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RESUMO 

O grande desenvolvimento da engenharia nas últimas décadas trouxe importantes benefícios 

para a humanidade. Entretanto, obras mais ambiciosas exigem projetos igualmente complexos, 

o que demanda a utilização de ferramentas de análise estrutural. O método dos elementos 

finitos, desde sua invenção, foi o método mais utilizado na engenharia estrutural por calculistas, 

sendo consequentemente a base da maioria dos programas de análise estrutural. Porém, para 

certos tipos de problema, o MEF demonstra imperfeições que outros métodos podem suprir. 

Um exemplo disto é a dificuldade de geração de malha quando o domínio analisado é 

geometricamente complexo, pois os elementos precisam se adaptar às fronteiras do domínio, e 

isto pode consumir bastante tempo e memória ao buscar a melhor disposição possível de 

elementos. O método das células finitas, derivado do MEF e do método dos domínios fictícios, 

possui uma abordagem diferente, com uma proposta de geração de malha com elementos 

regulares, o que pode se provar mais econômico quando se coloca em questão problemas com 

domínios complexos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um algoritmo baseado no 

método das células finitas, desde a revisão bibliográfica do método até a implementação 

computacional, na linguagem C++. Utilizando o algoritmo, dois problemas de análise estrutural 

serão resolvidos, para que haja comparação com um software comercial que utiliza o método 

dos elementos finitos, visando validar o programa desenvolvido. Por fim, serão discutidos os 

resultados obtidos, e futuras melhorias no programa, visando problemas reais, como os da área 

offshore. 

 

Palavras-chave: Análise Estrutural; Domínios Complexos; Geração de Malha.



 

ABSTRACT 

The development of engineering in the last decades has brought remarkable benefits to 

mankind. However, more ambitious engineering works demand equally complex projects, 

requiring the usage of structural analysis software. The Finite Element Method (FEM), since 

its invention, is the most used method by structural engineering, being the basis of most of the 

structural analysis software. However, in specific problems, FEM shows imperfections which 

can be overcome by other methods. An example of this is the mesh generation problems when 

it comes to domains with complex geometry, since the elements need to adapt to the domain 

borders, which can consume a big amount of time when searching for the best element 

arrangement. The Finite Cell Method, derived by the FEM and Fictitious Domain Method, has 

a different approach, with a proposal to generate a mesh using regular elements, which can be 

economical when it comes to complex domain problems. This work presents the developing of 

an algorithm based on the Finite Cell Method, since the literature review of the method to the 

computational implementation, written in C++. By using the algorithm, two structural analysis 

problems will be solved, with the intention to compare with a commercial software which is 

based on the Finite Element Method, to validate the developed program. Lastly, the obtained 

results will be discussed, such as future improvements in the program, aiming real problems, 

such as the ones in offshore area. 

 

Keywords: Structural Analysis; Complex Domains; Mesh Generation.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

A utilização de métodos matemáticos de aproximação na engenharia é uma alternativa 

importante para problemas contínuos que não apresentam fórmulas exatas, sendo o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) o mais utilizado. Desenvolvido em meados dos anos 1950, segundo 

Cook et al. [1], o MEF encontra uma solução aproximada ao dividir o contínuo em um número 

finito de partes, chamadas de elementos, que possuem de uma a três dimensões, interconectadas 

por pontos em comum, chamados de nós. 

À medida que o contínuo é dividido em mais e mais elementos, a solução aproximada 

tende à solução exata, convergindo de forma dependente à geometria do domínio. Desta forma, 

cabe ao calculista definir um critério de convergência para a adoção da solução como 

satisfatória ou não. 

Ao longo dos anos, paralelo à necessidade de projetar obras de engenharia mais 

complexas, como ilustrado na Figura 1.1, o MEF foi sendo aprimorado, com novos e mais 

eficientes tipos de elementos sendo estudados, e com o desenvolvimento de computadores mais 

potentes, estruturas mais complexas puderam ser calculadas gastando menos tempo e memória 

computacional. Além da evolução do MEF, alguns novos métodos foram desenvolvidos, 

aplicando novas abordagens para tipos específicos de problemas, como o método dos elementos 

de contorno, que é interessante para problemas de propagação de ondas, por exemplo, e o 

método das células finitas. 
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Figura 1.1 – Gráfico que ilustra o tempo de produção de certos projetos de engenharia de acordo com sua 
complexidade 

 
Fonte: Cottrell et al. [2] 

 

O método das células finitas, proposto por Jamshid Parvizian em 2007, foi desenvolvido 

a partir da combinação dos conceitos do MEF com o método dos domínios fictícios. Este 

método tem como principal característica a utilização de elementos regulares, o que pode 

resultar em menor utilização de memória pelo computador. Sua ideia é a incorporação do 

domínio físico original em um domínio virtual maior, de geometria simples, que será dividido 

em uma malha, ou grade de elementos, chamados de “células”. Os elementos ou “células” que 

estiverem fora do domínio físico original terão sua influência minimizada na integração, não 

precisando se preocupar com elementos que se adaptem à borda do domínio físico. 

Alguns pontos importantes da aplicação do método das células finitas podem ser citados, 

como a convergência de resultados mais rápida, sua melhor indicação para problemas com 

domínios de geometria complexa e a sua diferente geração de malha. 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho é a busca de uma forma alternativa 

de calcular estruturas com domínio de geometria complexa, que possa se equiparar ou até ser 

mais eficiente que o MEF em certos casos. O método das células finitas surge como uma 

alternativa interessante para esta tarefa, por todos os motivos citados anteriormente e por ser 

um método relativamente novo, que pode ter muito a oferecer.  

Espera-se utilizar o programa em problemas de mecânica offshore. Um exemplo a ser 

citado é o cálculo de uma seção transversal de cabo umbilical. Cabos umbilicais são 

responsáveis pelo controle de equipamentos submersos. São dispostos em camadas e, em geral, 

têm cabos elétricos e mangueiras para levar sinais e fluido, respectivamente, para o controle do 

maquinário submarino. As configurações variam de aplicação para aplicação e, como a 

modelagem se dá em camadas, percebe-se que existem algumas que poderiam ter sua 

representação simplificada usando algum método para facilitar a modelagem. As figuras 1.2 e 

1.3 ilustram o a seção transversal e o cabo em si. 

 
Figura 1.2 – Seção transversal de um cabo umbilical  

 
Fonte: http://www.nauticexpo.com/pt/prod/cortland/product-44268-337366.html [3] 
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Figura 1.3 – Cabo umbilical  

 
Fonte: https://www.nauticexpo.com/pt/prod/umbilicals-international/product-58261-423743.html [4] 

 

Espera-se também utilizar um problema envolvendo camadas de Riser, como carcaças 

intertravadas e armaduras de pressão.  

A carcaça intertravada é, em geral, a camada mais interna quando se trata de tubos 

flexíveis. Sua função é evitar o colapso do tubo, resistindo tanto a pressões externas quanto a 

pressões de estrangulamento provocadas pelas armaduras helicoidais quando tracionadas. Essa 

camada apresenta um perfil peculiar, em geral no formato de fitas enroladas em forma de S, 

como pode ser visto na Figura 1.4, e por isso não garante a estanqueidade do tubo. 

 

Figura 1.4 – Perfil de carcaça intertravada de Riser  

 
Fonte: Herrera [5] 
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A camada circunferencial de pressão ou armadura de pressão tem como finalidade dar 

suporte às demais camadas, bem como resistir a grandes pressões internas. Pode não estar 

presente caso as pressões internas envolvidas sejam baixas o suficiente para que possam ser 

resistidas apenas pela carcaça intertravada e pelas armaduras de tração helicoidais. A camada 

circunferencial de pressão em geral possui um alto ângulo de assentamento (por volta de 89º, 

sendo esse ângulo medido em relação ao eixo central do tubo) e, ao contrário da camada 

intertravada, essa camada não possui um único tipo de perfil típico. Na Figura 1.5 são exibidas 

algumas possíveis formas que essa camada pode assumir. Em geral, emprega-se na sua 

confecção aços de baixo teor de carbono. 

 

Figura 1.5 – Perfis típicos de camadas circunferenciais de pressão 

 

 
Fonte: API Standards [6] 
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1.3 OBJETIVOS 

A partir do que foi dito anteriormente, este trabalho objetiva o desenvolvimento de uma 

ferramenta computacional em C++, que utiliza o método das células finitas, para aplicá-la a 

problemas de estados planos de tensão e deformação ou axissimetria. Para tanto, o método 

necessita ser estudado a fundo, bem como suas particularidades, traçando sempre um paralelo 

com o MEF, que também foi revisado de forma profunda. 

A linguagem C++, bastante utilizada até hoje na engenharia, apesar de não tão nova, 

foi escolhida e, para o presente trabalho, a ferramenta visa apenas validar o método com 

resultados numéricos, que serão comparados com os obtidos em um software de análise 

estrutural que utiliza o MEF. Portanto, problemas de geometria relativamente simples são 

utilizados como exemplos iniciais para validação. Após a validação, um problema de geometria 

mais complexa será rodado no programa, utilizando a seção transversal de armadura de pressão 

de um tubo flexível, em estado de axissimetria. Este problema reúne todas as características 

mais importantes implementadas no programa, como o gerador de malha, o refinamento local 

e problemas de axissimetria. 

Com o auxílio de tabelas e mapas de calor (gerados em um programa desenvolvido em 

Python), os resultados obtidos na pesquisa serão comparados e explicados no fim do trabalho, 

focando na importância do estudo e desenvolvimento de programas que utilizam o método das 

células finitas. Como software de análise estrutural, o ANSYS foi escolhido para ser a 

referência nas comparações, por ser um programa consolidado no mercado, de qualidade 

comprovada.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

O MEF (ver [1], [7] e [8]) é um método matemático de aproximação idealizado em 

meados dos anos 1950 por engenheiros aeronáuticos, que utilizaram conceitos mais físicos que 

matemáticos para a análise de chapas de asas de avião, que eram muito pequenas para se 

encaixarem na teoria de vigas [1]. Antes mesmo da idealização do MEF, procedimentos 

similares foram utilizados, como no caso do matemático Courant, em 1943, que propôs em 

artigo uma solução polinomial por partes para um problema de torção de Saint-Venant. De 

acordo com Lo [9], o MEF é uma técnica que providencia soluções aproximadas para as 

equações que governam um sistema complicado, por meio de um processo de discretização. 

A discretização no MEF consiste em separar a estrutura em subdomínios de forma 

simples, denominados elementos, e analisá-los de forma separada como estruturas 

independentes, para depois solucionar no âmbito global. Este método “[...] consiste não apenas 

em transformar o sólido contínuo em uma associação de elementos discretos e escrever as 

equações de compatibilidade e equilíbrio entre eles, mas admitir funções contínuas que 

representam, por exemplo, o campo de deslocamentos no domínio de um elemento [...]” [10]. 

Os elementos são interligados por pontos, que são comumente chamados de nós, e o conjunto 

destas duas classes de itens é chamado malha. De acordo com Cottrell et al. [2], a geração de 

malha no MEF representa em média 80% do tempo gasto na análise (especificamente em 

problemas lineares). 

A análise estrutural realizada com base no MEF vem da aplicação do princípio de 

mínima energia em um sistema, e pode ser representado por equações diferenciais parciais que 

governam o problema.  A formulação resulta em matrizes e vetores que estão em função das 

características da estrutura, como seus materiais, geometria, condições de contorno e 

carregamentos externos. O ponto chave deste método é a utilização da rigidez que, por 

definição, é uma força necessária para causar um deslocamento unitário em determinado ponto 

e em determinada direção da estrutura. A partir desta definição, coeficientes de rigidez são 

calculados, formando matrizes de rigidez locais (dos elementos) e uma matriz global que 

representa a estrutura como um todo. 
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Tendo a matriz de rigidez global determinada, necessita-se do vetor que representa as 

cargas aplicadas na estrutura, como tensões, forças de volume ou cargas pontuais. O vetor 

representa mecanicamente os esforços externos aplicados nos nós de forma numérica, e, a partir 

da resolução do sistema linear formado por esse vetor e a matriz de rigidez, são obtidos os 

deslocamentos nos pontos determinados na montagem da estrutura. Quando o campo de 

deslocamentos é obtido, o correspondente estado de deformações é calculado e, ao ser associado 

com as propriedades constitutivas do material, o estado de tensões também é determinado. 

Os resultados de uma análise por elementos finitos não são completamente exatos, pois 

é um método numérico aproximado, mas a precisão deles aumenta conforme a estrutura for 

detalhada em um maior número de nós e elementos. 

Atualmente, o método é bastante difundido, tanto no meio acadêmico quanto industrial. 

A Figura 2.1 ilustra a malha de um avião caça, feita com elementos em sua maioria triangulares 

e quadrangulares. 

 
Figura 2.1 – Malha de elementos finitos para um avião de caça 

 
Fonte: Singiresu [11] 

 

A formulação do MEF é originada de métodos de aproximação de soluções, como o 

método de Rayleigh-Ritz ( [8] e [10]), que utiliza princípios variacionais, e de Galerkin ( [8] e 

[10]), um método de resíduos ponderados. A formulação será apresentada nos tópicos 

subsequentes. 
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2.1.1 Método de Rayleigh-Ritz 

O método de Rayleigh-Ritz é um método variacional utilizado para encontrar soluções 

aproximadas que descrevem problemas contínuos. No cálculo variacional (ver [12]), busca-se 

a solução exata que minimiza um determinado funcional: 

 

 𝐹 = 𝐹 𝑥, 𝑦(𝑥), 𝑦 (𝑥)  (2.1) 

 

De acordo com o método de Rayleigh-Ritz, substitui-se a função exata procurada 𝑦(𝑥) 

por uma função aproximada 𝑣(𝑥), que é resultado de uma combinação linear de funções 

enumeradas 𝜑 (𝑥), que então é minimizada. As funções 𝜑 (𝑥), chamadas de funções de forma, 

são escolhidas arbitrariamente, e devem ser adequadas de tal forma que a aproximação de 𝑣(𝑥) 

seja a máxima possível. Portanto: 

 

 
𝑣(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝜑 (𝑥) (2.2) 

 

em que 𝑎  são coeficientes, ou parâmetros, a serem encontrados, 𝑛 representa a quantidade de 

funções de forma, que devem individualmente satisfazer as condições de contorno impostas, 

por exemplo: 

 

 𝜑 (𝑥 ) = 𝜑 (𝑥 ) = 0 (2.3) 

 

“Essas funções são contínuas até o grau 𝑚 − 1, sendo 𝑚 a ordem da maior derivada do 

funcional” [10]. 

Ao supor que a função 𝑣(𝑥) minimiza o funcional: 

 

 
𝑌 = 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦 )𝑑𝑥 (2.4) 

 

Pode-se substituir a função 𝑦 por 𝑣 e impor a condição de estacionariedade, para então obter: 
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𝛿𝑌 =

𝜕𝑌
𝜕𝑎

∙ 𝛿𝑎 = 0 (2.5) 

 

Da teoria de cálculo variacional (ver [12]), 𝛿𝑎  são as variações dos coeficientes 𝑎 , ou seja, 

são valores vizinhos aos coeficientes, sendo infinitamente próximos. Estas variações são 

arbitrárias, portanto, o problema da equação (2.5) se torna um sistema de equações lineares da 

forma: 

 

 𝜕𝑌
𝜕𝑎

= 0 (2.6) 

 

Desta forma, através da equação (2.6), os coeficientes 𝑎  são encontrados, e substituídos 

na função 𝑣(𝑥), multiplicando as respectivas funções 𝜑 (𝑥). Quanto maior o valor de n for, ou 

seja, maior o número de funções de forma de 𝑣(𝑥), mais aproximado o resultado será do 

contínuo. De acordo com [10], para que se obtenha uma sequência de soluções convergentes 

para a solução exata, três condições devem ser satisfeitas: 

a) as funções aproximadoras 𝑣(𝑥) devem ser contínuas até uma ordem menor do que a 

maior derivada do integrando; 

b) cada uma das funções 𝜑 (𝑥) devem satisfazer individualmente as condições essenciais 

de contorno; 

c) a seguinte condição for satisfeita: 

 

lim
→

𝑦(𝑥) − 𝑎 𝜑 𝑑𝑥 <  𝜆 

 

Sendo 𝜆 um número tão pequeno que represente uma margem de erro aceitável. 

Pelo menos duas tentativas são necessárias para checar se há convergência da solução 

pelo método, e espera-se que os sucessivos valores de 𝑛 resultem em valores minimizados do 

funcional, o que é chamado de convergência monotônica. 
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2.1.2 Método de Galerkin 

Este método “[...] não requer a existência de um funcional. Ele utiliza diretamente a 

equação diferencial (forma forte) que descreve matematicamente o problema a ser analisado” 

[10].  A ideia principal deste método é utilizar uma ou mais funções aproximadoras, desde que 

satisfaçam as condições de contorno do problema, ao substituí-las em um sistema de equações 

diferenciais, ou uma equação diferencial. 

Por não serem as soluções exatas do problema, as funções aproximadoras, com raras 

exceções, geram resíduos que devem ser ponderados ou minimizados por funções ditas 

ponderadoras, que devem ser ortogonais às funções residuais, de forma que a multiplicação das 

duas resulte em zero. 

Para explicar o método, é suposto um sistema de equações lineares: 

 

 𝐿𝑣 = 𝑟 (2.7) 

 

Sendo 𝐿 um operador linear e v é uma função que satisfaz as condições de contorno. A partir 

disto, adota-se uma função aproximadora �̅�, tal que: 

 

 
�̅�(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝜑 (𝑥) (2.8) 

 

Em que 𝜑 (𝑥), assim como no método de Rayleigh-Ritz, são funções que satisfazem as 

condições de contorno do problema. 

Ao substituir-se 𝑣(𝑥) por �̅�(𝑥), a igualdade da equação (2.8) não será mais verdade, 

gerando assim um erro: 

 

 𝜖 = 𝐿�̅� − 𝑟 (2.9) 

 

A condição de ortogonalidade entre 𝜖 e 𝜑 (𝑥) é utilizada pelo método para encontrar: 

 

 (𝐿�̅� − 𝑟) ∙ 𝜑 (𝑥)𝑑𝑉
 

= 0 (2.10) 
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A partir desta igualdade, um sistema de equações é montado, e os coeficientes ai são 

encontrados, de forma que os resíduos se anulem nas integrações ponderadas, e substituídos 

para encontrar a solução aproximada. Para mais detalhes, ver [13]. 

2.1.3 Formulação do MEF para análise estrutural 

A formulação do MEF pode ser desenvolvida de duas formas: uma mais direta e simples, 

e uma formulação geral e mais abrangente, baseada no princípio dos trabalhos virtuais (ver [7] 

e [8]) e na minimização da energia potencial de um sistema (ver [10] e [14]). 

Segundo [1], a formulação direta é limitada a elementos simples, nos quais as fórmulas 

da mecânica dos materiais fornecem relações entre deslocamentos e esforços aplicados, 

podendo assim gerar a matriz de rigidez destes elementos. Visando o caso mais simples 

possível, considera-se uma barra prismática de comprimento 𝑙, módulo de elasticidade 𝐸, e área 

da seção transversal 𝐴. Esta barra possui dois nós, um em cada extremidade, permitindo apenas 

deslocamentos axiais em cada um. Deslocamentos unitários são aplicados isoladamente em 

cada nó, para que as forças necessárias para causar estes deslocamentos sejam encontradas, 

através da fórmula analítica de alongamento:  

 

 
𝛿 =

𝐹𝑙
𝐴𝐸

 (2.11) 

 

sendo 𝛿 o alongamento e 𝐹 a força aplicada. Considerando 𝛿 igual ao deslocamento aplicado 

em cada nó separadamente, pode-se encontrar as forças igualando 𝛿 a 𝑢  e 𝑢 : 

 

 
𝐹 =

𝐴𝐸𝑢
𝑙

 (2.12) 

 

em que 𝐹  é a força aplicada no nó 𝑖, associada a um deslocamento 𝑢 no nó 𝑗. 

Esta formulação pode ser colocada em forma matricial, utilizando uma convenção de 

sinal que considera forças e deslocamentos positivos na mesma direção: 

 

    𝐹 −𝐹
−𝐹    𝐹

1
1 = 𝐹

𝐹    ∴      
𝐴𝐸

𝑙
   1 −1
−1    1

𝑢
𝑢 = 𝐹

𝐹  (2.13) 
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A equação (2.13) pode ser escrita na forma: 

 

 𝑘𝑢 = 𝑟 (2.14) 

 

Na qual 𝑘 é a rigidez do elemento, 𝑢 são os deslocamentos e 𝑟 os esforços nodais solicitantes.  

Portanto, a matriz de rigidez para um elemento de dois nós, com um grau de liberdade 

por nó, é calculada por: 

 

 𝑘 =
𝐴𝐸

𝑙
   1 −1
−1    1  (2.15) 

  

A formulação geral vem do princípio dos trabalhos virtuais e do cálculo variacional (ver 

[12]), ao minimizar a energia potencial de um sistema. Considera-se a energia potencial de um 

corpo elástico: 

 

 Π = 𝑈 + Ω (2.16) 

 

em que 𝑈 é a energia de deformação do sistema e Ω é a energia externa dos carregamentos. As 

parcelas de energia são calculadas por: 

 

 𝑈 =
1
2

𝜀 𝜎𝑑𝑉
 

 (2.17) 

   

 Ω = − 𝑢 𝑓 𝑑𝑉
 

− 𝑢 𝑓 𝑑𝑆
 

 (2.18) 

 

sendo 𝜀 o campo de deformações do sistema, 𝜎 o campo de tensões, 𝑢 o campo de 

deslocamentos, e 𝑓  e 𝑓  as forças de volume e de superfície aplicadas externamente. A partir 

das equações (2.16) a (2.18), o funcional de energia potencial total fica: 

 

 Π =
1
2

𝜀 𝜎𝑑𝑉
 

− 𝑢 𝑓 𝑑𝑉
 

− 𝑢 𝑓 𝑑𝑆
 

 (2.19) 
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Para a condição de estacionariedade (ver [12]) do funcional ser satisfeita, é necessário 

que a primeira variação da energia potencial seja nula, portanto, para um funcional 𝐹(𝑥, 𝑣, 𝑣’): 

 

 
𝛿𝐹 =

𝜕𝐹
𝜕𝑣

𝛿𝑣 +
𝜕𝐹
𝜕𝑣

𝛿𝑣 + ⋯ +
𝜕𝐹

𝜕𝑣
𝛿𝑣  (2.20) 

 

Aplicando (2.20) em (2.21): 

 

 δΠ = 𝛿𝜀 𝜎𝑑𝑉
 

− 𝛿𝑢 𝑓 𝑑𝑉
 

− 𝛿𝑢 𝑓 𝑑𝑆
 

= 0 (2.21) 

 

ou seja: 

 

 𝛿𝜀 𝜎𝑑𝑉
 

= 𝛿𝑢 𝑓 𝑑𝑉
 

+ 𝛿𝑢 𝑓 𝑑𝑆
 

 (2.22) 

 

Da equação (2.22), observa-se o princípio dos trabalhos virtuais, no qual, segundo Bathe 

[7], o trabalho interno de um sistema está em equilíbrio com o trabalho externo, para quaisquer 

deslocamentos virtuais pequenos impostos. 

Paralelo a isto, a análise por elementos finitos é realizada ao aproximar um domínio 

(que pode ser representado em uma a três dimensões) por um acoplamento de finitos elementos 

discretos, conectados por pontos, chamados de nós. Dentro de cada elemento, os deslocamentos 

são representados por funções interpoladoras dos nós, relacionadas ao sistema de coordenadas 

local. Para cada elemento numerado 𝑚, tem-se: 

 

 𝑢( )(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐻( )(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑈 (2.23) 

 

sendo 𝐻( ) a matriz de interpolação dos deslocamentos, que apresenta as funções de forma dos 

elementos, e 𝑈 o vetor que contém as componentes dos deslocamentos nas direções globais 

(não necessariamente nas direções 𝑥, 𝑦 e 𝑧, podendo ser em outro sistema de coordenadas), 

para todos os nós da estrutura. Apesar de 𝑈 conter os deslocamentos em todos os nós da 

estrutura, para um certo elemento apenas os deslocamentos dele terão influência na distribuição 

de deslocamentos e deformações, segundo Bathe [7]. 

Em seguida, recorre-se às relações entre deslocamentos e deformações: 
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 𝜀 = 𝐿𝑢 (2.24) 

 

em que L é uma matriz de operadores diferenciais, que depende da quantidade de dimensões do 

problema. A partir da equação (2.24), encontra-se: 

 

 𝜀( )(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐵( )(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑈 (2.25) 

 

em que 𝐵( ) é uma matriz que relaciona deslocamentos e deformações, obtida ao diferenciar 

os componentes de 𝐻( ) através da seguinte multiplicação: 

 

 𝐵( ) = 𝐿 𝐻( ) (2.26) 

 

As tensões internas de um elemento são calculadas pela seguinte relação: 

 

 𝜎( ) = 𝐶( )𝜀( ) + 𝜎 ( ) (2.27) 

 

em que 𝐶( ) é a matriz constitutiva do elemento, dependente do seu material, e 𝜎 ( ) o vetor 

com tensões iniciais prescritas, caso existam. 

Assumindo que o MEF associa a influência de todos os elementos do domínio 

discretizado, pode-se afirmar que: 

 

 
Π = Π  (2.28) 

 

em que 𝑘 é o número total de elementos e Π  representa o funcional de energia potencial total 

do elemento 𝑚. Analogicamente, a partir da equação (2.28), pode-se assumir o princípio dos 

trabalhos virtuais aplicado ao domínio, como na equação (2.22), como o somatório do mesmo 

princípio aplicado a elemento discreto 𝑚, o que resulta em: 

 



26 
 

 𝛿𝜀( ) 𝜎( )𝑑𝑉( )
 

( )

= 𝛿𝑢( ) 𝑓 𝑑𝑉( )
 

( )

+ 𝛿𝑢 ( ) 𝑓 𝑑𝑆( )
 

( )
+ 𝛿𝑢 ∙ 𝑅  

(2.29) 

 

em que 𝑅  são cargas concentradas, aplicadas diretamente nos nós, correspondentes ao i-ésimo 

componente do vetor 𝑈. As variações de 𝑢 (deslocamentos) e 𝜀 (deformações), 𝛿𝑢 e 𝛿𝜀, podem 

ser descritas como deslocamentos e deformações virtuais, que, substituindo em (2.29), resultam 

em: 

 

 𝜀(̅ ) 𝜎( )𝑑𝑉( )
 

( )

= 𝑢( ) 𝑓 𝑑𝑉( )
 

( )

+ 𝑢 ( ) 𝑓 𝑑𝑆( )
 

( )
+ 𝑢 ∙ 𝑅  

(2.30) 

 

em que a barra no topo denota que a quantidade é virtual. Além disso, de forma análoga às 

equações (2.23) e (2.25), obtém-se: 

 

 𝑢( )(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐻( )(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑈 (2.31) 

   

 𝜀( )(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐵( )(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑈 (2.32) 

 

Substituindo (2.27), (2.31) e (2.32) em (2.30), encontra-se: 
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𝑈 𝐵( ) 𝐶( )𝐵( )𝑑𝑉( )

 

( )
𝑈

= 𝑈 𝐻( ) 𝑓 𝑑𝑉( )
 

( )

+ 𝐻 ( ) 𝑓 𝑑𝑆( )
 

( )

− 𝐵( ) 𝜎 ( )𝑑𝑉( )
 

( )
+ 𝑅  

(2.33) 

 

em que 𝐻 ( ) são matrizes com funções de interpolação de superfície, obtidas ao substituir as 

coordenadas apropriadas de cada superfície dos elementos nas matrizes de interpolação de 

deslocamento 𝐻( ) e 𝑅  é um vetor de forças concentradas aplicadas nos nós, na direção 𝑖 (0 

<i ≤ n° de graus de liberdade do domínio). Os vetores de deslocamentos nodais são 

independentes do elemento 𝑚, portanto não entram no somatório. 

Simplificando a equação (2.33), obtém-se: 

 

 
𝐵( ) 𝐶( )𝐵( )𝑑𝑉( )

 

( )
𝑈

= 𝐻( ) 𝑓 𝑑𝑉( )
 

( )

+ 𝐻 ( ) 𝑓 𝑑𝑆( )
 

( )

− 𝐵( ) 𝜎 ( )𝑑𝑉( )
 

( )
+ 𝑅  

(2.34) 

 

A partir de (2.34), aplica-se o princípio dos trabalhos virtuais (ou deslocamentos 

virtuais) 𝑖 vezes, ao impor deslocamentos virtuais unitários separadamente para cada 

componente do vetor 𝑈, até encontrar: 

 

 𝐾𝑈 = 𝑅 (2.35) 
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sendo 𝐾 a matriz de rigidez da estrutura, 𝑈 o vetor de deslocamentos nodais, e 𝑅 o vetor de 

cargas externas aplicadas nos nós da estrutura, calculado por: 

 

 𝑅 = 𝑅 + 𝑅 − 𝑅 + 𝑅  (2.36) 

 

em que 𝑅  é o vetor de cargas causadas por forças de volume, 𝑅  por forças de superfície, 𝑅  

por tensões iniciais e 𝑅  é o vetor de forças concentradas aplicadas nos nós, como já definido 

previamente. A partir da equação (2.34) ,estes vetores são calculados, respectivamente, por: 

 

 𝑅 = 𝑅( ) = 𝐻( ) 𝑓 𝑑𝑉( )
 

( )
 (2.37) 

 

 𝑅 = 𝑅( ) = 𝐻 ( ) 𝑓 𝑑𝑆( )
 

( )
 (2.38) 

 

 𝑅 = 𝑅( ) = 𝐵( ) 𝜎 ( )𝑑𝑉( )
 

( )
 (2.39) 

 

A partir de (2.34), a matriz de rigidez também pode ser calculada: 

 

 𝐾 = 𝑘( ) = 𝐵( ) 𝐶( )𝐵( )𝑑𝑉( )
 

( )
 (2.40) 

2.1.4 Geração de malha 

“O método dos elementos finitos é uma poderosa e versátil ferramenta para análise, 

mas sua utilidade é dificultada pela necessidade de gerar uma malha” [15]. O principal motivo 

para a criação de geradores de malha automáticos, é a possibilidade de erros que podem ser 

causados por uma geração manual. “Malha é a discretização de um domínio geométrico em 

pequenas e simples formas [...]” [16]. Segundo Ho-Le [15], muitos geradores produzem malhas 

compostas por triângulos, primeiro criando os nós, para então conectá-los formando os 

elementos triangulares. A principal questão é definir qual seria a triangulação (ver Frey e 
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George [17]) mais eficiente para tal. A Figura 2.2 ilustra a triangulação de um domínio, que 

gerou uma malha. 

 
Figura 2.2 – Triangulação aplicada a um domínio 

 
Fonte: Bern e Plassmann [16] 

A malha anterior utiliza o esquema de triangulação de Delaunay é considerado por um 

certo número de pesquisadores como o mais adequado para a análise por elementos finitos, 

segundo Ho-Le [15]. Este método maximiza a soma dos menores ângulos dos triângulos, 

evitando que elementos “finos” sejam gerados. 

Para geradores de malha que produzem só um tipo de elemento, é possível fazer a 

conversão a outros tipos desejados, por exemplo: quadriláteros e hexaedros convertidos em 

triângulos (vide Figura 2.3a), e triângulos/tetraedros convertidos em quadriláteros/hexaedros 

(vide Figura 2.3b). 

 
Figura 2.3 – (a) Conversão de elementos quadrados e cúbicos em triangulares, e (b) conversão de triângulos e 

tetraedros em quadriláteros e hexaedros. 
a

 

b 

 
Fonte: Ho-Le [15] 
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2.1.4.1 Refinamento de malha 

Ocasionalmente, geradores automáticos de malha podem produzir elementos que não se 

encaixam bem ao domínio, fazendo necessária a aplicação de uma técnica para refinar a malha. 

De acordo com Ho-Le [15], a técnica mais popular para refinamento de malha é a Laplaciana, 

que busca reposicionar cada nó de forma que cada nó interno esteja no centroide do polígono 

formado pelos nós vizinhos conectados. 

2.1.4.2 Densidade e conformidade da malha 

Uma malha precisa suportar as diferenças de tamanho entre os elementos interiores, e a 

maioria dos programas que utilizam o MEF, segundo Ho-Le [15], requerem que as arestas dos 

elementos sejam compartilhadas (com exceção de arestas que estejam na superfície da 

geometria). Malhas formadas por triângulos ou tetraedros podem se adaptar facilmente, visto 

que os triângulos podem ser divididos ao seccionar o maior lado em dois. 

Para malhas quadrilaterais esta tarefa é mais complicada, visto que, quando a malha é 

refinada, alguns elementos são subdivididos enquanto outros permanecem iguais. Este fato 

pode causar uma descontinuidade entre quadriláteros e outros elementos de mais lados. 

Se a não conformidade da malha for permitida, a transição entre malhas mais grosseiras 

e apuradas é simplificada, bem como seu refinamento. Para tornar isto possível, restrições a 

pontos são aplicadas, visando os nós que estão no meio de arestas ou faces. 

2.1.4.3 Classificação de métodos de geração de malha 

Ho-Le [15] classificou métodos de geração de malha, sendo automáticos ou não, em 

quatro categorias. No ano em que estas classificações foram feitas (1988), nem todos os 

métodos haviam sido automatizados, podendo alguns deles já serem automáticos. Para esta 

revisão, apenas métodos relacionados a problemas bidimensionais serão considerados: 

a) Topologia da malha primeiro: A topologia da malha é determinada primeiramente, para 

em seguida determinar as posições dos nós. Assim que a malha for determinada, as 

posições dos nós são calculadas por meio de técnicas, como a Laplaciana e a técnica de 

Herrmann (ver [15]); 
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b) Nós primeiro: Os nós são determinados primeiro, para então serem conectados e 

formarem elementos. Pode ser dividido em dois tipos: decomposição da topologia, em 

que os nós são conectados para formar elementos grosseiros, e então serem refinados, e 

conexão de nós, no qual os nós são gerados para em seguida serem conectados e 

formarem os elementos. 

c) Modelo de malha adaptada: Um modelo de malha é previamente gerado de forma 

separada, e então adaptado ao objeto desejado. Pode ser definido em três abordagens: A 

primeira é baseada em uma grade, que é superposta sobre a silhueta do objeto, e então 

recortada para se adaptar às fronteiras do domínio (Figura 2.4). A segunda é a 

abordagem de elementos mapeados, no qual a malha é uma forma (retangular ou 

triangular) em uma unidade (quadrada ou triangular) no espaço paramétrico. Uma região 

(de quatro ou três lados) é criada para induzir uma malha por meio de uma “função de 

mistura” (ver [15]). O objeto desejado é então dividido em macro elementos, que o 

modelo de malha será mapeado em cada um deles, para gerar a malha final (Figura 2.5). 

A terceira e última é a abordagem de mapeamento conformador. Nela, um polígono 𝑄, 

que possui o mesmo número de vértices da região desejada (representada por um 

polígono 𝑃), é elaborado para prontamente ter sua malha gerada. Um mapeamento 𝐹 de 

𝑄 para 𝑃 é feito baseado na correspondência dos vértices (Figura 2.6). 

d) Nós e elementos criados de forma simultânea: Também chamado de abordagem por 

decomposição da geometria, este método não possui fases em que há desenvolvimento 

isolado de nós ou elementos: ele simplesmente busca as melhores formas de posicionar 

os nós e gerar elementos, de acordo com a geometria do domínio desejado. 

 
Figura 2.4 – Modelo de malha adaptada baseado em grade 

 
Fonte: Ho-Le [15] 
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Figura 2.5 – Modelo de malha adaptada por elementos mapeados 

 
Fonte: Ho-Le [15] 

Figura 2.6 – Modelo de malha adaptada por mapeamento, em que os elementos gerados em Q são agrupados 
gerando P 

 
Fonte: Ho-Le [15] 
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2.2 MÉTODO DOS DOMÍNIOS FICTÍCIOS 

O método dos domínios fictícios (ver [18], [19] e [20]) foi elaborado para resolver 

problemas de Equações Diferenciais Parciais em domínios complexos, sendo uma alternativa 

econômica quando comparada ao MEF. 

Segundo Cerpa et al. [18], o método consiste em simplificar problemas complexos, ao 

expandir seu domínio de forma a gerar um maior e mais simples, no qual o inicial está contido, 

tornando possível a reformulação do problema. Desta forma, aplicando condições de contorno 

específicas em pontos de controle, encontra-se a solução para o domínio expandido, e em 

seguida encontra-se a resolução do problema original a partir da seguinte condição: 

 

 𝑢 (𝑥) → 𝑢(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐷
𝜖 → 0

 (2.41) 

 

no qual 𝑢 (𝑥) representa a função que soluciona o problema no domínio estendido, 𝑢(𝑥) a 

solução do problema no domínio original 𝐷, que está contido no domínio estendido Ω, e 𝜖 é a 

diferença entre as duas soluções, também chamada de erro. 

 
Figura 2.7 – Aplicação do método dos domínios fictícios em um domínio de geometria complexa 

 
Fonte: https://nestorcerpa.com/research/numerical-methods/fictitious-domain-method/ [21] 

 

As figuras Figura 2.7 a Figura 2.10 ilustram um exemplo de aplicação do método dos 

domínios fictícios com a equação de Poisson (ver [22]), e comparação com o MEF, feito por 

Nestor Cerpa em suas pesquisas. No exemplo, a função do campo de deslocamentos ao longo 

do domínio físico (a área em volta do “peixe”) é igual a 100 (adimensional), exceto nas bordas 

interna e externa, nas quais os deslocamentos são 2 e 0, respectivamente. A equação de Poisson 

busca uma função 𝜑 de 𝑈 ⊂ ℝ  em ℝ. Na Figura 2.9 a malha se adapta à fronteira externa (Γ ), 

sendo aplicado o método de fato apenas na fronteira interna (Γ ). Já, no exemplo da Figura 2.10, 
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a malha abrange ambas as fronteiras, criando um domínio estendido que as contém dentro de 

si. Neste exemplo, o domínio estendido tem formato retangular, sendo mais simples que os 

domínios anteriores. 

O método dos domínios fictícios aplicado pelo autor é baseado no multiplicador de 

Lagrange (ver Glowinski et al [20]). 

 
Figura 2.8 – Resultados obtidos no MEF 

 
Fonte: https://nestorcerpa.com/research/numerical-methods/fictitious-domain-method/ [21] 

 

Figura 2.9 – Resultados obtidos pelo método dos domínios fictícios (malha 1) 

 
Fonte: https://nestorcerpa.com/research/numerical-methods/fictitious-domain-method/ [21] 

 

Figura 2.10 – Resultados obtidos pelo método dos domínios fictícios (malha 2) 

 
Fonte: https://nestorcerpa.com/research/numerical-methods/fictitious-domain-method/ [21] 
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2.3 MÉTODO DAS CÉLULAS FINITAS 

O método das células finitas, derivado do MEF com hipóteses do método dos domínios 

fictícios, é uma forma alternativa de realizar cálculos aproximados. Ao incorporar o domínio 

original a um domínio virtual maior e mais simples, este método facilita a geração de uma 

malha mais uniforme por dividir o domínio incorporador em uma grade de elementos regulares. 

Por meio de penalização, a influência de elementos não presentes no domínio original é 

minimizada. Desta forma, o problema de gerar uma malha que satisfaça a geometria do domínio 

original é substituído por um problema de aplicação de condições de contorno propícias. 

2.3.1 Formulação 

A formulação do método é feita de forma semelhante ao MEF, com diferenças que serão 

demonstradas. Considera-se o seguinte problema de aproximação: 

 

 Encontrar 𝑢 ∈ 𝑋 tal que 𝑊 (𝑢, 𝑣) = 𝑊 (𝑢) para qualquer 𝑣 ∈ 𝑌 (2.42) 

 

em que u e v são escalares ou funções vetoriais de uma a três dimensões, segundo Düster et al. 

[23]. Para um problema bidimensional de elasticidade linear, 𝑢 é uma função de deslocamentos, 

que pertence a um campo 𝑋 de deslocamentos admissíveis, 𝑣 é uma função de deslocamentos 

virtuais, pertencentes a um campo 𝑌 de deslocamentos virtuais admissíveis, 𝑊  é o trabalho 

virtual causado por tensões internas e 𝑊  é o trabalho virtual dos esforços externos aplicados. 

A partir de (2.22) e (2.34), o trabalho interno pode ser calculado por: 

 

 𝑊 (𝑢, 𝑣) = [𝐵𝑣] 𝐶[𝐵𝑢]𝑑Ω
 

 (2.43) 

 

sendo Ω o domínio em que a integração é feita. 

 O domínio Ω possui um contorno, denominado 𝜕Ω, composto pelas condições de 

contorno de Dirichlet e Neumann, Γ  e Γ  respectivamente, com Γ ∩ Γ = ∅. 

Consequentemente, pode-se assumir que 𝜕Ω = Γ ∪ Γ . Deslocamentos nulos são assumidos 

ao longo do contorno de Dirichlet. 

O trabalho externo é assumido como: 
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 𝑊 (𝑣) = 𝑣 𝑓 𝑑Ω
 

+ 𝑣 𝑡  𝑑Γ
 

 (2.44) 

 

sendo 𝑓 o vetor de forças de volume ao longo de Ω e 𝑡  o vetor de trações prescritas ao longo 

da fronteira de Neumann (Γ ). Para um problema aplicado a três dimensões, ver Düster et al. 

[24]. 

De acordo com Parvizian et al. [25] um domínio virtual Ω  é então idealizado, com 

fronteira 𝜕Ω , de forma que o domínio original Ω esteja incorporado a ele. A interface entre o 

domínio original e o domínio virtual é definida pelo trecho da fronteira do domínio original que 

não pertence à interseção das fronteiras dos dois domínios. A equação (2.45) e a Figura 2.11 

ilustram este processo. 

 

 Γ = 𝜕Ω\(𝜕Ω ∩ 𝜕Ω ) (2.45) 

 
Figura 2.11 – Domínio original incorporado ao domínio virtual 

 
 Fonte: Parvizian et al. [25] 

 

De acordo com Parvizian et al. [25], os deslocamentos são definidos como: 

 

 
𝑢 = 𝑢 ,                   𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (Ω)

𝑢 , 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (Ω \Ω)
 (2.46) 

 

e, segundo Düster et al. [24], as condições para garantir a continuidade na transição entre os 

domínios é: 
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 𝑒𝑚 Γ : 𝑡 = 𝑡
𝑢 = 𝑢

 (2.47) 

 

sendo 𝑡  as tensões. 

As condições de contorno que dizem respeito a Ω  são, segundo Düster et al. [24]: 

 

 𝑢 = 0 𝑛𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑖𝑐ℎ𝑙𝑒𝑡 (Γ , )
𝑡 = 0 𝑛𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑢𝑚𝑎𝑛𝑛 (Γ , ) (2.48) 

 

sendo que ∂Ω = Γ , ∪ Γ ,  e Γ , ∩ Γ , = ∅. Sendo que a primeira condição de (2.48) é 

necessária para que não haja movimento de corpo rígido (ver Parvizian et al. [25] e Düster et 

al. [24]). 

Analogamente a (2.42), o equilíbrio dos trabalhos interno e externo para o domínio 

virtual, ou estendido, é: 

 

 𝑊 , (𝑢, 𝑣) = 𝑊 , (𝑣) (2.49) 

 

O trabalho interno fica definido por: 

 

 𝑊 , (𝑢, 𝑣) = [𝐵𝑣] 𝐶 [𝐵𝑢]𝑑Ω
 

 (2.50) 

 

onde: 

 

 𝐶 = 𝛼𝐶 (2.51) 

 

representa a relação constitutiva do material para qualquer área do domínio estendido, e: 

 

 𝛼 = 1,0       𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (ϵ Ω)
0       𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝜖 Ω \Ω) (2.52) 

 

Utilizando (2.51) e (2.52) em (2.50), encontra-se: 
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 𝑊 , (𝑢, 𝑣) = [𝐵𝑣] 𝐶[𝐵𝑢]𝑑Ω
 

+ [𝐵𝑣] 𝐶∗[𝐵𝑢]𝑑Ω
 

\
 (2.53) 

 

sendo 𝐶* definido como 𝐶  ∈  Ω \Ω. 

O trabalho externo causado pelas cargas é: 

 

 𝑊 , (𝑣) = 𝑣 𝑓 𝑑Ω
 

+ 𝑣 𝑡  𝑑Γ
 

+ 𝑣 𝑡 𝑑Γ
 

,

 (2.54) 

 

levando em conta as forças de volume (𝑓), as trações prescritas ao longo de Γ  no interior de 

Ω  (𝑡 ) e ao longo de 𝜕Ω  (𝑡). Para satisfazer a segunda condição de (2.48), o último termo de 

(2.54) é nulo. 

A discretização da malha do domínio estendido (ou virtual) ocorre de forma 

independente do domínio original. Uma grade cartesiana de elementos (geralmente 

quadrangulares) é gerada, dividindo o domínio estendido em formas regulares e simples, que 

não obrigatoriamente irão preencher a geometria exata do domínio físico original (Ω), sendo 

muito provavelmente interceptadas pela fronteira 𝜕Ω, segundo Parvizian et al. [25]. A Figura 

2.12 faz a comparação entre malhas do método das células finitas e do MEF, e a Figura 2.13 

ilustra uma grade de células quadradas, de lado ℎ, em um domínio fictício que engloba o 

domínio original. 

 
Figura 2.12 – Comparação de malhas para um mesmo problema: a) Método das células finitas e b) MEF 

  
(a) (b) 

Fonte: Ranjbar et al. [26] 
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Figura 2.13 – Grade de células quadriculares discretizando o domínio estendido 

 
 Fonte: de Prenter et al. [27] 

 

Após a discretização do domínio estendido, um critério deve ser adotado para a 

determinação de quais células terão sua influência minimizada ou não, ou seja, quais células 

serão consideradas como pertencentes ao domínio físico. A Figura 2.14 ilustra um exemplo de 

domínio virtual com áreas em que há presença ou não de material, e nele, α assumindo os 

respectivos valores. 

 
Figura 2.14 – Ilustração do conceito do método das células finitas 

 
Fonte: Düster et al. [23] 

 

Para células que são interceptadas pelas fronteiras do domínio, refinamentos locais 

podem ser utilizados para compensar a descontinuidade. Segundo Joulaian e Düster [28], em 
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espaços 2D, aplica-se o esquema de partição “quadtree”, já em espaços 3D aplica-se o “octree” 

(ver [29]). A Figura 2.15 ilustra o refinamento local em uma borda curvada de um determinado 

domínio, utilizando do esquema “quadtree”. 

 
Figura 2.15 – Esquema quadtree para refinamento local de células cortadas pela borda do domínio  

 
Fonte: Wassermann et al. [30] 

 

Ao dividir todo o domínio estendido em células, pode-se fazer mais uma analogia ao 

MEF, ao se calcular o trabalho interno total do domínio como o somatório dos trabalhos internos 

de cada célula, resultando em: 

 

 
𝑊 , (𝑢, 𝑣) = [𝐵𝑣] 𝐶 [𝐵𝑢]𝑑Ω

 
 (2.55) 

 

Assemelhado ao MEF, a partir de (2.33) - (2.35), (2.40) e (2.55), chega-se à matriz de 

rigidez de uma célula para este método: 

 

 𝑘 = 𝐵 𝐶 𝐵𝑑Ω
 

 (2.56) 

 

que, para um problema em duas dimensões, fica: 

 

 
𝑘 = 𝐵 𝐶 𝐵 ‖𝐽‖ 𝑑𝜉𝑑𝜂 (2.57) 
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sendo ‖𝐽‖ o determinante da matriz jacobiana que mapeia as coordenadas generalizadas 𝜉 

(relativa a 𝑥) e 𝜂 (relativa a 𝑦): 

 

 

𝐽 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑥(𝜉, 𝜂)

𝜕𝜉
𝜕𝑦(𝜉, 𝜂)

𝜕𝜉
𝜕𝑥(𝜉, 𝜂)

𝜕𝜂
𝜕𝑦(𝜉, 𝜂)

𝜕𝜂 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 (2.58) 

 

De forma resumida, a rigidez de cada célula é calculada dependendo de dois parâmetros: 

sua posição no domínio virtual (estendido), podendo pertencer ou não ao domínio físico 

(original), e os seus parâmetros de material, traduzidos na matriz constitutiva. As matrizes que 

relacionam deslocamentos e deformações também são um parâmetro importante no cálculo da 

rigidez da célula, porém, como o método tem como principal fundamento a utilização de uma 

malha regular, com elementos simples, não haverá variação na tipologia dos elementos 

utilizados na integração, diminuindo a influência das funções de forma. 

2.3.2 Condições de contorno 

De acordo com Düster et al. [24], pelo método das células finitas, o problema de gerar 

uma malha suficientemente adaptada a um domínio complexo, como ocorre no MEF, se alterna 

para a aplicação de condições de contorno que são coerentes com o domínio físico. Para a 

aplicação de condições de contorno, métodos de aproximação são recomendados, como 

eliminação, penalidade e o método de Lagrange, ver [31], [32] e [33]. 

2.3.2.1 Condições de contorno de Neumann 

Para aplicar condições de contorno de Neumann no método das células finitas de forma 

homogênea (ver [34]), a determinação de tração nula ao longo da fronteira de Neumann do 

domínio físico pode ser, segundo Parvizian et al. [25], equivalente à hipótese de um material 

com zero rigidez na área “externa” ao domínio físico, ou seja, 𝐶 =  0. Para o caso de condições 

não homogêneas, ainda segundo Parvizian et al. [25], deve-se incluir explicitamente o segundo 

termo da equação (2.54), ou seja, integrando ao longo de 𝛤  como uma curva interior a Ω . A 
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Figura 2.16 ilustra a aplicação de condições de contorno na fronteira de Neumann do domínio 

físico. 

 
Figura 2.16 – Aplicação das condições de contorno de Neumann 

 
Fonte: Düster et al. [24] 

2.3.2.2 Condições de contorno de Dirichlet 

A aplicação das condições de contorno homogêneas de Dirichlet pode ser feita de forma 

aproximada, segundo Düster et al. [24] e Parvizian et al. [25], ao adotar uma “faixa rígida” de 

material na região entre o contorno de Dirichlet do domínio físico Γ , e o contorno de Dirichlet 

do domínio estendido Γ , . Nesta faixa, admite-se uma rigidez superior do material, simulando 

um apoio “infinitamente” rígido. Segundo os experimentos de Parvizian et al. [25], adotar um 

coeficiente 𝛼 = 10, ou seja, admitir que o material da faixa é de uma ordem de magnitude 

superior ao do material do domínio físico, é suficiente para obter resultados razoáveis. Ainda 

segundo Parvizian et al. [25], assumir um suporte rígido desta forma está coerente com o mundo 

real, já que não existe suporte absolutamente rígido. A Figura 2.17 ilustra a aplicação da faixa 

rígida de material como condição de contorno de Dirichlet. 
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Figura 2.17 – Aplicação das condições de contorno de Dirichlet através da “faixa rígida” 

 
Fonte: Düster et al. [24] 

 

Segundo [24], uma extensão natural da “faixa rígida” para condições de contorno não 

homogêneas seria prescrever o deslocamento não-homogêneo na fronteira Γ . 

  



44 
 

2.4 HIPÓTESES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 3-D EM DUAS 

DIMENSÕES 

Nas situações da vida real, todas as tensões e deformações ocorrem no plano 

tridimensional. Para casos específicos, como sólidos nos quais a espessura é muito pequena ou 

muito grande em relação às outras duas dimensões, há a possibilidade de representá-los em 

esquemas bidimensionais sem comprometer o resultado final. Considerando que o foco deste 

trabalho e do algoritmo desenvolvido são problemas bidimensionais, será feita uma revisão 

sobre tais casos a seguir. 

2.4.1 Estado Plano de Deformações 

“O estado plano de deformações acontece quando todas os deslocamentos são paralelos 

a um plano e independentes da distância a este plano” [35]. Usualmente considera-se o plano 

xy, e a direção z representa a espessura. Para este caso, as deformações na direção z são nulas 

(γxz, γyz e εzz). “Este estado ocorre em corpos muito longos na direção z com forma e 

carregamento homogêneo nesta direção” [36]. Algebricamente, o estado plano de deformações 

é definido pelas seguintes hipóteses cinemáticas: 

 

 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦)
𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑤 = 0
 (2.59) 

 

A partir de (2.59), entende-se que: 

 

 𝜀 = 𝛾 = 𝛾 = 0 (2.60) 

 

resultando no tensor de deformações: 

 

 𝜀 𝜀 0
𝜀 𝜀 0
0 0 0

→
𝜀 𝜀
𝜀 𝜀  (2.61) 
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que pode ser representado em duas dimensões. Para um material isotrópico, a matriz 

constitutiva fica: 

 

 

[𝐸] =
𝐸(1 − 𝜈)

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 1

𝜈
1 − 𝜈

0
𝜈

1 − 𝜈
1 0

0 0
1 − 2𝜈

2(1 − 𝜈)⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (2.62) 

 

A Figura 2.18 ilustra um caso de estado plano de deformações.  

 
Figura 2.18 – Estado plano de deformações em um sólido 

 
Fonte: Laakso [37] 

 

2.4.2 Estado Plano de Tensões 

Ao contrário do estado plano de deformações, este caso acontece quando o sólido tem 

uma espessura muito pequena em relação às outras dimensões. Por isso, as tensões na direção 

perpendicular ao plano principal serão praticamente nulas, ou seja: 

 

 𝜀 = 𝛾 = 𝛾 = 0 (2.63) 

 

“Ele realiza-se aproximadamente em chapas esbeltas com carregamento em seu 

próprio plano” [36]. Para um material isotrópico, tem-se a matriz constitutiva: 
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[𝐸] =

𝐸
(1 − 𝜈 )

1 𝜈 0
𝜈 1 0

0 0
1 − 𝜈

2

 (2.64) 

 

A partir da lei de Hooke (ver [1]) e dos vetores de tensão e deformação para um plano 

bidimensional, tem-se os seguintes valores das tensões: 

 𝜎 =
𝐸

(1 − 𝜈 ) (𝜀 + 𝜈𝜀 )

𝜎 =
𝐸

(1 − 𝜈 ) (𝜈𝜀 + 𝜀 )

𝜏 =
𝐸(1 − 𝜈)
2(1 − 𝜈 ) (𝛾 )

 (2.65) 

 

E além destes componentes, tem-se: 

 

 𝜎 = −
𝜈

(1 − 𝜈) (𝜀 + 𝜀 ) (2.66) 

 

A Figura 2.19 ilustra e compara os casos básicos de estado plano de tensão e de 

deformação. 
 

Figura 2.19 – Estado Plano de Tensões (esquerda) e Estado Plano de Deformações (direita) 

 
Fonte: Meyers e Chawla [38] 
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2.4.3 Axissimetria 

O problema de axissimetria ocorre em sólidos de revolução. “Sólidos de revolução são 

materializados ao girar uma área plana em torno de um eixo que pertence ao mesmo plano” 

[8]. Exemplos de sólidos de revolução são o bulbo de uma lâmpada ou um vaso. Ao invés do 

sistema cartesiano de coordenadas, é conveniente utilizar coordenadas cilíndricas em 

geometrias axissimétricas. A Figura 2.20 mostra um elemento finito de sólido de revolução e 

suas tensões atuantes, bem como um corte transversal do sólido no devido sistema de 

coordenadas. 

 
Figura 2.20 – Elemento finito de sólido de revolução 

 
Fonte: Cook [8] 

 

De acordo com Cook [8], quando a geometria, propriedades elásticas, carregamentos e 

condições de contorno são axissimétricos, nada varia na direção θ, e os corpos infinitesimais só 

apresentam os componentes de deslocamento u e w, referentes às direções r e z. Como 

consequência disto, o problema pode ser solucionado matematicamente em duas dimensões. 

Desta forma, uma malha de elementos finitos para um problema de axissimetria é bastante 

semelhante a um problema plano, o que permite que software que fazem análise de elementos 

planos possam resolver problemas de axissimetria a partir de modificações pontuais. Além 

disso, se aproveitando da semelhança entre análise plana e axissimétrica, software normalmente 

utilizam as coordenadas x e y ao invés de r e z para problemas axissimétricos. O fato de resolver 

um problema em 3-D de forma plana gera uma grande economia computacional. 

Diferentemente dos casos anteriores, o caso de axissimetria possui quatro componentes 

não-nulos de tensão e deformação, resultando nos seguintes vetores: 
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{𝜎} =

𝜎
𝜎
𝜎
𝜏

 (2.67) 

 

 
{𝜀} =

𝜀
𝜀
𝜀
𝛾

 (2.68) 

2.4.3.1 Elasticidade Linear 

A lei de Hooke também se aplica neste caso para um material linearmente elástico, 

obtendo-se: 

 

 {𝜎} = [𝐸]{𝜀} + {𝜎 } (2.69) 

 

Considerando apenas as tensões e deformações não-nulas, tem-se: 

 

 𝜎
𝜎
𝜎
𝜏

=

𝐸 𝐸
𝐸 𝐸

𝐸 𝐸
𝐸 𝐸

𝐸 𝐸
𝐸 𝐸

𝐸 𝐸
𝐸 𝐸

𝜀
𝜀
𝜀
𝛾

+ {𝜎 } (2.70) 

 

Em caso de isotropia, a matriz constitutiva do material fica: 

  

 
[𝐸] =

(1 − 𝜈)𝐸
(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)

1 𝑓
𝑓 1

𝑓 0
𝑓 0

𝑓 𝑓
0 0

1 0
0 𝑔

 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑓 =
𝜈

1 − 𝜈
 𝑒 𝑔 =

1 − 2𝜈
2(1 − 𝜈)

 (2.71) 
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3 METODOLOGIA 

Este tópico descreve o funcionamento do programa desenvolvido, desde a entrada de 

dados até a geração de resultados, e sua implementação computacional. Escolheu-se a 

linguagem C++, por sua robustez, alta quantidade de material para estudo, rapidez e ser 

orientada a objetos, para o desenvolvimento do programa. 

3.1 ENTRADA DE DADOS 

A entrada dos dados se dá por um arquivo de texto. A partir de algumas linhas de texto, 

o problema pode ser descrito. A seguir, o formato do arquivo de entrada será apresentado, 

separado em tópicos. 

3.1.1 Definição do domínio físico 

O usuário deve informar quantos pontos definem a geometria do domínio físico, e em 

seguida suas respectivas coordenadas. Esta parte é importante para a geração da malha, e para 

que a mesma seja feita de forma correta, a ordem de inserção deve ser de forma que dois pontos 

em sequência formem uma aresta do domínio geométrico (lembrando sempre que o programa 

só realiza análise bidimensional). 

 
Figura 3.1 – Entrada de dados: definindo a geometria do problema 

 
Fonte: Autor 
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Caso o número de coordenadas introduzidas seja maior que o número de pontos 

informado, o programa irá reportar erro. A Figura 3.1 mostra esta seção do arquivo de entrada. 

 

3.1.2 Definição da malha 

Em seguida, pede-se que o usuário informe dados da grade que forma a malha. Não são 

necessárias muitas informações nesta seção, apenas pede-se o número de partes em que a grade 

será dividida nas direções x e y, e em seguida o nível de refinamento desejado (a quantidade de 

vezes que o quadtree será aplicado em áreas críticas). Na Figura 3.2 pode-se visualizar esta 

seção. 

 
Figura 3.2 – Entrada de dados: definindo o nível de detalhamento da malha 

 
Fonte: Autor 

 

3.1.3 Propriedades mecânicas 

Requisita-se ao usuário o módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (ν), como 

ilustrado na Figura 3.3. 

 
Figura 3.3 – Entrada de dados: propriedades mecânicas 

 
Fonte: Autor 
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3.1.4 Tipo de problema 

O problema precisa ser descrito da melhor forma possível como texto. Para tal, definiu-

se que o usuário precisa informar o tipo de problema (dentre três: axissimetria, estado plano de 

tensões ou de deformações) e o caso (placa retangular com furo, ou um caso geral, para qualquer 

domínio genérico). Além disso, pede-se que o usuário informe o raio do furo da placa (que só 

será lido pelo programa se o usuário definir que será o caso 1) e o axial length (que só é 

necessário para casos de axissimetria). Para estes dois últimos dados, uma interface gráfica 

facilitaria o problema. A Figura 3.4 ilustra esta seção. 

 
Figura 3.4 – Entrada de dados: definindo o problema 

 
Fonte: Autor 

 

3.1.5 Condições de contorno 

A última seção do arquivo será dividida em duas partes para melhor explicação: 

restrições e carregamentos. 

3.1.5.1 Restrições 

Mais uma vez, pela limitação da falta de interface gráfica do programa, se faz necessária 

uma adaptação para que a análise possa ser feita em problemas mais genéricos possíveis. Desta 

forma, o usuário pode aplicar condições de contorno de Dirichlet apenas nos quatro “cantos” 

(superior, inferior, direito e esquerdo). Nos tópicos seguintes este processo de aplicação das 

condições de contorno será detalhado, quando se falar sobre processamento de dados. 

Nesta seção, o usuário primeiramente deve definir o número de restrições, e em seguida 

definir quais cantos serão restringidos e em quais direções (x ou y, ou ambas). Além disso, 
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tentando contornar a falta de interface gráfica, o usuário deve definir o range em que a restrição 

será aplicada, de acordo com a divisão da grade de células (é importante informar que o 

programa reportará erro se o usuário introduzir uma numeração de célula que está acima do 

número de vezes que a grade foi dividida), ou seja, devem ser definidas as células inicial e final 

em que a restrição ocorre, dentro da borda designada. A Figura 3.5 apresenta esta seção, com a 

demonstração ilustrada na Figura 3.6. 

 
Figura 3.5 – Entrada de dados: informando restrições aplicadas no problema 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 3.6 – Exemplo da aplicação de C.C. de Dirichlet 

 
Fonte: Autor 

3.1.5.2 Forças aplicadas 

Por último, o usuário precisa informar as forças aplicadas no corpo. Esta aplicação 

acontece de forma semelhante às restrições, com pequenas diferenças. Incialmente o usuário 
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define o número de carregamentos, em seguida, para cada carregamento, deve-se informar a 

borda em que o mesmo é aplicado, e a quantidade/sentido de carregamento, seguindo 

convenção informada no arquivo de entrada. 

Caso o carregamento não seja uniformemente distribuído (por exemplo: triangular ou 

trapezoidal), o usuário precisa apenas informar os carregamentos inicial e final, bem como quais 

células em que eles estão localizados. As Figura 3.7 e Figura 3.8 ilustram esta parte do arquivo, 

e a Figura 3.9 mostra a aplicação. 

 
Figura 3.7 – Entrada de dados: definindo C.C. de Neummann 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 3.8 – Entrada de dados: definindo o alcance das C.C. de Neummann 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 3.9 – Aplicação das C.C. de Neummann na malha 

 
Fonte: Autor 
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3.2 PROCESSAMENTO DE DADOS 

Nesta seção será descrito o funcionamento do algoritmo após a leitura dos dados do 

arquivo de entrada. O código do algoritmo foi escrito em C++, com lógica de Programação 

Orientada a Objetos (POO). Desta forma, a geometria do domínio, a malha, as células e os nós 

serão classes distintas. 

3.2.1 Geração da malha e refinamento 

Após a leitura do arquivo de entrada, o programa tem basicamente duas lógicas de 

geração de malha: uma para o problema da placa furada, e outra para o problema genérico, no 

qual pode ser introduzida qualquer geometria, desde que seja sem furo interno, e definida por 

retas. 

3.2.1.1 Caso da placa com furo 

Este primeiro caso ocorre de forma mais simples. Após a identificação dos pontos 

máximos e mínimos da geometria, o programa gera a malha na forma do domínio, facilitado 

pelo fato de ser um retângulo. A partir dos dados introduzidos pelo usuário, o programa entra 

em um loop que cria objetos de células e nós, de forma a satisfazer o número de divisões 

determinado. 

Após a criação de células e nós, o programa associa os nós às células, de acordo com 

suas posições na mesma (sudoeste, sudeste, nordeste e noroeste, nesta ordem. Portanto, cada 

objeto da classe Célula possui quatro objetos da classe Nó. Além disso mais cinco objetos da 

classe Nó são criados como ponteiro nulo (são eles supostos nós: norte, sul, leste, oeste e central 

da célula) que só serão utilizados em caso de refinamento. 

Para este caso específico, o refinamento da malha ocorre de forma mais simples e direta, 

já que a única área complicada será o furo. Por esta razão, o algoritmo utiliza o raio do furo 

como referência, e o compara com a distância de cada ponto ao centro da figura (onde está a 

origem). Se a distância do ponto à origem for maior ou igual ao raio, o ponto é considerado 

dentro do domínio físico. 

Apenas as células que que forem cortadas pela fronteira do domínio serão refinadas 

(seguindo o nível de refinamento determinado pelo usuário), e as outras serão ignoradas por 



55 
 

enquanto. As figuras Figura 3.10 – Geração de malha: exemplo de malha para placa com furo 

e Figura 3.11 – Detalhe da geração de malha da placa com furo ilustram a malha refinada de 

uma placa com furo qualquer. Em azul contínuo, células que estão dentro do domínio, e em 

vermelho tracejado, células que estão fora e serão minimizadas. 

 
Figura 3.10 – Geração de malha: exemplo de malha para placa com furo 

 
Fonte:Autor 

 
Figura 3.11 – Detalhe da geração de malha da placa com furo 

 
Fonte:Autor 
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3.2.1.2 Caso geral 

Diferentemente do primeiro, no caso geral só há refinamento da malha após a aplicação 

de condições de contorno, para que as mesmas sejam transmitidas de células-mãe para as 

“filhas” geradas (em caso de condições de contorno aplicadas em células que necessitem 

refinamento). 

Após a leitura do domínio físico, a malha é gerada de forma parecida com o primeiro 

caso, com uma diferença: os limites do domínio estendido gerado vão ser 1,5 vezes maiores 

que os limites máximos e mínimos de x e y, para que o método possa ser aplicado. 

Para a identificação de nós que estão fora do domínio físico (e, consequentemente, 

células), é necessária uma lógica um pouco mais complexa que a do primeiro caso. Necessitou-

se implementar um algoritmo que traça uma linha de cada nó até o “infinito” em um sentido (o 

escolhido foi esquerda-direita). Se a linha cruza um número ímpar de vezes com a fronteira do 

domínio físico, o ponto está localizado dentro do mesmo, e caso contrário, estará fora. O 

algoritmo pode ser encontrado no apêndice. Desta forma, são definidas as células que estão 

dentro do domínio, as que estão fora, e aquelas que são interceptadas pela fronteira. A Figura 

3.12 ilustra um domínio genérico passando por este processo, em que as células dentro do 

domínio estão em azul, as interceptadas pela fronteira estão em verde, e as que estão 

completamente fora são marcadas em vermelho tracejado. 

 
Figura 3.12 – Geração de malha do caso genérico (sem refinamento) 

 
Fonte:Autor 
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Após a aplicação das condições de contorno, que será vista a seguir, é feito o 

refinamento das células, ilustrado nas figuras Figura 3.13 e Figura 3.14. 

 
Figura 3.13 – Geração de malha do caso genérico (com refinamento) 

 
Fonte:Autor 

 

Figura 3.14 – Detalhe: refinamento da malha para caso genérico 

 
Fonte:Autor 
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3.2.2 Condições de contorno 

A aplicação de condições de contorno ocorre em momentos diferentes para cada caso, 

porém, a lógica é a mesma: a partir do arquivo de entrada, o programa entra em loop e guarda 

em cada célula a informação referente a carregamentos ou restrições. Essas informações serão 

utilizadas na geração das matrizes e vetores globais do programa. 

No caso geral, por haver células completamente fora do domínio que sofrem condições 

de contorno, há a necessidade da transferência destas condições de forma adequada para células 

que não serão minimizadas. Este processo será explicado a seguir. 

3.2.2.1 Transferência de condições de contorno entre células 

Antes de aplicar a transferência, o programa realiza uma “varredura” nos quatro cantos 

do domínio estendido. Desta forma, células fora do domínio físico que possuírem condições de 

contorno aplicadas serão identificadas e, seguindo a ordem da varredura, irão transferir estas 

condições para a primeira célula encontrada que estiver dentro do domínio. 
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Figura 3.15 – Varredura do domínio estendido 

  

  
Fonte: autor 

 

A Figura 3.15 ilustra a varredura do domínio, facilitando o entendimento. Nela, além 

das células azuis e vermelhas apresentadas em figuras anteriores, também existem células 

verdes, que são aquelas interceptadas pela fronteira do domínio físico. A barra esverdeada 

percorre o domínio estendido no sentido das setas. Após a aplicação das C.C., o programa busca 

a “próxima” célula verde do domínio estendido, e transfere para ela. A Figura 3.16 ilustra um 

exemplo de C.C. (representadas por retângulos esverdeados) sendo transferidas da direita para 

a esquerda no domínio previamente apresentado. 
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Figura 3.16 – Transferência das C.C. 

 
Fonte: autor 

 

Somente após estas condições de contorno terem sido devidamente transferidas para as 

células marcadas em verde que o refinamento poderá acontecer. 

 

3.2.2.2 Transferência de Condições de Contorno de células-mãe para células-filhas 

Durante o refinamento das células, as células-mãe precisam transmitir para as filhas as 

condições de contorno que foram aplicadas. Foi desenvolvida um método para a classe mesh 

(malha), que tem em si todos os objetos das classes node (nó) e cell (célula) em listas. Assim, 

este método realiza um loop ao longo da lista de células, e identifica quais as que têm C.C. 

aplicadas (este método ocorre dentro do processo de refinamento) e transfere para suas filhas 
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de forma adequada. As figuras Figura 3.17 e Figura 3.18 ilustram o processo de forma simples, 

porém, em um caso real o detalhamento maior aproxima mais de uma aplicação efetiva de C.C. 

 
Figura 3.17 – Transferência de condições de contorno de células-mãe para filhas: antes 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 3.18 – Transferência de condições de contorno de células-mãe para filhas: depois 

 
Fonte: Autor 

3.2.3 Cálculo de matrizes e vetores globais 

Após a definição final da malha, com todas as células e nós contendo as informações 

necessárias, o programa irá montar as matrizes locais de rigidez, baseadas nestas informações. 

Para cada célula, de acordo com suas propriedades, calcula-se os coeficientes da matriz de 
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rigidez local, e minimizam-se aquelas que estão fora do domínio ao multiplicar-se pelo 

coeficiente α. 

Com todas as matrizes locais calculadas, adiciona-se suas devidas contribuições para a 

matriz global. Além disso, adiciona-se as contribuições de forças aplicadas no vetor global de 

cargas. Após a geração da matriz global de rigidez, aplicam-se as condições de contorno, ou 

seja, “travam-se” as linhas e colunas correspondentes a direções restritas no problema. 

Com a matriz e o vetor globais definidos, calcula-se os deslocamentos pelo sistema 

linear, e em seguida tensões e deformações de cada célula e nó. O programa cria objetos 

diferentes para o caso de axissimetria, pois seus vetores de tensão e deformação são maiores 

que os de estado plano de tensões/deformações. Uma função implementada também informa o 

tempo gasto para a execução total do programa. 

Além disso, são gerados arquivos que informam os resultados encontrados para 

plotagem, que será abordada a seguir. 

 

3.3 PÓS-PROCESSAMENTO 

Após os cálculos realizados no programa, a plotagem ajuda a visualizá-los. Para tanto, 

dois algoritmos foram desenvolvidos em Python. O primeiro serve para casos de estado plano 

de tensões ou deformações, e o segundo para axissimetria, pela diferença entre os vetores de 

saída citada anteriormente. 

Chamado de HeatMaps, o programa gera mapas de calor que permitem visualizar os 

resultados gerados pelo programa principal (como deslocamentos, por exemplo). O algoritmo 

lê os arquivos de texto que o programa principal gera, já formatados para tal. Além disso, o 

programa principal desenvolvido gera um “mapa binário” em um arquivo de texto, que ajuda a 

identificar as células que estão dentro ou fora do domínio físico (marcadas com 1 e 0, 

respectivamente). Assim, o plotter consegue entender onde há material, gerando os espaços 

vazios desejados. A Figura 3.19 apresenta uma pequena parte deste mapa. 
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Figura 3.19 – Exemplo do arquivo de texto que informa quais células estão dentro ou fora do domínio 

 
Fonte: Autor 

 

Tendo estas informações, o programa processa os mapas de calor desejados. Exemplos 

destes mapas de calor serão apresentados no próximo capítulo. 

 

 



64 
 

4 RESULTADOS 

Após o desenvolvimento do algoritmo, necessita-se testar sua precisão em problemas de 

análise estrutural. Para tal, alguns problemas foram rodados no algoritmo do MCF, e calculados 

em um software de engenharia que utiliza o MEF para que houvesse a comparação. 

4.1 PLACA COM FURO APOIADA EM DOIS LADOS SUBMETIDA A FORÇA 

DISTRIBUÍDA (SEM REFINAMENTO) 

Como validação da ferramenta que utiliza o método, uma placa quadrada com furo 

interno submetida a forças de tração foi analisada. O material da placa tem como parâmetros: o 

Módulo de Young 𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎 e coeficiente de Poisson 𝜈 = 0,29. A placa está engastada em 

duas bordas, e submetida ao carregamento distribuído de 100.000 𝑁/𝑚 em outra borda. O furo 

interno possui raio de 0,2 metros, e a placa tem 1,0 metro de lado. A Figura 4.1 ilustra o 

problema e a placa. 

 
Figura 4.1 – Placa com furo submetida à tração 

 
Fonte: Autor 
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4.1.1 Exemplo sem furo para validação 

O problema descrito foi calculado na ferramenta desenvolvida e no programa de análise 

estrutural ANSYS, que utiliza o MEF. Antes da validação do método em si, um exemplo da 

mesma placa sem furo foi feito, no qual não há região fora do domínio, para que haja validação 

dos elementos utilizados no programa. 

 
Figura 4.2 – Deslocamentos na direção y da placa sem furo (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 4.3 – Deslocamentos na direção x da placa sem furo (ANSYS) 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 4.4 – Deslocamentos na direção y da placa sem furo (ferramenta). 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 4.5 – Deslocamentos na direção x da placa sem furo (ferramenta) 

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 4.1 – Comparação dos deslocamentos obtidos no ANSYS e na ferramenta desenvolvida. 

 ANSYS Ferramenta 

u máximo (m) 5,3256e-8 5,3243e-8 

v máximo (m) 1,3118e-9 1,3047e-9 
Fonte: Autor 



67 
 

Os resultados apresentam uma diferença (inferior a 1%) entre os valores dos 

deslocamentos calculados, o que pode ser explicado pelos diferentes níveis de refinamento das 

malhas. Com esta informação, pode-se avançar para o problema da placa com furo. 

4.1.2 Placa com furo 

Para o problema da placa com furo, não houve necessidade de grande refinamento da 

malha utilizada no ANSYS, visto que o problema é relativamente simples. As Figura 4.6, Figura 

4.7 e Figura 4.8 ilustram os resultados obtidos quanto aos deslocamentos em 𝑦 e 𝑥, e a tensão 

de von Mises ao longo da placa, respectivamente. Pode-se observar o pico de tensão próximo 

ao furo e em uma região na qual há esforço de tração próximo ao engaste, atingindo um pico 

de 3,45∙105 Pa. Os deslocamentos totais de maior valor foram obtidos na borda que sofre 

solicitação, atingindo um valor máximo de 6,74⋅10-7 m na direção 𝑥, e 4,9⋅10-8 m na direção 𝑦. 

 
Figura 4.6 – Deslocamentos na direção y da placa com furo (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.7 – Deslocamentos na direção x da placa com furo (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 4.8 – Tensão de von Mises ao longo da placa com furo (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 

 

A malha convergida para o MCF pode ser encontrada na Figura 4.9 e seu detalhe na 

Figura 4.10. Nos cálculos realizados na ferramenta, houve convergência de resultados numa 

malha de 80x80 células para os deslocamentos, e 125x125 células para a tensão de von Mises. 

As Figura 4.11, Figura 4.12 e Figura 4.13 ilustram os deslocamentos nas direções 𝑦 e 𝑥, e a 

tensão de von Mises, respectivamente, ao longo da placa. Os deslocamentos na direção 𝑦 

atingem um valor máximo de 5,61∙10-8 m e na direção 𝑥 um valor máximo de 6,93∙10-7𝑚. Para 

que as tensões encontradas convergissem, foi necessário um refinamento maior da malha, 

resultando numa tensão máxima de 3,502∙105𝑃𝑎. 
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Figura 4.9 – Malha da placa quadrada sem refinamento (FCM) 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.10 – Detalhe da malha da placa quadrada 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.11 – Deslocamentos na direção y ao longo da placa com furo (ferramenta) 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 4.12 – Deslocamentos na direção x ao longo da placa com furo (ferramenta) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.13 – Tensão de von Mises ao longo da placa com furo (ferramenta)  

 
Fonte: Autor 

 

A Tabela 4.2 detalha os resultados obtidos em diferentes malhas, ilustrando a 

convergência do método. Para os deslocamentos na direção 𝑥, a convergência ocorreu da malha 

de 40x40 células para a malha de 80x80, e o resultado apresentou uma diferença de 3% para a 

solução obtida por MEF no ANSYS. Para os deslocamentos na direção 𝑦, os resultados 

convergiram rapidamente, com a malha de 40x40 células apresentando diferença menor que 

0,1% para a malha de 80x80, para o deslocamento mínimo, e de 3% para o deslocamento 

máximo. É importante observar que a convergência ocorre alternando entre resultados maiores 

e menores. A tensão máxima de von Mises apresentou uma diferença de 1,4% em relação à 

calculada no ANSYS, porém, sua convergência só ocorreu na malha de 125x125 células. 
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Tabela 4.2 – Resultados obtidos utilizando o método das células finitas em diferentes malhas 

Malha u máximo (m) v mínimo (m) v máximo (m) Tensão von Mises máxima 

(Pa) 

25x25 7,41 ∙ 10  −2,56 ∙ 10  5,77 ∙ 10  2,07 ∙ 10  

40x40 6,98 ∙ 10  −2,285 ∙ 10  5,436 ∙ 10  2,38 ∙ 10  

80x80 6,933 ∙ 10  −2,281 ∙ 10  5,609 ∙ 10  3,02 ∙ 10  

100x100 6,928 ∙ 10  −2,277 ∙ 10  5,423 ∙ 10  3,25 ∙ 10  

125x125 6,956 ∙ 10  −2,303 ∙ 10  5,456 ∙ 10  3,5 ∙ 10  
Fonte: Autor 

 

4.2 PLACA COM FURO SUBMETIDA A TRAÇÃO SIMPLES 

Uma comparação com problema analítico também foi feita, baseada também em um 

problema de placa quadrada perfurada, encontrada em Ugural e Fenster [14], página 127. Neste 

problema, a placa está submetida à tração simples, e a tensão tangencial é calculada por: 

 

 
𝜎 =

𝜎
2

1 +
𝑎
𝑟

− 1 +
3𝑎
𝑟

cos 2𝜃  (4.1) 

 

sendo 𝛼 o raio do furo, 𝑟 a distância entre o ponto desejado e a origem (no caso, o centro do 

furo), 𝜎  é a tensão aplicada e 𝜃 é a posição angular, já que as coordenadas utilizadas são 

polares. A Figura 4.14 ilustra o problema a ser analisado, no qual a chapa é quadrada, de lado 

2 metros, e o furo interno de raio 0,05 metros. A tração aplicada equivale a 100 000 𝑁/𝑚  e 

as propriedades de material foram as mesmas da placa do primeiro exemplo. 
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Figura 4.14 – Problema de placa submetida à tração simples 

 
Fonte: Autor 

 

Para este problema, uma malha em grade de 100x100 células foi utilizada, e a tensão foi 

calculada na borda do furo, variando apenas a posição ao longo da circunferência. A Tabela 4.3 

apresenta os resultados obtidos tanto analiticamente quanto no programa e Figura 4.15 ilustra 

o mapa de calor gerado com os resultados obtidos no programa. 

 
Tabela 4.3 - Tensão de von Mises calculada para o problema de tração simples 

θ σθ (analítico) σθ (programa) 

0 e π -100 000 N/m² -27 255 N/m² 

π/2 e 3π/2 300 000 N/m² 255 775 N/m² 
Fonte: Autor 

 



74 
 

Figura 4.15 – Tensão de von Mises encontrada ao longo da placa pelo programa 

 
Fonte: Autor 

 

De acordo com a solução analítica, a tensão tangencial deve ser igual a 3𝜎  nos limites 

superior e inferior do furo, e valor igual a −𝜎  nos extremos esquerdo e direito. Os resultados 

do programa foram regularmente próximos nos limites inferior e superior, porém não foram 

satisfatórios nos limites esquerdo e direito. Isso se deve ao fato de que o programa atingiu 

utilização limite de memória no refinamento da malha, justificado pela discretização uniforme 

da mesma, em que áreas não importantes receberam o mesmo detalhamento que as mais 

importantes. Este fato gerou matrizes muito grandes, problema que foi contornado após este 

experimento com a implementação de um gerador de malha com refinamento local. Outro 

importante aspecto para a diferença de resultados na tensão é a utilização de elementos apenas 

de primeira ordem, que no caso são elementos quadrados de quatro nós, enquanto o ANSYS 

utilizou elementos de ordem superior. 
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4.3 PLACA COM FURO APOIADA EM DOIS LADOS SUBMETIDA A FORÇA 

DISTRIBUÍDA (COM REFINAMENTO) 

Quando o primeiro exemplo (4.1) foi feito, o algoritmo ainda não realizava refinamento 

local da malha. Após este aprimoramento no algoritmo ser feito, mais uma placa com furo foi 

analisada, com dimensões um pouco diferentes, e um carregamento maior, buscando se 

aproximar de um caso mais real. 

Para este problema, escolheu-se uma placa de 2 metros de lado, mas o furo manteve-se 

com 0,2 metro de raio. Aumentou-se também o carregamento para 10 MPa. A Figura 4.16 

ilustra o problema. 

 
Figura 4.16 – Placa furada 

 
Fonte: Autor 
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Os resultados obtidos no ANSYS serão apresentados a seguir, nas figuras Figura 4.17 à 

Figura 4.19. 

 
Figura 4.17 – Resultados de deslocamento na direção y obtidos no ANSYS 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.18 – Resultados de deslocamento na direção x obtidos no ANSYS 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.19 – Resultados de tensão de von Mises obtidos no ANSYS 

 
Fonte: Autor 

 

Já, no MCF, utilizou-se uma malha de 20x20 células (bem menos que as 125x125 do 

primeiro exemplo), com refinamento nível 4. Os resultados plotados são apresentados a seguir 

e serão comparados com os obtidos no ANSYS na Tabela 4.4. 

 
Figura 4.20 – Deslocamentos na direção y obtidos no algoritmo 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.21 – Deslocamentos na direção x obtidos no algortimo 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.22 – Tensão de von Mises encontrada ao longo da placa (algoritmo) 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 4.4 – Resultados convergidos do problema 4.3 

 u máximo (m) v máximo (m) v mínimo (m) von Mises máximo 

(MPa) 

FCM 0,11 0,005 -0,035 25,0 

ANSYS 0,109 0,0041 -0,038 64,0 
Fonte:  Autor 

 

4.4 ARMADURA DE PRESSÃO DE TUBO FLEXÍVEL 

Esta última validação foi feita após a aprimoração por completo do algoritmo (seguindo 

a meta desejada da pesquisa). Após esta aprimoração, o programa estivera apto para o cálculo 

em domínios genéricos e complexos, além da possibilidade de casos de axissimetria. Como 

inspiração para este problema, foi utilizado o trabalho de Mendonça [39], no qual é feita uma 

análise em três dimensões do efeito de crushing em camadas de um tubo flexível. No presente 

exemplo, o perfil da armadura de pressão foi utilizado, submetido a uma carga de crushing, e 

calculado tanto no algoritmo quanto no ANSYS. Os dados do problema estão listados a seguir 

na Tabela 4.5, bem como uma ilustração na Figura 4.23. 

 
Figura 4.23 – Condições de contorno do problema 3 

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 4.5 – Resumo do problema 3 

Resumo do problema 

Pressão aplicada (MPa) 2,85 

Módulo de Young (GPa) 207 
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Coeficiente de Poisson 0,3 

Raio da armadura de pressão (mm) 67,25 

Profundidade do tubo (m) 400 
Fonte: Autor 

 

Os dados da geometria são apresentados na Figura 4.24 e na Tabela 4.6. 

 
Figura 4.24 – Geometria do perfil da armadura de pressão 

 
Fonte: Mendonça [39] 

 
Tabela 4.6 – Perfil da armadura de pressão 

Medidas 

b1 (mm) 2,87 h1 (mm) 2,5 

b2 (mm) 2,3 h2 (mm) 4,5 

b3 (mm) 5,2 h3(mm) 7,0 

r1 (mm) 1,0 a1 (graus) 99 

r2 (mm) 0,3 a2 (graus) 100 
Fonte: Mendonça [39] 

 

Para compreensão do problema real, serão apresentadas figuras que ilustram o 

posicionamento. Primeiramente, a Figura 4.25 mostra o detalhe do tubo flexível em 3D, e a 

seção transversal é mostrada em seguida, na Figura 4.26. A partir destas figuras, observa-se que 

a carga de crushing (esmagamento) vem da sapata acima.  
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Figura 4.25 – Representação 3D do tubo flexível 

 
Fonte: Mendonça [39] 

 
Figura 4.26 – Seção transversal do tubo flexível 

 
Fonte: Mendonça [39] 

 

 

 

Armadura de pressão 

Sapata 

Camada polimérica 

interna 

Carcaça intertravada 
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4.4.1 Malha do MEF (ANSYS) 

A definição da análise feita no ANSYS resultou em uma malha convergida que é 

descrita na Tabela 4.7 e ilustrada na Figura 4.27. No ANSYS, é necessário definir a posição da 

seção transversal no espaço 3D, o que é ilustrado na Figura 4.28. Algumas mudanças às 

definições padrão foram aplicadas, buscando convergência satisfatória: o tamanho dos 

elementos foi padronizado para 0,15 mm, a qualidade alvo foi definida como 0,1 e o tamanho 

da defeature ficou em 0,05 mm, resultando em uma malha de 4336 elementos e 13439 nós. Em 

comparação com o MCF, foram mais nós e menos elementos. 

 
Tabela 4.7 – Detalhes da malha convergida do ANSYS 

Malha do ANSYS 

Elementos 4336 

Nós 13439 

Ordem dos elementos Quadrática 

Tamanho dos elementos (mm) 0,15 

Tempo de geração da malha (s) 12 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.27 – Malha convergida do ANSYS 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.28 – Posição da seção no espaço 3D 

 
Fonte: Autor 

 

4.4.2 Malha do MCF (algoritmo) 

Já, no algoritmo desenvolvido, a geração de malha foi diferente, ilustrada na Figura 

4.29, com detalhe na Figura 4.30. Nestas ilustrações, células azuis estão dentro e vermelhas 

estão fora do domínio, demarcado na cor verde. A malha convergida do MCF foi encontrada 

de forma relativamente rápida, após apenas dois refinamentos, impulsionados pelo refinamento 

local. Primeiramente, uma malha 50x70 com refinamento local de nível 1 foi utilizada, e as 

duas malhas seguintes apresentaram diferença pequena nos resultados, de forma a considerá-

los suficientemente próximos. Esta malha precisou de 31 segundos para ser gerada, incluindo 

os refinamentos locais. Na Tabela 4.8 os detalhes da malha são apresentados. 

 
Figura 4.29 – Malha do MCF 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.30 – Detalhe da malha 

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 4.8 – Detalhes da malha feita no MCF 

Malha MCF 

Células 7664 

Nós 9173 

Ordem das células Linear 

Dimensões da célula antes do 

refinamento (mm) 
0.21 x 0.502 

Tempo de geração da malha (s) 31 

lx (mm) 10.5 

ly (mm) 35.1606 
Fonte: Autor 

 

4.4.3 Resultados 

Definidas as malhas e propriedades do problema, foi feita a análise por meio de ambos 

os métodos, e mapas de calor foram gerados para seis tipos de resultados: deslocamentos 

(direções 𝑥 e 𝑦), tensões normais (direções 𝑥, 𝑦 e 𝑧) e tensão de cisalhamento (direção 𝑥𝑦). Os 

mapas gerados são apresentados nas figuras a seguir, sendo as figuras 4.24 a 4.29 os resultados 

obtidos no ANSYS, e as figuras 4.30 a 4.35 os resultados obtidos pelo algoritmo. Em seguida, 

os pontos mais importantes dos resultados convergidos serão apresentados na Tabela 4.8. 
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Figura 4.31 – Deslocamentos na direção y (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.32 – Deslocamentos na direção x (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.33 – Tensão circunferencial (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.34 – Tensão axial (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.35 – Tensão de cisalhamento xy (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.36 – Tensão radial (ANSYS) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.37 – Deslocamentos na direção y (FCM) 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.38 – Deslocamentos na direção y (FCM) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.39 – Tensão circunferencial (FCM) 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.40 – Tensão axial (FCM) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 4.41 – Tensão de cisalhamento (FCM) 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.42 – Tensão radial (FCM) 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 4.9 – Resultados convergidos 

Resumo dos resultados convergidos 

 ANSYS FCM Diferença (%) 

Deslocamento x max (mm) 0,000168 0,000182 8,3 

Deslocamento x min (mm) -0,00673 -0,00714 6,1 

Deslocamento y max (mm) 0,001725 0,001807 4,8 

Deslocamento y min (mm) -0,001747 -0,001901 8,8 

Tensão circunferencial max 

(MPa) 
13,099 24,6371 88,1 

Tensão circunferencial min 

(MPa) 
-70,296 -74,0927 5,4 

Tensão de cisalhamento max 

(MPa) 
21,145 24,8614 17,5 

Tensão de cisalhamento min 

(MPa) 
-65,092 -58,0931 10,1 

Tensão radial max (MPa) 37,15 53,725 44,6 

Tensão radial min (MPa) -121,83 -130,617 7,2 

Tensão axial max (MPa) 42,309 51,1752 21 

Tensão axial min (MPa) -112,43 -128,356 14,1 
Fonte: Autor 

 

Observando os resultados, especialmente a Tabela 4.9, algumas diferenças entre os dois 

métodos são encontradas. Primeiramente, o ANSYS gerou uma malha com 4336 elementos e 

13439 nós em 12 segundos, enquanto o MCF demorou 31 segundos para gerar uma malha e 

aplicar o refinamento local, resultando em 7664 elementos (ou células) e 9173 nós. Sem o 

refinamento, as células do MCF eram por volta de 4,3 vezes maiores que os elementos adotados 

no ANSYS. As diferenças no tempo de geração da malha podem ser explicadas por diferenças 

(esperadas) de implementação e da utilização de paralelização no ANSYS, favorecendo sua 

performance, sem contar as varreduras (explicadas anteriormente) que o programa faz para 

checar as células que estão interceptadas pelo domínio e precisam de refinamento. 

Os deslocamentos mostraram uma diferença de no máximo 8,2% entre os dois métodos. 

Enquanto as tensões resultantes não passaram de 17% em diferença, com exceção das tensões 

máximas radial e circunferencial. Esta diferença maior entre as tensões encontradas pode ser 

assunto de mais estudos, mas parece ser causada pela presença de outliers quando o solver 
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calcula a média das tensões de cada nó. Apesar desta diferença em resultados máximos, as 

distribuições de tensões encontradas nos mapas gerados parecem coerentes com aquelas 

encontradas no ANSYS. 

É importante destacar que a solução do ANSYS foi encontrada utilizando elementos 

quadráticos, apesar de serem menos elementos utilizados. Dito isso, o Método das Células 

Finitas se mostra uma importante adição e boa alternativa ao MEF, especialmente nestes casos 

de domínios complicados, mas precisa de mais desenvolvimento. 

A geometria da armadura de pressão não é simples, e, com elementos quase 5 vezes 

maiores, aliados a um refinamento local não tão profundo, o MCF encontrou quase os mesmos 

deslocamentos convergidos que o ANSYS. Dividindo o tempo de geração de malha pela 

quantidade de elementos de cada uma das malhas, obtém-se 247 elementos/segundo no MCF e 

361 elementos/segundo no ANSYS. 
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5 CONCLUSÕES 

O algoritmo desenvolvido apresentou prós e contras em relação ao método dos 

elementos finitos. Primeiramente, é importante pontuar que as diferenças entre os resultados 

seriam esperadas, visto que os métodos não são idênticos e têm suas particularidades. O 

algoritmo que contém o solver foi desenvolvido na linguagem C++, já o visualizador de 

resultados foi desenvolvido na linguagem Python. 

Após a intensa revisão bibliográfica sobre o método das células finitas e o método dos 

elementos finitos, desenvolveu-se o algoritmo. Em um primeiro momento, o solver não tinha 

suporte para refinamento local, restringindo o potencial das análises. Dois exemplos foram 

utilizados neste estágio da pesquisa, sendo duas placas quadradas com furo sendo submetidas 

a diferentes situações. A primeira placa possuía um furo maior, e estava engastada em duas 

faces, já a segunda estava submetida a tração simples (sem restrições). 

O primeiro exemplo (placa engastada) foi comparado com o ANSYS, e nele foram 

calculados os deslocamentos e tensão de von Mises. Como não houve refinamento local, a 

convergência não aconteceu tão rapidamente quanto esperado, apenas no quinto refinamento 

da malha, em uma grade de 125x125 células. Em comparação com o ANSYS, houve diferença 

pequena entre os resultados, não excedendo 6,7%. 

O segundo exemplo, de tração simples, foi comparado com a fórmula analítica para este 

tipo de problema. As limitações de não haver refinamento local influenciaram na proximidade 

do resultado com o esperado (solução analítica), havendo diferença significativa entre os 

resultados. Neste caso, apenas as tensões tangenciais foram calculadas, tendo diferença maior 

em 0 e π. 

No último exemplo, já com o refinamento local, foi analisada a geometria mais 

complexa, com demanda maior de memória e tempo. Os resultados em geral foram satisfatórios, 

e o tempo de geração de malha, visto que houve refinamento local, foi satisfatório. 

A partir destes exemplos, percebe-se que o método das células finitas pode ser uma 

alternativa interessante ao MEF, mas ainda há espaço para mais desenvolvimento. O 

refinamento local já representou um avanço grande para o método, em comparação aos 

primeiros resultados, nos quais houve necessidade de utilização de uma grade muito mais densa 

de células, sendo que a maioria não influenciava no resultado final, mas representava um gasto 

bem maior de memória. Com o refinamento local, foi possível gerar malhas mais eficientes em 

menor tempo, com uma convergência de resultados muito mais rápida, precisando de grades 
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menos densas. Percebe-se também que, para o domínio complexo, a geração de malha ocorreu 

de forma rápida (31 segundos em uma geometria de armadura de pressão), sem comprometer 

os resultados, com exceção da tensão circunferencial máxima, que se excedeu na diferença em 

porcentagem com relação aos outros, o que merece atenção de estudos mais detalhados. 

Para trabalhos futuros, sugere-se a implementação do método em três dimensões, 

análises em problemas com heterogeneidade de materiais ou aplicação do método em 

problemas de contato. No mais, o método pode ser utilizado como uma alternativa ao MEF, 

especialmente em casos de domínios complexos, onde o ganho de tempo é importante.
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ANEXO A – CÓDIGO “MAIN” DO PROGRAMA 

 
#include <iostream> 

using namespace std; 

 

#include <vector> 

#include <fstream> 

#include <iomanip> 

#include <string> 

#include <cmath> 

#include "Domain.h" 

#include "Mesh.h" 

 

const double alpha = 0.0000000001; 

 

 

int main() 

{ 

 time_t start, end; 

 

 time(&start); 

 

 cout << "Welcome to Finite Cell Method Model!" << endl; 

 

 //New line for better reading 

 cout << endl; 

 

 ifstream read_entry; 

 

 string problem_type; 

  

 

 read_entry.open("Entry.txt"); 

 

 //mensagem caso nao haja arquivo entry 

 if (!read_entry) { 

  cerr << "Problem Opening File (Entry.txt)" << endl; 

  return 1; 

 } 

 

 int ndomain; 

 read_entry.ignore(10000,'\n'); 
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 read_entry >> ndomain; 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 

 Domain* dominio = new Domain(ndomain); 

 

 

 for (int i = 0; i < dominio->points; i++) 

 { 

  read_entry >> dominio->polygon[i].x >> dominio->polygon[i].y; 

 } 

 

 

 dominio->set_max_and_min(); 

  

 ofstream problem_info; 

 problem_info.open("Problem Basic Info.txt"); 

 problem_info << "Domain boundaries\n"; 

 problem_info << "Max x\tMin x\tMax y\tMin y"; 

 

 

 problem_info << "\n" << dominio->max_x << '\t' << dominio->min_x << '\t' << dominio->max_y << '\t' << 

dominio->min_y << endl << endl; 

 

 

 int f1, f2; 

 int refine_level; 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry >> f1 >> f2; 

 //reading refinement level 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry >> refine_level; 

 //Reading Young Modulus and poisson ratio 

 double YOUNG, POISSON; 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry >> YOUNG >> POISSON; 

 //reading the type of problem 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 
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 getline(read_entry, problem_type); 

 //reading problem case 

 int problem_case; 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry >> problem_case; 

 Mesh malha1(f1, f2, dominio,refine_level,problem_case); 

 malha1.prob_type = problem_type; 

 

 cout << "Total cells: " << malha1.ncells << endl; 

 cout << "Total nodes: " << malha1.nnodes << endl; 

 cout << "X Max: " << malha1.domain->max_x << "\tY Max: " << malha1.domain->max_y << endl; 

 cout << "X Min: " << malha1.domain->min_x << "\tY Min: "  << malha1.domain->min_y << endl; 

 

 

 //node numbers 

 for (int i = 0; i <= f2; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j <= f1; j++) 

  { 

   Node node; 

   node.SetID(j + ((f1 + 1) * i) + 1); // +1 for nodes to 1 to N 

   node.SetX(1.5*malha1.domain->min_x + (j * malha1.l_a)); 

   node.SetY(1.5*malha1.domain->min_y + (i * malha1.l_b)); 

   malha1.nodes[j + ((f1 + 1) * i)] = node; 

  } 

 } 

 

 cout << "Node numbers DONE" << endl; 

 

 

 problem_info << "Mesh discretization\n"; 

 //Printing Nodes 

 for (int i = 0; i <= f2; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j <= f1; j++) 

  { 

   Node node = malha1.nodes[j + ((f1 + 1) * i)]; 

   problem_info << "Node " << node.GetID() << "\tX: " << node.GetX() << "\tY: " << 

node.GetY() << endl; 

  } 

 } 

 

 cout << "Printing nodes DONE" << endl; 

 

 //associando os nos aos seus respectivos elementos (celulas), e enumerando as celulas 
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 for (int i = 0; i < f2; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j < f1; j++) 

  { 

   Cell cell; 

   cell.id = j + (f1 * i) + 1; // +1 for nodes to 1 to N 

   cell.sw = &malha1.nodes[j + i * (f1 + 1)]; 

   cell.se = &malha1.nodes[j + i * (f1 + 1) + 1]; 

   cell.ne = &malha1.nodes[j + ((i + 1) * (f1 + 1)) + 1]; 

   cell.nw = &malha1.nodes[j + ((i + 1) * (f1 + 1))]; 

   malha1.cells[j + (f1 * i)] = cell;  

  } 

 } 

 

 

 cout << "associando os nos aos seus respectivos elementos (celulas) DONE" << endl; 

  

 ofstream teste; 

 teste.open("teste.txt"); 

 problem_info << endl; 

 //Printing cells 

 for (int i = 0; i < f2; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j < f1; j++) 

  { 

   Cell cell = malha1.cells[j + (f1 * i)]; 

   problem_info << "Cell " << cell.id << "\tSW: " << cell.sw->GetID() << "\tSE: " << cell.se-

>GetID() << "\tNE: " << cell.ne->GetID() << "\tNW: " << cell.nw->GetID() << endl; 

  } 

 } 

 

 cout << "Printing cells DONE" << endl; 

 

 

 double plate_radius; 

 double axial_radius; 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry >> plate_radius; 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry >> axial_radius; 
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 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  malha1.cells[i].a_l = malha1.l_a; 

  malha1.cells[i].b_l = malha1.l_b; 

  malha1.cells[i].a = malha1.l_a/2; 

  malha1.cells[i].b = malha1.l_b/2; 

 } 

 

 cout << "Reading plate radius DONE" << endl; 

 

 

 //reading number of edges restricted 

 int rest_edge_number; 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry >> rest_edge_number; 

 

 cout << "Reading number of restricted edges DONE" << endl; 

 

 //reading the restricted edges 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 for (int i = 0; i < rest_edge_number; i++) 

 { 

  int begin, end; 

  string edge; 

  getline(read_entry, edge); 

  read_entry >> begin >> end; 

  read_entry.ignore(10000, '\n'); 

  if (edge == "LEFT X") 

  { 

   for (int j = begin-1; j < end; j++) 

   { 

    malha1.cells[f1 * (j)].r_l_x = true; 

   } 

  } 

  if (edge == "LEFT Y") 

  { 

   for (int j = begin-1; j < end; j++) 

   { 

    malha1.cells[f1 * (j)].r_l_y = true; 

   } 

  } 

  if (edge == "BOTTOM X") 
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  { 

   for (int j = begin-1; j < end; j++) 

   { 

    malha1.cells[j].r_b_x = true; 

   } 

  } 

  if (edge == "BOTTOM Y") 

  { 

   for (int j = begin-1; j < end; j++) 

   { 

    malha1.cells[j].r_b_y = true; 

   } 

  } 

  if (edge == "RIGHT X") 

  { 

   for (int j = begin-1; j < end; j++) 

   { 

    malha1.cells[f1 * (j + 1) - 1].r_r_x = true; 

   } 

  } 

  if (edge == "RIGHT Y") 

  { 

   for (int j = begin-1; j < end; j++) 

   { 

    malha1.cells[f1 * (j + 1) - 1].r_r_y = true; 

   } 

  } 

  if (edge == "TOP X") 

  { 

   for (int j = begin-1; j < end; j++) 

   { 

    malha1.cells[j + (f1 * (f2 - 1))].r_t_x = true; 

   } 

  } 

  if (edge == "TOP Y") 

  { 

   for (int j = begin-1; j < end; j++) 

   { 

    malha1.cells[j + (f1 * (f2 - 1))].r_t_y = true; 

   } 

  } 

 } 

 

 

 cout << "Reading restricted edges DONE" << endl; 
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 //global loads vector 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry >> malha1.nloads; 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 read_entry.ignore(10000, '\n'); 

 //assigning loads to cells 

 for (size_t i = 0; i < malha1.nloads; i++) 

 { 

  char load_edge; 

  double qi, qj; 

  int ci, cf; 

  read_entry >> load_edge >> qi >> qj >> ci >> cf; 

 

  if (load_edge == 'L') 

  { 

   if (cf > f2) 

   { 

    cerr << "ERROR ON LEFT LOAD (RANGE BIGGER THAN THE MESH 

REACHES)" << endl; 

   } 

 

   for (int j = ci - 1; j < cf; j++) 

   { 

    malha1.cells[f1 * j].l_qi = qi + ((qj - qi) * (j)) / (cf-ci); 

    malha1.cells[f1 * j].l_qj = qi + ((qj - qi) * (j + 1.0)) / (cf-ci); 

    malha1.cells[f1 * j].loadleft = true; 

   } 

  } 

 

  if (load_edge == 'B') 

  { 

   if (cf > f1) 

   { 

    cerr << "ERROR ON BOTTOM LOAD (RANGE BIGGER THAN THE MESH 

REACHES)" << endl; 

   } 

   for (int j = ci - 1; j < cf; j++) 

   { 

    malha1.cells[j].b_qi = qi + ((qj - qi) * (j)) / (cf-ci); 

    malha1.cells[j].b_qj = qi + ((qj - qi) * (j + 1.0)) / (cf-ci); 

    malha1.cells[j].loadbottom = true; 

   } 
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  } 

 

  if (load_edge == 'R') 

  { 

   if (cf > f2) 

   { 

    cerr << "ERROR ON RIGHT LOAD (RANGE BIGGER THAN THE MESH 

REACHES)" << endl; 

   } 

   for (int j = ci - 1; j < cf; j++) 

   { 

    malha1.cells[f1 * (j + 1) - 1].r_qi = (qi + ((qj - qi) * (j)) / (cf-ci)); 

    malha1.cells[f1 * (j + 1) - 1].r_qj = (qi + ((qj - qi) * (j + 1.0)) / (cf-ci)); 

    malha1.cells[f1 * (j + 1) - 1].loadright = true; 

   } 

  } 

 

  if (load_edge == 'T') 

  { 

   if (cf > f1) 

   { 

    cerr << "ERROR ON TOP LOAD (RANGE BIGGER THAN THE MESH 

REACHES)" << endl; 

   } 

   for (int j = ci - 1; j < cf; j++) 

   { 

    malha1.cells[j + (f1 * (f2 - 1))].t_qi = qi + ((qj - qi) * (j)) / (cf-ci); 

    malha1.cells[j + (f1 * (f2 - 1))].t_qj = qi + ((qj - qi) * (j + 1.0)) / (cf-ci); 

    malha1.cells[j + (f1 * (f2 - 1))].loadtop = true; 

   } 

  } 

 } 

 

 cout << "Global loads vector DONE " << problem_case << f1 << f2 << endl; 

 

 if (problem_case == 2) 

 { 

  malha1.transfer_loads_and_restrictions_from_cells_out_of_bounds(f1, f2, *dominio); 

 } 

  

 cout << "Transfer loads DONE" << endl; 

 

 

 malha1.refine_cells(refine_level,problem_case,plate_radius,*dominio); 
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 time(&end); 

 

 cout << "Refine cells DONE" << endl; 

 

  

 problem_info << "\nAFTER REFINEMENT\n"; 

 

 problem_info << endl << "Nuber of nodes: " << malha1.nnodes << endl; 

 

 for (int i = 0; i < malha1.nnodes; i++) 

 { 

  Node node = malha1.nodes[i]; 

  if (node.inside==true) 

  { 

   problem_info << "Node " << node.GetID() << "\tX: " << node.GetX() << "\tY: " << 

node.GetY() << "\tIn" << endl; 

  } 

  else 

   problem_info << "Node " << node.GetID() << "\tX: " << node.GetX() << "\tY: " << 

node.GetY() << "\tOut" << endl; 

 } 

  

 problem_info << endl << "Nuber of cells: " << malha1.ncells << endl; 

 

 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  Cell cell = malha1.cells[i]; 

  problem_info << "Cell " << cell.id << "\tSW: " << cell.sw->GetID() << "\tSE: " << cell.se->GetID() 

<< "\tNE: " << cell.ne->GetID() << "\tNW: " << cell.nw->GetID() << endl; 

 } 

 

 cout << "Writing problem info DONE" << endl; 

 

 //assigning to cells 

 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  malha1.cells[i].young_M = YOUNG; 

  malha1.cells[i].poisson_C = POISSON; 

 } 

 

 cout << "Assigning mechanical properties DONE" << endl; 

 

 //printing cells mechanical properties 

 problem_info << endl << "Cells mechanical and geometric properties\n"; 

 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 
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 { 

  problem_info << "Cell " << malha1.cells[i].id << "\tE: " << malha1.cells[i].young_M << "\tv: " << 

malha1.cells[i].poisson_C << endl << "\ta: " << malha1.cells[i].a_l << "\t\tb: " << malha1.cells[i].b_l << endl; 

 } 

 

 cout << "Printing mechanical properties DONE" << endl; 

 

 //constructing local stiffness matrixes 

 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  double E = malha1.cells[i].young_M; 

  double v = malha1.cells[i].poisson_C; 

  double a = malha1.cells[i].a; 

  double b = malha1.cells[i].b; 

  if (problem_type=="AXISYMMETRIC") 

  { 

   Cell cell(E, v, a, b, axial_radius); 

   malha1.cells[i].klocalAXISYMMETRIC = cell.klocalAXISYMMETRIC; 

   malha1.cells[i].ConstitutiveAXISYMMETRIC = cell.ConstitutiveAXISYMMETRIC; 

   malha1.cells[i].BmatrixSW_AXISYMMETRIC = cell.BmatrixSW_AXISYMMETRIC; 

   malha1.cells[i].BmatrixSE_AXISYMMETRIC = cell.BmatrixSE_AXISYMMETRIC; 

   malha1.cells[i].BmatrixNE_AXISYMMETRIC = cell.BmatrixNE_AXISYMMETRIC; 

   malha1.cells[i].BmatrixNW_AXISYMMETRIC = cell.BmatrixNW_AXISYMMETRIC; 

  } 

  else  

  { 

   Cell cell(E, v, a, b); //calling constructor for stiffness matrixes 

   malha1.cells[i].klocalPLANESTRAIN = cell.klocalPLANESTRAIN; 

   malha1.cells[i].klocalPLANESTRESS = cell.klocalPLANESTRESS; 

   malha1.cells[i].BmatrixSW = cell.BmatrixSW; 

   malha1.cells[i].BmatrixSE = cell.BmatrixSE; 

   malha1.cells[i].BmatrixNE = cell.BmatrixNE; 

   malha1.cells[i].BmatrixNW = cell.BmatrixNW; 

 

   if (malha1.prob_type == "PLANE STRESS") 

   { 

    malha1.cells[i].Constitutive = cell.ConstitutivePLANESTRESS; 

   } 

   if (malha1.prob_type == "PLANE STRAIN") 

   { 

    malha1.cells[i].Constitutive = cell.ConstitutivePLANESTRAIN; 

   } 

  } 

 } 
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 cout << "Constructing local stiffness DONE" << endl; 

 

 if (problem_case==1) 

 { 

  for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

  { 

   malha1.check_cellCASE1(malha1.cells[i], plate_radius); 

  } 

 } 

 

 if (problem_case == 2) 

 { 

  for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

  { 

   malha1.check_cellCASE2(malha1.cells[i], *dominio); 

  } 

 }  

  

 cout << "Checking case DONE" << endl; 

 

 //minimizing cells outside of the domain  

 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  malha1.minimize_local_matrixes(malha1.cells[i]); 

 } 

  

 cout << "Minimizing cells DONE" << endl; 

 

 //writing cells local matrixes to a text file 

 ofstream cells_local_matrix; 

 cells_local_matrix.open("Cells Local Stiffness Matrixes.txt"); 

 if (malha1.prob_type=="PLANE STRESS") 

 { 

  cells_local_matrix << "Local Stiffness Matrixes for Plane Stress Problem" << endl; 

  for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

  { 

   cells_local_matrix << "\nCell: " << malha1.cells[i].id << "\n" << 

malha1.cells[i].klocalPLANESTRESS << endl; 

  } 

 } 

 if (malha1.prob_type == "PLANE STRAIN") 

 { 

  cells_local_matrix << "Local Stiffness Matrixes for Plane Strain Problem" << endl; 

  for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

  { 
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   cells_local_matrix << "\nCell: " << malha1.cells[i].id << "\n" << 

malha1.cells[i].klocalPLANESTRAIN << endl; 

  } 

 } 

 if (malha1.prob_type == "AXISYMMETRIC") 

 { 

  cells_local_matrix << "Local Stiffness Matrixes for Axisymmetric Problem" << endl; 

  for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

  { 

   cells_local_matrix << "\nCell: " << malha1.cells[i].id << "\n" << 

malha1.cells[i].klocalAXISYMMETRIC << endl; 

  } 

 } 

  

 cout << "Printing cells stiffness DONE" << endl; 

 

 //allocating global stiffness matrix 

 malha1.allocateK(); 

 malha1.allocateQ(); 

 cout << "\nglobal matrix size: " << malha1.kglobal.size() << "\nrows: " << malha1.kglobal.rows() << "\ncols: 

" << malha1.kglobal.cols() << endl; 

 

 cout << "Allocating global matrix and vector DONE" << endl; 

  

 //adding cell contribuitions to the global matrix 

 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  malha1.add_local_stiffness_to_global(malha1.cells[i]); 

 } 

 

 cout << "Adding contribuitions to global matrix DONE" << endl; 

 

  

 

 

 

  

 std::cout << "\nGlobal sparse matrix size: " << malha1.kglobal.size() << "\nrows: " << malha1.kglobal.rows() 

<< "\ncols: " << malha1.kglobal.cols() << "\nnon zeros: " << malha1.kglobal.nonZeros() << endl << endl; 

 

  

  

 

 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 
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  Cell c = malha1.cells[i]; 

  if (c.out_of_bounds==false) 

  { 

   malha1.add_loads_to_globalvector(c); 

  } 

 } 

  

 cout << "Adding contribuitions to global vector DONE" << endl; 

 

 //applying BC to global matrix and vector 

 for (int i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  Cell c = malha1.cells[i]; 

  malha1.apply_BC_to_global_stiffness_matrix_and_globalloads(c); 

 } 

 

 cout << "Applying BC to global matrix DONE" << endl; 

 

 malha1.remove_zeros(malha1.kglobal,malha1.qglobal); 

 

 cout << "Removing zeros from global matrix DONE" << endl; 

 

 

 ofstream print_globalK; 

 print_globalK.open("Global Stiffness Matrix.txt"); 

 print_globalK << "After BC: \n" << malha1.kglobal << endl; 

 

 std::cout <<"AFTER APPLYING BC" << "\nglobal sparse matrix size: " << malha1.kglobal.size() << "\nrows: 

" << malha1.kglobal.rows() << "\ncols: " << malha1.kglobal.cols() << "\nnon zeros: " << malha1.kglobal.nonZeros() << endl 

<< endl; 

 

 ofstream print_globalQ; 

 print_globalQ.open("Global Loads Vector.txt"); 

 print_globalQ << malha1.qglobal << endl; 

 

 //calculating displacements 

 malha1.calculate_displacements(); 

 

 teste << malha1.displacements; 

 

 //allocating displacements 

 for (size_t i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  malha1.allocatedisplacements(malha1.cells[i]); 

 } 
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 //calculating strains and stresses 

 malha1.calculate_strains_stress(); 

 

 

  

 

 double duration = double(end - start); 

 

 

 ofstream plot_d; 

 plot_d.open("DISPLACEMENT PLOTTING.txt"); 

 

 ofstream plot_strains; 

 plot_strains.open("STRAINS PLOTTING.txt"); 

 

 ofstream plot_vonMises; 

 plot_vonMises.open("von Mises PLOTTING.txt"); 

 

 ofstream plot_stress_axi; 

 plot_stress_axi.open("STRESS PLOTTING.txt"); 

 

 ofstream plot_strains_axi; 

 plot_strains_axi.open("STRAINS PLOTTING (AXISYMMETRIC).txt"); 

 

 for (size_t i = 0; i < malha1.nnodes; i++) 

 { 

  Point p; 

  p.x = round(malha1.nodes[i].GetX()*100000)/100000; 

  p.y = round(malha1.nodes[i].GetY()*100000)/100000; 

  if (insidedomain(dominio->polygon, ndomain, p) == true) 

  { 

   plot_d << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" << 

malha1.displacements[i] << "\t" << malha1.displacements[i + malha1.nnodes] << endl; 

   if (problem_type=="AXISYMMETRIC") 

   { 

    plot_strains_axi << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" 

<< malha1.nodes[i].nodestrainAXI(0) << "\t" << malha1.nodes[i].nodestrainAXI(1) << "\t" << 

malha1.nodes[i].nodestrainAXI(2) << "\t" << malha1.nodes[i].nodestrainAXI(3) << endl; 

    plot_stress_axi << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" 

<< malha1.nodes[i].nodestressAXI(0) << "\t" << malha1.nodes[i].nodestressAXI(1) << "\t" << 

malha1.nodes[i].nodestressAXI(2) << "\t" << malha1.nodes[i].nodestressAXI(3) << endl; 

   } 

   else 

   { 
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    plot_strains << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" << 

malha1.nodes[i].nodestrain(0) << "\t" << malha1.nodes[i].nodestrain(1) << "\t" << malha1.nodes[i].nodestrain(2) << endl; 

    plot_vonMises << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" 

<< malha1.nodes[i].GetvonMises() << endl; 

   } 

  } 

  if (insidedomain(dominio->polygon, ndomain, p) == false) 

  { 

   plot_d << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" << "None" << 

"\t" << "None" << endl; 

   if (problem_type=="AXISYMMETRIC") 

   { 

    plot_strains_axi << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" 

<< "None" << "\t" << "None" << "\t" << "None" << "\t" << "None" << endl; 

    plot_stress_axi << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" 

<< "None" << "\t" << "None" << "\t" << "None" << "\t" << "None" << endl; 

   } 

   else 

   { 

    plot_strains << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" << 

"None" << "\t" << "None" << "\t" << "None" << endl; 

    plot_vonMises << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << "\t" 

<< "None" << endl; 

   } 

  } 

 } 

 

 plot_d.close(); 

 

 plot_strains.close(); 

 

 plot_vonMises.close(); 

 

 plot_stress_axi.close(); 

 

 plot_strains_axi.close(); 

 

 

 ofstream plot_mesh; 

 plot_mesh.open("MESH PLOTTING 1.txt"); 

 for (size_t i = 0; i < malha1.ncells; i++) 

 { 

  if (malha1.cells[i].out_of_bounds == true) 

  { 
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   plot_mesh << malha1.cells[i].sw->GetID() - 1 << "\t" << malha1.cells[i].se->GetID() - 1 << 

"\t" << malha1.cells[i].ne->GetID() - 1 << "\t" << malha1.cells[i].nw->GetID() - 1 << "\t" << "Out" << endl; 

  } 

 

  if (malha1.cells[i].out_of_bounds == false) 

  { 

   plot_mesh << malha1.cells[i].sw->GetID() - 1 << "\t" << malha1.cells[i].se->GetID() - 1 << 

"\t" << malha1.cells[i].ne->GetID() - 1 << "\t" << malha1.cells[i].nw->GetID() - 1 << "\t" << "In" << endl; 

  } 

 } 

 plot_mesh.close(); 

  

 ofstream plot_mesh_2; 

 plot_mesh_2.open("MESH PLOTTING 2.txt"); 

 for (size_t i = 0; i < malha1.nnodes; i++) 

 {  

  plot_mesh_2 << malha1.nodes[i].GetX() << "\t" << malha1.nodes[i].GetY() << endl; 

 } 

 plot_mesh_2.close(); 

 

 ofstream inout; 

 inout.open("IN-OUT.txt"); 

 int colsx = f1 * pow(2, refine_level) + 1; 

 int linesy = f2 * pow(2, refine_level) + 1; 

 Point** in_out = new Point*[linesy]; 

 

 for (int i = 0; i < linesy; i++) 

 { 

  in_out[i] = new Point[colsx]; 

 } 

 

  

  

 

 if (problem_case==2) 

 { 

  double dx = (1.5 * (malha1.domain->max_x - malha1.domain->min_x)) / (colsx - 1.0); 

  double dy = (1.5 * (malha1.domain->max_y - malha1.domain->min_y)) / (linesy - 1.0); 

 

 

  for (int i = 0; i < linesy; i++) 

  { 

   for (int j = 0; j < colsx; j++) 

   { 

    in_out[i][j].x = 1.5 * malha1.domain->min_x + j * dx; 
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    in_out[i][j].y = 1.5 * malha1.domain->min_y + i * dy; 

   } 

  } 

 

  for (int i = 0; i < linesy; i++) 

  { 

   for (int j = 0; j < colsx; j++) 

   { 

    cout << "------------Checking line " << i << " col " << j << "------------" << endl; 

    if (insidedomain(dominio->polygon, ndomain, in_out[i][j]) == true) 

    { 

     inout << "1 "; 

    } 

    if (insidedomain(dominio->polygon, ndomain, in_out[i][j]) == false) 

    { 

     inout << "0 "; 

    } 

   } 

   inout << endl; 

  } 

 

 }else 

 { 

  double dx = (malha1.domain->max_x - malha1.domain->min_x) / (colsx - 1.0); 

  double dy = (malha1.domain->max_y - malha1.domain->min_y) / (linesy - 1.0); 

 

  for (int i = 0; i < linesy; i++) 

  { 

   for (int j = 0; j < colsx; j++) 

   { 

    in_out[i][j].x = malha1.domain->min_x + j * dx; 

    in_out[i][j].y = malha1.domain->min_y + i * dy; 

   } 

  } 

 

  for (int i = 0; i < linesy; i++) 

  { 

   for (int j = 0; j < colsx; j++) 

   { 

    Node n1(in_out[i][j].x, in_out[i][j].y); 

    cout << "------------Checking line " << i << " col " << j << "------------" << endl; 

    if (n1.check_node_case_one(plate_radius)==true) 

    { 

     inout << "1 "; 

    } 
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    else 

     inout << "0 "; 

   } 

   inout << endl; 

  } 

 } 

  

 

 ofstream time_elem_nodes; 

 

 time_elem_nodes.open("Cells, nodes & time.txt"); 

 

 std::cout << "Elements: " << malha1.ncells << "\tNodes: " << malha1.nnodes << endl; 

 time_elem_nodes << "Elements: " << malha1.ncells << "\tNodes: " << malha1.nnodes << endl; 

 

 std::cout << "Calculations done in " << duration << " sec! Check results in the file" << endl; 

 time_elem_nodes << "Calculations done in " << duration << " sec! Check results in the file" << endl; 

 

 time_elem_nodes.close(); 

 inout.close(); 

 print_globalK.close(); 

 print_globalQ.close(); 

 cells_local_matrix.close(); 

 problem_info.close(); 

 

 return 0; 

} 

 

 

 

 

 


