásticos e pecas a serem recobertas,

a partir das seguintes orientações:

- para aço, ferro, alumínio, nTquel

a) remover todo material estranho a superfície (pintura, õx±

do, etc);

b) esfregar a superfície com gaze saturada em solvente como

acetona, álcool, tolueno;

c) embeber gaze com "Metal Cleaner" e aplicar na superfície.

Secar com tecido limpo em movimentos em uma única direção;

d) embeber gaze com "Neutra-sol" e aplicar na superfície. Se

car com tecido limpo em movimentos em uma única direção.

- para os plásticos utilizados, limpar com gaze embebida em a-

cetona ou ãlcool .

2.1.3 Corte do Plástico /17/

Os cortes foram feitos perpendicularmente ao plano do plástico,

tomando-se cuidado para não arranhar as superfTcies e também

de forma a não originar tensões residuais nas bordas.
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2.1.4 Adesivo /17/

Em função das dificuldades encontradas para a aquisição dos a-

desivos recomendadas pelo fabricante de plásticos fotoelãsticos,

utilizou-se para a colagem o "Araldite", pega normal, mistu-

rado ã purpurina.

A quantidade consumida foi calculada considerando-se que 1g de

adesivo (endurecedor + resina) serão suficientes para cobrir

uma área de aproximadamente 14,5 cm2.

2.1.5 Procedimento de Colagem /17/

0 adesivo foi aplicado ã superfície com o auxilio de uma espá-

tula. Em seguida, o plástico foi colocado cuidadosamente sobre

o adesivo, iniciando-se por uma extremidade (mantendo-se a

outra extremidade levemente suspensa) e então pressionando-se

progressivamente ao longo do comprimento do plástico. Um file-

te de adevivo foi feito em cada extremidade do plástico.

2.2 CALJBRAÇAO DOS PLÁSTICOS /18/

2.2.1 Equipamento Utilizado

A calibração do plástico de recobrimento, isto ê, a obtenção

do coeficiente de sensibilidade K, é feita em um teste padrão

de flexão de viga engastada, parcialmente recoberta com o plãj>

tico em questão.

0 equipamento calibrador consiste basicamente de uma estrutura

rígida para montar e fletir uma viga em balanço. A viga é car-

regada em sua extremidade livre por um micrÕmetro que permite
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medidas precisas da deflexão imposta à viga.

2.2.2 Barras de Calibração

São utilizadas barras de alumínio com as seguintes dimensões:

(0,250" 1 0,001") X 1,0" X 12,0".

0 plástico deve ter as dimensões de 1,0" X 3,0".

0 plástico é aplicado ã barra de tal forma que o seu centro

(ponto onde deve ser feita a medida de birrefringência) se loca

lize ã 7,5 " do ponto de aplicação da deflexão.

2.2.3 Ensaio de Calibração

Uma vez instalada a barra no equipamento calibrador, são obti-

das as medidas de birrefringência em incidência normal para seis

deflexões distintas, tomando-se o cuidado para que não se exctí

da o limite de elasticidade do alumínio.

Obtidos os valores das deflexões e das birrefringencias corres-

pondentes, calcula-se a inclinação da reta que melhor se ajus-

ta a estes valores, o que pode ser feito graficamente ou anal^

ticamente (método dos mínimos quadrados).

De posse do valor de AN/AD e da espessura do plástico,obtem-se

o valor do coeficiente K a partir do gráfico da Figura 46. 0

valor de K assim obtido corresponde a uma espessura do adesivo

igual a 0,003" (0,075 mm), Se a espessura do adesivo é maior

ou menor, K deve ser corrigido da seguinte maneira:

K = K1 [ 1 + 1—i_] , (97)
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onde:

K' = coeficiente obtido a partir da Figura 46;

t'.= espessura padrão do adesivo;

t. = espessura real do adesivc;

tp = espessura da barra de alumínio;

t - espessura do plástico de recobrimento.

2.3 POLARISCOPIO E SEUS ACESSÓRIOS /10/

2.3.1 0 Polariscõpio

Foi u t i l i zado o polar iscõpio de ref lexão "Photostress - Large

Field Meter",fabricado pela Chapman Laboratories, USA (ver Figura 47).

Neste equipamento, os elementos polarizadores estão dispostos

como indicado na Figura 22, podendo-se faci lmente ser obtida

polarização plana ou c i r cu l a r da luz . Este po lar iscõp io u t i l i -

za luz branca, que pode ser subst i tuída por luz estroboscõpica

para ensaios dinâmicos. A técnica utilizada para a medida dó or;

dem de f ran ja f rac ionár ia é a rotação do anal isador .

2.3.2 Acessórios

0 LF/M da Chapman dispõe dos seguintes acessórios:
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FIGURA 47 - Pol ariscõpio de reflexão LF/M

da Chapman.
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2.3.2.1 Compensador

Compensador do tipo Babinet utilizado como auxilio na medida

de ordens de franjas inteiras*.

2.3.2.2 Lâmina de um comprimento de onda ("Full wave plate").

Adiciona uma unidade de birrefringência àquela observada. Util^

zada para a medida de ordens de franja fracionárias entre zero

e um.

2.3.2.3 Equipamento de incidência oblíqua (Ver Figura 44)

E constituído de espelhos inclinados segundo um ângulo pré-es-

tabelecido, tendo como objetivo direcionar os raios luminosos,

de tal forma que estes incidam obl iquamente sobre o recobrimen_

to. Este equipamento,uma vez intalado no polariscõpio, pode

ser facilmente inserido ou retirado do campo óptico.

2.3.2.4 Teiemicroscopio

Utilizado para a medida de birrefringência, observação e docu-

mentação do padrão obtido quando se deseja a ampliação deste

padrão ou se as medidas são leitas ã distância.

2.3.2.5 Camera fotográfica

Utilizada para a documentação do padrão isocromático obtido e

das isóclinas (como auxilio para o traçado das isostãticas).

• Em função doò inconve.nÁ.e.nt£í> que um compe.noa.dofi de Babínct a

pnt&anta [van. item 1.5.2.2.2), e£e não c utilizado pan.a a mtdi

da de. oide.no de. ̂ fianjai {sn.ac-ioná.H.i.o.&, que. t>ão obtidas, nz&to. e.

quípamznto, tom a Kcta^ão do anaüiadoi.
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2.3.2.6 Adaptador da camera ao microscópio.

Permite fotografar através do telemicroscõpio.

2.4 UTILIZAÇÃO DO POLARISCOPIO /10/

A Fotoelasticidade por reflexão pemite determinar:

. as direções das deformações principais;

. a magnitude e o sinal das deformações principais em um pon-

to.

As direções das deformações principais são determinadas pelo

uso das isõclinas. A diferença entre as deformações principais

é obtida com a medida da ordem da franja em um ponto, em inci-

dência normal. Os valores individuais das deformações princi-

pais em um ponto são determinados pelo uso combinado de inci-

dência normal e oblíqua na medida da ordem de franja no ponto

em questão.

2.4.1 Lentes Polarizadoras e Mecanismos para a Operação.

0 polariscõpio da Chapman i constituído por quatro filtros: um

polarizador, um analisador e duas lâminas de quarto de onda.Es^

tes filtros podem se movimentar da seguinte maneira:

- o analisador pode ser girado,indepeidentemente dos outros

três filtros, através do anel do analisador;

- as lâminas de quarto de onda são giradas juntas, de 45° de

um ponto a outro entre as duas posições possíveis para estas,

independentemente do polarizador e do analisador;
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- todos os quatro filtros podem girar solidariamente, por in-

termédio do cabo do analisador.

0 LF/M possui também duas escalas, uma graduada em centésimos,

para a medida de ordem de franja francionãria (escala do anali

sador) e outra em graus, para a determinação do parâmetro da

isõclina (escala das isõclinas).

Com o analisador na posição zero de sua escala e as lâminas de

quarto de onda giradas em sentido anti-horário (em relação ã

posição do operador), o LF/M produz luz polarizada circularmeii

te. Com a rotação das lâminas de quarto de onda no sentido ho-

rário, estas são opticamente removidas do sistema e o LF/M

produz luz polarizada plana.

0 polariscõpio deve ser colocado numa distância mínima de apr£

ximadamente 60 cm do objeto a ser analisado (ver item 1.8.1).

2.4.2 Determinação das Direções das Deformações Principais -

Instruções.

2.4.2.1 Obtenção das isõclinas

. Carregar a peça recoberta que deve ser analisada;

. Retirar as lâminas de quarto de onda do campo óptico;

. Colocar o analisador na posição zero de sua escala;

. Girar o polarizador e analisador sol idariamente (por interrné

dio do cabo do anal isador) num ângulo de 90°. As franjas es-

curas que se movem com a rotação são as isõclinas;

. Para o traçado das isostãticas, deve-se girar o polarizador
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e o analisador simultaneamente a partir da posição 0° até

90° e obter as isõclinas correspondentes para acriscimos de

15°.

2.4.2.2 Direções das deformações principais em um ponto.

Para a determinação das direções das deformações principais em

um ponto, deve-se girar o polarizador e analisador solidaria-

mente, até que uma isõclina esteja sobre o ponto. 0 parâmetro

da isõclina relativo a zero é lido na escala das isõclinas (pâ

rãmetro 0). As direções principais no ponto têm direção 6 e

(6+90°). No item 2.4.3.3 indica-se como determinar qual destas

direções corresponde a t. e qual corresponde a e~.

2.4.3 Determinação da Diferença Entre as Deformações Princi-

pais.

2.4.3.2 Determinação da ordem da franja e seu sinal em incidên

cia normal.

. Carregar a peça recoberta que será analisada;

. Colocar uma isõclina sobre o ponto em questão;

. Reinserir as lâminas de quarto de onda no campo óptico. Ob-

servar o padrão isocromãtico obtido;

. Se uma franja de ordem zero estiver presente, começar por es

te ponto seguindo uma trajetória qualquer até o ponto de in-

teresse. Adicionar uma franja a cada transição vermelho/ver-

ds e subtrair uma franja para cada transição verde/vermelho;

. Se uma franja de ordem zero não está presente, então deve-se
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contar as franjas que passam pelo ponto, partindo-se do car-

regamento nulo até o carregamento desejado. Pode-se também £

tilizar um compensador, que deve ser alinhado com a direção

de £,. 0 compensador é inserido no campo óptico até que uma

franja de ordem nula seja obtida. 0 compensador fornece en-

tre quais duas franjas o ponto se encontra;

. Os pontos de interesse que não coincidem com uma franja in-

teira estão entre duas franjas, isto é, entre a franja n e

n+1. Deve-se girar o analisador no sentido horário ou anti-

-horãrio para trazer a franja de ordem mais baixa até o por^

to em questão. 0 analisador deve ser girado para frente e

para trás, de tal forma que o ponto estudado alterne entre

vermelho e verde. Este movimento é reduzido até que não mais

se possa decidir se a cor observada no ponto é verde ou ver-

melho;

. A ordem da franja fracionária acima da franja de menor ordem

é lida diretamente na escala do analisador. A ordem exata da

franja no ponto é:

- n

onde:

N = ordem exata da franja no ponto em questão para incidência

normal;

n = valor da menor franja inteira que se dirigiu para o ponto;

X = parte fracionária da franja acima de n.
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. O sinal de N é positivo caso seja necessário rotação horá-

ria do analisador para levar a franja de menor ordem ati o

ponto em questão. 0 sinal de N é negativo se a rotação for

anti-horária.

2.4.3.2 Diferença entre as deformações principais.

. Para a obtenção da grandeza correspondente ã diferença entre

as deformações principais, deve-se levar o valor de N obti-

do, ã equação (82);

. Para o cálculo da diferença entre as tensões principais, o

valor de N medido deve ser levado ã equação (85).

2.4.3.3 Determinação das direções de c. e Cg em um ponto.

Com uma isõclina sobre o ponto em questão e lâminas de quarto

de onda inseridas no sistema, o cabo do analisador está parale-

lo ã c, ou c?.

Tem-se a seguinte convenção:

- para rotação horária do analisador a fim de trazer a franja

de ordem mais baixa ati o ponto, o cabo do analisador está

paraleio ã c.;

- para rotação anti-horária, o cabo do analisador está parale-

lo ã c2.

£ necessário a observação da seqüência de cores produzidas a

fim de que seja possível distinguir se o cabo do analisador e_s

tá paralelo a c. ou tp- ^ara maiores detalhes ver Tabela 7 .
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TABELA 7 - Determinação dai direções de

MOVIMENTOS

EM RELAÇÃO

INTERESSE

Franja de

move-se em

ponto.

Franja de

afasta-se

DAS FRANJAS

AO PONTO DE

*

menor ordem

direção ao

menor ordem

do ponto.

SEQÜÊNCIA DE

CORES NO PON

TO

de azul (ou verde)

para vermelho, de

vermelho para ama-

relo, de amarelo

para azul , etc.

de azul (ou verde)

para amarelo, de

amarelo para verme

lho, de vermelho

para azul, etc.

DIREÇÃO

c. e c2

ej está

leia ao

do anali

e2
 esta'

leia ao

do anali

DE

para-

cabo

sador

para-

cabo

sador

* para rotação do analisador em sentido horário.

2.4.3.4 Determinação do sing! e magnitude das tensões em uma

borda livre.

Colocar o cabo do analisador paralelo ã tangente a borda no

ponto em questão. Isto pode ser feito a olho ou com o uso das

isõclinas. Reinserir as lâminas de quarto de onda no sistema

Medir a ordem da franja no ponto em questão. Girar o analisa-

dor em sentido horário. Se a menor franja move-se em direção

ao ponto, Í itão o cabo do analisador está paralelo ã maior te£

são principal (o.). 0 sinal desta tensão e positivo e tem-se

portanto tração. Se a menor franja afasta-se do ponto, o cabo
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do analisador está paralelo a menor tensão principal ( o ? ) : c

sinal desta tensão i negativo e a tensão i de compressão.

2.4.3.5 Medida da ordem da franja entre zero e um.

Quando utiliza-se a rotação do analisador para a medida da or-

dem da franja entre zero e um, vê-se que ao levar a franja de

menor ordem, isto i, ordem zero, até o ponto em questão, as i-

socromáticas verde e vermelho não existirão. Como não ê conve-

niente utilizar a franja escura como referência, em função da

dificuldade de definição do ponto correspondente ã completa aii

sência de luz» então para superar este inconveniente adiciona-

-se uma unidade de birrefringência artificial. Isto i obtido com

a utilização de lâmina de uma onda ("full wave plate"-FWP)que

deve ser inserida no campo Óptico, paralelamente à direção de e,.

2.4.4 Determinação das Tensões e Deformações Principais em

um Ponto.

Para a separação das tensões principais, ê preciso uma medida

de referência, não necessariamente com carregamento nulo. As

medidas de birrefringência são feitas entre dois carregamentos,

pois na verdade o que se mede é a variação da birrefringência pa_

ra uma dada variação de carregamento.

A diferença básica entre as medidas em incidência normal e o-

blíqua é a necessidade de paralelismo entre os eixos de sime-

tria dos espelhos do equipamento de incidência oblíqua e os e_[

xos do polarizador e analisador. Para satisfazer esta condição,

o cabo do analisador deve estar na posição correspondente a
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90°. A colocação de uma isõclina sobre o ponto em questão se-

rá feita girando-se todo o instrumento em seu próprio plano.

Depois de colocada uma isõclina sobre o ponto em questão deve-

-se:

. .inserir o equipamento de incidência oblíqua;

. aplicar o menor carregamento e medir a ordem da franja (N .);

. aplicar maior carregamento e medir a ordem da franja (NOo)i

. retirar o equipamento de incidência oblíqua;

. medir a ordem da franja (N o ) ;

. aplicar menor carregamento e medir a ordem da franja (N , ) .

Pela técnica empregada, sabe-se que o cabo do analisador está

paralelo a uma das tensões principais. Uma verificação dos da-

cos obtidos em incidência normal indicara se o cabo do analisa^

dor está paralelo a c. ou e^. Para o caso geral, denominar a d£

formação paralela ao cabo do analisador t e a deformação per-

pendicular e. ; c pode ser, obviamente e. ou e~» dependendo de

como o instrumento foi alinhado. As equações que fornecem os

valores para as deformações principais no ponto estudado são:

Aea = — ^ — (1,42 AN -0,93 A N j (98)
o v n

2tpKC

(1,42 ANO-1,93 AN R) (99)
2tpKC
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onde:

At e 'iek s*° a variação das deformações principais no ponto

estudado, determinadas por uma variação da birrefringéncia eir.

incidência oblíqua e incidência normal AN e AN , respectiva^

mente. Ac e AcK são a variação das deformações que ocorrem

devido a uma variação no carregamento. As equações (98)e(99)fc

ram obtidas substituindo-se os valores dos coeficientes A,B e

D* nas equações (92) e (93).

As tensões principais podem ser obtidas substituindo-se os v£

lores calculados para as deformações nas seguintes equações:

o.
1

1-vs

* Oò coeúÁ.cie.nte.0 A, B e V ÍCLO (função do coQ^ícíznte. de.

do plá&tico utilizado o. da orientação do& íòpclhoò no cqui

pamznto de. incidência oblíqua. Vaxa o cálculo

ciznte.6, vin. Apindice. C.
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2.5 PROBLEMAS ANALISADOS

2.5.1 Viga Engastada com Carga Aplicada na Extremidade

Livre.

Apresentam-se a seguir os resultados obtidos através da Fotoe-

lasticidade por reflexão para a análise de tensões em viga de

alumínio, com seção transversal retangular e carga aplicada na

extremidade 1ivre,representada esquematicamente na Figura 48.

As tensões foram calculadas para cinco pontos localizados so-

bre o eixo da viga em sua face superior.

PLÁSTICO
t

ALUMÍNIO'
S,S» • •

1 • 2S.4 »
-y-

(a)

*' 2.»4 ca

(b)

Figuro 48 '. (o) Vigo em balanço com carga aplicada na extremi-

dade livre; (b) Seção transversal correspondente 'o

viga recoberta.

2.5.1.1 Materiais - CaracterTticas e dimensões

Mater ia l : aiumTnio
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Módulo de elasticidade (E -, ) : 10,5 X 1CC psi /2/

Coeficiente de Poisson (v ^ ) : 0,34

Comprimento: 25,4 cm

Largura: 2,54 cm

Espessura: 6,39 mm.

- Plástico de recobrimento

Tipo: S-09 da Chapman

Módulo de elasticidade (E ): 450.000 psi /16/

Espessura: 0,115"

Sensibilidade (K): 0,09 (nominal)

0,0926 (obtido em ensaio de calibração).

2.5.1.2 Seqüência dos ensaios

2.5.1.2.1 Carregamento

Aplicou-se o carregamento ã viga através de um peso sustenta-

do por uma haste. 0 valor inicial da carga foi de 5,74 Kgf (pe

so + haste) alterado em seguida para 10,74 Kgf, pela adição de

um segundo peso de 5 Kgf. Foram feitas medidas de birrefringên-

cia para estes dois valores de carregamento.

2.5.1.2.2 Análise do padrão isücromático

As Figuras 49 (a) e (b) mostram o padrão isocromãtico obtido

para carregamentos de 5,74 Kgf e 10,74 Kgf, respectivamente.

Observa-se facilmente que a ordem da franja cresce com o au-

mento da tensão. Na Figura 49 (a) podem ser vistas as franjas

de primeira e segunda ordens integralmente e parte da franja

de terceira ordem. Na Figura 49 (b) pode-se ver ate a franja
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(a)

(b)

F I G U R A 49 - I s o c r o m ã t i c a s p a r a viga e n g a s t a d a c o m

c a r g a a p l i c a d a na e x t r e m i d a d e l i v r e

(a) P = 5 , 7 4 K g f ; (b) 1 0 , 7 4 K g f
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de quarta ordem. Nestas duas figuras.praticamente não se vê o

preto correspondete ã franja nula, porque a região correspon-

dente a esta franja está parcialmente encoberta pelo disposi-

tivo utilizado para a aplicação do carregamento ã viga. Veri-

fica-se, também nestas fotografias, que a birrefringência nas

bordas do plástico não é idêntica àquela encontrada em pontos

interiores. Isto se deve ao fato do plástico ter apresentado

birrefringência inicial para carregamento nulo. Este padrão

isocromãtico inicial é característico do efeito do tempo nas

bordas. Este efeito, analisado na referência /5/, dá origem a

tensões de compressão nas proximidades das bordas do plástico,

as quais são equilibradas por tensões de tração no interior do

mesmo.

2.5.1.2.3 Medida de N nos pontos analisados

Neste problema, as direções das tensões principais são conhe-

cidas "a priori". Elas são paralelas e perpendiculares ao ei-

xo da viga, o que pode ser confirmado colocando-se o cabo do

analisador paralelo a uma destas duas posições e utilizando-se

luz polarizada plana, será visto que uma isõclina cobrirá to-

da a viga.

Nos pontos analisados, uma das tensões é nula, isto é, c2 = 0

(os pontos analisados estão na face superior da viga) e o es-

tado de tensão pode ser completamente determinado apenas com

os valores de birrefringência obtidos em incidência normal. Os

valores de N foram obtidos segundo as instruções do item 2.4.3.

Para cada ponto foram feitas três medidas de birrefringência:
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- uma para carregamento igual a 5,74 Kgf;

- uma para carregamento igual a 10,74 Kgf;

- outra para determinação da birrefringência v e r i f i c a d a i n i c i

ai mente, is to e , para carregamento nulo .

2 . 5 . 1 . 3 Cálculo das tensões p r i n c i p a i s

As tensões p r i n c i p a i s foram calculadas através da equação:

L

uvs
onde:

A = 21,6 X IO" 6 " ;

t p = 0 , 1 1 5 " ;

K = 0,0926 ;

Es = 10,5 X 106 p s i ;

vs = 0,34 .

Sabendo-se que a2 = 0» então o valor de o. pode ser determine

do. Este valor deve ser corrigido, devido ao reforço introdu-

zido pelo recobrimento. A referência /1/ apresenta a seguinte

expressão para o cálculo do fator de correção C« para flexão

de vigas:

( 1 0 0 )

C2 26 +t 26+t 1+ay
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onde:

, . ! t ; . . l i ;

Pa-ra o cálculo do fator de correção C~, considerou-se a espes^

sura do adesivo (0,23 mm) como parte integrante do recobrimen

to . Obteve-se o valor 1,28 para o fa tor de correção C2-

2 .5 .1 .4 Resultados obtidos

A Tabela 8 (a) apresenta um quadro resumo para os resultados

obtidos na análise das tensões na viga em questão submetida a

um carregamento de 5,74 Kgf. Discriminam-se a seguir os valores

lançados em cada coluna:

1) numeração re la t iva aos pontos analisados;

2) distância entre o ponto de aplicação da carga e o ponto a-

nalisado;

3) birrefringência i n i c i a l para carregamento nulo;

4) birrefringência medida para carregamento igual a 5,74 Kgf;

5) birrefringência "real" no ponto para o carregamento em quej»

tão* ;

* Com a utilização deu iAÔctincut,, obte.ve.-ie. que. <n tentõe* obiesivadai, no

padnRc i&ocfiomcrfÃ.co pana, cafUie.Qaine.nto nulo apncAe.nta.vam o*

miimoA ditieiÕe* dcu> te.n&õeÁ piú.ncÁ.palt> ofUundcu, do caAAcgamzntc Águai a

5,74 Kg6, Votitanto, o valoK "muni" da binAe.hnAjnghvua.de.viAo a et>te cavie.

gamejnto deue ACA obtido iazzndo-At W, _._W. pata. cada ponte Ue/uí vij>to

MÁÀ adiante que. ute. pxoce.dime.nto nao6ofine.ee. o VCÚLOK exato de o. w ca.

da ponto).
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6) valor c. obtido fotoelasticamente;

7) valor de o. obtido a partir da Resistência dos Materiais

(ver Apêndice D);

8) desvio entre os valores teóricos e experimentais correspor^

. dentes a c..

A Tabela 8 (b) apresenta os resultados obtidos para carrega-

mento igual a 10,74 Kgf.

TABELA 8 (a) - Quadro resumo correspondente aos resultados o

tidos na análise de tensões de viga engastada

com carga de 5,74 Kgf aplicada na extremidade

1ivre.

1

PONTO

1

2

3

4

5

CVJ

X

[cm]

4,5

9,0

12,9

16,5

20 ,1

3

N i

0,19

0,28

0,26

0,26

0,26

4

N 5 , 7 4

0 ,56

1,03

1,33

1,66

1,92

5

Nr

0 ,37

0,75

1,07

1,40

1,66

6

o1 ( E x p . )

[Kgf/cm2]

160,9

326,2

465,4

608,9

722,0

7

[Kgf/cm2]

149,5

298,9

428,4

548,0

667,5

8

A

[%]

7,6

9,1

8,6

11,1

8,2
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TABELA 8 (b) Quadro resumo correspondente aos resultados obtj

dos na análise de tensões de viga engastada com

carga de 10,74 Kgf aplicada na extremidade livre.

1

PONTO

1

2

3

4

5

2

X

[cm]

4,5

9,0

12 ,9

16 ,5

2 0 , 1

3

N i

0 ,19

0,28

0,26

0,26

0,26

4

N10,74

0,88

1,68

2,27

2,87

3,49

5

Nr

0,69

1,4

2,01

2,61

3,23

6

Oj (Exp.)

[Kgf/cm*]

300,2

609,1

874,5

1.135,5

1.405,3

7

o^T)

[Kgf/cnP]

279,6

559,3

801,6

1.025,3

1.249,0

8

L

[*]

7,37

8,9

9,1

10,8

12,5

Pela Tabela 8 pode-se verificar que existe um certo desvio

entre os valores de o^ teóricos e experimentais. Este desvio

pode ser facilmente compreendido verificando-se que a birr£

fringência "real" em cada ponto devida ao carregamento (N )

foi considerada como a birrefringencia medida após a aplicação

do carregamento (N,- -.» ou N.« •,.) menos a birrefringencia ori-

unda do efeito do tempo nas bordas (N^); isto é, tomou-se

N = Ng 74 - N.. Para que este procedimento conduzisse aos va_

lores verdadeiros de N em cada ponto, o padrão inicial deve-

ria apresentar um estado unidirecional de tensões, ou seja,o 2

deveria ser nula. Esta não é a situação real, pois no padrão

inicial, cada ponto apresenta tensões principais de tração
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c. - e Co.:*, pue são paralelas e perpendiculares ao eixo da V2

ga, respectivamente. 0 valor de N. medido esta associado a

o.-o? e sendo c» também uma tensão de tração, encontra-se que

este valor de N. i inferior aquele que seria obtido caso a

tensão c« fosse nula. A solução completa para a viga em anãl^

se poderia ser encontrada, separando-se os valores de o.. e

c2i pelo método da incidência oblTqua. Devido a dificuldades

existentes no dispositivo de aplicação da carga, tal procedi-

mento não foi efetuado. Como o objetivo do estudo ora apresein

tado não é a solução completa d. problema em questão e sim o

domínio das práticas laboratoriais pertinentes ã Fotoelastic^

dade por reflexão, pode-se concluir que os resultados obtidos

são bastantes ilustrativos, principalmente no que se refere ã

identificação e análise dos principais problemas oriundos da

utilização de materiais fotoelãsticos.

2.5.2 Viga Biapoiada com Carga Aplicada no Centro do Vão

São apresentados a seguir os resultados obtidos através da Fo

toelasticidade por reflexão para a analise de tensões em viga

de alumínio com seção transversal retangular, trabalhando so-

bre dois apoios e sujeita ã carga concentrada no centro do vão.Es^

ta viga é apresentada esquematicamente na Figura 50. As ten-

sões foram calculadas para vários pontos localizados nas bordas

superior e inferior da viga.

* A direção de.òta.0 tínòão.* podz &zh. obtida com a. fiotação do

. VzA itim 2.4.3.3.
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ALUMÍNIO

PLÁSTICO

k < S.0 c»

7
0,0>S*

• 0,66 c»

(b)

(o)

Figuro 50 '. (a) Viga biapoiada com carga aplicada no centro do

vão; (b) Seção transversal correspondente 'o viga

recoberta.
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2.5.2.1 Materiais - Características e Dimensões

- Viga

Material: alumínio

Módulo de elasticidade U a - , ) : 10,5 X IO6 psi /2/

Coeficiente de Poisson (v . ) : 0,34

Comprimento (distância entre apoios - 21): 41,5 cm

Largura (2c): 5,0 cm

Espessura: 0,66 cm

- Plástico de recobrimento

Tipo: S-09 da Chapman

Módulo de elasticidade (E ): 450.000 psi /16/

Espessura: 0,093"

Sensibilidade (K): 0,09 (nominal)

0,0916 (obtido em ensaio de calibração)

2.5.2.2 Seqüência dos ensaios

2.5.2.2.1 Carregamento

Utilizou-se maquina INSTRON de tração e compressão para apli-

cação do carregamento ã viga, que foi sustentada empregando-se a

montagem indicada na Figura 50. 0 carregamento foi aumentado

progressivamente ati o valor de 410 Kgf, para o qual foram fej[

tas varias medidas de birrefringência em incidência normal. 0

valor de 410 Kgf foi escolhido de forma a satisfazer as se-

guintes condições:

- não ultrapassar o limite elástico do alumínio;

- o número máximo de franjas formadas fosse compatível com a

utilização de luz branca;
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- obter uma razoável precisão nas medidas de birrefi ingência.

2.5.2.2.2 Análise do padrão isocromãtico

A Figura 51 mostra o padrão isocromãtico obtido para car-

regamento igual a 400 Kgf. Embora esta viga tenha apresentado

alguns problemas oriundos do procedimento de colagem do plás-

tico (bolhas de ar na cola e também pequenas distorções prõx^

mo ãs emendas dos plásticos), o padrão isocromãtico obtido re

presentou relativamente bem o problema em questão.

A análise de viga biapoiada submetida a carga concentrada aplica_

da em seu ponto médio apresenta uma certa complexidade em ter

mos experimentais, uma vez que o carregamento deve ser unifo£

mente distribuído ao longo da espessura da viga, o que requer

que esta encontre-se em um plano perfeitamente vertical. Um

pequeno desvio desta condição resulta em tensões distintas dâ

quelas que deveriam ser observadas.

Inspecionando-se o padrão obtido, algumas observações impor-

tantes podem ser feitas:

- existe simetria entre o lado esquerdo e direito deste padão,

o mesmo não ocorrendo para as partes superior e inferior da

viga. Este fato comprova que a hipótese feita pela Resistêri

cia dos Materiais de distribuição linear de tensões e igual^

dade das tensões (em módulo) nas bordas superior e inferior

em uma seção transversal é tanto mais falha, quanto mais se

aproxima do ponto de aplicação da carga;

- há uma grande concentração de tensões na região próxima ao
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FIGURA 51 - Padrão isocromãtico para viga biapoiada

com carga aplicada no centro do vão;

P = 400 Kgf; t = 0,093".
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ponto de aplicação da carga,dando origem a uma plastificò-

cão local. Este fato pode ser confirmado descarregando-se a

viga e será visto nesta região uma birrefringência não nula,

proporcional ã deformação permanente ocorrida no alumínio;

- ã medida em que o momento fletor aumenta (e consequentemente

as tensões correspondentes), o número de franjas que cru-

zam uma seção transversal também aumenta, sendo máximo na

seção correspondente ao ponto médio da viga;

- o ponto escuro formado na porção central da viga é um ponto

isotrõpico (ver item 1.5.5.3.3) o que pode ser confirmadop£

Ia utilização das isõclinas.

As Figuras 52(a) e (b) mostram o padrão isocromãtico obtido

para uma viga com as mesmas dimensões que a anterior exceto a

espessura. Vê-se facilmente que a forma das isocromãticas di-

fere um pouco daquela que foi obtida anteriormente. Isto se

deu devido ao efeito de tempo nas bordas. Este efeito foi di_s

cutido no item 2.5.1.2.2. 0 padrão resultante é pois a soma

do padrão inicial obtido para carregamento nulo (padrão oriu£

do do efeito do tempo nas bordas) e do padrão originado pela

flexão da viga. 0 resultado é pois um padrão isocromãtico que

apresenta maior compressão nas bordas superiores e uma menor

tração nas bordas inferiores, com o conseqüente deslocamento

do eixo neutro da viga. Este resultado, em termos da formadas

isocromãticas, faz com que as franjas próximas ãs bordas supe

riores (comprimidas) tendam a se tornar mais planas, enquanto

que as da borda inferior (tracionadas) tendam a se encurvar.
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(a;

(b)

F I G U R A 52 - P a d r ã o i s o c r o m ã t i c o para viga b i a p o i a d a

c o m c a r g a a p l i c a d a no c e n t r o do v ã o , in-

d i c a n d o o e f e i t o do t e m p o nas b o r d a s ;

t = 0 , 1 1 1 " . ( a ) P= 300 K g f ; (b) P* 6 0 0 Kgf
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2.5.2.2.3 Medida de N nos pontos analisados

Sabendo-se que nas bordas superior e inferior uma das tensões

principais é nula, então para estes pontos o estado de ten-

são fica completamente determinado apenas com a utilização da

incidência normal. Lembrando que as bordas superior e inferi-

or" da viga são isôclinas, foram feitas várias medidas de birre

fringência segundo as instruções dos itens 2.4.3.1, 2.4.3.3 e

2.4.3.4.

2.5.2.3 Calculo das tensões principais

As tensões principais foram calculadas utilizando-se a Equa-

ção (85).

Foi calculado o fator de correção para estado plano de tensão

a partir da seguinte expressão (ver item 1.8.5.4.1)

(87)
C1 Vs

encontrando-se o valor 1,0153 para 1/C..

2.5.2.4 Resultados obtidos

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos na análise da viga

em questão. Discriminam-se a seguir os valores lançados em ca-

da coluna:

1) número que identifica o ponto analisado;

2) distância do ponto a origem do eixo x (ver Figura 5 0 ) ;

3) distância do ponto a origem do eixo y (ver Figura 50);
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4) medida de birrefringência em incidência normal no ponto em

questão;

5) valores calculados para a tensão principal no ponto, ob-

tidos fotoelasticamente;

6) valores calculados para as tensões principais nos pontos

analisados, obtidos a partir da Resistência dos Materiais

(ver Apêndice D);

7) desvio entre valores teóricos e experimentais.

TABELA 9 - Quadro resumo correspondente aos resultados obti-

dos na análise de tensões de viga biapoiada com

carga concentrada aplicada no centro do vão.

1

PONTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

X

[cm]

9,5

9,5

7,5

7,5

5,5

5,5

3,5

3,5

2,0

0

3

y

[cm]

2,5

-2 ,5

2,5

-2 ,5

2,5

-2 ,5

2,5

-2 ,5

2,5

2,5

4

Nn

1,18

-1 ,18

1,4

-1 ,4

1,61

-1 ,61

1 ,88

-1 ,97

2,11

2,18

5

Exp

[Kg f / cm 2 ]

833,1

-833,1

988,4

-988,4

1.136,7

-1 .136 ,7

1.327,3

-1 ,390 ,9

1.489,7

1.539,1

6

CT

[Kg f /cm 2 ]

838,6

-838,6

987,7

-987,7

1 .136,8

-1 .136,8

1 .285,9

-1 .285,9

1.397,7

1.546,8

7

L

[%]

-0,66

-0 ,66

0,07

0,07

-0 ,01

-0,01

3,22

8,17

6,58

-0 ,50
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Os resultados obtidos experimentalmente concordam razoaveimen

te bem com aqueles previstos teoricamente, principalmente se

for levado em consideração análises mais precisas tais como a

Teoria da Elasticidade (ver Apêndice D ) .

Cumpre ressaltar também que, embora a Fotoeiasticidade seja

uma técnica extremamente adequada ã analise de concentração

de tensões, não foi possível a medida deste efeito, uma vez

que foi utilizada luz branca nos ensaios, condição esta que

não permite uma boa nitidez para ordens de franjas elevadas

(ver item 1.5.3.4). Este problema poderia ser contornado caso

fosse utilizado um filtro monocromático.

2.5.3 Disco Submetido a Duas Cargas de Compressão

Aplicadas Diametralmente.

Apresentam-se a seguir os resultados obtidos através da Fotoe-

iasticidade por reflexão na análise de tensões em disco subme

tido a duas cargas de compressão aplicadas diametralmente. As

tensões foram calculadas para cinco pontos localizados sobre

o diâmetro horizontal do disco.

0 disco em questão foi obtido colando-se, com o adesivo apro-

priado, duas placas idênticas de plástico fotoelástico. 0 p H

meiro disco funcionou como o elemento em análise e o segundo

como recobrimento fotoelãstico.

2.5.3.1 Materiais - Características e Dimensões

Material: plástico tipo S-09 da Chapman

Módulo de Elasticidade: 450.000 psi /16/
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Coeficiente de Poisron: 0,36 /í6/

Diâmetro: 9,92 mm

Espessura: 0,115"

Sensibilidade (K): 0,09 (nominal)

0,0926 (rbtido em ensaio de calibração).

2.5.3.2 Seqüência dos ensaios

2.5.3.2.1 Carregamento

Utilizou-se máquina INSTRON de tração e compressão para apli-

cação do carregamento ao disco. A carga foi aumentada progre^

sivamente até o valor de 80 Kgf, tomando-se cuidado para que

estivesse uniformemente distribuída ao longo da espessura do

disco. Uma vez que o padrão isocromãtico obtido deve apresen-

tar simetria entre a parte superior e inferior do disco, esta

condição pode ser facilmente verificada, pois para pequenos

desvios do disco em seu plano vertical esta simetria deixa de

existir.

2.5.3.2.2 Isõclinas

As Figuras 53 (a), (b) ,(c) ,(d) ,(e) e (f) mostram as fotografias

obtidas no ensaio em questão para as isõclinas de 0 o, 15°,30°,

60° e 75°, respectivamente.

Embora as isõclinas possam ser obtidas para qualquer valor do

carregamento, procurou-se obter um carregamento que conduzis-

se a um contraste máximo entre isóclinas e isocromáticas. As

Isõclinas se destacam mais sobre um fundo amarelo ou alaranja
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(a;

(b)

FIGURA 53 - isóclinas correspondentes ao disco submetido

a duas cargas de compressão aplicadas diame-

tralmente, (a) 0 ;
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(d)

F I G U R A 53 - I s Ó c l i n a s c o r r e s p o n d e n t e s a o d i s c o s u b m e t i d o

a d u a s c a r g a s d e c o m p r e s s ã o a p l i c a d a s d i a m e -

t r a l m e n t e , ( c ) 3 0 ° ; ( d ) 4 5 ° .

1 9 0



(e)

(f)

FIGURA 53 - Isõclinas correspondentes ao disco submetido

a duas cargas de compressão aplicadas diame-

tralmente, (e) 60°; (f) 75°
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do do que sobre fundo verde ou vermelho.

As t r a j e t ó r i as de tensões podem ser obtidas a p a r t i r das isõ-

c l inas . As Figuras 54 (a) e (b) mostram as isõc l inas e isostã

t icas obtidas para o disco em questão. As isos tã t icas foram

traçadas segundo as instruções do item 1.5 ,5 .3 .2 .

2.5.3.2.3 Análise do padrão isocromãtico

As Figuras 55 (a ) , (b ) e (c) mostram o padrão isocromãtico ob-

t ido em incidência normal para carregamentos de 30 Kgf,50 Kgf

e 80 Kgf, respectivamente.

Tomando-se o diâmetro hor izontal como re fe rênc ia , pode ser

visto que a birrefringência cresce a p a r t i r da borda onde N é

nula* , até o centro do disco, no qual N apresenta o valor má-

ximo para esta direção. Oa no diâmetro v e r t i c a l , part indo-se

do centro do disco em direção aos pontos de aplicação das ca£

gas, ve r i f i ca -se o aumento progressivo de N. E faci lmente ob-

servável a concentração de tensões existente na região próx i -

ma aos pontos de aplicação das cargas.

2.5.3.2.4 Medida de N nos pontos analisados

Foram fe i t as medidas de birrefringência para cinco pontos loca^

lizados sobre o diâmetro hor izontal do disco. A determinação

* Como pode. 6e./i obie.xva.do nsitai iatogfia^la.0, aò bofidaò do plciò

tico apAeiznta.ni ama bviAe^fUngincia dihefitnte de ztio. E-òíe
z^elto e devido a abòoiç.ão de umidade..
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30».

(b)

Figura 54'. ( a ) Isáclinos e (b) tsostdticas correspondentes a urn

quadrantt de disco circular submetido >a compressõo

diametral.
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(a)

(b)

FIGURA 55 - Padrão isocromático correspondente ao

disco submetido a duas caraas de com-

pressão, (a) P = 30 Kgf; (b) P = 50 Kgf.
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(c)

FIGURA 55 - Padrão ísocromitico correspondente ao

disco submetido a duas cargas de com-

pressão, (c) P = 80 Kgf.
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do estado de tensão nestes pontos requer o uso combinado de

incidência normal e oblíqua (com exceção dos pontos localiza-

dos sobre as bordas do disco). Foram medidas N e N para car;

regamentos de 40 Kgf e 80 Kgf (ver instruções no item 2.4.4).

2.5.3.3 Calculo das tensões principais

As tensões principais foram calculadas utilizando-se as equa-

ções (98), (99), (46) e (47).

A partir da equação (87), foi calculado o fator de correção

para estado plano de tensão encontrando-se o valor 0,5 para

V
Deve-se observar que os valores obtidos para as tensões cor-

respondem a um carregamento de 40 Kgf, pois como foi visto no

Ttem 2.4.4, o que realmente é medido em um ensaio fotoelãsti-

co é a variação da birrefringencia para uma determinada varia-

ção do carregamento.

2.5.3.4 Resultados obtidos

A Tabela 10 apresenta um quadro resumo para os resultados ob-

tidos na análise de tensões do disco em questão.Discriminam-se

a seguir os valores lançados em cada coluna:

1) identificação do ponto analisado;

2) distância do ponto em questão ao centro do disco;

3) birrefringencia cedida em incidência normal para carregameri

to igual a 40 Kgf;

4) birrefringencia medida em incidência normal para carregamen^
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to igual a 80 Kgf;

5) birrefringência medida em incidência oblíqua para carrega-

mento de 40 Kgf;

6) birrefringência medida em incidência oblíqua para carrega-

. mento de 80 Kgf;

7) valor de o. obtido fotoelasticamente;

8) valor de o~ obtido fotoelasticamente;

9) valor de ô  calculado a partir da Teoria da Elasticidade

(ver Apêndice D ) ;

10) valor de o~ calculado a partir da Teoria da Elasticidade

(ver Apêndice D);

11) desvio entre valores teóricos e experimentais previstos

para ĉ  •,

12) desvie entre valores teóricos e experimentais previstos pia

ra Cp.

Por esta tabela, pode-se observar que, com exceção do ponto 4,

existe uma boa concordância entre os valores teóricos e expe-

rimentais. Com relação aos resultados obtidos para o. pode-se

verificar que a medida em que diminui a birrefringência obser-

vada, menor é a precisão das medidas. í interessante notar que

no ponto 4, enquanto o desvio entre valores teóricos e expeM

mentais para o» é de 23,3%, o correspondente a o» é de - 200%.

Todos estes resultados podem ser facilmente compreendidos a

partir da análise dos diversos fatores que intervém na

são de uma medida. São eles:
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TABELA 10 - Quadro resumo correspondente aos resultados obtidos na análise "de tensões

em disco submetido a duas cargas de compressão aplicadas diametralmente.

OO

1

p

0

1

2

3

4

2

X

[cm3

0

1

2

3

4

3

Nn1

-0 ,75

-0 ,65

-0 ,46

-0 ,30 J

-0 ,11

4

Nn2

-1 ,51

-1 ,32

-0 ,92

-0 ,56

-0 ,21

5

No1

-0 ,50

-0 ,35

-0 ,32

-0 ,04

-0 ,03

6

No2

-1 ,34

-1 ,08

-0 ,83

-0 ,33

-0 ,15

7

[Kgf/cm*]

8,93

7,90

4,18

2,11

-0 ,39

8

°2E

[Kgf/cm*]

-27 ,24

-23 ,57

-17 ,43

-10 ,10

- 5,08

9

°1T
[Kgf /cm 2 ]

8,79

7,47

4,56

1,90

0,39

10

[Kgf/cm23

-26,37

-23 ,67

-17,43

-10 ,06

- 4,12

11

A1

1,6

5,8

-8 ,4

11,11

-200

[

3

o

o

23

12

A 2

* A direção de o. i horizontal; consequentemente a direção de a^ é vertical (para a determinação

destas direções ver itens 2.4.3.3 e 2 . 4 . 4 ) .



1) sensibilidade do plástico empregado, isto é, valor do coe-

ficiente f, que por sua vez depende das características do

plástico e espessura do mesmo;

2) sensibilidade do equipamento empregado nas medidas;

3) nível de birrefringência no qual as medidas estão sendo fej^

tas.

Portanto,pode-se verificar que,num mesmo ensaio e para o mes-

mo equipamento utilizado,os fatores 1 e 2 são constantes e a

precisão dos resultados dependerá basicamente do fator 3. Seti

do assim, é de se esperar uma maior precisão para as maiores

tensões (em módulo).

Pelos resultados obtidos, vê-se também que para valores de bi£

refringência muito baixos, o equipamento utilizado já não a-

presenta uma resolução adequada ao problema, como pode ser ve

rificado no ponto 4.

Os inconvenientes encontrados na determinação das tensões co^

respondentes a um pequeno valor (em modulo) podem ser contor-

nados utilizando-se plásticos mais sensíveis (maior coeficieji

te K) e/ou plásticos m?is espessos.

2.5.4 Anel Submetido a Duas Cargas de Compressão

Aplicadas Diametralmente

Apresentam-se, a seguir os resultados obtidos através da Fotoe-

lasticidade por reflexão na análise de tensões em anel subme-

tido a duas cargas de compressão aplicadas diametralmente.

0 anel em questão foi obtido colando-se, com o adesivo apro
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priado, duas placas idênticas de plástico fotoelãstico. 0 ±

meiro anel funcionou como o elemento em análise e o segundo

como recobrimento fotoelãstico.

2.5.4.1 Materiais - Características e Dimensões

Material: plástico tipo S-09 da Chapman.

Módulo de Elasticidade: 450.000 psi /16/

Coeficiente de Poisson: 0,36 /16/

Diâmetro externo: 99,75 mm

Diâmetro interno: 50,05 mm

Espessura: 0,115"

Sensibilidade: 0,09 (nominal)

0,0926 (obtido em ensaio de calibração).

2.5.4.2 Seqüência dos ensaios

2.5.4.2.1 Carregamento

Utilizou-se máquina INSTRON de tração e compressão para apli-

cação do carregamento ao anel. A carga foi aumentada progres-

sivamente até atingir o valor desejado, tomando-se cuidado pa-

ra que estivesse uniformemente distribuída ao longo da espes-

sura do anel. Esta condição será satisfeita quando houver si-

metria entre a parte superior e inferior do padrão isocromãt2

co obtido.

2.5.4.2.2 Isõclinas

As Figuras 56 (a), (b), (c), (d), (e) e (f) mostram as foto-

grafias obtidas no ensaio em questão para as isõclinas de 0 o,
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(a:

(b)

FIGURA 56 - Isõclinas correspondentes ao anel submetido

a duas cargas de compressão aplicadas diame

tralmente. (a) 0 o ; (b) 15°
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(c;

(d)

FIGURA 56 - Isõclinas correspondentes ao anel submetido

a duas cargas de compressão aplicadas diame

tralmente. (c) 30°; (d) 45°
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lê)

(f)

FIGURA 56 - Isõclinas correspondentes ao anel submetido

a duas cargas de compressão aplicadas diame

tralmente. (e) 60°; (f) 75°
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15°, 30 c, 45°, 60° e 75°, respectivamente.

2.5.4.2.3 Análise do padrão isocromãtico

As Figuras 57 (a) e (b) mostram o padrão isocromãtico obtido

em incidincia normal para carregamento de 50 Kgf e 70 Kgf reŝ

pectivamente.

Pode-se verificar nestas fotografias que existe uma grande cor»

centração de tensões próximo aos pontos de aplicação das car-

gas e também ao redor do diâmetro interno.

Também é interessante notar a existência de vários pontos si£

gulares* neste padrão, Estes pontos se apresentam como pontos

escuros no padrão isocromãtico. Nas bordas externas do anel

encontram-se os pontos singulares A, B, C e D; nas bordas in-

ternas estão E, F, G e H. Os pontos isotrõpicos existentes em

bordas livres são necessariamente pontos singulares, pois a

tensão perpendicular a uma borda livre é obrigatoriamente nu-

la.

Observe-se também os pontos I e J localizadossobre o diâmetro

horizontal do anel. Por se tratarem de pontos escuros sabe-se

que são pontos isotrõpicos. Tomando-se o diâmetro horizontal

como referência, obtém-se a borda interna solicitada a compressão

e a borda externa solicitada a tra-

ção (ver item 2,4.3.4). Pela rotação áo analisador (ver item

2.4.3.3) encontra-se,que nos pontos isotrõpicos I e J,as ten-

* Ponto tingalai e. o ponto iòotuápico no qual a. * o. = 0
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(a)

(b)

FIGURA 57 - Padrão isocromãtico correspondente ao anel

submetido a duas cargas de compressão,

(a) P = 50 Kgf; (b) P* 70 Kgf
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soes passam do grupo c. para &,. Em relação ao ponto I, as

tensões que estão a direita deste ponto são de tração e a es-

querda de compressão. Desta forma os pontos I e J são tam

bém pontos singulares.

A identificação de pontos isotrõpicos deve ser complementada

pela análise das isõclinas. Nos pontos isotrõpicos não existe

uma única direção para as tensões principais e assim várias

isõclinas passarão por estes pontos. Isto pode ser facilmente

identificado nos pontos A, B, C, D, I e J e também nos pontos

de aplicação das cargas (ver Figura 56 (a), (b), (c), (d),(e)

e (f)).

2.5.4.2.4 Medida de N nos pontos analisados

Foram feitas medidas de birrefringincia em incidência normal

para carregamento igual a 50 Kgf em pontos localizados sobre

o diâmetro horizontal e vertical do anel. As medidas foram r^

alizadas segundo as instruções dos itens 2.4.3.1, 2.4.3.4 e

2.4.3.5.

2.5.4.3 Cálculo da diferença entre as tensões principais

Os valores de birrefringência medidos em ensaio de incidência

normal foram levados a equação (85) e calculados os valo

res correspondentes a o, • Oj para os pontos analisados.

Empregando-se a equação (87), foi obtido o fator de correção

para estado plano de tensão, encontrando-se o valor 0,5 para

V
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2.5.4.4 Resultados obtidos

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos na análise do

anel em questão. Discriminam-se a seguir os valores lançados

em cada coluna:

1) número que identifica o ponto analisado;

2) distância do ponto a origem do eixo X*;

3) distância do ponto a origem do eixo Y*;

4) medida de birrefringência em incidência normal no ponto em

questão;

5) diferença entre as tensões principais no ponto em questão,

obtidas a partir de Fotoelasticidade;

6) tensões principais no ponto em questão, calculadas a par-

tir da Teoria da Elasticidade (ver Apêndice D ) * * ;

7) desvio entre valores teóricos e experimentais.

* Oò zixoò K e V &ao zixoà can.te.6ia.noò com oni.Q<Lm no czntxo

do ane.1, òzndo o tixo X pa.ia.ltlo ao diâmttto horizontal.

*• foKam calculada* ai tznòõzò no& pontoi 0,4 e 7 que. òãc

pontoi localizado* òobKt uma boida livxc e. conòequzntzmzn

te. a incidência notimal pzimitt a òtpaKação dai, te.n&Õe.&

pfiincipaii nt&tt* ponto*.

207



TABELA 11 - Resultados obtidos na análise de tensões de anel

submetido a duas cargas de compressão aplicadas

diametralmente.

•1

p

0

1

2

3

4

5

6

7

2

X

[cm]

99,75

87,33

74,90

62,48

50,05

0

0

0

3

Y

[cm]

0

0

0

0

0

74,90

62,48

50,05

4

N*

-1,31

-0,77

+0,09

+1,38

+3,98

+1,21

+ 1,73

+4,35

5

[Kgf/cm2]

(+) 61,5

36,2

4,2

64,8

( - ) 187,0

56,9

81,3

(+) 204,4

6

°T
[Kgf/cm2]

64,2

-195,4

221,7

7

A

[X]

-4 ,18

-4 ,30

-7,80

* 0& òinaiò de W fioiam obtidot, paia. o cabo do analiòadon na

po&ição hon.izon.tat.

** Hz&ta coluna o.itão lançado*. o& valonat, de o.- o. que. c uma

gnandzza po&itiva. Como not> pontot 0,4 e 7 uma dai tznbdzò

piincipaíò i nula, o valoK ai lançado ^oinzct de. imediato

a te.n&ão principal não nula no ponto em qu&òtão. 0t> òinaiò

colocadoò zntfie. pafie.nte.Aio indicam o òinal d&òta ttn&ão

pn.inc.ipal no ponto, obtzndo-bt tAação noò pontoi 0 e 7 e com-

pntiòão no ponto 4.
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3. ANALISE DE TENSÕES EM COMPONENTE DO. ELEMENTO

COMBUSTÍVEL DO REATOR NUCLEAR.

3.1 INTRODUÇÃO

Rèporta-se.a seguir, o estudo realizado referente a análise

de tensões em componente do elemento combustível» através da

Fotoelasticidade por reflexão. 0 componente analisado foi uma

mola em Inconel* constituída por três lâminas, que juntamente

com tris outras molas idênticas, integram o sistema de reten-

ção utilizado para garantir a estabilidade do elemento combus^

tTvel dentro do vaso do reator nuclear. Estas molas locali-

zam-se entre o bocal superior do elemento combustível e a pl£

ca superior do núcleo.

0 cálculo teórico de tais molas é bastante complexo, sendo que

vários motivos concorrem para tal situação,podendo-se citar:

- solicitação variável em função das condições de trabalho do

reator;

- geometria tridimensional;

- ocorrência de deformações plásticas;

- interação entre as lâminas;

- concentração de tensões (ponto de aplicação das cargas,

fTcios, redução de seção);

- etc.

• 0 ma.ttn.ioil da mota t o Jncoml 7 J á .
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Face ã existência dos problemas mencionados, recomenda-se a utilização

de técnicas experimentais para a analise de tensões, sendo

que a Fotoelasticidade pode ser utilizada com grandes vantia

gens em tais casos.

3.2 SISTEMA DE RETENÇÃO DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL.

CRITÉRIOS PARA PROJETO.

0 elemento combustível está sujeito a ação de forças (peso,em

puxo e forcas de fluxo) que dão origem a uma resultante orien

tada na direção do fluxo do refrigerante. 0 sistema de reten-

ção» constituído por quatro molas em lâmina,deve pois aplicar

a força necessária ã estabilidade, de tal forma que o elemen-

to combustível seja mantido junto a placa superior do núcleo,

tanto durante a operação normal do reator quanto também após

a ocorrência de transientes.

A força aplicada pelo sistema de retenção depende das defle-

xões e características das molas utilizadas. Estas duas gran-

dezas variam sob influência da temperatura, devendo-se demons^

trar portanto que o sistema de retenção imprime a força nece£

sãria nas condições correspondentes ãs temperaturas do inicio

de operação ("start-up") e de funcionamento do reator.

A deflexão da mola, por sua vez, depende do espaçamento entre

o bocal superior do elemento combustível e a placa superior

do núcleo. Este espaçamento diminui durante a vida útil do

elemento combustível, em decorrência do alongamento dos tubos

guia quando irradiados. Logo, a menor força aplicada pela mo-
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la será correspondente ao inicio da vida útil, devendo-se com

provar que o sistema aplica a força necessária nesta condição.

Pelo exposto, pode-se concluir que o sistema de retenção deve

satisfazer às seguintes condições:

- as molas devem ser capazes de resistir aos maiores esforços

nelas aplicados;

- aplicar a força necessária ã estabilidade do elemento com-

bustível durante toda a sua vida útil, ou seja

F '<> F + A - P, (101)

onde

F = força que deve ser aplicada para a estabilidade do ele-

mento combustível;

A = empuxo;

F = força de fluxo;

P - peso do elemento combustível.

Portanto,a menor força aplicada pela mola deve ser maior ou no

mínimo igual ã maior força requerida para a estabilidade do

elemento combustível.

3.2.1 Folga Entre o Bocal Superior e a Placa Superior

do Núcleo.

0 estudo completo do sistema de retenção requer o conhecimen-

to das folgas máximas e mínimas que ocorrerão durante a vida
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útil do elemento combustível.

Deve-se então conhecer os valores dos espaçamentos que impli-

carão na ocorrência das condições mais desfavoravies, quais

sejam:

- menor força aplicada, que corresponderá a maior folga e

sequentemente menor deflexão da mola;

- maior tensão nas lâminas da mola que corresponderá a menor

folga e consequentemente maior deflexão da mola.

As folgas entre o bocal superior e a placa superior do núcleo

são calculadas de acordo com a seguinte expressão:

(102)

onde

S = folga entre o bocal superior e a placa superior do

núcleo;

l*, - distancia entre a placa superior e inferior do núcleo;

A£N t = aumento da distância entre a placa superior e infeM

or do núcleo devido ã elevação de temperatura:

trr - comprimento do elemento combustível;

alongamento do elemento combustível devido ã eleva-t =

ção de temperatura;

A£ cr = alongamento dos tubos guia quando irradiados.

Para o emprego da equação (102) deve-se fazer as seguintes cb

servações:
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- as expansões térmicas sofridas pelo elemento combustível e

pelo vaso do reator são calculadas para as variações de tem

peratura AT^ e AT^ sendo

ATi = T r T d e ATf = Tf-Ta.

onde

T^ = temperatura no inicio de operação do reator;

Tfl = temperatura ambiente;

Tf = temperatura de funcionamento do reator;

- no cõmputo da distância entre as placas superior e inferior

do núcleo e do comprimento do elemento combustível deve-se

levar em consideração os valores das tolerâncias admitidas

nas dimensões de fabricação;

- a parcela correspondente ao alongamento dos tubos guia é

considerada apenas no fim da vida útil do elemento combustT

vel;

- o alongamento do elemento combustível devido ã expansão té>

mica é constituído da dilataçao do bocal superior e dos tu-

bos guia que podem ser de materiais diferentes.

Portanto a equação (102) determina 8 folgas distintas em fun-

ção de:

- tolerâncias admitidas nas dimensões de fabricação do vaso

do reator e do elemento combustível;
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- temperatura ( i n i c i o de operação e funcionamento);

- i n i c i o ou f i n a l da vida ú t i l do elemento combustível.

3.2.2 Deflexões da mola

Conhecidas as folgas entre o bocal superior do elemento com-

bustível e a placa superior do núcleo, pode-se então calcular

as deflexões da mola.

De acordo com a Figura 58, as deflexões podem ser calculadas

pela expressão (103) da página seguinte.

PLACA SUPERIOR 0 0 NÚCLEO

l///// / / / /

Figuro 58 \ Molo constituído por três lâminas.
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d = H + 2t-h-s, (103)

onde

d = deflexão da mola;

H = altura da mola antes de ser carregada;

t = espessura das lâminas;

h = altura da peça que prende a mola ao bocal superior do ei ti

mento combustível.

3.3 ANALISE DE TENSÕES EM MOLA CONSTITUÍDA

POR TRÊS LÂMINAS.

0 estudo ora apresentado teve como objetivo analisar as ten-

sões na mola em questão através da Fotoeiasticidade por refle

xão, verificando-se se esta é capaz de resistir aos es-

forços que a solicitam.

Portanto, o ensaio da mola constituída por três lâminas con-

sistiu em submeter um protótipo.recoberto com plástico fotoe-

lástico, ãs maiores deflexões que ocorrerão durante a vida

útil do elemento combustível.

3.3.1 Escolha, Moldagem e Aplicação do Plástico

de Recobrimento.

Como a face superior da lâmina a ser recoberta não é uma su-

perfície plana, teve-se que optar pela moldagem do recobrimen

to.

Foi selecionado o plástico PL-8 da Photolastic que apresenta
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as seguintes características /19/;

Nominal = °«08

Módulo de elasticidade (E ) = 420.000 psi

Coeficiente de Poisson = 0,36

5.3.1.1 Cálculo da espessura do plástico de recobriroento

A espessura aproximada que o plástico de recobrimento deve

apresentar pode ser calculada a partir da seguinte equação

(ver item 1.8.5.2):

>
2tK

onde f =

Para o ensaio em questão, considerou-se Ct-e? igual ã deform^

ção no escoamento (ver Tabela 5) e N igual a quatro f r a n j a s * .

A deformação no escoamento pode ser estimada a p a r t i r da l e i

de Hooke (isto é uma aproximação, pois a Lei de Hooke só é válida até o

limite de proporcionalidade). Então tomando-se

o =1.030 N/mm2 (tensão de escoamento para o Inconei 718) /20 /e

* Utilizou~&e. iuz bn.an.ca noà zn&aioi, conoeqae.ntime.nte. um nã-

mzfLO de ^n.anja& òupeiion a quatio não &eiia di&ejciveZ (ue-t

item 1.S.3.4).
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E = 2X10bN/mmz (módulo de elasticidade do Inconel 718)/20/

obtém-se

E = ^ = 0,00515 e f = 0,013.

E

Substituindo-se o valor assim obtido na equação (86) encon-

tra-se t igual a 0,10".

3.3.1.2 Moldagem do plástico de recobrimento /19/

3.3.1.2.1 Preparação do molde

Utilizou-se como molde uma placa de metal revestida com

teflon *. A área necessária foi delimitada com borrachas de

silicone * que fazem a contenção lateral do plástico liquido.

Tanto a superfície do molde quanto as borrachas de silicone

foram recobertas com uma fina camada de óleo mineral a fim de

facilitar a desmoldagem. 0 molde foi aquecido a uma tempera tu

ra de aproximadamente 90 a 100° F.

3.3.1.2.2 Cálculo do peso de resina e endurecedor

0 peso total do plástico foi determinado pela seguinte relação:

W = 18,5 X A X t,

* UoLte.fiia.il, anti-a.dtnznttt>.
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onae

k = peso total necessário (resina + endurecedor) em or; mas;

/ = area aa placa (pol z);

i = espessura Ipol).

Para o PL-8 deve-se empregar 14 partes de endurececor para

100 partes de resina. A área da placa foi de 28 crr. X 5,5 cm,

fornecendo um peso total de 44,2 gf. Então:

Presina = 44'2 X — - 38'8 9 f e

114

Pendurecedor = 44,2 X — = 5,4 gf.
114

3.3.1.2.3 Adição do endurecedor ã resina

Depois de aquecidos a t a temperature na faixa de í>0 a 110°F,

o endurecedor foi adicionado ã resina, sendo misturados com

auxilio de um termômetro. A temperatura da mistura elevou-se

devido ã reação exotérmica. Esta mistura foi entornada sobre

o molde quando sua temperatura atingiu aproximadamente 125°F.

3.3.1.2.4 Moldagem

Depois de colocada a mistura sobre o molde, o plástico .ome-

çou o processo de pol imerização. A condição ideal para a mol-

dagem foi obtida uma hora e quarenta e cinco minutos apôs a

colocação do plástico o molde. 0 plástico foi então retiraco

do molde e aplicado sobre a superfície da lâmina superior da

mola. Depois de moldado, esperou-se 24 horas par?, en ão
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proceder ao ajuste final do plástico com as bordas da lâmina.

3.3.1.2.5 Colagem do plástico

Limpou-se a superfície da mola segundo as instruções do item

2.1.2. Em seguida o plástico foi colado sobre esta superfície

(ver item 2.1.4 e 2.1.5).

3.3.2 Seqüência dos Ensaios

3.3.2.1 Carregamento

Utilizou-se máquina de compressão Instron para a aplicação

do carregamento ã mola. Esta foi fixada â uma base rígida a-

través de um parafuso apropriado e o carregamento foi aplica-

do em sua extremidade livre (ver Figura 59 (a)).

A mola foi carregada de forma que fossem obtidas as maiores

deformações que ocorrerão durante a sua vida útil. Tal condi-

ção é verificada para a maior deflexão da mola ã temperatura

ambiente. Sabendo-se que a máxima deflexão a que esta mola e^

tara submetida é de aproximadamente 30 mm, o carregamento foi

aumentado progressivamente, até que se atingisse este valor.

Foi verificado que,para o plástico de recobrimento com espes-

sura de 0,10", o limite admissível para a utilização de luz

branca seria atingido muito antes de se obter a deflexão mãx^

ma. Para contornar tal dificuldade, fez-se necessária a utili
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FIGURA 59 (a) - Montagem u t i l i z a d a na ap l icação do ca£

regamento a mola .



zação de um recobrimento de menor espessura*. Sendo assim, c

recobrimento de 0,10" foi retirado** e substituído por um no

vo recobrimento de aproximadamente 0,055".

A mola em lâmina recoberta por este plástico menos espesso

foi submetida ao carregamento previsto. A deflexão foi aume^

tada progressivamente de 5 em 5 mm, até que se atingisse a

deflexão máxima. A <_ada acréscimo de 5 mm de deflexão, foram

feitas pequenas pausas para fotografar o padrão isocromãtico

obtido.

A curva força X deflexão assim obtida está apresentada na Fĵ

gura 59 (b). A velocidade de aplicação do carregamento foi

de 0,5 cm/min. Deve-se observar que as descontinuidades veri^

ficadas neste gráfico para as deflexões de 5 mm, 10 mm, 15mm

e 20 mm, são correspondentes aos intervalos adotados na apl^

cação do carregamento. Pode-se verificar, nestes pontos, que

para uma deflexão constante, a mola em questão apresentava

um certo relaxamento, isto e, uma menor força desenvolvida.

* Outra solução consistiria em se empregar um filtro mono-

cromático instalado sobre as lentes da máquina fotogrãfi_

cat e filme ortocromãtico t o que -teiuXíOAXa num paána.o

pon. ̂ fianjcu ctaicu> e. CACW%£1!>. Por não se dis_

por de tal filtro, foi adotada a solução apresentada acima.

** 0 plãtioo de recobrimento foi retirado aquecendo-o a uma

temperatura de 100°C e utilizando uma espátula na inter-

face metal/recobrimento.
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FIGURA 59 (b) - Grafico Força X Deflexão para a mola de retenção a temperatura

ambiente.



Depois de atingida a deflexão máxima a mola foi descarregada.

A figura 59 (b) mostra também a curva correspondente ao des-

carregamento da mola. Pôde-se verificar a existência de uma

deflexão permanente na mola de aproximadamente 8 mm.

3.3.2.2 Análise do padrão isocromático

0 padrão isocromático obtido em incidência normal para 5 mm,

10 mm, 15 mm, 20 mm, 24 mm e 30 mm está apresentado nas Figu-

ras 60 (a), (b), (c), (d), (e) e (f), respectivamente.

Vê-se,nestas fotografias, que 5 medida em que o carregamento

aumenta, o número de franjas formadas também aumenta e que

estas estão mais próximas umas das outras nas regiões corres-

pondentes ãs seções transversais de menor momento de inércia

e aos pontos de concentração de tensões.

Seguindo-se o eixo da lâmina que vai desde o ponto de aplica-

ção da carga até o orifTcio do parafuso, vê-se que a ordem da

franja cresce, atingindo um máximo próximo ã curvatura infe-

rior da lâmina. A partir deste ponto, a ordem da franja dimi-

nui devido ã presença de tensões de compressão originadas pe-

la pressão da cabeça do parafuso nas bordas do orifTcio.

Pelo uso das isõclinas, pode-se verificar que as direções das

tensões principais são paralelas e perpendiculares ao eixo da

lamina, em quase toda a sua superfície. Exceção ê feita ape-

nas para a pequena região próxima ao parafuso de fixação, on-

de as tensões principais mudam de direção, Pela rotação do

analisador pode-se verificar que a direção de e-j é paralela

ao eixo da lâmina em quase toda a superfície.
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(a)

(b)

FIGURA 60 (a) - Padrão isocromatico para defiexao

igual a 5mm;

(b) - Padrão isocromatico para deflexão

iguaI a 1U mm.



(c)

FIGURA 60 (c)

Cd)

Padrão isocromãtico para deflexão

igual a 15 mm;

Padrão isocromãtico para deflexão

igual a 20 mm.



I f )

FIGURA 60 (e) -

( f ) -

Padrão isocromãtico para deflexão

igual a 24 mm;

Padrão isocromãtico para deflexão

igual a 30 mm.



FIGURA 60 (̂ g) - Padrão isocromãtico após a retirada do

carregamento.



A Figura 60 (g) apresenta o padrão isocromãtico obtido para

a mola descarregada. Pode-se verificar a presença de deforma

ção permanente nos pontos próximos ã curvatura inferior tfa

mola.

Pode-se verificar,também nestas fotografias, a presença de

uma certa assimetria entre o lado esquerdo e direito do po_

drão isocromãtico obtido. Várias podem ser as causas para ui

situação, podendo-se citar a forma de aplicação do carrega,

mento e o ajuste do parafuso que prende a mola ã base.A ex}s

tincia de birrefringncia permanente nas regiões próximas <i0

ponto de aplicação da carga e ao parafuso comprovam estas hi

põteses. Esta questão merece ser estudada em maiores detalhas

em novos trabalhos.

3.3.2.3 Medida de N nos pontos analisados

Foram feitas medidas de birrefringencia em incidência normal

para deflexão correspondente a 24 mm. Foram analisados qua.

tro pontos localizados sobre as bordas próximas ã curvatur<

inferior da mola. Estes pontos estão localizados na região

de máxima tensão. As medidas foram feitas segundo as instr-,.

çÕes do item 2.4.3.4.

3.3.3 Cálculo da Diferença Entre as Deformações Princip-;is

A diferença entre as deformações principais nos pontos men-

cionados foram calculadas utilizando-se a equação (82).

Para os pontos analisados, a medida de birrefringencia corr*-s

ponde ã fase plástica do material. Consequentemente as te-.
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soes principais não mais podem ser obtidas pela equação (85).

Cumpre ressaltar que o efeito do reforço devido ao recobri-

mento deve ser levado em consideração. Como a força aplicada

a mola não é perpendicular ã superfície da lâmina, ela pode

ser decomposta em duas componentes, uma paralela e outra per;

pendicular ao eixo da viga, as quais introduzirão esforços 0

xiais e de flexão, respectivamente. Com o aumento da defle-

xão da mola, o ângulo formado entre a horizontal e as lâmi-

nas tende a diminuir, reduzindo também o efeito do esforço â

xial, o qual pode ser desprezado para efeito do cálculo do

fator de correção.

A referência /12/ apresenta a seguinte expressão para o cál-

culo do fator de correção C3, correspondente ã flexão pura

para um determinada deflexão:

^ . (101)

7 26+t3 p

onde,

t E t ( 1 - C Y 2 )

3.3.4 Resultados Obtidos

Os resultados obtidos estão lançados na Tabela 12. Discrimi

nam-se a seguir os valores lançados em cada coluna;
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1) identificação do ponto analisado (para localização destes

pontos ver Figura 60 (9));

2) espessura da lâmina no pon1o analisado;

3) fator de correção C, no ponto em questão (a espessura do

plástico de recobrimento é igual a 1,38 mm);

4) birrefringència N no ponto em questão (sinal de N corres-

pondente ao cabo do analisador a 90° de sua posição origi^

nal);

5) diferença entre as deformações principais no ponto (o va-

lor do coeficiente K obtido em ensaio de calibração é

0,082).

TABELA 12 - Diferença entre as deformações principais e. e

e? em pontos localizados sobre bordas livres na

lâmina superior da mola de retenção (deflexão da

mola igual a 24 mm).

1

PONTO

1

2

3

4

2

ts[mm]

4,0

4,0

3,7

3,7

3

C3

1.34

1,34

1,37

1,37

4

N

+ 2,60

+ 2,90

+ 3,21

+ 3,30

5

V£2
0.0047

0,0053

0,0057

0,0059
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Pelo exposto, pode-se verificar que o método fotoelístico a-

presenta grandes vantagens em sua utilização, principalmente

no que concerne ã rapidez na obtenção dos resultados, loca-

lização imediata dos pontos de concentração de tensões, pre-

cisão das medidas e facilidade de utilização do equipamento.

Quanto aos resultados obtidos no ensaio da mola de retenção,

deve-se observar que os valores encontrados para as deforma-

ções correspondem ã análise de um único exemplar e consequeji

temente não devem ser generalizados. Cumpre ressaltar também

as questões apresentadas nos itens a seguir.

4.1 ESPESSURA DO PLÁSTICO DE RECOBRIMENTO

A primeira estimativa para a espessura do plástico de reco

brímento (ver itens 3,3.1.1 e 3.3.2.1) mostrou-se inadequada

ã utilização de luz branca nos ensaios. Tinha-se, pois,o pro

biema de determinar uma menor espessura, mas que também per-

mitisse uma boa precisão para as medidas. Infelizmente, tal

condição só poderia ser obtida depois de algumas tentativas,

submetendo-se a mola ao máximo carregamento previsto, o que da-

ria origem a deformações permanentes no exemplar analisado.Co

mo se dispunha de um único exemplar, a situação ótima não po

de ser obtida e optou-se por adotar a menor espessura passí-

vel de ser moldada segundo a técnica empregada para tal fim.

Mesmo esta menor espessura não permitiu, que se fizesse a
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análise das deformações para a deflexao correspondente a

30mm. Ao se atingir 24 mm de deflexao, o padrão isocromãtico

correspondente ji se encontrava bastante próximo do limite p£

ra a utilização da luz branca.

Portanto, novos trabalhos devem ser realizados para a análi-

se das deformações correspondentes ã deflexao máxima. Para

tal, duas outras situações podem ser verificadas;

1) utilização de plástico de menor coeficiente de sensibili-

dade (k);

2) utilização de filtro monocromático.

4.2 DADOS OBTIDOS

0 equipamento de incidência oblíqua não foi utilizado devido

a dificuldades de seu emprego junto ã montagem de apli-

cação do carregamento. Entretanto, a incidência normal forn£

ce informações suficientes para o problema em questão. Nas

bordas livres, a incidência normal fornece o valor da tensão

principal não nula nestes pontos. Em relação aos pontos inte

riores, sendo a natureza das tensões principais nestes pon-

tos de tração e compressão, a birrefringência medida permiti-

rá o cálculo da máxima tensão de cisalhamento, fornecendo a

informação necessária e suficiente caso o critério adotado

para projeto seja o da máxima tensão de cisalhamento.
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4.3 INFLUENCIA DO ORIFÍCIO E DO ATRITO ENTRE PARAFUSO

E SUPERFÍCIE DA LAMINA NA DISTRIBUIÇÃO DAS TENSÕES

Novos trabalhos deveriam ser realizados também para uma pes-

quisa mais apurada da influência do orifício e do atrito en-

tre o parafuso e a superfície da lâmina, na distribuição das

tensões.

Na análise feita, verificou-se que o plástico próximo ã cabe^

ca do parafuso foi esmagado durante o ensaio , o que pode ter

originado na superfície do plástico, um esforço de compres-

são adicional, reduzindo e mascarando o esforço de tração o-

riundo da flexão da mola.

4.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO DO RECOBRIMENTO FOTOELfiSTICO

Verifica-se também que o método do recobrimento fotoelãstico,

por suas características próprias, permite a análise das de-

formações apenas na superfície das lâminas nos pontos que p£

dem ser vistos através do polariscõpio. Embora tal situação

corresponda ã uma limitação do método, deve-se lembrar que

a: tensões máximas ocorrem na superfície das lâminas. Para

informação adicional sobre a interação entre as diversas lâ-

minas e a distribuição das tensões em qualquer ponto da mola,

pode ser utilizado o método do congelamento das tensões. Em-

bora tal método permita a visualização completa da distribui

ção de tensões e deformações no model o correspondente,deve-se

lembrar que a transição dos resultados obtidos no modelo pa-
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ra o protótipo fica limitada apenas às tensões e deformações

correspondentes ã fase elástica do material.
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APÊNDICE A

Formulas básicas relativas a tensões e deformações*

Tensões

oft = ov cos2 e (1)

X . = — sen 2 e (2 )

oa = CJ cos2 8 + ow sen2 e + T ., sen 2 ea x y xy (3)

O- + O C - O
o- = ——*- + — — í cos 2 e + T u sen 2 ee xy (4 )

sen 2 8 * T cos 2 6xy (5 )

tg28 i =

°x+ov (7)

J2 * ^ * " / c i ( V ° y ]

2 2
xy

( 1 0 )

* A* e.qua.çÕe.6 zòtio numtn.ada& òtQundo a ondim em que. apa.Ktce.rn

no texto.
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xy

Em função de c e c,.

=

6

(12)

sen 2 6 (13)

V o , = (14)

°r°2
max

(15)

(16)

Deformações

e = c cos2 6 + e sen2 e + -^- sen 2 e
v A jf

2

(21)

:—í- + ——*- cos 2 e + - ^ sen 2 e

2 2 2

(22)

tg 26- xy (23)
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sen 2 e " ̂ xy cos 2 e (30)

Em função de e- e e«.

e. = — — - + — — - cos 2 e (31)
0

s e n 2 e

max = e T £ 2 = / Y X V + {e
X-

£v)2 (28)

ct + c2 - ex + ey (33)

Relações entre tensões e deformações

Estado triplo de tensão.

ex « ̂  - ̂  (oy+oz) (35)

E E

ey^-MVcz) (36)
E E

cz = — ' - (ox + oy) (37)

E E
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Estado plano de tensão.

cx = — " " °y ( 3 8 )

E E

Í - * ox (39)
E E

E

1-V 2

= - ( o r v o 2 ) (41)

= 1 ( o 2 - v O l ) (42)
E

(43)

ax - —^— (ex+vey) (44)
1-v2

oy = — i - (cy+vex) (45)
1-v2

o, = (e.+ve9) (46)

o2 = _ Í - ( e 2 + v E l ) (47)

1-v2



APÊNDICE B

Definição de lugares geomitricos

IsÓciina

Lugar dos pontos onde as direções principais são paralelas (e

ortogonais) a uma direção dada. Exemplo: isõclina 0 o, isõcli-

na 15°, etc. Estas curvas são obtidas na Fotoelasticidade,com

o uso de um poiariscopio plano.

Isostática

Curva tal que em cada um de seus pontos ela i tangente a uma

das direções principais no ponto. Existem duas famílias orto-

gonais de isostãticas, uma correspondendo a o e outra ã o_.

Estas curvas têm interesse prático, pois fornecem um quadro

do "caminhamento" das tensões em uma peça. As isostãticas tam

bem indicam as variações relativas de o. ou de o_. Na Fotoe-

lasticidade tais curvas são traçadas a partir das isõclinas

obtidas para diversos parâmetros.

Isocromãtica

Lugar dos pontos de igual valor de (o -eu). Elas recebem este

nome pois são obtidas pela Fotoelasticidade e correpondem ao

lugar dos pontos de mesma cor (para a luz branca). São obti-

das pela utilização de um poiariscõpio circular.

240



lsopãquicas

Lugar dos pontos de igual valor de (oj+a»), apresentam inte-

resse para a Fotoelasticidade por transmissão, quando ê utilizji

do o método da medida de deformação lateral para a separação

das tensões principais.
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APÊNDICE C

Cálculo dos coeficientes A, B e D utilizados na separação das

tensões principais por incidência oblíqua.

No item 1.8.6.1 foram obtidas as seguintes expressões para os

coeficientes A, B e D.

A (1-y) cos » (94)

(1+v) sen2$

B=
 c o s * $ - V (95)

(1+v) sen2 $

D=
 1-v cosZ * (96)

(1+v) sen2 $

A partir destas expressõestpode-se verificar que estes coefi-

cientes dependem apenas do coeficiente de Poisson do plástico

de recobrimento (v) e do ângulo que o raio luminoso refratado

pelo plástico faz com a normal a superfície (ângulo ^ na Fi-

gura (61)).Conhecidas estas duas grandezas, pode-se então de-

terminar os coeficientes A, B e D.

Sejam (ver Figura 61):

$. = ângulo que o raio luminoso incidente, proveniente do po-

lariscópio, faz com o espelho do equipamento de incidência

oblTqua;
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ESTRUTURA PLÁSTICO DE
RECOBRIMENTO;

LUZ INCIDENTE

PROVENIENTE 0 0

POLARIZADO*

LUZ REFLETIDA

QUE ATRAVESSARA'

O ANALISADOR.

Figuro 61'. Diagramo representativo da trajetória dos raios lumino-

sos no equipamento de incidência oblíqua.



%- - ângulo que o raio luminoso refletido pelo primeiro espe-

lho faz com a normal ao incidir sobre o plástico de recobri-

me n to;

<t>- = ângulo que o raio luminoso refrataco no interior do plãis

tico faz com a normal;

então, para uma orientação dos espelhos que forneça $.=28,5°

pode-se obter,a partir de considerações geométricas e ópticas

bastante simples.que 4>2 = 2$1 = 57°.

Pela lei de Snell sabe-se que:

sen

sen $.

onde n é o índice de refração do plástico de recobrimento.Pa^

ra a resina epoxi, o valor de n_ é 1,58 /21/, donde se obtém

* - 32°

Sendo o coeficiente de Poisson dos plásticos de recobrimento

empregados igual a 0,36 /16/ e substituindo-se os valores de

v e $, nas equações (94), (95) e (96), encontram-se os seguir^

tes valores:

A = 1,42; B= 0,93 e D= 1,93.
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APÊNDICE D

D.1 VIGA ENGASTADA COM CARGA APLICADA NA EXTREMIDADE

LIVRE. /6/

A Resistência dos Materiais apresenta a seguinte expressão pa

ra o cálculo das tensões normais em vigas sujeitas a flexão:

ox = - . y (102)
Jz

onde:

o = tensão normal em uma seção transversal qualquer;

M = momento fletor que atua sobre a seção em questão;

0 = momento de inércia da seção transversal em relação a li-

nha neutra;

y = distância do ponto em questão a linha neutra.

Sendo (ver Figura 4 8 ) :

M = P.x e

(103)

então, para os pontos localizados sobre a face superior da v_i_

ga, onde y = h/2, obtém-se

bh*
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Substituindo-se os valores correspondentes a P, x, b e h nes-

ta expressão encontram-se os valores de 0< lançados nas colu-

nas 7 das Tabelas 8 (a) e (b).

D. 2 VIGA BI APOIADA COM CARGA APLICADA NO CENTRO 00 VAO

•D.2.1 Resistência dos Materiais 12/

A expressão para o momento fletor que atua sobre uma seção

transversal localizada entre x = 0 e * = l (ver Figura (50)) é:

M = - U-x)

Então, a partir dasexpressões(102) e (103), obtém-se:

- para os pontos localizados sobre a borda inferior, onde y=c

ax =
4bc2

- para os pontos localizados sobre a borda superior,onde y=-c

3P(í-x)
°x

4bc'

Substituindo-se os valores de P, t , x , b e c nestas expres-

sões, obtém-se os valores de Oy lançados na coluna 6 da Tabe-

la (9) .
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D.2.2 Teoria da Elasticidade /22/

A teoria elementar das vigas, apresentada no item D.2.1, não

leva em consideração o efeito da concentração de tensões pró-

ximo ao ponto de aplicação da carga. Sendo assim, a solução e

xata do problema em questão requer um estudo mais detalhado,o

qual é possTvel de ser realizado a partir da Teoria da Elastj

cidade.

A referência /22/ apresenta o estudo feito por Seewald para o

caso de viga carregada por uma força concentrada P em seu pori

to médio. Este estudo mostra que a tensão o pode ser dividi-

da em duas partes:

- uma que pode ser calculada pela formula elementar usual de

vigas;

- e outra que representa o efeito local próximo ao ponto de

aplicação da carga.

Esta última parte chamada a , pode ser representada na forma

g(P/C), onde & é um fator numérico que depende da posição do

ponto para o qual as tensões locais são calculadas. Os valc>

res deste fator são dados na Figura 62. Pode-se ver,por esta

figura, que as tensões locais diminuem muito rapidamente com o

aumento da distância ao ponto de aplicação da carga, e, a

uma distância igual a altura da viga, são usualmente desprezí-

veis.

A Tabela 13 apresenta uma comparação entre os resutados obti-

dos experimentalmente e aqueles previstos pela solução propojs
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3.0 2JS Zfi 1,5 1,0 0,3

« it

0.5 1,0 i,5

(o)

5,0

TttC

3»0 Zfi Zfl Ifi 1,0 Ofi ' 1,0 1.5 2,0 2,5 S.0

(b)

Figuro 62! Fator nume'rico &,{<*) para ponto* locolizodot no borda

superior da viga;(b) para pontos localizados no borda

Inferior da viga.
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ta por Seewald, para a viga representada na Figura 50. Esta

comparação foi feita apenas para os pontos localizados a uma

distância igual a altura da viga a partir do ponto de aplicação da

carga, isto §, os pontos para os quais as tensões normais di-

ferem daqueles valores previstos pela teoria elementar das v^

ga's.

TABELA 13 - Comparação entre os resultados obtidos experimer»

talmente (Fotoelasticidade) e os previstos pela

Teoria da Elasticidade (Seewald) para a análise

de tensões em viga biapoiada com carga concentrada

aplicada no centro do vão.

1

PONTO

7

8

9

10

2

X

[cm]

3,5

3,5

2

0

3

x/c

1,4

-1,4

0,8

0

4

6

0,0260

0,0702

0,0640

-0,1332

5

*x
[Kgf/cm2]

4,3

-11,5

10,5

-21,8

6

[Kgf/cm2]

1.285,9

-1.285,9

1.397,7

1.5^6,8

7

°s**
[Kgf/cm2]

1,290,2

-1.297,4

1.408,2

1.525,0

8

°E
[Kgf/cm2

1.327,3

1.390,9

1,489,7

1.539,1

9

A

[2]

2,88

7,21

5,79

0,92

* o c a -teniâa nohmoJL calculada a pojiXÃx da. Re.iLite.ncAa dei

[vtn coluna. 6 da TabeJta 9) .

** et é a ttn&ão novnal que atua. òobtt uma ÒZÇÕLO tAan&veA&al da viga, cal-

culada a pa/itüi da solução pvuipo&ta poi Seetoa£d.
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D.3 DISCO SUBMETIDO A DUAS CARGAS DE COMPRESSÃO

APLICADAS DIAMETRALMENTE /5 /

A Teoria da Elasticidade fornece as seguintes expressões para

as componentes de tensão no eixo x*:

d*+4x2

2E_ [ _!<íl_ ., ] (105)
irtd (d2+4x2)

= 0
xy

onde

P = carga aplicada;

t = espessura do disco;

x = distância do ponto em questão ao centro do disco;

d = diâmetro do disco.

Como neste eixo não atuam tensões de cisalhamento, conclui-se

que a e a são tensões principais, e sendo a sempre positi-

va e a sempre negativa, tem-se que:

°x = °1 e °y = G2

* E .̂xo horizontal cuja ofiigzm é o czntno do dí&co,
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Estas duas tensões se anulam na circunferência, isto é, nos

extremos do diâmetro horizontal e seus valores máximos estão

no centro do disco onde x = 0. Os valores máximos destas ten-

sões são:

- IP.
°x máx TTtd

6P
0 máx
y

A Teoria da Elasticidade estabelece também que ao longo da seção

vertical central (linha de aplicação das cargas), a tensão no

rizontal é constante e a compressão vertical é infinita nos

pontos de aplicação das cargas.

Substituindo-se os valores de P, t, x e d nas expressões (104)

e (105). encontram-se os valores de c^ e o2 lançados respecti-

vamente nas colunas 9 e 10 da Tabela (10).

D.4 ANEL SUBMETIDO A DUAS CARGAS DE COMPRESSÃO

APLICADAS DIAMETRALMENTE

A referência /22/ apresenta os resultados obtidos a partir da

Teor-fa da Elasticidade para anel cujo diâmetro interno é met£

de do diâmetro externo. Estes resultados estão na Tabela 14

que fornece os valores de aa = 2P/irb* para vários pontos loca
o —

• A ioiução dtite pioblem ^oi apfizòtnMda ivtiLLzando-òe. eu cooidtnadtu
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lizados sobre os diâmetros vertical e horizontal.

Portanto, para se calcular as tensões em um anel de espessura

t, os valores obtidos nesta Tabela devem ser muitipliçados por

2P/irbt.

TABELA 14 - Valores de tf = 2P/TTb para seções correspondentes
o

aos diâmetros horizontal e ver t ica l de anel subme

tido a compressão diametral .

r*

b

0,9b

0,8b

0,7b

0,6b

0,5b

DH * *

2,940

*. ,477

- 0,113

- 2,012

- 4,610

- 8,942

DV * * *

- 3,788

- 2,185

- 0,594

1,240

4,002

10,147

b é. igual a um qua/ito do di.ime.tfLO exte-A.no.

** valofie* de na &zçã.o coKKQ.&pondo.nte. ao diãmztn.0

honizontal do antl.

» • • \)aloie.i> d&oa* ZP/irb na
o

vertical do anel.

ao dia.mz.tfio
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