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RESUMO

SÁNCHEZ, J. A. G. Estudo do Fenômeno da Auto‐intersecção em um Anel
Anisotrópico. 2008. 94 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo.
Estuda-se numericamente uma placa circular homogênea com furo centrado sob estado plano de
deformação. A placa está fixa ao longo do contorno interno e está sob compressão radial uniforme
ao longo do contorno externo. O material da placa é elástico-linear e anisotrópico. Apresenta-se a
solução analítica do problema, a qual satisfaz as equações governantes de equilíbrio, no contexto
da elasticidade linear clássica. Esta solução prediz o comportamento espúrio da auto-intersecção
em uma região central da placa. Para evitar este comportamento, utiliza-se uma teoria que propõe
encontrar um campo de deslocamento que minimize a energia potencial total do corpo sujeito à
restrição de injetividade local para o campo da deformação correspondente. Esta teoria,
juntamente com o método das penalidades interiores, permite encontrar uma solução numérica que
preserva a injetividade. Esta solução corresponde a um campo de deslocamento radialmente
simétrico. Estuda-se a possibilidade de encontrar uma solução rotacionalmente simétrica do
problema restrito, em que o campo de deslocamento possua as componentes radial e tangencial,
ambas funções somente do raio. Os resultados desta última modelagem mostram que a
componente tangencial é nula, indicando que o campo de deslocamento é, de fato, radialmente
simétrico. Mostra-se também que a solução do problema do anel converge para a solução do
problema de um disco sem furo à medida que o raio do furo tende a zero.
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ABSTRACT

SÁNCHEZ, J. A. G. Study of the Self‐intersection anomaly in an Anisotropic Ring.
2008. 94 f. M.Sc. Dissertation – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo.
This work concerns a numerical study of a homogeneous circular plate with a centered hole that
is under a state of plane strain. The plate is fixed at its inner surface and is under uniform radial
compression at its outer surface. The plate is linear, elastic, and anisotropic. An analytical
solution for this problem, which satisfies the governing equations of equilibrium, is presented in
the context of classical linear elasticity. This solution predicts the spurious behavior of selfintersection in a central region of the plate. To avoid this behavior, a constrained minimization
theory is used. This theory concerns the search for a displacement field that minimizes the total
potential energy of the body, which is a quadratic functional from the classical linear theory,
subjected to the constraint of local injectivity for the associated deformation field. This theory
together with an interior penalty method and a standard finite element methodology yield a
numerical solution, which is radially symmetric, that preserves injectivity. Here, it is investigated
the possibility of finding a rotationally symmetric solution to the constrained problem; one for
which the associated displacement field has radial and tangential components, which are both
functions of the radius only. The numerical results show, however, that the tangential component
is zero. It is also shown that, as the radius of the hole tends to zero, the corresponding sequence
of solutions tends to the solution of a solid disk.

Keywords: anisotropy, self-intersection, injectivity, penalty method, constrained minimization.
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INTRODUÇÃO

1.1 Objetivos e Justificativas
A teoria proposta (FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI, 2001) representa uma nova abordagem
para os problemas de elasticidade que apresentam auto‐interseção. O número de estudos
realizados nesse novo campo é limitado e justifica a realização deste trabalho.
Resultados apresentados por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) indicam a
existência de bifurcação no campo de deslocamento no contexto de uma teoria de minimização
com restrição que utiliza o potencial de energia da elasticidade linear plana. Neste trabalho,
examina‐se a possibilidade de ocorrer bifurcação no campo de deslocamento, semelhante à
encontrada por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007). Aqui, no entanto, considera‐se que
o campo de deslocamento é rotacionalmente simétrico. Observa‐se, assim, o valor de pesquisas
que adicionem informações aos estudos realizados para corrigir problemas na teoria da
elasticidade, de modo a preservar a injetividade e, por conseguinte, eliminar o fenômeno
anômalo da auto‐intersecção.
O objetivo principal deste trabalho é aportar no conhecimento da teoria da elasticidade
com a restrição de injetividade, aplicável a problemas que possuam o fenômeno da auto‐
interseção. Será analisado o problema de um disco com furo (anel) sob compressão radial,
cujas tensões são finitas, descrevendo o comportamento da solução do problema. Analisa‐se a
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convergência da solução do problema do anel para a solução do problema de Lekhnitskii (disco
sem furo), cujas tensões são infinitas no centro do disco.

1.2 Revisão Bibliográfica
A elasticidade é uma propriedade fundamental das substâncias presentes na natureza
(MUSKHELISHVILI, 1933). A teoria da elasticidade utiliza idealizações e simplificações que
permitem aproximar e predizer de forma satisfatória o comportamento desta propriedade nos
corpos. Entretanto, para alguns casos, a teoria da elasticidade proporciona soluções que,
embora satisfaçam as equações governantes, não possuem significado físico.
Diversos estudos têm sido realizados para tentar corrigir, ou, ao menos mostrar as falhas
existentes na teoria da elasticidade. A seguir, citam‐se algumas pesquisas sobre os fenômenos
anômalos preditos pela teoria da elasticidade, classificando‐as segundo o tipo de problema
onde ocorrem.

1.2.1 Auto-intersecção na Vizinhança de Vértices de Trincas.
WILLIAMS (1959) considera dois corpos elásticos semi‐infinitos, com propriedades
elásticas diferentes, unidos ao longo de uma interface plana contendo uma trinca e sendo
tracionados no infinito por uma carga P constante, conforme ilustrado na Fig. 1. O problema
tem importância prática, sendo que o interesse pelo mesmo surgiu em pesquisas geológicas de
linhas de falha ao longo da interface entre duas lajes de estrato de rochas. Tal problema
2

tamb
bém é comu
um quando
o se trabalha com dois metais dife
erentes uniidos atravéss de uma linha
fissurada de solda. WILLIAM
MS (1959) é o primeiro
o a mostrarr que as ten
nsões e os deslocamen
d
ntos
no véértice da triinca possueem um carátter oscilatório do tipo
~

,

u~
~

ondee

,

é a disttancia do vértice
v
da trinca a um ponto no interior do
o sólido e

(1)

é função das

constantes elástticas dos meios
m
semi‐infinitos. Ob
bserve de (1
1) que as teensões tend
dem ao infin
nito
à meedida que sse aproximaa do vértice da trincaa. Além dissso, o comportamento oscilatório
o do
camp
po de deslocamento ocasiona sobreposição das faces da trincaa, caracterizando a au
uto‐
interrsecção do m
material.

Figg. 1: Chapa infin
nita com trincaa.

3

ENGLAND (1965) estuda o problema de uma trinca de interface sob pressão interna
arbitrária. O autor nota que a solução do problema é inadmissível, pois as superfícies superior e
inferior da trinca apresentam ondulações que ocasionam a auto‐intersecção do material em
uma vizinhança do vértice da trinca. ENGLAND (1965) estima numericamente o raio na
vizinhança da trinca onde ocorre a auto‐intersecção. A ordem de grandeza do raio é de 10
vezes o comprimento da trinca.
ATKINSON (1977) propõe dois modelos para o tratamento de um problema semelhante
ao abordado por WILLIAMS (1959), ou seja, uma chapa composta de dois materiais distintos
com uma trinca na interface entre os materiais. Nos dois modelos a interface é substituída por
uma tira com pequena espessura. No primeiro modelo a tira é homogênea e tem um módulo
de elasticidade diferente dos módulos de elasticidade dos materiais que compõem a chapa. A
trinca é introduzida no interior da tira homogênea. Neste caso, as oscilações não ocorrem. O
primeiro modelo é deficiente, pois a trinca deve estar contida na tira homogênea. O segundo
modelo, mais popular, utiliza uma tira posicionada na interface com um módulo de elasticidade
continuamente variável, tal que, nos contornos é igual ao do material da chapa que a limita.
Assim, a trinca é colocada entre o primeiro material da chapa e a tira. Uma vez que o módulo de
elasticidade é contínuo ao redor da trinca, evita‐se o comportamento oscilatório na vizinhança
do vértice da trinca.
COMNINOU (1977) também substitui a interface por uma tira homogênea e isotrópica
com a possibilidade de ter contato sem atrito ao longo da face da trinca. Ela impõe que as faces
deformadas da trinca permaneçam em contato na vizinhança do vértice da trinca. A autora
mostra a existência de regiões de contato com um comprimento altamente dependente do
4

carregamento aplicado. Nesta análise, a singularidade nas tensões é do tipo raiz quadrada e a
solução assimptótica é do modo II, ou seja, as tensões cisalhantes são as únicas componentes
que possuem singularidade na frente da trinca.
KNOWLES (1981) mostra que no problema de modo II na trinca a solução pode, ou, não
predizer a auto‐interseção, dependendo das propriedades do material. O autor realiza uma
análise assimptótica, mostrando que para materiais como o vidro ocorre auto‐intersecção,
porem não ocorre para poliestireno e aço.
ARAVAS e SHARMA (1991) consideram um meio elasto‐plástico colado a um substrato
rígido e introduzem uma trinca na interface destes materiais. Eles consideram contato sem
fricção entre a trinca e o substrato. Os autores apresentam resultados numéricos que mostram
que, quando a zona de contato é pequena comparada com o tamanho da trinca, o modelo
adotado por COMNINOU (1977) ainda prediz a auto‐interseção do material. ARAVAS e SHARMA
(1991) mostram que na solução encontrada por COMNINOU (1977) a auto‐interseção não
ocorre nas faces da trinca, mas o fenômeno apresenta‐se nos elementos materiais encontrados
na vizinhança da ponta da trinca.

1.2.2 Auto-intersecção na Vizinhança de Cantos.
MUSKHELISHVILI (1933) estuda o problema de um punção vertical rígido atuando sobre
uma base horizontal semi‐infinita sob uma carga axial, conforme ilustrado na Fig. 2. Ele
encontra uma solução fechada para o problema no contexto da teoria da elasticidade linear
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classe particular de materiais elásticos e não‐lineares, o comportamento anômalo da auto‐
intersecção pode ser resolvido. Isto permite aos autores argumentar que a ausência do
comportamento oscilatório é devido às peculiaridades da escolha do material (COMNINOU,
1990).
AGUIAR e FOSDICK (2001) avançam no entendimento do comportamento do campo de
deformação na vizinhança de pontos onde o contorno do corpo elástico não é suave. Eles
realizam uma análise assimptótica no contexto das teorias linear e não linear planas do campo
de deformação na vizinhança do canto do punção. Na teoria não linear, os autores realizam
duas análises: Na primeira, utilizam um material harmônico e na segunda um material semi‐
linear modificado. Resultados numéricos obtidos pelos autores via Método dos Elementos
Finitos confirmam que a solução assimptótica representa o comportamento local do estado de
equilíbrio na vizinhança do canto do punção. Nesta vizinhança, as teorias linear e não linear
predizem diferentes comportamentos. Assim, as teorias linear e não linear com materiais linear
e harmônico, respectivamente, predizem um comportamento oscilatório no campo de
deformação e em ambas apresenta‐se o fenômeno da auto‐intersecção. A teoria não linear com
o material semi‐linear modificado não apresenta o comportamento oscilatório no campo de
deslocamento e evita o fenômeno da auto‐intersecção. Longe do canto do punção, o gradiente
de deformação é pequeno e a solução assimptótica no contexto da teoria não linear utilizando o
material harmônico, torna‐se inválida. Os autores mostram, no entanto, a existência de uma
região intermediária onde os resultados numéricos obtidos para as teorias linear e não linear
são similares e predizem um comportamento suave para a superfície livre. Em particular, eles
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apresentam uma solução que não possui o comportamento oscilatório e que impede a auto‐
intersecção na vizinhança do canto punção.

1.2.3 Auto-intersecção na Vizinhança de Pontos Interiores.
LEKHNITSKII (1968) considera um disco circular elástico‐linear, com anisotropia cilíndrica,
sob estado plano de tensão e em equilíbrio sob pressão radial distribuída uniformemente no
contorno, conforme ilustrado na Fig. 3. Em um sistema de coordenadas polares, Lekhnitskii
encontra a distribuição de tensões

,
,

(2)

0,

é a tensão normal na direção radial,

onde

tensão de cisalhamento no plano,
e

disco,

,

respectivamente. Quando

é a tensão normal na direção tangencial,

é a pressão radial distribuída no contorno,

éa

é o raio do

são os módulos de Young nas direções radial e tangencial,
,

1, e segue de (2) que as tensões tendem, em módulo,

ao infinito à medida que se aproxima do centro do disco, ou seja, à medida que

0. Assim,

no centro do disco ocorre uma singularidade no campo das tensões. FOSDICK e ROYER‐
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onde

1

centro da esfera,
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0. Se 0

1, o autor mostra que a tensão é infinita no

0, e que existe uma região próxima ao centro onde ocorre o fenômeno da

auto‐intersecção.
Um avanço importante no tratamento do fenômeno anômalo da auto‐interseção foi
realizado por FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001). Estes autores propõem minimizar o funcional
quadrático da energia potencial da elasticidade linear clássica sujeito à restrição de injetividade
0,

det

onde

é o gradiente de deformação e

(4)

é um valor arbitrário, positivo e suficientemente

pequeno. Os autores analisam o problema do disco de Lekhnitskii sujeito à restrição (4), utilizam
multiplicadores de Lagrange e encontram uma solução fechada. Para encontrar esta solução,
eles consideram uma distribuição radialmente simétrica em deslocamentos e tensões, ou seja,
desprezam os deslocamentos tangenciais e qualquer dependência com relação à variável . Os
autores realizam uma análise do comportamento da restrição de injetividade e identificam duas
regiões, uma central onde det

e outra complementar a esta onde det

.

A solução analítica do problema de Lekhnitskii com a restrição é verificada
numericamente por OBEIDAT et al. (2001), onde a técnica dos multiplicadores de Lagrange foi
utilizada. Os autores encontram dificuldades pelo caráter altamente não linear da restrição.
Nesse artigo o procedimento de Newton‐Raphson foi utilizado para resolver iterativamente o
sistema de equações resultante, sendo que, nas aproximações iniciais, a cada passo do
procedimento, a restrição de injetividade era violada. Nesse artigo, a restrição simula uma
barreira, ou seja, faz que qualquer seqüência de soluções aproximadas que tente violar a
10

restrição retorne ao conjunto de deformações admissíveis. O autor destaca que, quando a
solução atinge o domínio inadmissível, onde a restrição é violada, verificam‐se grandes
instabilidades numéricas. Com isto, a solução tem que ser forçada “manualmente” para
permanecer no domínio admissível.
O problema proposto por LEKHNITSKII (1968), sem a utilização da restrição (4), também
foi analisado numericamente por OBEIDAT et al. (2001). Nesse artigo, o problema foi
discretizado pelo método dos elementos finitos, com funções de forma lineares. Os resultados
obtidos por estes autores indicam que a sequencia de soluções numéricas não converge para a
solução exata do problema à medida que a malha de elementos finitos é refinada. AGUIAR e
SANCHEZ (2005) constroem seqüências de soluções numéricas que parecem convergir para a
solução exata, mas de forma muito devagar.
AGUIAR (2006) utiliza o método das penalidades interiores para analisar o problema da
esfera (ver TING, 1999), sujeito à restrição (4). Aguiar utiliza a teoria de minimização proposta
por FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001) para propor uma formulação penalizada do problema
elástico com restrição. Esta formulação permite construir uma aproximação numérica do
problema. A aproximação consiste em encontrar o campo de deslocamento que minimiza um
potencial de energia aumentado. Este potencial aumentado é composto da energia potencial da
elasticidade linear clássica e uma função penalidade dividida por um parâmetro de penalidade.
Uma seqüência de soluções parametrizada por este parâmetro é então construída. A seqüência
converge para uma função, que satisfaz a primeira condição de variação para ser o mínimo do
problema de minimização com restrição, à medida que o parâmetro tende a infinito. Esta
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aproximação

possui a vantagem de ser matematicamente aplicável e de não apresentar

dificuldades computacionais significativas na hora de ser implementado.
AGUIAR (2004) simula numericamente o problema de Lekhnitskii sujeito à restrição (4).
O autor considera uma distribuição radialmente simétrica no campo de deslocamento tal que
nesta simplificação a componente tangencial do deslocamento é nula. Com esta hipótese, o
autor confirma numericamente a solução analítica encontrada por FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI
(2001).
FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) simulam numericamente o problema de
Lekhnitskii sujeito à restrição (4). Os autores analisam este problema sem utilizar simetria no
campo de deslocamentos, ou seja, tratam o problema de uma forma bidimensional. Os autores
utilizam o método das penalidades interiores proposto por AGUIAR (2006) para encontrar uma
solução numérica. Eles encontram que para determinadas propriedades elásticas do material
existe uma solução na qual as componentes, radial e tangencial, são não nulas, sendo esta uma
bifurcação da solução unidimensional. Embora a energia seja quadrática e convexa o resultado
encontrado pelos autores é justificado pelo caráter altamente não linear da restrição. Baseados
nos resultados obtidos por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) e procurando uma
diminuição no esforço computacional, neste trabalho, tenta‐se encontrar uma solução
rotacionalmente simétrica, com dependência radial, mas que possua uma componente
tangencial não nula.
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1.3 Organização do Texto
No primeiro capítulo realiza‐se uma revisão bibliográfica sobre soluções de problemas
que não respeitam a condição (4) e que estão, portanto, relacionados com o fenômeno
anômalo da auto‐intersecção. Em particular, mencionam‐se trabalhos que tratam do fenômeno
na vizinhança dos vértices de trincas, cantos e pontos interiores de discos e esferas sólidas.
No Capítulo 2 apresentam‐se conceitos teóricos da Mecânica do Contínuo, os quais são
fundamentais para o entendimento deste trabalho. Na seção 2.3.1 descreve‐se brevemente a
teoria da elasticidade anisotrópica, com ênfase para a elasticidade cilindricamente ortotrópica,
pois os exemplos apresentados possuem materiais com este tipo de comportamento elástico.
No Capítulo 3 são apresentadas as idéias básicas de otimização que são utilizadas para
resolver numericamente o problema do anel sujeito à restrição de injetividade (4), o qual está
descrito no Cap. 4 em especial, detalha‐se o método das penalidades e o método de Newton –
para a busca da direção ótima e para a busca unidirecional.
No Capítulo 4 descreve‐se o problema do anel, o qual recai no mesmo problema descrito
por LEKHNITSKII (1968) quando o tamanho do furo tende a zero. Os resultados teóricos
mostrados neste capítulo são divididos de acordo com o modelo utilizado para o campo de
deslocamento. Assim, este problema é definido de duas formas: na primeira, considera‐se que o
campo de deslocamento é radialmente simétrico, possuindo apenas a componente radial. Na
segunda forma considera‐se que o campo de deslocamentos é rotacionalmente simétrico,
possuindo as componentes radial e tangencial. Os dois problemas descritos anteriormente são
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denominados neste trabalho como problema unidimensional em uma variável e problema
unidimensional com restrição em duas variáveis, respectivamente.
No Capítulo 5 apresentam‐se os resultados numéricos obtidos. Inicialmente, apresentam‐
se resultados da elasticidade linear clássica, os quais predizem o fenômeno espúrio da auto‐
intersecção em um disco com furo. Posteriormente, mostram‐se resultados que indicam a
ausência de bifurcação na solução do problema unidimensional em duas variáveis. Finalmente,
analisam‐se os resultados do disco com furo à medida que o tamanho do furo tende a zero.
No último capitulo apresentam‐se as conclusões deste trabalho.
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2

FUNDAMENTOS DA MECÂNICA DO CONTÍNUO
Apresentam‐se conceitos básicos da Mecânica do Contínuo relacionados às leis de

balanço, ou, de conservação, à cinemática dos meios contínuos e aos modelos constitutivos1.
Alguns tópicos matemáticos utilizados na Mecânica do Contínuo são apresentados, de forma
sucinta, nos anexos A e B.

2.1 Cinemática dos Meios Contínuos
A mecânica dos meios contínuos descreve cinematicamente as deformações e os
movimentos dos corpos contínuos com a maior generalidade possível, sem as restrições
características da teoria da elasticidade linear clássica. O ponto de partida para esta descrição é
a definição de corpo contínuo do ponto de vista matemático.

2.1.1 Os Corpos Contínuos e suas Configurações
Os corpos encontrados na natureza são formados por moléculas, as quais são compostas
de átomos. Ao se observar um corpo qualquer através de um microscópio de grande definição,
nota‐se que os átomos encontram‐se separados uns dos outros; ou seja, em grandezas
atômicas, a matéria é descontínua. Agora, se um corpo é observado com um grau de

1

Ver também GURTIN (1981) e OGDEN (1997).
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detalhamento menor, nota‐se que os átomos estão próximos entre si e que a matéria composta
destes átomos parece um meio contínuo.
Assume‐se, portanto, que a matéria é contínua. Isto é claramente uma aproximação;
entretanto, se os problemas a serem analisados são formados sobre corpos cujas dimensões são
muito maiores que os átomos, então, a aproximação é boa. A hipótese anterior é a base da
mecânica dos meios contínuos.
Matematicamente, um corpo contínuo é definido como um conjunto
,

de partículas

, …, com a seguinte propriedade: existe um conjunto de aplicações bijetivas e

diferenciáveis

, que transformam

em conjuntos abertos de

; ou seja, para toda

partícula
,

Para qualquer aplicação

,

,

:

.

,

(5)

, a composição
,

,

é diferenciável, como ilustrado na Fig. 4. Cada uma destas infinitas aplicações

(6)

determina uma

configuração do corpo.
Percebe‐se que existe um número infinito de configurações possíveis para o corpo

.

Umas destas configurações é escolhida para ser denominada como configuração de referência,
. A configuração de referência define uma relação biunívoca entre as partículas do corpo,
, e um conjunto aberto
qualquer em

. Assim, dado um sistema de coordenadas

, para cada partícula do corpo existem unicamente três coordenadas que

definem sua posição, e vice‐versa. A configuração de referência pode ser qualquer, mas é
conveniente utilizar a configuração indeformada do corpo.
16

Fig. 4: Um corpo conttínuo e algumaas de suas possííveis configurações.

m corpo co
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matéria quee constitui

é contínuo
o, a

, tal com
mo indicado
o na

hipóttese fundam
mental da Mecânica
M
do
o Contínuo.

2.1.2
2 O Cam
mpo de De
eformaçã
ão
Conformee ilustrado na Fig. 5, configuraçõ
ões de refeerência e d
deformada definem uma
u
aplicação entre

e

, denomin
nada deform
mação:
,

nsformação
o linear
Existe uma tran

que mapeia

.

(7)

, conheecida como
o gradiente de

deformação. Esste objeto define
d
a rellação entree os elemen
ntos diferen
nciáveis da configuraçções
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indefformada e d
deformada.. Especificam
mente, se
confiiguração dee referência e

é um vettor diferenccial situado no ponto

é o veetor que ressulta da defformação de

da

, tem‐se que

.

(8)

Fig. 5: Configuração de referência e configguração deform
mada.

Pelo Teoreema da Deccomposição
o Polar, (GURTIN, 1981), pode‐se d
decompor
,

ondee

é um teensor ortogo
onal próprio,

Cham
ma‐se

dee tensor rotação e

respeectivamente. Assumindo que dett

,

,

e

nas formaas
(9)

sãão dois tenssores simétricos e posiitivo‐definid
dos.
de tensores extensão
e
à direita e à esquerrda,
0, o Teorema da
d Decompo
osição Polarr assegura que
q

as deecomposiçõ
ões (9) são únicas. Em aplicações,, é mais con
nveniente trabalhar co
om os tenso
ores
deformação de Cauchy‐Greeen à direitaa e à esquerda,
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,

,

(10)

respectivamente. Em termos do campo de deslocamento
,

(11)

definido pela relação
,

(12)

temos que
,

onde

(13)

é a transformação identidade. Este tensor é uma medida da variação entre uma dada

deformação e uma deformação rígida, para a qual

. Por isto, é conveniente introduzir o

tensor deformação de Green‐St. Venant
1
2

(14)

.

Se as deformações são infinitesimais, como na teoria clássica da elasticidade linear,
obtém‐se de (13) e (14) que
,

onde

denota a operação gradiente simétrico, definida por
1
2

e

(15)

,

(16)

são os termos de ordem superior. Utilizando a expressão (16), define‐se o gradiente

de deformação
1

.

(17)
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2.1.3
3 Deform
mações de Elemen
ntos de Linha, Sup
perfície e Volume
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. Do ponto
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p
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,
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e

e
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(18)
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det

e

.

(19)

estão relaccionados po
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.
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. Esse
es vetores são

, os quais eman
nam do po
onto

.

e

Os ellementos de volume

e

estão rrelacionado
os com as su
uas imagenss
,

Os ellementos de área

e

,

(20)

2.1.4 Movimento de um Corpo.
Define‐se o movimento de um corpo como uma família de deformações
parametrizadas pelo tempo . Então, a configuração inicial

, diferenciáveis,

tem lugar no instante

0.

Mesmo que os conceitos de configuração inicial e de referência sejam diferentes, neste
trabalho, utilizam‐se estes conceitos indistintamente.
Quando um corpo realiza um movimento como o descrito no parágrafo anterior, cada
partícula

percorre uma curva,

, no espaço, que se pode expressar em função do

campo das configurações como:
2.

(21)

Esta curva é denominada de trajetória e determina a posição de cada partícula

em cada

instante do tempo.
O movimento

:

x

de um corpo é uma família de deformações suaves
e

parametrizadas pelo tempo . Estas configurações definem uma aplicação bijetiva entre
, ou seja, cada partícula material
. Cada ponto da região
corpo. Dada uma posição

ocupa, em um dado instante, um ponto espacial
é a imagem de uma e somente uma partícula material do

, pode‐se encontrar a posição que ocupa a partícula no instante

mediante a função inversa
.

2

Neste trabalho, utiliza‐se de forma equivalente as notações

(22)

, ou,

, .

21

aplicado em todo instante sobre as partículas

Define‐se um campo material

materiais da configuração de referência. Utilizando a equação (22), pode‐se expressar o campo
em função da posição , ou seja,
(23)

,

onde o campo

é denominado campo espacial.

2.2 Leis de Balanço, ou, de Conservação
O comportamento de um corpo contínuo é regido pelas leis de balanço, ou, de
conservação. Dos balanços de massa, de quantidade de movimento e de energia, resultam as
equações de campo, definidas com relação às configurações dos corpos em

.

2.2.1 Balanço de Massa
A massa de um meio contínuo

é uma quantidade positiva e constante que não depende

do tempo, das dimensões e das formas que o corpo possa ter.
Considera‐se uma região Ω
Ω

contendo o ponto

com volume

e com massa

, . Com isto, é definida a massa especifica de um corpo, , como
,

lim

Ω

,

.

(24)

Observa‐se de (24) que a densidade é um campo escalar espacial. A densidade no instante
0 é chamada densidade de referência
22

, sendo um escalar que não depende do tempo.

Assumindo que a massa de qualquer volume material do corpo contínuo se mantém em
todo instante de tempo, expressa‐se o princípio de conservação de massa por
(25)

,

onde

é uma sub‐região pertencente ao corpo .
Realizando mudança de variável em integrais de volume mediante a inserção da

expressão (20) na expressão (25), obtém‐se
det

(26)

.

Sabendo que as duas integrais são iguais para qualquer região

, então os integrandos são

iguais em todo ponto3, resultando na expressão material, ou, Lagrangiana do balanço de massa,
det .

(27)

A expressão espacial, ou, Euleriana do balanço de massa resulta na equação de campo de
continuidade, dada por
div

onde

0,

(28)

simboliza a derivada temporal.

2.2.2 Forças
Assume‐se que os seguintes sistemas de forças atuam em uma região

3

:

Ver Teorema da Localização em GURTIN (1981).
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I.

Forças de contato: Resultam da interação de partes adjacentes do corpo através da
superfície que as separam, exercidas sobre o contorno de

,

. As força de contato

são medidas por unidade de área deformada e operam em uma superfície orientada
pela normal unitária
:

á

,

onde o mapeamento
,

. Assim,

através do ponto
x

,

é suave para cada vetor unitário

e o mapeamento

. Define‐se o campo de força de contato por

é contínuo para cada

unidade de superfície indeformada,

, como
,

II.

(29)

.

Forças de corpo: Exercidas sobre pontos interiores de um corpo pelo seu meio externo
e medidas por unidade de massa
:

onde

,

(30)

é contínuo. Define‐se o campo de forças de corpo na configuração de

referência,

, mediante
,

A resultante das forças que atuam sobre a região

.

(31)

é dada por

Descrição Lagrangeana ,
(32)

,
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,

Descrição Euleriana .

2.2.3 Balanço da Quantidade de Movimento Linear
Aplicando a segunda lei de Newton no contexto dos meios contínuos, é estabelecida a
proporcionalidade entre as forças aplicadas sobre um sistema de partículas e a variação na
quantidade de movimento.
O movimento linear

é dado pela soma da quantidade de

de uma região

movimento linear de cada uma das partículas que a constitui, ou seja,
(33)

,

onde

é a velocidade espacial do centro de massa do corpo. Em (33) são

apresentadas as formas Lagrangiana e Euleriana, respectivamente, da quantidade de
movimento linear.
A lei de balanço de quantidade de movimento linear, ou, primeira lei de movimento de
Euler, é expressa por
.

onde

é dado por (32) e

(34)

é dado por (33).

Partindo dos resultados dados em (32), (33) e (34), obtém‐se as expressões integrais, em
suas formas Lagrangiana e Euleriana, da quantidade de movimento linear,
,

(35)
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,

onde

,

(36)

,

é a aceleração espacial do centro de massa do corpo.
Aplicando o balanço de quantidade de movimento linear dado por (36) em uma sub‐

região tetraédrica de

, obtém‐se uma relação linear entre a força de contato e a normal

à

superfície sobre a qual esta força atua. Esta relação é dada por
, ,

,

onde

,

,

(37)

é o tensor tensão de Cauchy.

Utilizando o resultado (37) e o Teorema da Divergência4 na equação (36), obtém‐se
div

,

,

0.

Sabendo que a integral em (38) é nula para toda região

(38)

, segue do Teorema da

Localização4 a equação diferencial da quantidade de movimento linear, dada por
div

,

,

,

.

(39)

A equação (39) é mais conhecida como a equação diferencial do movimento.
A equação do movimento (39) está expressa na descrição espacial. Na descrição material,
esta mesma equação é dada por
div

,

onde

,

,

,

(40)

é denominado primeiro tensor tensão de Piola‐Kirchhoff. Este é um tensor de

segunda ordem, não necessariamente simétrico, e definido por
,

4

Ver GURTIN (1981).
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det

,

.

(41)

2.2.4 Balanço de Movimento Angular
Considerando uma região arbitrária

, define‐se a quantidade de movimento

angular de um meio contínuo, com relação a uma origem , como a soma do movimento
angular de cada uma das partículas que constitui a região
,

onde

e

^

, ou seja,
,

^

(42)

são os vetores posição dos pontos

e

,

respectivamente.

^

,

, é dado por

, denominado

O momento de forças exteriores sobre a região
^

Descrição Lagrangiana

,

(43)

^

^

,

Descrição Euleriana .

O balanço da quantidade de movimento angular é dado pela segunda lei de movimento de
Euler, ou seja,
,

,

.

(44)

Introduzindo as expressões (42) e (43) na expressão (44), obtém‐se
^

^

^

^

,

^

^

,

.

,

(45)

(46)
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Utilizando o Teorema da Divergência e a equação (41), obtemos a equação diferencial do
balanço de quantidade de movimento angular5 na forma local, a qual é dada por
, .

,

(47)

Esta relação é obtida da forma Euleriana diferencial da lei de balanço de movimento angular e
mostra a simetria do tensor tensão de Cauchy. A expressão Lagrangiana da relação (47) é dada
por
,

,

.

(48)

2.2.5 Balanço de Energia
Considera‐se uma região

. Define‐se a potência mecânica

atuantes nas partículas que ocupam a região

como

·

,

Na seqüência, define‐se a energia cinética,
corpo que ocupa a região

5

e

(49)

, de um

(50)

,

,

·

,

são definidos por (37) e (16), respectivamente.

Ver detalhes em GURTIN (1981).
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.

como

1
2

,

·

, e o potencial de tensão,

1
2

onde

das forças

(51)

Finalmente, a lei de balanço da energia escreve‐se na forma
.

(52)

2.3 Modelos Constitutivos
Os corpos respondem de forma diferente sob estímulos iguais devido às constituições
diferentes destes corpos, as quais são representadas matematicamente por relações
constitutivas. Uma relação constitutiva é, aqui, uma relação entre a tensão aplicada e a
deformação resultante.

2.3.1 Material Elástico-Linear Anisotrópico
Um corpo contínuo é elástico‐linear se as componentes de tensão são funções lineares
das componentes de deformação. Neste caso, o corpo satisfaz a lei de Hooke generalizada, dada
por
,

onde

é um tensor de quarta ordem chamado tensor de elasticidade e, aqui,

(53)

é o tensor

deformação infinitesimal, obtido de (15) ao se desprezar os termos de ordem superior. Assim,
.
Um corpo elástico é denominado anisotrópico se as propriedades elásticas são diferentes
em diferentes direções (LEKHNITSKII, 1963). Se dois eixos de simetria de um material coincidem
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com a tangente e a normal a círculos concêntricos em um dado plano e se o terceiro eixo de
simetria coincide com a direção perpendicular ao plano, então o material é chamado
cilindricamente anisotrópico.
Os tensores tensão e deformação infinitesimal podem ser escritos, convenientemente, na
forma vetorial
,

,

,

,

,

,

(54)

,

,

,

,

,

.

(55)

A lei de Hooke (53) passa a ser reescrita na forma
,

onde

(56)

é uma matriz simétrica 6x6 dada por

,

(57)

.

sendo

as constantes elásticas de

no sistema de coordenadas cilíndricas ortonormais. Uma

condição importante nas constantes elásticas é que a energia de deformação tem que ser
positiva (ver anexo A.3). Esta condição implica que a matriz das constantes elásticas tem que ser
positiva definida (TING, 1996).
A expressão (57) descreve o caso mais geral de materiais anisotrópicos. Estes materiais
são também chamados materiais triclínicos, os quais possuem 21 constantes elásticas
independentes.
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Os materiais comumente utilizados na engenharia exibem algum tipo de simetria, ou,
simplificação na sua microestrutura, o que permite a diminuição do número de constantes
independentes da equação (57).
Neste trabalho, será dada especial ênfase aos materiais com 3 planos de simetria,
denominados ortotrópicos. Para estes materiais, as 21 constantes elásticas independentes de
(57) reduzem‐se a 9; assim
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0 .
0

.

As constantes elásticas
constantes de engenharia

(58)

da expressão (58) podem ser escritas em função das

,

e

1

na forma
,

,
1

,

,
(59)

,

1

,

onde

/

,

,
,

é o determinante da sub‐matriz 3x3 superior esquerda da matriz

dada por (58) e
1

2

.

(60)
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Segundo TING (1996), os materiais ortotrópicos possuem outros tipos de simetrias, as
quais estão apresentadas na Tab. 1.
Constantes
Nome do Material

Forma da Matriz
Independentes

Materiais
Tetragonais

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

.

Materiais
Transversalmente
.

Isotrópicos

Materiais Cúbicos
.

Materiais
Isotrópicos

.

Tab. 1: Classificação dos materiais ortotrópicos, TING (1996).
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PROGRAMAÇÃO NÃO-LINEAR
Utilizam‐se os métodos de programação não‐linear para encontrar a solução numérica

dos problemas de minimização com restrição tratados no Cap. 4. Assim, neste capítulo, realiza‐
se uma introdução às técnicas de otimização.
A otimização é uma importante ferramenta de decisão utilizada para identificar o valor
ótimo (mínimo, ou, máximo) de uma função objetivo, a qual é uma quantidade de medida do
comportamento do sistema sob estudo. A função objetivo depende de certas características do
sistema, denominadas variáveis de projeto. A finalidade da otimização é atingida quando se
encontram valores para as variáveis que otimizem a função objetivo. Freqüentemente, estas
variáveis têm que respeitar alguns limites denominados restrições. A região limitada por estas
restrições é chamada região admissível. Em particular, um problema de otimização consiste em
min

onde

0,
0,

max

é o vetor das variáveis de projeto,

restrições de igualdade e

,

1,2, … ,

1, … , ,
1, … . , ,

é a função objetivo,

(61)

,

1,2, … , , são

, são restrições de desigualdade.

Uma interpretação geométrica dos conceitos expostos anteriormente é dada na Fig. 7 na
forma de curvas de nível. No gráfico, mostra‐se o mínimo
a duas restrições de desigualdade

1

e

2.

de uma função objetivo

sujeita

Na figura, também é ilustrada a região admissível, a

qual consiste de um conjunto de variáveis de projeto que satisfazem as restrições.
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Fig. 7. Interpretação
I
g
geométrica
de um problema de
d minimização
o no

utilizan
ndo curvas de nível.

m‐se um modelo
m
quaando, para um dado problema, conseguee‐se
Em otimiização tem
identtificar a fun
nção objetivvo, as variávveis e as resstrições. Depois de form
mular o mo
odelo, utilizaa‐se
um algoritmo
a
dee otimizaçã
ão para enco
ontrar a suaa solução nu
umérica.
Uma classsificação importante
i
e dos prob
blemas de minimizaçção está relacionadaa à
existência, ou, não
n de resttrições: No primeiro caaso, tem‐see a minimizzação sem restrições
r
e no
segundo caso, a minimizaçã
ão com resttrições.
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3.1 Minimização sem Restrições
, a qual depende de variáveis de projeto

Deseja‐se minimizar uma função objetivo

que não possuem limitações nos valores que possam adotar. Então, um problema de
minimização sem restrições resume‐se a
min

onde

,

(62)

1, é um vetor ‐dimensional contendo as variáveis de projeto.

,

Nesta seção, são discutidos inicialmente algumas propriedades e conceitos de mínimo. Em
seguida, são descritos os métodos e algoritmos para a busca numérica do mínimo de uma
função objetivo.

3.1.1 Propriedades de Mínimo
Geralmente, em otimização, encontram‐se dois tipos de mínimo: o global e o local. Um
é um mínimo local se existe uma vizinhança

ponto
qualquer
O ponto

de

. O mínimo local é estrito se
é um mínimo global se

, tal que

para

para qualquer
para qualquer

.

.

Utilizando o teorema de Taylor6, definem‐se abaixo as condições para a existência de
mínimo.
Condição necessária de primeira ordem: se
continuamente diferenciável em uma vizinhança de

6

é um mínimo local e
, então

é uma função

0.

Ver LUENBERGER (1989).
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Condição necessária de segunda ordem: se

é um mínimo local de

e a matriz

, (FOX 1971), a qual contém as segundas derivadas parciais com relação aos

Hessiana

graus de liberdade, é contínua em um conjunto aberto na vizinhança de
0e

, então

é positivo semi‐definido (ver Anexo A.3).
Condição Suficiente de segunda ordem: suponha que

aberto na vizinhança de

e que

mínimo local estrito de

.

é continuo em um conjunto

é positivo definido (ver anexo A.3). Então

é um

3.1.2 Propriedades dos Algoritmos de Minimização.
Nesta seção serão mostradas algumas propriedades dos algoritmos clássicos de
minimização. Depois, será feito um breve resumo do método de Newton, tanto para a busca da
direção ótima como na busca unidirecional.
Em geral, os algoritmos de minimização sem restrições precisam de um ponto inicial
como parâmetro de entrada. Iniciando em

, um algoritmo de minimização

,

gera uma

definida por

seqüência de iterações

(63)

que finaliza quando a solução encontrada possui a aproximação desejada. Esta seqüência é
gerada sabendo‐se que, para determinar o ponto
, avaliada no ponto
anteriores,
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,

,… ,

, é utilizado o valor da função objetivo,

. Freqüentemente, são também utilizadas informações das iterações
.

Na maior parte dos algoritmos clássicos são identificadas duas estratégias fundamentais
para se mover do ponto

para o ponto

. Estas estratégias são a busca da direção ótima e

a busca unidirecional.
Tais procedimentos estão baseados na idéia básica de considerar o movimento desde
qualquer ponto em uma dada direção . Ao longo desta direção, é possível considerar a função
objetivo como uma função de uma variável escalar . Assim, em um ponto

, diz‐se que

é uma direção factível se existe um α

0, α . Com

isso, depois de escolhida a direção

0, tal que

α

e saindo de um ponto

para todo α

, a dificuldade está em resolver o

problema de minimização para encontrar o passo α, tal que
min

α .

(64)

Com isto, os algoritmos que permitem encontrar a melhor direção

são os denominados

algoritmos de busca da direção ótima e os algoritmos que determinam o passo ideal, α, são
denominados métodos de busca unidirecional.

3.1.2.1 Método de Newton (Busca da Direção Ótima).
A idéia do método de Newton é aproximar

por uma função quadrática, a qual pode

ser minimizada de forma exata, na vizinhança do ponto de mínimo de
um ponto

, pode‐se aproximar

. Assim, ao redor de

por uma expansão truncada em série de Taylor
1
2

,

(65)
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é a matriz Hessiana de

onde

da função objetivo, avaliadas no ponto
aproximação para o mínimo de

e contém as segundas derivadas parciais

. Assumindo que o mínimo de

é uma boa

, impomos a condição necessária de primeira ordem

0 (ver seção 3.1.1), obtendo
.

(66)

A expressão (66) é a forma pura do método de Newton e fornece uma estimativa melhor do
ponto de mínimo.
Segundo a condição suficiente de segunda ordem para ponto de mínimo, Seção 3.1.1,
supõe‐se que no ponto de mínimo local,

, a matriz Hessiana

é positiva definida. Sendo

este o caso, afirma‐se que o método é bem definido perto da solução.

Uma variação do método de Newton consiste em construir uma seqüência de
aproximações utilizando a expressão

α

,

onde α , como foi visto em (64), é um valor que minimiza
equação possui a forma

. Em (67) é fácil ver que a

α , onde

.
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(67)

(68)

3.1.2
2.2 Métod
do de New
wton-Rap
phson (Bu
usca Unid
direccion
nal)
Seja
,

(69)

e uma dirreção fixa .

para um dado ponto
p

Supondo‐se que parra um dado
o
possíível constru
uir uma funçção quadráttica

,

é posssível avaliaar
que aproxima

,

, então é

da forma

1
2

.

Confforme ilustrrado na Fig. 8, deseja‐sse encontraar uma estim
mativa

(70)

do ponto de mínimo
o da

funçãão . Assum
mindo que esta
e estimattiva é o pon
nto de mínim
mo da funçãão

, segu
ue que

.

0

(71)

portaanto,
.

(72)

Fig. 8.. Aproximação
o pelo método de
d Newton (bu
usca Unidirecional).
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3.2 Minimização com Restrições
Este tipo de problema consiste em minimizar uma função sujeita a restrições nas suas
variáveis. Uma formulação geral deste problema é dada por
0,
0,

min

onde

e as funções

é a função objetivo,

,

1, … , ,
1, … . , ,

(73)

são suaves de valores reais. Lembramos do exposto acima que

são restrições de igualdade e

são restrições de desigualdade. Uma

é ativa se o ponto de mínimo encontra‐se sobre

restrição de desigualdade

também uma região admissível Ω como o conjunto de pontos

0. Define‐se

que satisfazem as restrições, ou

seja,
Ω

|

0,

1, … , ,

0,

1, … ,

.

(74)

Com isto, pode‐se reescrever a equação (73) na forma compacta
min
Ω

.

(75)

Existem duas formas de abordar o problema (75). A primeira delas consiste em realizar
uma reformulação do problema descrito em (75), tal que as restrições fiquem implícitas dentro
da função objetivo. Sendo assim, o problema é tratado como um problema sem restrições
semelhante ao encontrado na expressão (62). Estes métodos são chamados métodos indiretos.
A segunda forma de solucionar o problema (75) é utilizando os denominados métodos diretos,
os quais utilizam às restrições como superfícies limitantes, ou, subespaços. Os métodos diretos
são limitados a problemas de pouca complexidade.
Neste trabalho, será dada ênfase aos métodos indiretos, especialmente ao método das
penalidades interiores.
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3.2.1 Conceitos Básicos
Em probleemas sem restrições,
r
s
similares
ao
o descrito em
e (62), o ponto
p
de mínimo
m

deve

satisffazer
0
0,
e o Hessiano
H
associado,

, deve serr positivo deefinido.

(76)

Para prob
blemas com
m restriçõees, as cond
dições anteeriores são
o modificad
das. Com isto,
apresentam‐se as condiçõees de mínim
mo para um problema com restriçções, atravéés de exemp
plos
métricos, co
onforme exp
posto em FO
OX (1971).
geom
No primeiiro exemplo
o geométricco, o ponto de mínimo do problem
ma (76) estáá no interiorr da
regiãão admissível e é o pon
nto de míniimo da funçção objetivo
o, conformee ilustrado na Fig. 9 para
p
um problema
p
bii‐dimension
nal (n=2).

Fig. 9: Cu
urvas de nível para
p
problema bi‐dimensional, n=2, com restrições.
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nimo ocorree em um po
onto
Para o exeemplo mosttrado na Figg. 10, o mín
0. Então, se

e

0e

são diferenciáve
d
eis, o ponto
o de mínimo
o satisfaz a equação
e
λ

ondee λ

ond
de

,

λ

0,

(77)

.

Fig. 10. Exemp
plo de problem
ma com uma resstrição ativa.

Finalmentte, na Fig. 11 ilustra‐‐se a possiibilidade do
o ponto dee mínimo local estar na
interrsecção de duas restriçções. A relaação que caaracteriza o ponto de mínimo paara este casso é
deno
ominada co
ondição de Kuhn‐Tuckker (ver LU
UENBERGER
R, 1989).

Em termo
os gerais, esta
e

cond
dição consisste em enco
ontrar um ponto
p
ondee o gradientte da funçãão objetivo esteja conttido
dentro de um co
one, definid
do pelos verrsores norm
mais às restrrições ativass no ponto em questão
o.
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F 11. Exempllo de problemaa com duas resttrições ativas.
Fig.

3.2.2
2 Introdu
ução ao Método
M
das Penaliidades
O método
o das penaliidades é um
m método in
ndireto, ou seja, o problema de otimização
o
com
c
restrrições é aprroximado por
p um prob
blema sem restrições. A aproxim
mação é feitta adicionan
ndo
um termo
t
à função objetivo que penaliza a vio
olação da restrição.
r
A
Associado a este méto
odo,
existe um parâmetro

qu
e, conseqü
ue determina a severidade da penalização
p
üentementee, o

r
ao problema com restrição
grau de aproximação do problema sem restriçções com relação
original.
o método das
d penalid
dades, é co
onsiderado inicialmentte o
Para realizar uma exxposição do
prob
blema com rrestrições (7
75).
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A idéia do método das penalidades consiste em substituir o problema (75) por um problema
sem restrições da forma
,

min

onde

é uma constante positiva e

todo

(78)

é uma função contínua em

que satisfaz

0 para

.

Para resolver o problema (75) com o método das penalidades, gera‐se uma seqüência
,

1, 2, …, a qual tende ao infinito. Assim, define‐se a função
,

Para cada

tem‐se uma solução

.

(79)

do problema
min

,

.

É possível provar que existe uma seqüencia de soluções

(80)

gerada pelo método das

penalidades, tal que qualquer ponto limite da seqüencia seja uma solução de (75).
O método das penalidades é classificado em penalidades interiores e penalidades
exteriores, dependendo se a solução é procurada dentro ou fora da região admissível,
respectivamente. As seguintes subseções realizam uma breve exposição destes métodos.

3.2.3 Penalidades Interiores
No método das penalidades interiores, o mínimo no problema (75) é procurado dentro da
região admissível. Para uma seqüência decrescente dos valores dos parâmetros de penalidade
,

1, 2, …, o ponto de mínimo
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(79) é forçado para o ótimo restrito desde o interior.

Para este método, aumenta‐se a função objetivo com um fator penalidade vezes uma
função penalidade, a qual tem implícitas às restrições. A função penalidade tende ao infinito à
medida que se aproxima de uma restrição. As funções penalidade

comumente utilizadas são

1

(81)

log

onde

0,

1, 2, … ,

(82)

, são restrições de desigualdade sobre a função objetivo e

éa

função penalidade que aparece em (79).

0, o efeito ocasionado pelo método é

Observe de (79) juntamente com (81) que para

, pois nos pontos interiores, todos os termos dentro dos

adicionar um valor positivo a

somatórios em (81) e (82) são negativos.

é minimizado para valores decrescentes de , espera‐se que

Critério de convergência: como
a seqüência de mínimos

1,2, …, convirja para a solução do problema (75). Um critério

( ),

simples de parada é dado por
∆

|

O processo finaliza quando o valor ∆

,

,
,

|

.

(83)

calculado com a expressão (83) é inferior a um certo

valor (o qual depende do precisão desejada).
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O algoritmo básico do método das penalidades interiores7 para encontrar uma solução de
um problema com restrições de desigualdade consiste dos passos apresentados a seguir.
i.

, tal que

Define‐se um valor inicial para

0. Escolhe‐se um valor

moderado8 para .
ii.

Encontra‐se um ponto

que minimize a função

,

, a qual é dada por (80)

juntamente com (81), ou, (82). Neste trabalho, utilizamos (81).
para o ponto de ótimo do problema (75).

iii.

Verifica‐se a convergência de

iv.

Se o critério de convergência não é satisfeito, diminui‐se

para um valor

onde

1.
v.

Substitui‐se o ponto inicial pelo

obtido no passo ii, inicializa‐se o algoritmo de

minimização, e repetem‐se os passos ii a v.

3.2.4 Penalidades Exteriores
No método das penalidades exteriores, o mínimo do problema (75) é procurado fora da
região admissível. Uma função penalidade para este método é
,

onde

é a função penalidade descrita em (79),

(84)

0 é uma constante e o operador · é

definido por

7

Ver FOX (1971).
O valor inicial de
não é considerado moderado se, ao ser utilizado juntamente com
arbitrariamente
, dificultando a convergência do problema da equação (80).
8
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, muda‐se

,
0,

0,
0.

O algoritmo básico do método das penalidades exteriores9 para encontrar uma solução de
um problema com restrições de desigualdade consiste dos passos apresentados a seguir.
i.

Define‐se um valor inicial para . Adota‐se um valor inicial moderado para .

ii.

Encontra‐se um valor
,

que minimiza a função
.

(85)

iii.

Analisam‐se as restrições para determinar se o ponto

iv.

Se o resultado do passo iii é verdadeiro, finaliza‐se; senão, escolhe‐se um
iniciando do ponto
,

9

está no domínio admissível.
>

e,

calculado anteriormente, retorna‐se ao passo ii, minimizando

.

Ver FOX (1971).
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4

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
Pretende‐se minimizar o potencial total de energia de um corpo elástico‐linear sujeito à

restrição de injetividade (4). FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001) provam que existe solução
para este problema de minimizaçao no contexto da teoria plana.

4.1 O Problema do Anel sem Restrição
O problema do anel tratado neste trabalho consiste em achar a solução de equilíbrio de
um disco circular de raio

com um furo central de raio , o qual está sujeito a uma compressão

radial por um carregamento uniformemente distribuído , dado por unidade de comprimento
(ver Fig. 12). O anel é homogêneo e possui anisotropia cilíndrica. O problema é bidimensional,
de modo que, em um sistema de coordenadas cilíndricas, os tensores tensão e deformação
infinitesimal são dados por

,

onde

,

(86)

,

(87)

é uma base ortonormal para o sistema de coordenadas adotado. Estes tensores

estão relacionados entre si pela lei de Hooke generalizada. Assim,
,

onde

(88)

é o tensor de elasticidade, o qual é simétrico e positivo definido (ver anexo A.3). Os

tensores tensão e deformação infinitesimal podem ser escritos, convenientemente, na forma
vetorial
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,
,

,

,

,

(89)

2

.

(90)

A lei de Hooke (88) pode então ser reescrita na forma
,

onde

é uma matriz simétrica 3x3 dada por

0

sendo

(91)

as constantes elásticas de

0

0
0 ,

(92)

no sistema de coordenadas cilíndricas. Devido à restrição

da energia de deformação ser positiva definida, tem‐se
0,

0,

0,

.

(93)

Fig. 12: Disco elástico anisotrópico com furo sob compressão radial.
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A relação deformação‐deslocamento é dada por
,

2

Onde, lembrando de (16) que o operador

(94)

· é o gradiente simétrico e

é o vetor

deslocamento. O gradiente do vetor deslocamento para o caso bidimensional é dado por
1
.

1

(95)

Utilizando (95), obtemos as componentes de , as quais são dadas por

1

,

1 1
2

,

.

(96)

Segue de (89)‐(92) juntamente com (95) que

1

1

,

,
(97)

1

.

Utilizando a expressão (17) que define o gradiente de deformação juntamente com a expressão
(95), obtemos
1

1
1
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.
1

(98)

As equações de equilíbrio para o caso bidimensional, em coordenadas cilíndricas, são dadas por
(Lekhnitskii, 1968)
1

0,
1

onde

e

(99)

2

Θ

0,

são as direções radial e tangencial, respectivamente, de um sistema de coordenadas

cilíndricas e

e Θ são as forças de corpo nas direções radial e tangencial, respectivamente.

Substituindo
(97) em (99), obtém‐se equações diferenciais para a determinação do campo de deslocamento
.
Neste trabalho, estuda‐se o problema do anel, classificando‐o em problema
,

unidimensional em uma variável, para o qual
unidimensional em duas variáveis para o qual

e problema

,

. No

primeiro caso, o deslocamento é radialmente simétrico e no segundo caso, o deslocamento é
rotacionalmente simétrico.

4.1.1 Problema Unidimensional em Uma Variável
Nesta seção, considera‐se que o deslocamento é da forma

,

. Em seguida,

apresenta‐se a solução analítica do problema do anel sem restrições. Apresentam‐se também

51

alguns resultados e análises encontrados na literatura sobre o problema do disco sem furo,
denominado problema de Lekhnitskii.
Considerando que a componente tangencial de deslocamento é nula, as expressões (95) e
(96) são reescritas como
0

(100)

,

0
,

,

0,

(101)

respectivamente. Segue de (98) que

1

,

(102)

1

0

e de (99) com Θ

0

0 que a única equação de equilíbrio não trivial é dada por
(103)

0.

Substituindo as componentes de tensão dadas por
(97) em (103) e considerando força de corpo nula, obtemos a equação diferencial
ordinária
1

0.

Resolvendo a equação (104) para
e de carregamento

, onde

e impondo as condições de deslocamento
e

0

são os raios interno e externo, respectivamente,

obtém‐se a solução do anel sob compressão externa, a qual é dada por
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(104)

,

,

(105)

onde
0,

Então, para valores 0

(106)

,

(107)

.

(108)

1, a solução clássica do anel não proporciona valores com

significado físico, pelos quais não é uma solução aceitável.
AGUIAR (2006) resolve o problema da esfera linear anisotrópica sob compressão radial
uniforme. Nesse trabalho, o autor propõe uma teoria pseudo‐linear, baseada no método das
penalidades interiores, para minimizar o potencial de energia do corpo sujeito à restrição (4).
Com isto, a solução é restrita a um conjunto de soluções admissíveis para as quais o
comportamento anômalo da auto‐intersecção é evitado.
Agora, fazendo o raio interno

tender a zero, obtém‐se a solução clássica apresentada por

LEKHNITSKII (1968),
,

0

,

(109)
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onde

é dado por (106) e
(110)

,

√

Observe da expressão (109) que as tensões radial e tangencial são singulares se
FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001) observam que, quando q

0e0

1.

1, existe no disco

sem furo uma região central definida por
0

,

(111)

, caracterizando a auto‐interseção do material. Nesta região central está

para a qual

contida uma zona, definida por

, onde o determinante do gradiente de

deformação em (102) é negativo, ou seja,
det

1

1

0.

(112)

A formula (112) pode ser reescrita por
det

1

1

0,

0

.

(113)

4.1.2 Problema Unidimensional em Duas Variáveis.
Considera‐se
,

agora que o campo de deslocamento do corpo é dado por
. Então, as expressões (95) e (96) reescrevem‐se como

,
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(114)

,

1
2

,

,

(115)

respectivamente. Segue de (98) que
1

.

(116)

1

Aqui, as componentes de tensão dadas por
(97) tomam a forma
,

.

,

(117)

Substituindo estas expressões em (99), obtemos duas equações diferenciais ordinárias
para a determinação de

e

. Estas componentes devem satisfazer as condições de
0 e de carregamento

deslocamento

unicidade em elasticidade linear clássica implica que

,
é dado por (105) e

0. Obviamente,
0.

Segundo os resultados mostrados por FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001), FOSDICK,
FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) e AGUIAR et al (2008a) mostram que o fenômeno da auto‐
interseção está acompanhado pela presença de uma região onde o det

é negativo. Para as

hipóteses adotadas nesta seção, o determinante do gradiente de deformação é dado por
det

1

1

,

(118)

o qual pode ser reescrito na forma
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1
2

det

.

(119)

4.2 O Problema do Anel com Restrição
FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001) consideram uma solução radialmente simétrica do
disco sem furo. Recentemente, FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) consideram o
problema de Lekhnitskii no contexto de uma teoria plana, para a qual o campo de deslocamento
é dado por

,

,

,

. Eles apresentam resultados numéricos que

indicam que, dependendo das constantes elásticas do material, uma solução assimétrica é
possível para este problema. O aparecimento de uma segunda solução é justificada pelo caráter
não‐linear da teoria com restrição.

4.2.1 Conceitos Preliminares
Seja

a configuração natural de referência de um corpo, ver Seção 2.1.1. Seja

um ponto arbitrário da configuração de referência, o qual é mapeado para
. O contorno
tais que

é composto por duas partes complementares,

e

0 para
corpo

de

para

. Além disso, existe uma força de

que atua em todos os pontos

Define‐se o conjunto dos deslocamentos admissíveis
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,

. Impomos as condições de deslocamentos

e de carregamento

por unidade de volume de

e

.

,

| det 1

0,

0 em

,

(120)

onde é um valor positivo suficientemente pequeno.
Considera‐se o problema de mínima energia potencial
min

onde

1
2

,

,

,

(121)

é a energia potencial total da teoria clássica de elasticidade linear e
·

,

·

Em (122),

(122)

,

·

(123)

.

é o tensor deformação infinitesimal definido por (94) e

é o tensor de

elasticidade em (88).

FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001) caracterizam a solução do problema de minimização
definido em (121)‐(123). Em particular, eles mostram que esta solução existe para problemas
planos. Os autores derivam condições de primeira ordem para obter o mínimo

de

.

Para isto, define‐se
,

Então, a primeira variação de
lim

onde

, e

|

0 em

.

pode ser obtida em função de
,

,

,

(124)

na forma
,

(125)

são definidos por (122) e (123), respectivamente.
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Pode‐se mostrar que existe o campo escalar dos multiplicadores de Lagrange,
0, tal que a primeira variação (125) possua a representação equivalente
,

onde cof

cof
T

det

·

,

,

(126)

é o cofator do gradiente de deformação.

Definindo
int

,r

| det

| det

int

onde int

r

é o interior de um conjunto e ra

,

(127)

,r

r

,

ri , re , as condições necessárias de primeira

ordem para a existência de mínimo são dadas pelas
I.

Equações de Euler – Lagrange:
Div

onde

0 em

II.

Div

0 em

,

(128)

0, sujeito às seguintes condições de contorno
em

onde

,

,

é dado por (88) e

Condições

de

em

é um versor normal a

continuidade

definidas

na

,

(129)

.
interface

,

assumida

suficientemente suave:
|

|

onde

é o versor normal a , · |

e · |

,

(130)

expressam que o tensor · é avaliado

no limite, à medida que se aproxima de do interior de

e

Em (128)‐(130),

, com

reativa devido à imposição de det
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é a tensão total em
.

, respectivamente.
sendo uma pressão

4.2.2 Problema Unidimensional em Uma Variável com Restrição
,

Assumindo que o deslocamento é radialmente simétrico,

, as condições

necessárias para a existência de mínimo, (127)‐(129), são satisfeitas por
,

,

,

,
(131)

,

2

onde

é dado por (106),
1

e

,

,

,

1

,

(132)

satisfaz a equação algébrica
0

,

,

11

,

.

(133)

Na equação anterior,
,

é uma função de

2

1

(134)

parametrizada por , onde

2

2

. Note de (133) juntamente com (134) que
11

pequeno. Assim, se

1

. Tomando a derivada de

é negativa, conseqüentemente
0, então

0,

2

e

e

⁄

, onde

em (133), obtem‐se que

0, e sendo

0 suficientemente

0 não possui raízes, ou seja, não existe auto‐
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intersecção. Os resultados e as análises realizadas na Seção 4.2.2 foram adaptados dos
resultados obtidos por AGUIAR e FOSDICK (2008).

4.2.3 Formulação Penalizada
Aqui, aplica‐se o método das penalidades interiores apresentado na Seção 3.2.3 no
problema de minimização com restrições descrito nas expressões (121)‐(123). Assim, define‐se
um funcional de energia penalizado (ver a expressão (79)) composto pelo funcional de energia
(121)b mais um funcional de penalidade multiplicado por um parâmetro de penalidade, ou seja,
1
δ

onde δ é o parâmetro de penalidade e

,

:

(135)

é o funcional de penalidade. Neste

trabalho, considera‐se o funcional
1

,

det 1

Com este funcional, o mínimo de
de (136) que

não é negativo em

aproxima do contorno de

.

existe no interior do conjunto
e que satisfaz a condição

(136)

. É importante observar
∞ à medida que se

.

A formulação penalizada do problema de minimização (121)‐(123) consiste em encontrar
que minimize o funcional de energia

um campo admissível de deslocamentos
penalizado

, dado por
min

.
(137)

Este é um problema de minimização com restrição e é tão complexo quanto o problema
original, dado por (121)‐(123). A vantagem de considerar este problema é que podemos utilizar
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os mesmos procedimentos numéricos que são utilizados para encontrar aproximações
numéricas de soluções de problemas de minimização sem restrições.
Utilizando (135), a primeira variação de
,

onde

,

,

,

,

é dada por

,

(138)

é a derivada direcional definida no Anexo B.1 e
,

com

1
δ

avaliada no mínimo

cof
det

·

,

(139)

,

.
AGUIAR et al. (2008a) utilizam os metodos das penalidades interiores e exteriores,

juntamente com o método dos elementos finitos e com técnicas de programação não linear
para encontrar soluções aproximadas do problema do anel com restrições. Eles mostram que os
resultados numéricos obtidos são concordantes com os resultados análiticos, achados também
pelos autores. Eles também mostram alguns resultados de convergência que indicam que, para
parâmetros numéricos iguais, a sequência de soluções numéricas obtidas com os dois métodos
das penalidades converge para a mesma função limite.

4.3 Formulação Discreta do Problema do Anel com Restrição
Pretende‐se construir uma solução aproximada do problema definido em (137). Esta
solução é construída com o método dos elementos finitos. Este método possibilita introduzir
um problema de minimização discreto definido em um espaço finito

, onde o subíndice

é um comprimento característico do elemento finito. Para resolver de forma aproximada o
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problema (137), fixa‐se
converge para

e obtém‐se uma seqüência de soluções, parametrizadas por δ, que

à medida que δ

∞. Posteriormente, diminui‐se

para refinar a malha do

elemento finito. Repete‐se o processo anterior, gerando outra seqüência de soluções,
parametrizada agora por , que converge para

à medida que

0.

Aplica‐se o procedimento anterior na solução aproximada do problema do anel, descrito
na seção 4.2, sujeito à restrição de injetividade det 1

0, onde

. Este

problema é bidimensional e altamente não linear, como foi visto em 4.2. FOSDICK, FREDDI e
ROYER‐CAFAGNI (2007) mostram que, devido à não linearidade do problema, duas soluções são
possíveis para o problema. O problema unidimensional em duas variáveis é um caso
intermediário entre o problema bidimensional, analisado por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐
CAFAGNI (2007) e o problema unidimensional em uma variável apresentado na seção 4.2.2.

4.3.1 Problema Unidimensional em Uma Variável.
Analisa‐se o problema do anel, sujeito à restrição de injetividade det 1

0,

, conforme descrito na seção 4.2.2. Neste caso, considera‐se que a solução tem a

onde

, onde

forma
para

é uma função escalar definida no intervalo ( ,

)e

| |

.
Em conseqüência, a energia dada por (121)b‐(123), com

(94) e

dado por (100), pode ser escrita na forma
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dado por (92),

dado por

2

,
(140)

. O funcional definido por (136) é dado por

onde

2

1

.

1

(141)

é dado pela expressão (135) juntamente com (140) e

O potencial de energia penalizada
(141).
Considere o intervalo
,

, de modo que

,

,

de comprimento Δ

são subintervalos de

1, 2, … , . Considere também o conjunto
um dos subintervalos

...

e introduza a partição

e

de funções
0

, tal que

1,
0,

,

,

,

de funções de forma definidas no intervalo

1, 2, … , , são os valores de

(143)

,

,…,

e o vetor

. Os coeficientes

,

calculados nos nós, ou seja,
.

Substituindo

(142)

tem a representação

sendo esta a representação do produto interno entre o vetor
,…,

, tais que

1, 2, … , .

. Então, uma função
,

,

é linear em cada

0.

Introduzem‐se as funções de forma lineares por partes

Obviamente,

,

(144)

nas expressões (140) e (141), obtém‐se
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2
(145)

1
2

e
1
2

1

Observa‐se de (145) e (146) que

e

1

.

(146)

são funções escalares do vetor n‐dimensional .

Utilizando (145) e (146), obtém‐se a forma discreta da energia penalizada dada por
(135) juntamente com (121)b e (136). Assim,
1
δ

Definindo

:

·

.

(147)

0,

·

, a versão discreta

do problema do anel com restrição é dada por
min

Deseja‐se encontrar um vetor ‐dimensional

.

(148)

, ,…,

que minimize a função

.O

problema de minimização discreto (148) pode então ser resolvido numericamente, utilizando
um método de minimização sem restrições apropriado.
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4.3.2 Problema Unidimensional em Duas Variáveis
Analisa‐se o problema do anel sujeito à restrição de injetividade det 1
onde
e

, onde

. Aqui, considera‐se que a solução é da forma
são funções escalares definidas no intervalo ( ,

),

0,

e

são versores definidos nas

direções radial e tangencial, respectivamente.
Em conseqüência, a energia dada por (121)b‐(123), com
(94) e

dado por (92),

dado por

dado por (114), pode ser escrita na forma

(149)

,

2

onde lembramos da seção 4.3.1 que

. O funcional barreira definido por (136) toma a

forma
2

1

.

1

Com isso, o potencial de energia penalizado

(150)

é dado pela expressão (135) juntamente

com as expressões (149) e (150).
...

Novamente (veja a Seção 4.3.1), considera‐se uma partição
,

, do intervalo
comprimento Δ

,

1, 2, … , . Aqui, no entanto,

, tal que

funções
e

0

0,

,

de modo que

e
0

são subintervalos de
é um conjunto de

são lineares em cada um dos subintervalos
0. As funções

,

,

,

têm a representação
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,

,

onde

,…,

,

,

,

,

,…,

e

(151)

,

,…,

, com

1, … , , sendo as funções de forma lineares por partes, as quais estão definidas no intervalo
e

e satisfazem (137). Os coeficientes

são dados por
,

Substituindo

e

,

.

(152)

nas expressões (149) e (150), obtém‐se

2
1

(153)

2
,

e
,

2

(154)

1
1

Observa‐se de (153) e (154) que

e

.

1

são funções escalares dos vetores n‐dimensionais e .

Utilizando‐se (153) e (154), obtém‐se a forma discreta da energia penalizada dada por
(135) juntamente com (121)b e (136).
,
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,

1
δ

,

.

(155)

Definindo
,

:

·

·

·

·

0,

,
a versão discreta do problema do anel com restrição, é dada por
,

min

,

.

O objetivo é encontrar dois vetores ‐dimensionais
minimizem a função

(156)

, ,…,

e

,

,…,

que

. O problema de minimização discreto (156) pode então ser resolvido

numericamente, utilizando um método de minimização sem restrições apropriado (ver Seção
3.1)
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5

RESULTADOS NUMÉRICOS
Os resultados apresentados neste capítulo estão organizados da seguinte forma: na

primeira parte mostram‐se resultados relacionados ao fenômeno da auto‐intersecção na teoria
da elasticidade linear clássica. Na segunda parte apresentam‐se resultados referentes ao
problema do anel sujeito à restrição de injetividade (4). Incluem‐se nesta seção alguns
resultados bidimensionais encontrados por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) e
comparam‐se estes resultados com resultados unidimensionais em uma e duas variáveis
obtidos neste trabalho. Finalmente, analisa‐se o problema do anel à medida que o tamanho do
furo tende a zero, mostrando a convergência do problema do anel para o problema do disco
sem furo. Finalmente expõem‐se resultados que confirmam a presença da auto‐intersecção no
problema do anel ‐ onde as tensões são finitas. Por conveniência, trabalha‐se com grandezas
adimensionais.

5.1 Resultados do Problema do Anel Sem Restrição
Nesta seção apresentam‐se soluções numéricas e analíticas do problema sem restrições
descrito na Seção 4.1. Pretende‐se assim mostrar o fenômeno da auto‐intersecção em
elasticidade linear clássica.
Simula‐se o problema do anel sem restrição descrito na Seção 4.1 com o programa
comercial ANSYS 10.0. Na Fig. 13 é mostrada uma discretização do domínio com elementos bi‐
lineares. Devido à simetria do carregamento e da geometria do anel, considera‐se somente uma
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A Fig. 14 apresenta uma ampliação da região próxima ao raio interno do anel da Fig. 13,
mostrando as malhas indeformada (linhas tracejadas) e deformada (linhas contínuas). Em
particular, observa‐se que elementos próximos ao raio interno são mapeados dentro de uma
região definida por

e alguns elementos são mapeados ultrapassando o centro do anel;

caracterizando assim o fenômeno da auto‐intersecção.

C

C

C

C

10

10

10

10

Tab. 2: Constantes elásticas utilizadas por FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001).

Na Fig. 15 apresentam‐se soluções analítica e numéricas do problema de Lekhnitskii sem
restrição, o qual é descrito na Seção 4.1.1. O problema de Lekhnitskii sem restrição possui uma
solução radialmente simétrica, então, os resultados mostram o deslocamento ao longo de uma
linha radial.As linhas verdes tracejadas são aproximações numéricas encontradas utilizando o
método dos elementos finitos. Sendo M o número de elementos finitos distribuídos ao longo de
uma linha radial, apresentam‐se, na figura, aproximações numéricas variando M, tal como
indicado na expressão (157).
M

64, 128, 256, 512, 1024 .

(157)

Na mesma figura, a linha sólida preta indica a solução exata de LEKHNITSKII (1968) apresentada
nas expressões (109) e (110).
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Fig. 14: Ampliaçção da vizinhan
nça do raio inte
erno da Fig. 13.
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Fig. 15: Converrgência com relação ao taman
nho do elemen
nto finito do dissco sem furo.

Fig. 16
6: Convergência com relação ao elemento fiinito do proble
ema do disco (LEKHNITSKII, 19
968).
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5.2 Resultados do Problema do Anel Com Restrição.
Da Fig. 17 à Fig. 19 são apresentados resultados da modelagem bidimensional do
problema de Lekhnitskii sujeito à restrição (4) obtidos por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐
CAFAGNI (2007).
,

,

Os autores
,

consideram

que

o campo de deslocamento é da forma

, ou seja, sem nenhuma consideração de simetria. No

modelamento bidimensional, FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) encontram um
intervalo de valores da constante elástica

, na expressão (92), para o qual a solução

do

problema (137) possui a componente tangencial. Esta solução é considerada uma bifurcação da
solução encontrada por FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001) e confirmada numericamente por
AGUIAR (2004). Os valores geométricos utilizados pelos autores para obter esta bifurcação são
0.1 na restrição de injetividade (4) e o deslocamento imposto no raio externo
0.02 . Utilizando as constantes elásticas da Tab. 3, os autores encontram a solução
assimétrica e utilizando as constantes da Tab. 4, eles encontram uma solução radialmente
simétrica cuja componente tangencial é nula.
FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) discretizam o problema de Lekhnitskii com
uma malha contendo 54912 elementos, para obter resultados que indicam a existência de
bifurcação no campo de deslocamento. Na Fig. 17 é mostrada uma ampliação da malha
deformada na vizinhança do centro do disco. Nesta figura é evidente a dificuldade de se
observar o campo de deslocamento devido ao alto grau de refinamento da malha.
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Na Fig. 18 é mostrada uma malha deformada10 utilizada para discretizar o problema do
disco. Nesta figura, percebe‐se que uma região central do disco rotacionou. De fato, os cálculos
realizados FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) indicam que o centro do disco gira 180°
com relação ao contorno externo do disco.
Percebe‐se desta figura que todas as linhas radiais deformam‐se de maneira similar, não
havendo dependência do campo de deslocamentos de uma linha radial com o ângulo

desta

linha. O argumento anterior originou a idéia de modelar o problema do disco de forma
unidimensional em duas variáveis, onde o campo dos deslocamentos é dado por
,

, tal como foi descrito nas seções 4.1.2 e 4.3.2.

C

C

C

C

10

10

10

10

Tab. 3: Contastes elásticas utilizadas por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007), associadas à bifurcação da solução do
problema de Lekhnitskii.

C

C

C

C

10

10

10

10

Tab. 4: Contastes elásticas utilizadas por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007), associadas à solução unidimensional em
uma variável do problema de Lekhnitskii.

10

A malha mostrada na Fig. 18: Ampliação na vizinhança do centro da malha da figura 17, utilizada para
obter a bifurcação da solução do problema de Lekhnitskii.Fig. 18 é uma malha pouco refinada com relação à malha
da Fig. 17. A malha da Fig. 18 é utilizada pelos autores apenas para facilitar a visualização do fenômeno que ocorre
na Fig. 17.
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Fig. 18:
1 Ampliação na vizinhança do
d centro da malha
m
da figura 17, utilizada paara obter a bifu
urcação da solu
ução do problema
de Lekhnitskii.

F 19: Determ
Fig.
minante do grad
diente da deforrmação do prob
blema de Lekhnitskii, ampliaçção na vizinhan
nça do centro.
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Deste ponto em diante apresentam‐se resultados originados do modelamento numérico
dos problemas unidimensionais com restrição em uma e em duas variáveis, os quais foram
apresentados nas seções 4.3.1 e 4.3.2, respectivamente.
Utiliza‐se o método das penalidades interiores, exposto na Seção 3.2.3, juntamente com
as técnicas de minimização sem restrições de Newton apresentadas na Seção 3.1, para resolver
numericamente o problema do anel sujeito à restrição de injetividade 4 . Tal problema é
descrito nas seções 4.2 e 4.3.
Originalmente, no problema de Lekhnitskii, o disco é comprimido radialmente por uma
pressão uniforme. FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007) aplicam, no entanto, um
deslocamento radial no contorno do disco e não uma força como no problema original. Na
procura de resultados similares aos encontrados por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI
(2007), modelou‐se o problema unidimensional em duas variáveis impondo um deslocamento
radial no contorno externo do anel. Os dados geométricos utilizados para o desenvolvimento
numérico do problema do anel com restrição são o raio externo do anel,
do anel,

1, e o raio interno

10 . O deslocamento radial aplicado no contorno externo do anel foi o

equivalente ao produzido por um carregamento radial de compressão11, q
limite inferior da restrição de injetividade (4) é

500. O valor do

0.1. As constantes elásticas utilizadas

encontram‐ se na Tab. 2.
A Fig. 20 mostra a solução exata do problema do anel, representada pela linha sólida
preta, e as aproximações numéricas, calculadas com 64 elementos e representadas pelas linhas
tracejadas. Descreve‐se a seqüência de aproximações numéricas gerada pelo método das
11

O valor q 500 é utilizado por OBEIDAT, et al. (2001) e FOSDICK e ROYER‐CARFAGNI (2001) no
modelamento numérico e teórico, respectivamente, do problema do disco com restrição.
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penaalidades inteeriores à medida
m
que

0 em (155).
(
No lado direito
o da figura mostra‐se
m
u
uma

ampliação na vizinhança do
d raio inteerno. Obserrva‐se que a solução n
numérica aproxima‐see da
soluçção analíticaa à medida que o valorr de

tendee a zero.

Fig. 20: Seqüêência de aproxximações numé
éricas geradas p
pelo método da
as penalidadess à medida que

0.

Na Fig.21
F
mosttra‐se a convergência da solução
o aproximaada do pro
oblema do anel sujeito à
restrrição (4) com
m relação ao
a número de elementtos finitos. A solução analítica exxata é indicada
em preto
p
e as aproximaçõ
ões numériicas são ap
presentadass em cores,, tal e com
mo indicado
o na
figura. Pode‐se observar como
c
a seqüência de soluções
s
nu
uméricas, o
obtidas incrrementando
oM
convverge para a solução exata do problema
p
ccom restriçãão. Mostraa‐se uma ampliação para
p
facilitar a visualização das aproximaçõ
a
ões numériccas.
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Fig.2
21: Convergênccia do problema do anel sujeito à restrição d
de injetividade com relação ao número de elementos
e
finito
os.

As soluções numériccas dos pro
oblemas com restrição
o em uma e em duass variáveis são
idêntticas e segu
uem o comp
portamento
o mostrado na Fig.21, ou
o seja, não
o foi encontrada nenhu
uma
bifurrcação no modelo em
e duas variáveis.
v
A
Acredita‐se
que estess resultado
os não forram
conseguidos deevido ao baixo grau de
d refinam
mento da malha
m
utilizada. FOSDICK, FREDD
DI e
NI (2007) notam que a bifurcaçãão da solu
ução do prroblema dee Lekhnitskii é
ROYEER‐CAFAGN
possíível apenas com uma malha
m
de elementos fin
nitos bem refinada
r
na regiao centtral, os auto
ores
não indicam qual é a ordeem de grand
deza do tam
manho do menor
m
elem
mento finito
o com que eles
e
obtib
beram a biffurcação daa solução, mas esclareecem para uma malha na qual o tamanho do
meno
or elementto finito eraa 10

os resultados não foram
m positivos. Neste estu
udo, tentou
u‐se

discrretizar o prroblema com uma maalha bem reefinada, maas quando o tamanho
o do elemeento
finito
o utilizado era inferiorr a 10 verrificou‐se um erro num
mérico ocasionado pe
ela precisão
o do
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programa utilizado12. Assim, quando o tamanho do elemento finito era menor do que 10

a

solução obtida era instável, pois ela mudava dependendo do valor utilizado como critério de
parada nos métodos de minimização.

5.3 O Problema do Anel em Relação ao Disco Sem Furo
Lembre‐se da Seção 4.1 que a solução do problema do anel, no contexto da teoria linear
clássica prediz o fenômeno da auto‐intersecção. Este problema é diferente com relação aos
outros exemplos encontrados na literatura, pois o mesmo não possui nenhuma singularidade no
campo das tensões, ou seja, todas as tensões possuem um valor numérico finito.
Nesta seção mostram‐se resultados numéricos e analíticos para o problema do anel que
indicam a existência do fenômeno da auto–intersecção no contexto da elasticidade linear
clássica. Apresentam‐se também resultados que permitem concluir que a solução numérica do
problema do anel sujeito à restrição de injetividade (4) converge para a solução numérica do
problema do disco sem furo, ou, problema de Lekhnitskii sujeito também à restrição (4).
Finalmente, apresentam‐se alguns resultados do problema do anel indicando a convergência do
determinante do gradiente de deformação. Os resultados apresentados neste capítulo foram
obtidos utilizando as constantes elásticas da Tab. 4 e o raio externo do disco
interno do disco

varia de acordo com a análise que se deseja realizar. Aplica‐se um

carregamento radial de compressão q
0.1.

(4) é
12

FORTRAN 90.
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1.0. O raio

500. O valor limite inferior na restrição de injetividade

2 apresentaam‐se a solução analítica do prob
blema do disco sem re
estrição e uma
u
Na Fig. 22
seqüência de so
oluções do problema do
d Anel sem
m restrição
o. A seqüência de soluções analíticas
p
do Anel sem
m restrição é gerada para várioss valores d
do raio inte
erno, o quaal é
do problema
dimin
nuído até valores próximos de zero. A soluções
s
an
nalíticas do
o problemaa do anel são
repreesentadas pelas
p
linhass tracejadass em vermelho e a solu
ução analítica do problema do dissco,
repreesentada peela linha sólida em preto.

Fig. 22: Convergên
ncia com relaçã
ão ao tamanho
o do furo das so
oluções analíticcas do problem
ma do anel sem restrição para a
so
olução analítica
a do problema de Lekhnitskii sem restrição.

Amb
bas as soluçções foram encontrad
das no conttexto da teo
oria de elassticidade lin
near clássicca e
estão
o descritas na Seção 4.1.1.
4
Esta figura apreesenta o deeslocamento radial versus o raio
o do
disco
o, indicando
o que, à meedida que

0, a solu
ução do aneel tende para a solução
o do probleema

sem furo, a quaal não é uma solução fisicamente
f
admissível. A linha traacejada em azul identifica
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o lim
mite da zonaa onde oco
orre o fenôm
meno da au
uto‐interseccção, ou seeja, a intersecção de cada
uma das soluçõ
ões com estta linha deffine o raio da região de
d auto‐intersecção. Os
O argumen
ntos
m os resultados apressentados naa Fig. 22 mostram que
e a solução
o do
anteriores juntaamente com
o com furo, um probllema sem singularidad
s
de no campo das ten
nsões, exibe
e o fenômeeno
disco
anôm
malo da auto‐intersecção. Esta con
nclusão num
mérica é pro
ovada analiiticamente na Seção 4,,2,2
A Fig. 23 d
descreve a convergênccia com relaação ao tam
manho do elemento fin
nito da solução
numérica do prroblema do
o anel sem restrição para
p
a soluçção analítica deste. Ass linhas verrdes
e à solução analítica do problemaa do
repreesentam as soluções numéricas e a linha preeta refere‐se
anel.. O raio inteerno utilizad
do nos cálcu
ulos foi

10 .

Figg. 23: Convergêência com relaçção ao tamanho
o do elemento finito da aproxximação numérica do problem
ma do anel sem
m
restrição parra a solução analítica do mesm
mo problema, considerando
c
.
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dos da Fig. 23
A Fig. 24 apresenta resultados de converrgência relaacionados aaos resultad
utilizzando a no
orma H . A figura apresenta o logaritmo na
n base 2 da norma H versus o
logarritmo na baase 2 do núm
mero de eleementos fin
nitos. Esta figura
f
indica que a solu
ução numérica
de um
u anel co
om

10

convverge rapidamente paara a soluçção analíticca do messmo

prob
blema.

Fig. 24: Análise de convergência com
c
relação ao
o tamanho do eelemento finito
o do problema do anel sem re
estrição para sua
solução analítica, considerando
.

A Fig. 25 apresenta resultados de converrgência com
m relação aao tamanho
o do elemeento
finito
o da soluçãão numéricca do problema do an
nel sem reestrição parra a soluçãão analítica do
mesm
mo problem
ma. As linhaas tracejadaas em verdee representtam as solu
uções numé
éricas e a linha
sólida em preto
o refere‐se à solução analítica
a
do problema do anel. O raio interno
o utilizado nos
ulos foi
cálcu

10 .
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dos da Fig. 25,
A Fig. 26 apresenta resultados de convergência relaacionados aaos resultad
utilizzando a norma H . A figgura apreseenta o logarritmo na base 2 da norrma H verssus o logarittmo
na baase 2 do nú
úmero de elementos fiinitos. Nota‐se, comparando a Fiig. 26 e a Fiig. 27, a queda
na prrecisão da aproximaçã
a
o devido à diminuição do raio inte
erno do aneel.

Fig. 25: Con
nvergência da aproximação
a
nu
umérica para a solução analítica do problem
ma do anel sem restrição,
considerando
.
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Figg. 26: Análise de
e convergênciaa com relação ao
a tamanho do elemento finitto do problemaa do anel sem restrição,
r
para a
solução analítica, considerando
.

Uma análise dos resu
ultados mostrados da Fig. 23 à Fiig. 26 juntamente com
m os resultados
apresentados na Fig. 22 pe
ermitem concluir que, à medida que
q

0, a convergêência começça a

apresentar prob
blemas similares aos descritos
d
naa Fig. 15 e na
n Fig. 16, ou seja, a norma
n
do erro
e
indicca valores reelativamentte grandes para
p
uma quantidade elevada
e
de elementos..
A Fig. 27 apresenta o deslocam
mento radial aproximad
do numericcamente veersus o raio
o do
disco
o. Nela são
o mostradas a solução
o numéricaa do probleema do dissco sem restrição e uma
u
seqüência de soluções nu
uméricas do
o problemaa do anel sem restriçãão, onde taal seqüênciia é
criad
da diminuindo o taman
nho do furo
o, o problem
ma do anel sem
s
restrição e o prob
blema do diisco
são descritos
d
na Seção 4.1. Nesta figura,
f
as linhas tracejjadas em vvermelho reepresentam
m as
soluçções numérricas para os
o diferentees raios internos, a lin
nha contínu
ua em preto
o representta a
soluçção numériica do prob
blema de Lekhnitskii,
L
para o qual

0. A
As soluçõess aproximaadas
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contidas neste gráfico
g
foraam calculadas com uma malha dee 64 elemen
ntos, distrib
buídos em uma
u
linhaa radial do d
disco. Os ressultados de
esta figura in
ndicam quee a solução n
numérica do problemaa do
anel sem restrições conve
erge para a solução n
numérica do
o problemaa do disco sem furo, ou,
prob
blema de Lekhnitskii, istto à medidaa que o tam
manho do raaio interno d
do anel tende a zero.
A Fig. 28 aapresenta o logaritmo na base 10 da norma

versus o logaritmo na base 10
0 do

tamaanho do furro, indicand
do claramen
nte que a so
olução num
mérica do an
nel converge rapidameente
para a solução numérica do
d disco de Lekhnitskiii à medida que o raio interno do
o disco tend
de a
zero..

Fig. 27: Convergên
ncia da aproxim
mação numéricca do anel com restrição para a solução num
mérica do disco de Lekhnitskii à
. M= 64.
medida que
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Fig. 28: Análise d
de convergênciia da aproximação numérica do
d anel com restrição para a ssolução numérrica do disco de
e
dida que
.
Lekkhnitskii à med

Na Fig. 29
9 é mostrad
do o determ
minante do gradiente de
d deformaação calculaado da solução
exataa, o qual está represeentado em preto e ass correspon
ndentes aprroximações numéricass do
prob
blema do anel
a
com restrições, as quais fora obtid
das de difeerentes maalhas e esstão
repreesentadas por
p linhas coloridas. As
A malhas indicadas na figura, do
d tipo AA
A/BB/CC, esstão
entre
distribuídas em
m três regiões: AA elementos
e
0.07

0
0.46 , CC elementos
e
e
entre
0.46

0.07 , BB ele
ementos en
ntre
. O raio intterno do anel é

10
0 .

Obseerva‐se da figura a boa concordância entre ass aproximaçções numérricas e a solu
ução analítiica.

87

Fig. 29: Convvergência com relação
r
a M do
o determinante do gradiente de
d deformação
o, , do problem
ma do anel.

A Fig. 30 mostra
m
o de
eterminante do gradieente de defo
ormação em
m uma vizin
nhança do raio
r
interrno do anel.. O determinante foi caalculado da solução exxata, representado pelaa linha preta e
das correspond
dentes apro
oximações numéricas do problem
ma com reestrições, as quais forram
obtid
das de difeerentes malhas e estãão represen
ntadas por linhas colo
oridas. Obsserva‐se que a
restrrição é ativaa,

, paara

0,0055. Nota‐se também que a aproximaação numérica

do deeterminante do gradieente de defo
ormação em
m uma vizin
nhança do raaio interno converge para
p
a solução analítica à medid
da que a maalha é refinaada.
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Fig. 30
0: Convergênciaa com relação a M do determ
minante do grad
diente de deforrmação do prob
blema do anel em
e uma vizinhança
do furo
.

A Fig. 32 apresentta o deteerminante do gradiente de deeformação calculado da
aproximação nu
umérica do
o disco sem
m furo, sujeito à restrição de injeetividade (4
4), obtida para
p
0.07 , 25 elemen
ntos

25/20, o qu
ual indica que são 75 elementos
e
e
entre
uma malha 75/2
entree 0.07

0.46

e 20 elem
mentos enttre 0.46

. O raio inteerno do aneel é

10 . Com
m a consideração de um
u raio inteerno diferente de zero
o, nota‐se uma perdaa na
qualiidade da co
onvergênciaa do determ
minante na região ond
de a restriçção é ativa,, ou seja, para
p
. Estta observação surge da comparaçção entre a Fig. 32 e a Fig. 30, pois,
p
para uma
u
malh
ha pouco reefinada ‐ 75/25/20 ‐ a aproximaçãão numéricaa para o dissco sem furro é melhorr do
que a aproximaçção numérica para um
ma malha mu
uito refinad
da do anel.
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Fig. 31
1: Comportameento do determ
minante do grad
diente de deformação para o problema de Lekhnitskii, con
nsiderando a malha
5/20.
75/25
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Fig. 32: Ampliação na vizinhança de

do comportamento do determinante do gradiente de deformação do problema de
Lekhnitskii, considerando a malha 75/25/20.
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CONCLUSÕES
Neste trabalho foi realizado um estudo do problema de um anel anisotrópico sob

compressão radial. Os resultados mostram que a solução do problema do anel prediz o
fenômeno anômalo da auto‐intersecção, apesar de não apresentar singularidades no seu campo
de tensão.
Minimizando‐se o funcional da energia potencial de elasticidade clássica, dado por (121)b,
sujeito à restrição (4) foram obtidos resultados numéricos que eliminaram o comportamento
anômalo da auto‐ intersecção. Estes resultados foram obtidos com um campo de deslocamento
dado por

,

. Este campo é solução do problema unidimensional em uma

variável discutido na seção 4.3.1.
Baseados em resultados obtidos por FOSDICK, FREDDI e ROYER‐CAFAGNI (2007), estudou‐
se a possibilidade de encontrar uma solução rotacionalmente simétrica, da forma
,

, do problema unidimensional em duas variáveis, discutido na

seção 4.3.2. Os resultados obtidos neste trabalho para a modelagem unidimensional em duas
variáveis indicam que

0, ou seja, a modelagem unidimensional em uma e em duas

variáveis fornecem o mesmo campo de deslocamento.
Acredita‐se que resultados numéricos que verifiquem a existência de uma distribuição de
deslocamentos do tipo

ainda não foram alcançados devido ao baixo

grau de refinamento da malha utilizada. Neste trabalho, tentou‐se utilizar uma malha bem
refinada, mas obtinha‐se um erro numérico ocasionado pela precisão do programa utilizado 13.
13

FORTRAN 90
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Notou‐se que a solução exata do problema do anel sem restrição converge para a solução
exata do problema de Lekhnitskii à medida que o raio interno do anel tende a zero. As
aproximações numéricas do problema do anel também convergem para a solução numérica do
problema de Lekhnitskii, tanto para o problema com restrição como para o problema sem
restrição.
Com a consideração de um raio interno diferente de zero, notou‐se uma perda na
qualidade da convergência do determinante do gradiente de deformação na região onde a
restrição é ativa, ou seja, na região onde

.

93

7

BIBLIOGRAFIA
AGUIAR, A. R. “Local and global injective solutions of the rotationally symmetric sphere

problem.” Journal of Elasticity, 2006: 99‐129.
AGUIAR, A. R. “A Numerical Treatment of Material Overlapping in Elasticity”. In: XXV
CILAMCE ‐ Iberian Latin American Congress on Computational Methods in Engineering, 2004,
Recife. Recife, 2004.
AGUIAR, A. R., e SÁNCHEZ, J. A. “Investigação da convergência de soluções aproximadas
de problemas singulares em elasticidade anisotrópica.” 13º Simpósio Internacional de Iniciação
Cientifica da Universidade de São Paulo (SICUSP). São Carlos, 2005.
AGUIAR, A., e FOSDICK, R. “Self‐intersection in elasticity.” International Journal of Solids
and Structures, 2001: 4797‐4823.
AGUIAR, A. R. ; FOSDICK, R. L. . Self‐Intersection in an Anisotropic Solid in the Absence of
Singularity ‐ Part I: Analytic,Pan‐American Congress of Applied Mechanics ‐ PACAM X, 2008,
Cancún. Proceedings of PACAM X, 2008.
AGUIAR, A. R., FOSDICK, R. L. e SÁNCHEZ, J. A. G. “A study of penalty formulation used in
the numerical approximation of a radially symmetric elasticity problem”. Recomendado para
publicação em “Journal of Mechanics of Materials and Structures”, 2008a.
AGUIAR, A. R., FOSDICK, R. L. e SÁNCHEZ, J. A. G. Anisotropic Solid in the Abs,Singularity ‐
Part II: Computational Results. In: Tenth Pan American Congress of Applied Mechanics ‐ PACAM
X, 2008,Proceedings of PACAM X, 2008b.

94

ARAVAS, N., e SHARMA, M. “An elastoplastic analysis of the interface crack with contact
zones.” Journal of Mechanics and Physical Solids, 1991: 311‐344.
ATKINSON, C. “On stress singularities and interfaces in linear elastic fracture mechanics.”
Internacional Journal of Fracture, 1977: 807‐820.
COMNINOU, M. “An Overview of Interface Cracks.” Engineering Fracture Mechanics, 1990:
197‐208.
COMNINOU, M.. “The interface crack.” Journal of Applied Mechanics, 1977: 631‐636.
ENGLAND, A. H. “A crack between dissimilar media.” Journal of Applied Mechanics, 1965:
400‐402.
FOSDICK, R., e ROYER‐CARFAGNI, G. “The constraint of local injectivity in linear elasticity
theory.” Proceedings of the Royal Society of London, 2001: 2167‐2187.
FOSDICK, R., FREDDI F., e ROYER‐CAFAGN,I G. “Bifurcation instability in linear elasticity
with the constraint of local injectivity.” Journal of Elasticity, 2007.
FOX, RICHARD L. Optimization Method for Engineering Desing. Addison‐Wesley Publishing
Co, 1971.
GURTIN, M.E. An introduction to continuum mechanics. New York: Academic Press, 1981.
KNOWLES, J. K. “A nonlinear effect in mode II crack problems.” Engng Fracture Mech.,
1981: 469‐476.
KNOWLES, J.K., e STERNBERG, E. “On the singularity induced by certain mixed boundary
conditions in linearized and nonlinear elastostatics.” Journal os Solids and Structures, 1975:
1173‐1201.
LEKHNITSKII S.G. Anisotropic Plates. New York: Gordon & Breach, 1968.
95

LEKHNITSKII, S.G. Theory of Elasticity of an Anisotropic Elastic Body. Edição: Julius J.
Brandstatter. San Francisco: Holden‐Day, 1963.
LUENBERGER, DAVID. Linear and Nonlinear Programming. Addison‐Wesley Publishing Co,
1989.
MUSKHELISHVILI, N.I. Some basic problems of the mathematical theory of elasticity. New
York: P. Noordoff and Company, 1933.
NEGRÓN‐MARRERO, P. V., e ANTMAN, S.S. “Singular global bifurcation problems for the
buckling of anisotropic plates.” Proceedings of the Royal Society of London, 1989: 95‐37.
OBEIDAT, K., STOLARSKI, H., FOSDICK, R. e ROYER‐CARFAGNI, G.. “Numerical analysis of
elastic problems with injectivity constraints.” European Conference on Computational
Mechanics (ECCM‐2001). 2001.
OGDEN, R.W. Non‐linear elastic deformations. Mineola, N.Y: Dover, 1997.
RICE, J. R., e SIH, G. C.. “Plane problems of cracks in dissimilar media.” June de 1965: 418‐
423.
Sih, G. C., e Rice, J. R.. “The Bending of Plates of Dissimilar Materials With Cracks.” Journal
of Applied Mechanics, 1964: 477‐482.
TING, T.C.T. Anisotropic Elasticity. New York: Oxford University Press, 1996.
TING, T.C.T. “The Remarkable Nature of Radially Symmetric Deformation of Spherically
Uniform Linear Anisotropic Elastic Solids.” Journal of Elasticity, 1999: 47‐64.
WILLIAMS, M. L. “The stresses around a fault or crack in dissimilar media.” April de 1959:
199‐204.
ANSYS 10.0, Inc. and ANSYS Europe, Technical Reference (2005).
96

FORTRAN 90 – Visual Fortran from Versions 6.0 through 6.6. Houston, Texas: Compaq
Computer Corporation. Technical References (2001).

97

Anexo A - Álgebra Linear
Nesta seção resumem‐se alguns conceitos e definições importantes de tensores e vetores.
A exposição feita aqui limitou‐se ao espaço pontual Euclidiano tridimensional

. Neste espaço,

escolheu‐se um ponto de origem, ,de onde emanam três eixos mutuamente ortogonais, cujas
,

direções são dadas pelos respectivos versores de base

1,2,3.

A.1 Espaços Vetoriais
Define‐se como espaço vetorial
geométricos , , . . . , , ,

a estrutura algébrica dada pelo conjunto dos vetores

que satisfazem as propriedades abaixo.

Na soma,
,
,
(158)

,
.

Na multiplicação por escalar. Se ,

, então
,
1

,
(159)

,
.

No produto interno,

,
,
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,

(160)

A norma, ou, magnitude de um vetor se define como
.

(161)

O produto interno, ou, produto escalar pode ser interpretado geometricamente como
| || |cos

onde

é o ângulo formado pelos vetores

,

(162)

e .

É oportuno definir o produto vetorial (^), cujo resultado é outro vetor

^

, com as

seguintes propriedades
^

^ ,
,
^

^

,
(163)

0,
.

^

ao conjunto de pontos x, y, , . . . , z, tal que para cada par de

Define‐se espaço Euclidiano

pontos se define um vetor de . À relação de dois pontos x, y

,

é associado um vetor

que é expresso pela operação diferença
y

x

.

(164)

A operação (164) obedece às seguintes regras,
y

x
y

Fixando uma origem
cada x há um vetor

x

x
x

z

y
x.

z ,
(165)

, existe uma equivalência entre pontos e vetores, pois para
associado.
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A.2 Bases e Coordenadas
Pode‐se expressar qualquer vetor
linearmente independentes

,

como uma combinação linear de versores

1,2, … , , onde

é a dimensão do espaço. Assim,

considerando soma implícita,
,

onde

são as coordenadas de

na base

(166)

. O conjunto de versores

,

,…,

é uma base

para . A base é chamada ortonormal quando
,

onde

,

1, … , ,

(167)

é o Delta de Kronecker.
Sejam

, com

e

1,2, … , , bases coordenadas. Define‐se a mudança entre

bases da seguinte forma
,

onde

(168)

são os coeficientes da matriz de mudança de base

, ou seja, de forma

matricial,
.

Assim, leva‐se de uma base coordenada

(169)

para outra base coordenada

.

A.3 Definições e Operações com Tensores.
Existe especial interesse nos tensores de ordem 2 e 4, pois, com estes, consegue‐se
abarcar os objetivos deste trabalho.
Denomina‐se tensor de ordem 2 sobre um espaço vetorial
:

, tal que,
100

a uma transformação linear

,

,

,

Denomina‐se o conjunto de tensores de ordem 2 sobre
Uma transformação linear

então

.

como

satisfaz a relação
,

Um tensor

(170)

,

,

,

em

de ordem 4 é uma transformação linear de

,

(171)

, de modo que se

,

.
Diz‐se que dois tensores ,

são iguais se e somente se
,

Sendo ,

, a soma

.

(172)

é definida por
,

Dados ,

.

(173)

, é obtido por

, o produto por um escalar,
,

.

(174)

As componentes de um tensor em uma base qualquer

são definidas como as

componentes escalares
.

(175)

O produto de dois tensores se define mediante a notação indicial
.

O produto tensorial de dois vetores ,

(176)

é definido como um tensor de ordem 2, de

acordo com
,

.

(177)

Mediante o produto tensorial dos vetores da base, pode‐se escrever o desenvolvimento
de um tensor de ordem 2 em função de suas componentes,
101

.

(178)

Um tensor de 4ª ordem pode ser representado mediante a aplicação deste tensor sobre
produtos tensoriais dos vetores da base como segue
.

Dado um tensor , define‐se o tensor transposto,

, como outro tensor que satisfaz

,

Assim, diz‐se que um tensor é simétrico se
Um tensor

(179)

,

.

. Se

é inversível se existe outro tensor

(180)

, o tensor é anti‐simétrico.

, a inversa de , tal que
.

(181)

O traço de um tensor é uma operação tensorial linear que associa um tensor de ordem 2
a um escalar. Aplicado ao produto tensorial, obtemos
tr

.

(182)

Diz‐se que um tensor é positivo‐definido quando
0,

,

0.

(183)

0.

(184)

Diz‐se que um tensor é positivo‐semidefinido quando
0,

Seja

,

,

,

uma base ortonormal. Então, definem‐se os coeficientes de permutação

da

seguinte maneira
^
Assim,

102

.

(185)

1,
1,
0,

çã
çã
, ,

, ,
, ,
í

é
é

á
á
á

1,2,3 , 2,3,1 , , 3,1,2
: 1,3,2 , 2,1,3 , , 3,2,1
.

(186)

O determinante de um tensor é uma função escalar de argumento tensorial. O
determinante de um tensor coincide com o determinante da matriz das componentes deste
tensor associada a uma dada base, ou seja,
det

det

.

(187)

Escrevendo (187) em função dos coeficientes de permutação definidos em (186), obtemos
det

(188)

O determinante é uma operação tensorial intrínsica, ou seja, o resultado é invariante com
relação à base adotada.
Uma interpretação geométrica do determinante de um tensor em
det

vol
vol

^
^

Onde , e w são vetores nas direções coordenadas,

pode ser dada por
(189)

,

é a imagem de

designa o volume . É fácil mostrar, com (185),(188) e (189), que

sob

e vol ·

.

103

Anexo B - Análise Tensorial

B.1 Diferenciação
Sejam dados o espaços vetoriais normados
mapeamentos lineares contínuos de

e

e o espaço vetorial formado pelos
,

em

. Considere uma função

argumentos são escalares, vetores, ou, tensores o seu domínio é o intervalo aberto
em

e sua imagem é

diferenciável em um ponto

.

,

(190)

aberto, se existir
,

à medida que

,

, tal que
(191)

0, onde

Fig. 33. Domínio e imagem da função
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contido

, conforme ilustrado na Fig. 33, ou seja,
:

Diz‐se que

cujos

.

,

com lim

0

(192)

.
,

Denomina‐se

a derivada de Fréchet da função

avaliada no ponto ,

com as seguintes características:

•

Se

existe, então ela é única, pois é contínua em .

•

Se

,

•

Se :

|

.

é diferenciável em todos os pontos de , então

é diferenciável em

.
•

:

Se

,

diferenciável em
,

Seja

e

,

ou, simplesmente, de classe

é suave, então

:

é contínuo, então

,

é continuamente

. Similarmente, se

.

,

um mapeamento suave 1:1 de classe
,

. Então,

Diz‐se que

é inversível em cada ponto

é um mapeamento 1:1 se

e

1, e

,
,

é de classe

, sempre que

é chamado injetivo quando o determinante do gradiente de deformação

,

,

.
.

é positivo. Define‐se

a derivada direcional, também chamada derivada de Gâteaux, como
,

lim

|

.

(193)
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B.2 Gradiente, Divergente e Laplaciano

Seja
:

um espaço n‐dimensional real com produto interno e considere o campo escalar
. O gradiente de , grad , é o único elemento
grad

.

(194)

um campo vetorial, diz‐se que o gradiente de , grad , é o único

Sendo
elemento de

· ,

que satisfaz

que satisfaz
grad

,

.

(195)

O divergente de , div , é um campo escalar definido por
div

tr grad

O laplaciano de um vetor, ou, de um escalar
∆

Se ∆

0, então
Seja

.

de classe

div grad

(196)

é dado por

.

(197)

é chamado harmônico.
uma região regular com as seguintes condições de regularidade: 1)

pode

estar composta por uma ou mais partes limitadas, cada uma com volume não nulo. 2) O
contorno

é suave por partes, as quais consistem de um número de elementos disjuntos. 3)

Cada parte do contorno

é uma superfície orientável, ou seja, possui duas faces claramente

distintas. Além disso, n é definido como um versor normal ao contorno
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.

Dada a região

com as condições de regularidade acima, o Teorema da Divergência

fornece:
grad

div

div

onde :

é um campo escalar;

,

·

,

(198)

,

é um campo vetorial e

um campo

tensorial – todos eles suaves.
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Anexo C – Norma

A norma H é uma quantidade escalar, produto de uma integração, que proporciona uma
estimativa de erro. Ela é definida por

|

onde

é a solução aproximada e
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|

|

|

é a solução exata do problema analisado.

(199)

