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BSSVMP 
Apresentam-se noves fonmüaçÕes mistas de elementos finitos paia problemas de 
fluência e elasticidade bidimensionais, sem limitações nas escolhas dos espaços 
conformes de discretização. Adicionando-se resíduos ponderados das equações do 
problema à formulação clássica de Galerkin o problema original de ponto de sela 
é transformado num problema de mínimo. Análise de estabilidade, estimativas de 
erro, e alguns resultados numéricos são apresentados, confirmando as estimativas 
de erro e o bom desempenho da nova formulação. 

ABSTRACT 
New mixed finite element formulations for plane elasticity problems are pre

sented with no limitation in the choice of conforming finite clement spaces. Adding 
least square residual forms of the governing equations to the rlassiral Galerkin 
formulation the original saddle point problem is transformed into a minimization 
problem. Stability analysis, error estimates and numerical results are presented, 
confirming the error estimates and the good performance of this new formulation. 
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INTRODUÇÃO 

É bem sabido que restrições vohunétricas impõem sérias limitttções na con
strução de aproximações de elementos finitos para a resolução de problemas incom-
preesiveis, freqüentemente encontrados em mecânica dos sólidos (elasticidade in-
compreesivel, fiuência, plasticidade) e mecânica dos fluidos (escoamentos de Stokes, 
escoamentos não Newtonianos, etc). Formulações em deslocamentos, baseadas 
no método de Galerkin, são quase sempre instáveis e não convergentes podendo 
exibir oscilações espúrias dos campos de tensões e trancamento dos campos de 
velocidades. 

Uma alternativa na resolução deste tipo de problema é a utilização de mode» 
loa mistos onde esta restrição é incorporada à formulação através da técnica dos 
multiplicadores de Lagrange. No entanto, poucas combinações de interpolaçôes 
para os campos de tensões e velocidades são capazes de satisfazer aos critérios 
de convergência (condições de Babuska-Brezzi) requeridos nos métodos mistos. 
Em particular interpolaçôes de iguais ordens com tensões descontínuas e veloci
dades contínuas, que são muito convenientes do ponto de vista computacional, 
são instáveis e não convergentes ou convergentes com taxas srb-ótimas. Nas re
ferências [2] a [S] anaiisamoa um método misto de Fetrov-Galerkin, apresentado 
na referência [1], quando aplicado a problemas de fiuência estacionaria e elasto-
üuência, O método neste caso é obtido acrescentando-se às equações decorrentes 
da formulação de Hellinger-Reissner, um termo residual da equação de equilíbrio 
e adotando-se interpolaçôes descontínuas para as ten£Ões e contínuas para as ve
locidades. Com o novo método recuperamos a estabilidade e convergência de uma 
larga classe de combinações de interpolaçôes, instáveis no método de Galerkin. 

Neste trabalho, admitindo a existência de um potencial de tensões e uti
lizando interpolaçôes contínuas para as duas variáveis mostramos que o problema 
inicial de ponto de sela se transforma em um problema de minimizaçio do fun
cional lagrangiano em tensão e velocidade aumentado pelos resíduos da equação 
de equilíbrio e da equação constitutiva, como proposto em [4] para um problema 
potencial. Desta forma, no modelo apijximado, eliminamos a necessidade de 
satisfação das condições de Babuska-Brezzi e o único requisito necessário para a 
estabilidade e convergência é a conformidade das aproximações dos dois campos. 

- Assim por exemplo, no caso do problema de fiuência como no caso do problema da 
elasticidade, torna-se necessário apenas a construção de aproximações conformes 
para os espaços £T(div,tt) (onde estão definidas as tensões) e Ho{íl) (onde estão 
definidas as velocidades) o que é possível utilizando-se interpolaçôes contínuas, de 
quaisquer ordens, para os dois campos. 

FORMULAÇÕES MISTAS CLÁSSICAS 

O problema aqui tratado consiste em: Para uma dada força de volume I achar 
o tensor de tensões de Caucby o = cT : fi -* R7 x R? t o campo de velocidades 
(ou deslocamentos) n : tt - • ü 3 , satisfazendo 

dwr + f = 0 em ft 

i4(<r) = 2?(u) em ft, 
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com condições de contorno tipo Dirichlet tl(x) = 0 em T (naturalmente, condições 
de contorno mais gerais podem ser consideradas), onde A(a) é, em geral, uma 
função não-lincar da componente deaviadora do tensor de tensão, 

S = *--tr<rI = <r-pI (1) 
n 

sendo p a pressão hidrostática « Bu = (Vu + VuT)/2, o tensor de deformações. 
Como casos particulares consideramos o problema da elasticidade linear in-

compressivel em que A(a) é dado por 

A{a) = 2/xS 

com n constante positiva, e o problema de fiuência estacionaria governado pela lei 
constitutiva de Odvquist-Norton, 

4((T)=/j|sr*s 

onde ff é uma constante positiva, e 1 < p < oo. O operador A está su
jeito a restrição interna %sA = A:I = 0 resultante do fato de estarmos con
siderando o problema da elasticidade incompressivel ou da fiuência estacionaria 
onde diva = 0 em íí, que é, como se sabe, responsável pelas principais di
ficuldades na construção de aproximações de elementos finitos para este tipo de 
problema. Diferentes formulações varíacionais serão apresentadas para o problema 
proposto, para tanto definimos adequadamente espaços para os campos de tensão 
e velocidades. 

Seja ü um subconjunto limitado de R? com contorno suave I\ t L*(ÇÍ) o espaço 
de Hubert contendo funções quadrado integraveis em Q, com produto interno 

(f,g) = ffgdíi v/>fl6i*(n), 
n 

e norma associada ||/||0 = (/, Z)1'*. Seja Hm(ft) o espaço de Hubert de ordem m, 

2T»(ft) = { / € L*m Va, \a\ < m, õ*f € L'(Q)}, 

com o produto interno usual 

(/,p)m= £ fd*fd*gm v/,P€ir»(n), 
|«|<m í 

norma |J/||m . ( / , / # ' e semínonna |/ |m = (6™/, 6"»/)1". 
Formul̂ -cro Mista Prímnl 

Sejam os ceguíntes espaços de tensões 

U = {r = fa], ri, a r}i € I?(0) j U = 1,2} 

UQ = {r 6 tf; (trr, 1) = 0} e í/r = {T € U; trT = 0}. 
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Sejam ainda B£(Q) = {/ € H^Q), / = 0 em T] e V = /J*(ft) x £^(fi), espaço 
das velocidades. A formulação mista primal para o problema proposto, em tensão 
e velocidade, consiste em 
Problem M : Dado f € V*, espaço dnal de V, achar o par (cr, u) £ tf x V tal qoe 

(A(a)tT) = l(rtn) Vr€ff, (2) 

6(<r,v) = /(v) W € V , (3) 

onde 
(A{fr),T)=fA(S):rdQ Va ,r€^ , (4) 

r 

6(r,v)=yr: 
n 

Bvdíl V r € # W € V , (5) 

/ ( v ) = / f . v d O W € V , f € V * . (6) 
n 

Para leis constitutivas potenciais o Problema M ê equivalente a achar o ponto 
de sela do funcional lagrangiano 

I ( T , V ) = [6(T)díl + b(T,v) + f{v) Vretf W € V . 
n 

onde <JÍ(T) é o potencial das tensões. A análise do Problema M no caso geral pode 
se; feita usando os resultados de Scheurer [1], onde extensões do teoreiaa de Bresri 
para espaços de Banach sab apresentados paro equações variactunaia não lineares 
e inequaçôes sujeitas a restrições lineares. O resultado seguinte sobre existência e 
unicidade para o Problema M em espaços de Hiibert é apresentado em LouJa e 
Guerreiro [7]. 
Teorema 1. Seja U e V espaços de Hiibert, e A : U -+ U* um operador não 
linear, fortemente eliptico em t/y e Lipschitz contmuo em conjuntos hmitados de 

, U, i.e., existem constantes a > 0 e M(r) tais que para todo Ti ,Tj € Uj . 

(A(Tt) - ^T , ) ,T a - T , ) > «||T, - T * . (7) 

e para todo i\, TJ € Y(r) e T& 6 U 

(Afr) - Afa),*) < Jf(r)|fo - nHirlltkHir (*) 

onde Y(r) = {T € U\ \\r\\u < r} é uma bola aberta de raio finito r. Então o 
Problema M tem solução única (<r,u) GUQXV. 

Formulação Múta Dual 
Consideremos os espaços W = L*(Sl) x £'(ft) e /f(div) = {<r € 

17, diva € -&3(ft)} com norma 

lkllif(div)=!í^fir)+(div^diw)}l/3» 
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À formulação mista dual para o problema em foco consiste em 
Problema M* : Dado f € W, determinar o par (a, a) € J7(div, i l )xV 

talque 
(J4(a),T) = ^(r,u) Vr€tf, (9) 

o > , v ) = /(v) WeW, (10) 

V{T,r)=fB*Tvdn = - /di.rván , (11) 
n n 

O Problema Aí* é equivalente a achar o ponto de sela (<r, u) em U x V do seguinte 
lagrangiano 

Z ( T , V ) = f^(T)«ín + 6'(r,v) + /(v) Vr€ff Vv€W. 
n 

Nesta formulação dual a continuidade de a(«, •), &*(•, •) e /(•) são preser
vadas em /?(div) e £a(0). A LBB para v é também verificada, mas a elipticidade 
de fl(-, •) na norma J7(div) é restrita ao subespago das tensões auto equilibradas. 

APROXIMAÇÕES DE ELEMENTOS FINITOS 
Admitamos por simplicidade qae Q é um domínio poligonal discretizado 

por uma malha uniforme de Ne elementos O*. No que se segue denotamos por, 
h = maxAa, parâmetro da malha, e he o diâmetro do elemento e. Seja Q U ^ ° 
espaço das funções de interpolaçao polinomiais contínuas por partes, de grau /, e 
5£(ft) o espaço das funções de interpolaçuo polinomiais de classe C° e grau k numa 
única variável para elementos quadriláteros ou em todos variáveis para elementos 
triangulares. Em outras palavras Q?h and S\{íí) cão os espaços de elementos flnitos 
iscpaiamétricos usuais de grau / e fc, respectivamente. Para elementos retangulares 

<&(«) = {<fcei2(n), «€A,f(ft*)} 

s{(n)»{^€^(n).v;€PM(n-)> 
onde 4\ e vg são as restrições de <j>\ e v& ao elemento e, e P{j(ÍP) ê o conjunto 
dos poünôraios definida em R*, com grau menor ou igual a t e ; em *t e «3, 
respectivamente. Paxá elementos triangulares 

5í(n)«{vfc€^(0),vS€Pfc(n')}, 
onde Pj{fie) é o conjunto dos polínômios definido em O8, com grau menor ou igual 
a j em xt e *a. 

Formulação Prhnal Discreta 
SPJ» ^ó* = ^Á(^) x <?*(*>) n %. Nos espaços 

de Galerlfin consiste em 
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Problema Mh' Achar (<r°,ti°) 6 Ob» x H, tal que 

(A(<r°h),Tk) = 6(TÍ,U2) Vretfoa, (12) 

^ A . V * ) = /(VA) Vr*€V*. (13) 

A análise para esta aproximação de elementos finitos pode ser encontrada em 
Scheurer [3], onde generalizações do teorema de Brezzi sobre o problema discreto 
são também apresentadas. A análise de Scheurer é baseada nas seguintes hipóteses: 
(Hí)h'. (iíjk(/)-elipticidade de A). Existe nma constante a\ > 0, independente de 
h, tal que para p > 2 

(AM-AixkUk-XUZokW'k-XkVru V*k,XkSKk(f) 

com Kh(f) ={n € U^ MTK,vfc) = f(vH) V*k€Vh) 
(H2)ki (Continuidade de A). Existe uma constante Aí* < oo, independente de h, 
tal que para todo (?*, n ) € Ul ( p > 2) 

IMK) - A(rk)\\v < Mk(\Mv + \\TuhY-t\Wu - n\\u 

(i/S)*: (LBB Discreta para o campo de velocidade ). Existe uma constante 
ph > 0, independente de h, tal que 

r»€U; \\Tk\\V 

Devido a restrição interna A • I = 0, o operador A não é eliptico em todo o 
espaço U. Dessa forma a hipótese (i/l)* é em geral muito difícil de ser satisfeita. 
Normalmente depende da seguinte condição 
(i/4)*: (LBB Discreta para a pressão). Existe uma constante rjk > 0, independente 
de h, tal que 

rop Í S ^ p l > ^,^11 VqA€<?o». (15) 
v*€V»» Hv*llv 

Da forma como foi apresentado o Problema Mk é sempre instável. 
Para / > k as hipóteses (H2)k e (i/3)* são verificadas mas não (#4)* e con
sequentemente (i/1)*. Para / < k podemos verificar as hipóteses (i/4)fc e (i/l)* 
mas não a hipótese (J/3)* que governa a estabilidade do multiplicador de Lagrange 
que neste caso é o campo de velocidade. A construção de aproximações estáveis de 
Galerkin para este tipo de problema com restrição é feita segregando-ss o campo 
de pressão da componente desviadora do tensor de tensão, e interpolando-se a 
pressão, as tensões desvisdoras e o campo de velocidades independentemente de 
modo a satisfazer as hipóteses (i/l)* a (i/4)*. Isto, naturalmente, impõe seve
ras limitações nas aproximações para este tipo de problemas com utilização da 
formulação clássica de Galerkin. 

A violação de qualquer uma das hipóteses (J/l)* a (i/4)* pode resultar 
na não unicidade da solução para o Problema Jlf*. Uma das causas maio comuns 
de perda de unicidade deve-se a violação da condição LBB discreta para o campo 
de pressão, ou hipótese (i/4)*. Podemos ver que ee (a*,u*) é uma solução do 

file:////TuhY-t/Wu
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Problema Àf*, então qualquer outro par (?* + p&I,Ujk), com p% € Qkt aatis-
fasendo 

(p*,diw»)=0 W f c€Vi, (16) 

também ê solução do Problem //£. Campos de pressão não nulos ps, que sa
tisfazem (16) são usualmente referidas como modos espúrios de pressão . Para 
interpokções de i»ual ordem com pressão descontínua e velocidade continua a 
equação (10) tem muitos soluções não nulas especialmente cem interpoi&cpes de 
baixa ordem. Esses modos espúrios são os responsáveis pela instabilidade das 
aproximações de Galcrkin. 

Alternativamente, poder-se-ia pensar numa formulação do tipo proposto 
por Raviart e Thomas [õ] para o problema de Poisson com o fluxo/tensões em 
HT(div) e a temperatura/velocidades em L7(íl). Entretanto esta formulação não 
se aplica imediatamente ao problema da elasticidade devido a simetria do tensor de 
tensões. Algumas formulações recentes (Arnold, [6]) relaxam a simetria do tensor 
de tensão reintroduzindo-a através de multiplicadores de Lagrange, permitindo 
assim a utilização des interpolações proposta': por Raviart-Thomas. 

Formulações de Petrov-Gaíerkin 
Para evitar ua limitações apresentada? na seção anterior propomos novas 

fbrmulaçõu do tipo Petrov-Gaierkin para o problema em questão. 
Seja U[ um subespaço conforme de elementos finitos de Jí(div). Em 

particular Ujl pode ser um subespaço de (ffx(í)))3. Ter.do em vista que para / € 
X2(íí) e Q regular, a solução (<r, n) do Problema M está em üf(div) x (H£((l))2 e 
que as aproximações de Galerkin para este problema em subespaços de U = ff(div) 
c K = (EQ(Q))7 podem ser instáveis nesses, propomos a seguinte aproximação 
mbta dual de Petrov-Gaierkin para o Problema M nos espaços em U£ C if(div) 
e Vi C (£l(íí))3. 

Problema PG*e: Achar (?», o*) 6 U% x !{ , tal que para todo (?%, V») € 

At ((*», n*), {n, v*)) + Fe ((r*, v*)) = 0 

onde 
Afi(*kf*k)t [TM* v*)) = [A[ah), rk) + (divíT*, v*) + (divida*) 

+íi(div«r»,divT)k) + 6,(AM - flímMfa) - B(n) 

Ft{(Tk,Yh)) = f(Yh) + 61(f,diVTh). 

Deve-se notar que o Problema PQ\ é equivalente ao seguinte problema de mi-
nimizüç&o: Achar (<r, u) € (/£ x V[ tal que 

com 
Jsírhi v*) = -AMn, v*)f (TA, vA)) + Fi{(Thf vh)). 

A analise do Problema PG\ é imediata uma vez que temos: 
1. CcmtkténciA: A solução exata, (e,u) € //(div) x (//^(O))3, do Problema 
M tombam verifica Problema PG*ty isto é para todo (r*, v&) <S £/£ x Q'h 

yi;((<r,u),(ri,vfc)) + iPí((rfc,vfc)) = 0 (17) 



A.F.D. Lonla, J. N.Guerreíro, E. M. Toledo 7 

já. que Problema PG\ ê baseado em forms* residuais das equações do problema. 
2. Contlnuidada dâ A*6(-,>) : UxVxUxV — R: ExisteummconstanteM < oo, 
tal que para todo (a, a) (r,v) Gl fxK 

^((a,u),(r,v)) < M\\(a,n)\\„xV\\(rtv)yxY (1«) 

com ||(r,v)||üxv = Ma{dfo) + Iĥ R* 
3. l/J x Và'-Hipticidade de A*6: Existe uma constante ar» > 0, independente de 
h, tal que para todo (n>v*) € Uk x V£ 

i4f(fa,n),(**,•»)) > CkWin^MxV (W) 

Como conseqüência das Eqs.(17)-(19) temos o segrinte resultado sobre 
a existência e unicidade e estimativas de erro para o Problema PGJ. 
Teorema 2: Para todo Ut x Vl

h C iT(div) x (ffê(fl))2 o Problema PGJ tem 
solução única (<r*,u*) €U^ x V£ tal que para todo (n> V») € U£ x Vj| 

/Ãf" 
| | ( ir-a», i i - i ih) | j i ;xv<l/~| | («r-7fc, i i -n)l luxv (20) 

Admitindo-se Jfe = /, Vf = 5* e ü j = (S£)a e considerando a solução exata, (<r,u), 
suficientemente regular temos, pelo Teorema 2 as estimativas: 

||n - mio + Jk||V« - Vn»||0 < <7fc*+1, ||cr - «r.||,(<lif) S Ch% • 

Dessa forma melhores taxas de convergência são obtidas para as aproximações das 
tensões sem comprometer a ta*a de convergência para as velocidades, como ocorre, 
por exemplo com o potencial no caso da formulação de Raviart-Thomas. 

Alternativamente, consideramos a seguinte aproximação mista primai 
de Petrov-G&lerkin para o Problema M em espaços de elementos finitos U% e 
VjA = S*n(i/0(íi))>. 

Problema PGf: Achar (<rh, u») € Uj[ x V£h, tal que para todo (rfc, v t) € (/{ x V}k 

M(*kt*k),(n,Vk)) + Fi([rk,Vh)) - 0 com 

ilitt*,, «•)>(*»,••)) = {M<rh),Th) - (<ik, Vv») - (n, Vn») 

+5,(div<r», divTfc) + Si {A(<rh) - B(nh)t A{rh) - B{vh). 
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RESULTADOS NUMÉRICOS E CONCLUSÕES 

^ -2 

$ 

-4 

-*-
-o-
-*-
-0-

PO 

pa 
« -
01 -

-0(L2) 

- « M l ) 

«L2) 

C<H1) 

0.8 1 1.» 2 
LogN 

Figure 1. Tensão Radial - Taxas do Coovwgenole 

2.6 



A.F.D. Loula, J. N.Gnerreiro, E. M. Toledo 9 

Apresentamos aqui alguns resultados obtidos com a formulação proposta 
quando aplicada ao problema de nm cilindro elástico infinito com pressSo interna. 
Maiores detalhes a respeito desra problema e de sua soluço exata podem ser en
contrados na referência [1]. Nas usuras 1 a 2 apresentamon comparações dos taxas 
de convergência obtidas paro as tensões radial e circunferência! quando analisadas 
pela formulação proposta (FG) e pela formulação clássica de Galerkin (Gl). São 
apresentados resultados uíando-se aproximações de mesma ordem para os campos 
de deslocamentos e tensões ( 2x2, 3x3) e de ordens diferentes (3x2) com inter-
pol&ções continues (C) ou descontínuos (D) para os campe de tencão. Concluindo 
podemos afirmar que no caso de interpoiações contínuas a adição de resíduos das 
equações de equilíbrio e constitutiva à formulação mista clássica transforma o 
problema inicial de ponto de sela num problema de miniraisaçâo que não apresenta 
qualquer restrição na escolha do3 campos de aproximação de elemento:) unites para 
as tensões e os deslocamentos. Este fato é confirmado pelos exemplos numéricos 
apresentados. 

LogN 
Figura 2. Tensão Clrcunferenclal - Ta::as de Convergência 
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