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RESUMO 

Um algoritmo numérico é proposto para a simulação de problemas de con
tato unilateral no contexto da elasticidade linear infinitesimal. Os problemas de 
contato unilateral serão encarados como o limite de uma seqüência de problemas 
clássicos de Elasticidade, onde deslocamento e tensão são prescritos em diferentes 
subconjuntos do contorno. Alguns problemas típicos são simulados com sucesso. 
Este procedimento, simples e seguro, é acessível a qualquer engenheiro com noções 
básicas de Elasticidade clássica. 

ABSTRACT 

A numerical algorithm is proposed for simulating unilateral contact prob
lems under the classical Elasticity point of view. Unilateral contact problems will 
be regarded as the limit of a sequence of classical elasticity problems where the 
displacements and stresses are prescribed at disjoint subsets of body's boundary. 
Some typical problems are successfully simulated. This simple and effective al
gorithm may be employed by enginners with a minimum knowledge on classical 
Elasticity. 

f O autor está desenvolvendo sua tese de doutorado no Laboratório Nacional de Com
putação Científica (LNCC/CNPq). 



INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o estudo de problemas de contato (entre um corpo de-
formável e um corpo rígido) vem obtendo certo destaque nos periódicos ligados à 
Engenharia Mecânica e à Matemática Aplicada. 

A atenção dada a este tipo de problema é decorrente de sua grande im
portância na Engenharia Mecânica e do fato destes problemas poderem ser formu
lados, através de desigualdades variacionais, numa forma que permite um trata
mento elegante e rigoroso sob o ponto-de-vista matemático. 

Eite trabalho tem como principal objetivo a simulação de problemas de con
tato unilateral através de um procedimento simples, eficiente e acessível à enge
nheiros de projeto. 

Será apresentado um algoritmo simples que permite a simulação de problemas 
de contato unilateral sem atrito através da utilização iterativa de um programa de 
elementos finitos aplicável à simulação de problemas de contorno em Elasticidade 
linear infinitesimal. Este algoritmo é acessível a todos que saibam manejar um 
código 'standard' de elementos finitos. 

O procedimento empregado considera que um problema de contato unilateral 
seja o limite de uma seqüência cujos elementos são problemas clássicos de contorno 
(lineares). 

Para o problema de contato unilateral formulado sob o ponto-de-vista da 
Elasticidade clássica linearizada é garantida a existência e unicidade de solução 
tanto nos casos sem atrito quanto nos casos com atrito de Coulomb (dentro de 
certos limites) [1,2]. 

MODELO MATEMÁTICO 

Sob o ponto-de-vista da teoria clássica da Elasticidade (linearizada) a resposta 
estática de um corpo 5, sujeito a condições de contorno sobre sua fronteira, é dada 
através do sistema abaixo [3] 

V • T + pz = 0 em fí 

T = A(trc)l + 2/i « (1) 

e = i ( V u + V'u), ||u|| , ||c|| « 1 

u = uo em A 

Tn = t 0 cm T2 (2) 

r = r,ur2 

onde ft é a região do R3 (ou R2) ocupada pelo corpo 8, sendo r sua fronteira 
e n sua normal unitária exterior. Em (1) o campo de deslocamentos é denotado 
por u, sendo os campos de deformações e tensões denotados, respectivamente, por 
e e T. As constantes A e n (coeficientes elásticos de Lamé) relacionam-se com o 
coeficiente de Poisson u e com o módulo de Young E por 

" = 2 ( H ^ ) ' A = * 3 7 ^ (3) 



2 

Um problema de contato unilateral sem atrito (Fig. lb) difere do problema 
(l)+(2) (Fig. la) pelo fato de Ti U J2 ser diferente de / \ existindo uma terceira 
região r3 C .T (tal que Ti U/2UÍ3 = T) cujos os pontos não podem se deslocar na 
direção e sentido da normal n e não podem receber solicitações de tração. Assim 
sendo, sobre J3 não se prescreve deslocamentos e tensões, devendo ser imposto 
apenas que [2] 

u • n < 0 e Tn • n < 0 sobre f3 (4) 

Se um ponto de A estiver deslocado (u • n < 0) então a tensão sobre ele será 
nula, e se um ponto de fs estiver colado (u • n = 0) então a tensão sobre ele não 
poderá ser de tração. Assim, 

(u • n) (Tn • n) = 0 sobre T3 (5) 

Fig. 1. Um Problema de Contorno Clássico e um Problema 
de Contato Unilateral. 

O procedimento a ser empregado na determinação da configuração de equilíbrio 
em um problema de contato unilateral (sem atrito) consiste em buscar-se um pro
blema clássico do tipo (l)+(2) onde as condições de contorno dadas e as condições 
(4)+(5) sejam satisfeitas, ou seja, determinar as regiões /g~ e r£ de tal forma que 
o problema de contorno (l)f(6), onde (6) é dado por 

u = u 0 em Ti 

u = o em r3~ A u r2 u r3 = r 
Tn = t 0 em r2 T3~ U r3

+ = T3 

Tn = 0 em T3
+ 

satisfaça a (4) e (5). 



3 

PROCEDIMENTO PROPOSTO 

Seja A a região de f onde é prescrito o deslocamento, A *• região de f onde 
é prescrita a tensão e T j a região de f onde são impostas as condições (4) e (5). 

A simulação do problema de contato unilateral poderá ser feita através dos 
seguintes passos: 

(1) Solução do problema de contorno (l)+(7), onde (7) são as condições de 
contorno 

Ui = u 0 em A 

T i n = to e m í 2 r = A u r 2 u r 3 (7) 

U] = 0 em A 
obtendo assim os campos u j e T i para todos os pontos de fl. 

(2) Partindo da solução do passo anterior, define-se a região de J'3
+ como 

sendo formada pelos pontos de A onde Tn • n > 0 e a região P3~ como sendo 
formada pelo pontos onde Tn • n < 0 ou u • n > 0, ou seja 

A+ = {r t.q. r e A e Tn • n > 0} 

T3~ = {r t.q. r G P3 e Tn • n < 0 ou u • n > 0} 

Feito isto, resolve-se o problema de contorno (l)+(8), onde (8) é dado por 

u j = uo em A 
Tan = to em T2 T = A U r2 U T3 

(81 u 3 = o em r3~ r 3 = r3
+ u r3~ 

T a n = 0 emf3
+ T3

+ n T3~ = 0 

obtendo os campos u 3 e T j para todos os pontos de 0. 

(3) Redefine-se as regiões .T3~ e r* com base no critério apresentado no passo 
anterior. Resolve-se o problema (l)+(8) - atualizando o sub-índice i, de Ui e Tf - e 
obtém-se os campos Uj e T§ para todos os pontos de f). 

Este procedimento deve ser repetido até que a variação das regiões T3*" e 
r£ seja suficientemente pequena para duas iterações consecutivas. A região F3~ 
resultante será a parte de A onde haverá contato, enquanto que na região .T3

+ 

resultante, a superfície do corpo estará livre de tensões. 
Nos casos das simulações numéricas (que são a quase totalidade) as condições 

de contorno aplicam-se a um número finito de pontos de contorno e, sendo assim, 
com o proc dimento proposto, chega-se a uma iteração a partir da qual as regiões 
(aproximadas) T3~ e r$ não mais variam. 

EXPERIMENTOS NUMÉRICOS 

Para ilustrar o procedimento descrito na seção anterior serão apresentados 
alguns resultados para dois problemas de contato unilateral, o primeiro esquema* 
tizado na Fig. 2 e o segundo na Fig. 7. 

Os dois problemas serão simulados sob a hipótese de estado plano de de
formações, sendo que cada problema de contorno é resolvido, através de um código 
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Fig. 2. Configuração indeformada (caso #1) . 

JUmiUjmi 

r/-/~r 7 r r-rm r /-/"7 •* 7 r r r}~ 

Fig. 3. Configuração deformada (caso #1). 

de elementos finitos [4], pelo Método de Galerkin utilizando elementos lineares 
(PI). 

A Fig. 2 apresenta um bloco deformável (dimensões 400x100 mm) apoiado 
sobre uma linha horizontal (corpo rígido) que pode ser definida pela equação y = 0 
(considerando-se os eixos x e y na forma usual). 

.4»«E-0» 

.2*tE-03 

Fig. 4. Configuração da base do bloco em cada iteração (caso #1) . 

O bloco é solicitado por uma força uniformemente distribuída, como mostram 
as Figs. 2-3, no valor de 130N (por mm de profundidade). 
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oy < 0 e uy = O ou oy = O e uy > 0 

Fig. 5. Isovalores de av (caso #1) . 

A região Ja neste caso é exatamente a base do bloco, onde devem ser impostas 
as condições 

(9) 

(10) 

para cada ponto (x,y) tal que x > 0 e y = 0, sendo o ponto (z,y) = (0,0) 
mantido fixo para garantir que não haja movimento de corpo rígido. No restante 
do contorno do bloco o carregamento é prescrito. 

Em (9) e (10) <ry, TXV e uv são respectivamente a tensão na direção normal na 
direção y, a tensão tangencial e o deslocamento na direção y. 

r,tf = 0 

Fig. 6. Isovalores de ixy (caso #1). 

A primeira iteração consiste em simular o problema estático apresentado na 
Fig. 2 impondo que u„ = 0 e rxy = 0 para todos os pontos da base do bloco (que 
correspondem aos pontos nodais 112, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100,111,122, 133, 
144, 15., 166, 177, 188, 199, 210, 221, 232, 243, 254, 265, 276, 287, 298, 309, 320, 
331, 342, 353, 364, 375, 386, 397, 408, 419, 430 e 441). 

Feito isto constata-se que ov > 0 para os nós 276, 287, ..., 441. A segunda 
iteração consiste em simular o problema estático apresentado na Fig. 2 impondo 
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Fig. 7. Configuração indeformada (caso #2) . 

oy — 0 e TXV = 0 para os nós da base trac ion ados e u , = 0 e r i y = 0 para os nós 
da base que ficaram comprimidos (oy < 0). 

Observa-se, então, que o deslocamento dos nós que foram "soltos" (aqueles 
para os quais impos-se ay = 0 e rxy = 0) é positivo e que av > 0 para os nós 254 
e 265. 

A terceira iteração é similar à segunda, com a diferença que os nós 254 e 265 
estarão livres, ou seja, será imposto para estes nós que av = 0 e rxy = 0. 

Na sexta iteração constata-se que os nós cujos deslocamentos foram impostos 
(u„ = 0), estão todos comprimidos no plano [ay < 0) enquanto que os nós que 
foram "soltos" (av = 0, rItf = 0) possuem deslocamento positivo na direção y 
(uy > 0) o que satisfaz, dentro da discretização proposta, à condição (9), carac
terizando, portanto, a solução aproximada para o problema de contato unilateral. 
A configuração final (deformada) é apresentada na Fig. 1. 

As condições da base do bloco, obtidas em cada uma das iterações, estão 
plotadas na Fig. 4, onde a abscissa é o deslocamento. Nesta figura pode-se obser
var a rápida convergência do processo. Os isovalores das tensões ay e rxy estão 
plotadas, respectivamente, nas Figs. 5-6. 

HlUUHUUl 

Fig. 8. Configuração deformada (caso #2). 

O procedimento empregado para a simulação do problema apresentado na 
Fig. 7 é idêntico ao que acaba de ser descrito, com excessão dos pontos nodais da 
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Fig. 9. Configuração da base do bloco em cada iteração (caso #2) . 

Fig. 10. Isovalores de av (caso #2) . 

base do bloco 45, 56, 67, 78, 89 e 100, os quais estarão sempre livres (ay = 0 e 
T a y = 0 ) . 

Para este segundo caso a configuração deformada é apresentada na Fig. 8 en
quanto que as configurações da base do bloco, obtidas em cada uma das iterações, 
são apresentadas na Fig. 9. As Figs. 10-11 apresentam os isovalores de ay e TXJ/, 
respectivamente. 

OBSERVAÇÕES 

(1) De forma a minimizar a largura de banda da matriz de rigidez, a nu
meração dos pontos nodais foi feita em ziguezague: no canto inferior esquerdo 
temos o nó 1, no canto superior esquerdo o nó 11, e no canto superior direito o nó 
451. 

(2) As Figs. 3-4,8-9 possuem um fator de escala na direção vertical a fim de 
facilitar a observação do fenômeno. 

(3) Foram considerados E = 2,07 x IO5 N/mm (módulo de Young) e u = 0,292 
(coeficiente de Poisson). 

COMENTÁRIOS FINAIS 

O procedimento proposto para a simulação de um problema de contato unila
teral, da forma como foi apresentado neste trabalho, pode ser encarado como 
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Fig. 11. Isovalores de r sy (caso #2) . 

uma simplificação (válida para pequenos deslocamentos e deformações) de um 
procedimento incremental que pode ser aplicado também a problemas envolvendo 
grandes deformações e deslocamentos, atrito, etc. 

Este procedimento incrementai consiste em carregar-se o corpo em questão 
lentamente (seguindo uma história de carregamento pré-estabelecida) e estudar 
passo a passo o processo de deformação deste corpo - satisfazendo às condições de 
contato impostas. Para incrementos de carregamentos suficientemente pequenos é 
possível construir-se uma seqüência de configurações cujo limite seja a configuração 
do problema de contato em questão. 

A única exigência é que todas as configurações acima mencionadas estejam 
próximas e sejam estaticamente estáveis, pois isto garante a existência de pelo 
menos uma solução para o problema. 

A utilização deste t o o de procedimento permite também a simulação de 
problema de contato unilateral com atrito onde a configuração final dependa da 
história do carregamento externo, além de outros problemas inerentemente não-
lineares que podem ser simulados a partir da seqüência de problemas de contorno. 
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