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RESUMEN 

As formulasoes variacionais que caracterizam a Análise Limite sáo apresentadas em tres 
versóes: Estática, Cinemática e Mista. SZo propostas discretizacóes pelo MEF para cada uma 
das formulasoes, reduzindo o problema de Análise Limite a um problema de Programacáo 
Linear. Uma placa com entalhe tracionada é mostrada como aplicacáo. 

SUMMARY 

The variational formulations for Limit Analysis are presented in three versions: Static, 
Kinematic and Mixed. For each one of these principies it is proposed a finite element 
discretization to reduce the Limit Analysis to a Linear Programming Problem. 

A notched strip under traction is considerad as an application. 

Este trabalho t em por objetivo apresentar as formulacóes variacionais que 
caracterizam o problema de Análise Limite, assim como apresentar sua resolucáo 
através do  Método dos Elementos Finitos e técnicas de Programacáo Matemática. 

Tres formulacóes seráo particularmente exploradas, sendo que em todas elas será 
abordado o problema de estruturas sujeitas a carregamento externo e velocidades 
prescritas homogeneas. 

Na "formulacáo estática", o problema consiste n a  maximizacáo de um funcional 
linear definido num conjunto caracterizado por restricoes nao lineares n a  variável do 
problema: campo de tensóes equilibradas com o carregamento de colapso. 

Na segunda formulacáo variacional, chamada"formulacáo cinemática9', o problema 
consiste n a  minimizacáo de um funcional generalmente nao linear, definido e m  un  
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conjunto caracterizado por restricóes lineares nas variáveis do problema: campo de 
velocidades e taxa de deformacáo. 

A "formulacáo mista"correponde a um problema do tipo min-max e restricóes 
geralrnente náo-lineares. 

A obtenc50 de solucóes aproximadas dos problemas anteriores é feita através do 
Método dos Elementos Finitos e linearizacáo das restricóes. Com estas aproximacóes, 
as formulacóes variacionais sáo reduzidas a problemas de Programacáo Linear. 

Em particular, apresenta-se no trabalho o desenvolvimento de alguns elementos 
finitos para as formulacóes cinemática, estática e rnista. Ao final, é discutida uma 
aplicas50 numérica em um problema de estado plano de tensáo. 

O problema de análise limite consiste na determinacáo da carga que provocará em 
um corpo o fenomeno do colapso plástico incipiente. 

O fenomeno do colapso plástico incipiente se caracteriza pelo desenvolvimento de 
taxas de deformacóes a carregamento constante. Estas deformacóes estáo associadas a 
um campo de tensóes estática e plasticamente admissíveis e sáo puramente plásticas. 

A definicáo da cinemática, do equilíbrio e da lei de escoamento, permite a 
caracterizacáo do problema de análise limite através de princípios de ótimo. 

Cinemática e equilíbrio 

Seja um volume material B, de contorno regular F. Considerando a hipótese de 
pequenas deformacóes, as condicóes cinemáticas e de equilíbrio seráo estabelecidas em 
relacáo a configuracáo de referencia. 

Na parte de contorno r, estáo prescriptas velocidades nulas. 
Um campo de velocidades é dito cinematicamente admissível se pertence ao 

conjunto V, definido por: 

onde U é o espaco de velocidades suficientemente regulares. 
A cinemática das deformacóes é descrita pelo campo de taxas de deformacóes D, 

que é compatível se está relacionado a um campo de velocidades u, cinematicamente 
admissível, ou seja: 

onde D é o operador linear de deformacóes e W é o espaco de taxas de deformacóes 
suficientemente regulares. 

Um campo de tensóes T está em equilíbrio com o carregarnento externo se pertence 
ao conjunto S, definido por: 



onde: 

W' é o espaco dual de W 

T é o tensor de Cauchy, b as forcas de corpo atuntas em B e a as forcas de superfície 
atuantes no contorno J?,(r, = I' - r,). 

Relasoes constitutivas 

O comportamento de materiais elásticos idealmente plásticos é descrito pelas 
relacóes: 

A funcáo de escoamento f ,  que define o critério de plastificacáo (2)) é vetorial e 
cada urna de suas componentes representa um modo de escoamento. Dessa forma, a 
desigualdade (2) deve ser entendida componente a componente. O vetor de parhet ros  
de escoamento tem um número de componentes igual ao número de modos de 
escoamento de f .  

Em (3 é definida a lei de escoamento, que estabelece que a-taxa de deformacáo 
plástica DA 6 proporcional ao gradiente da fungáo de escoamento (fT). 

A relacáo de complementaridade (4) impóe a condicáo de deformacáo plástica nula 
para os modos inativos de f ( f j  < 0). 

Em muitos problemas a funcáo de escoamento f ,  conveniente, é seccionalmente 
linear. 

Neste caso, o gradiente da funcáo é igual a matriz constante N, cujas colunas sáo 
os vetores normais a cada modo de escoamento. As componentes do vetor R sáo as 
disthcias dos modos A origem. 

Caracterizacáo do problema de análise limite 

No corpo onde se processa o colapso plástico atua &n campo de tensóes T,  estática 
e plasticamente admissível, ou seja: 
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e associado a um campo de velocidades v cinematicamente admissível, conhecido como 
mecanismo de colapso, que produz um campo de taxas de deformacóes puramente 
plástico, isto é: 

Para um corpo sujeito a um programa de cargas proporcionais a uma distribuicáo 
de referencia E e a restricóes de velocidades hornogeneas, o problema de análise limite 
se reduz ao cálculo de um fator crítico á, tal que: 

/B T - VwdB = á¿(w) Vw E V (T está equilibrado com a carga externa) 

T E  IP (T é plasticamente admissível) 

VV = fTi (v é uma velocidade puramente plástica (8) 

i 2 0  L f = 0  associada a T.) 

Formulasáo variacional 

Os princípios variacionais que norteiam a análise limite para cargas proporcionais 
seráo apresentados nas suas versóes estática, cinemática e mista1. 

Formulacáo estática 

Na formulacáo estática, a carga de colapso á ¿ é obtida pela solucáo do problema 
de otimizacáo: 

á = supa 
T E S , f l P  

a , ~  1 a E R  

onde S, é definida pela Eq (1) com L(v) = a¿(v); isto é, encontrar o maior dos valores 
a, á, para o qual existe um campo de tensóes T plasticamente admissível, e equilibrado 
com áL(v). 

As condicóes de ótimo desse problema sáo: 

em todo B { f (T) O. 
2)v-fTX=O i>= f . i = o  

Esta condicóes de ótimo sáo as condicóes impostas sobre o campo de tensóes, 
deformacóes e velocidades no colapso, conforme definido em (8). Portanto, a resolucáo 
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do problema (9).permite o conhecimento do parametro crítico & e do campo de tensoes 
atuante no corpo, nesta situacáo. 

Formulaciio Mista 

Introduzindo no problema estático (9) a restricáo de equilíbrio como termo de 
penalizaeáo exata no funcional a maximizarl, obtem-se a formulacáo mista do problema 
de análise Limite: 

que é equivalente a: 

Formulaciio cinemática 

A formulacáo (12) é equivalente a: 

x(v) = SUP inI (T Dv - f (T) i )dB 
AE ,, 1 T X B  I T E W '  

onde A ={;\li 2 O em B) 

A condicáo necessária para a solucáo desse problema é Dv = fTi em B. 
Com esta condicáo e a consideracáo de urna funcáo de escoamento seccionalmente 

linear, como a definida em ( 5 ) ,  o problema cinemático se reduz a: 

Ou seja, c5 e o mínimo da potencia dissipada, associada ao campo de velocidades v 
puramente plática. 

Análise limite como um problema de programacáo linear 

As formulacoes variacionais do problema de análise limite, apresentados na secáo 
anterior, sáo problemas de otimizacáo de funcionais. A versáo discreta e linear desses 
problemas resulta de urna redefinicáo do campo de funcóes, aproximados por campos 
definidos em,espacos de dimensáo finita, da suposicáo de funcoes de escoamento 
seccionalmente lineares e de relaxacáo nas restricoes. 

Para a formulacáo estática (9) o campo de tensoes será aproximado por funcoes 
que garantam o equilíbrio em todo corpo. Na formulacáo cinemática (14) os campos 
de velocidades e de parhetros de escoamento seráo aproximados por funcoes que 



respeitem as condicoes de compatibilidade cinemática. Se as versoes discretas destes 
problemas forem entendidas como aproximacóes do problema real, a versáo estática 
fornece um limite inferior e a cinemática um limite superior para a carga de colapso 
real. 

Para as formulacoes mistas (11) e (12) os campos aproximados de tensáo e 
velocidades sáo acoplados através da funcáo dissipacáo interna. Neste modelo as 
condicoes de equilibrio e cinemática sáo relaxadas. 

Modelo estático 

A formulacáo estática (9) consiste na maximizacáo de uma funcáo linear sujeita 
a restricoes náo lineares. Uma interpolacáo de tensóes obtida a través do método dos 
elementos finitos fornece a aproximacáo T do campo de tensoes, descrita, no elemento 
i, por: 

onde $T é operador de interpolacáo, T;(x) representa a percela referente as forcas de 
corpo, e Ti o vetor que reune os parimetros de interpolacáo. 

A funcáo de interpolacáo $T e o termo T;(x) sáo escolhidos de forma que um 
conjunto finito de restricoes sejam suficientes para impor o equilibrio do campo de 
tensoes aproximado. Isto implica na existencia de um conjunto finito de campos de 
velocidade virtual que pode ser utilizado como domínio restrito de funcóes de teste 
no princípio de potencias virtuais para impor o equilíbrio exato da classe de tensoes 
considerada. 

Desta forma, para a discretizacáo do equilibrio utilizam-se as velocidades virtuais 
descritas no elemento i, por: 

onde as colunas de $t sáo os campos de velocidade virtual mencionados e vi um vetor 
de parámetros. 

As matrizes Booleanas L&, LO e L: fornecem a relacao de incidencia entre os 
parimetros elementares e globais através de: 

onde: 

T- Vetor que agrupa todos os parhet ros  de tensáo náo prescritos. 
T,- Vetor que agrupa todos os parametros de tensáo prescritos. 
V- Vetor que agrupa todos os parámetros de velocidades. 

Mediante a substituicáo de (15)) (16)) (17) e (18) nas condicóes de equilibrio (1)) 
obtem-se a forma local e discreta do equilíbrio: 



PROGRAMACAO MATEMÁTICA NA ANALISE LIMITE 

onde: 

e, n é número total de elementos. 
As restricóes de adrnissibilidade plástica das tensóes, definida em (6) pelo conjunto 

convexo IP, é linear se considerarmos o comportamento do material descrito por funcóes 
seccionalmente lineares, da forma definida em (5). 

O campo 3, obtido a partir da utilizacáo de (15) em (5) define u m  conjunto infinito 
de restricóes lineares. Um conjunto finito dessas restricóes é obtido impondo-se a 
admissibilidade plástica das tensóes pela técnica de colocacáo. O número de pontos 
escolhidos deve ser o mínimo suficiente para garantir a verificacáo dessas restricóes em 
todo o corpo. 

Agrupando-se os f' elementares no vetor f ,  e de posse das matrizes Booleanas L;, 
L; e L,, obtem-se um conjunto finito de restricóes lineares de admissibilidade plástica, 
para todo o corpo, dada por: 

onde: 

O pa rhe t ro  n, corresponde ao número de pontos x k  escolhidos para se impor a 
admissibilidade em cada elemento. 



Na notacáo utilizada para a definicáo das matrizes elementares, o símbolo de uniáo 
sobre k, corresponde A montagen em blocos adjacentes das matrizes correspondentes a 
cada xk. 

O problema de otimizacáo náo linear (9) se reduz, desta forma, a um problema de 
programacáo linear: 

B ~ T  = a(F + Fb + Fa) ¿iE = maxa lNTT -ani-axt<o 

Modelo cinemática 

A formulacáo cinemática (14) consiste na minimizacáo de um funcional linear 
sujeito a infinitas restricoes lineares. 

Mediante a discretizacáo do contínuo por elementos ñnitos, obtem-se os campos 6 

e i aproximados por: 

onde vi e .Ai sáo vetores de pariimetros de interpolacáo dos elementos. O campo de 
pariimetros de escoamento é interpolado descontínuo entre elementos. 

Para a formulcáo discreta do problema, além da discretizacáo espacial, deve-se 
considerar a limitas50 no número de restricóes de compatibilidade cinemática. Da 
mesma forma que no modelo estático, a técnica de colocacáo será considerada com este 
intuito. Neste caso o número de pontos escolhidos deve ser o mínimo suficiente para 
garantir a condicáo de compatibilidade cinemática em todo corpo. 

Da substituicáo de (26) e (27) em (14) e a consideracáo das matrizes Booleanas L, 
e LA, associada A técnicas de colocacáo, resulta a forma linear e discreta da formulacáo 
cinemática: 

onde: 



A notacáo de uniao na definicáo &as matrizes elementares foi usada com o mesmo 
significado que o modelo estático. 

Modelo misto 

A formulacáo (12) pode também ser colocada como urn problema de programacáo 
linear, a partir da linearizacáo, discretizacáo e posterior dualizaciío da versáo discreta 
do problema primitivo. 

A interpolacao do campo de tensoes, velocidades e parhet ros  de escoamento, 
obtida pelo método dos elementos finitos, fornece em cada elemento os campos 
aproximados: 

Assim como no modelo cinemático, o campo de parhet ros  de escoamento é 
interpolado discontínuo entre elementos. 

A substituicáo dessas aproximacoes em (12) conduz a versáo discreta da formulacáo 
mista: 

onde: 
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A dualizacáo de (30) leva a um problema de programacáo linear equivalente ao 
modelo misto que é formalmente identico ao problema de programacáo linear (28) 
relativo ao modelo cinemático. 

Comentários finais 

Apesar de termos utilizado a mesma notacáo para B,F,]N e IR nas formulacóes 
(25), (28) e (30) elas náo sáo necessariamente identicas. Por exemplo, em relacáo 
ao operador B, este representa em (28) a compatibilidade cinemática derivada da 
interpolacáo de velocidades, enquanto em (25) a matriz B~ impóe o equilibrio 
para o campo de tensóes assumido. Em (30) B náo impóe nem o equilíbrio 
nem a compatibilidade cinemática, mas acopla os campos, de velocidades e tensóes 
interpolados, através da funcáo dissipacáo interna. 

Entretanto, as formulscóes (25), (28) e (30) sáo formalmente duais; conseqüemente 
pode ser colocado um problema do tipo (25) utilizando matrizes obtidas com 
interpolacáo cinemática, e um outro do tipo (28) com matrizes geradas na interpolacáo 
de tensoes. Da mesma forma, problema do tipo (25) e (28) podem ser propostos 
com matrizes obtidas pela interpolacáo simultiinea das velocidades, partimetros de 
escoamento e tensóes. 

Estas observacóes mostram que é possível escolher a forma do problema de progra- 
macáo linear, considerada primal pelo algoritmo de resolucáo, independentemente do 
tipo de formulacáo. 

Cinemática e equilibrio 

Um corpo em estado plano de deformacáo, ou tensáo, tem o seu comportamento 
descrito pelos campos: 

Estes partimetros caracterizam todo campo de tensáo e taxa de deformacáo para 
o estado plano de deformacáo, ou tensáo, tendo em vista que as demais componentes 
náo nulas sáo escritas em funcáo desses parhetros, ou seja: 

para o estado plano de deformacáo, e 

E,  = -(E, + E,) 
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para o estado plano de tensáo. 
O operador de deformacáo para estes casos é dado por: 

Critério de plastificasáo 

Para definicáo de escoamento f (T), foram adotados os critériosde Tresca e Mises; 

Estado plano de deformacáo 

Para um problema de estado plano de deformacáo este critérios sáo definidos por: 

como k = 3 para Mires e k = 2 para Tresca(e7 é o limite de escoamento a 
tracáo). Na Figura 1 mostra-se a representacáo dessa superfície, no plano (u, - ay,  uZy). 

Figura 1. Superficies de plastificáo para estado plano de deformacáo. 

Para deformacáoes planas urna superfície linearizada pertinente é a que aproxima 
a elipse por um polígono de oito faces, ou modos de escoamento (Figura 1)) definido 
por2: 

Estado plano de tensoes 

O critério de Mises para um corpo em estado plano de tensóes é definido pela 
funcáo 

1 a7 
f (l) = [%(u: + u; - ",uy) + a:y]' - - 

J3 
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e para o critério de Tresca por: 

f ( T )  = J- - (34) 

As superficies de escoamento correspondentes a estes dois critérios sáo apresentadas 
na Figura 2. 

' 
OXY 

Ox 
( 0 )  ( b )  

Superfície de escoamento Superficie de escoamento 
correspondente ao critério de Mises. correspondente ao critério de Tresca. 

Figura 2. 

Uma aproximacáo linear, inscrita ao elipsóide de Mises, com 14 modos de 
escoamento é proposta em3 e representada na Figura 3a. Para o critério de Tresca, 
Couvea4 considera urna linearizacáo inscrita superfície real, com 12 modos de 
escoamento(Figura 3b). 

OY 

( a )  ( b )  

Superficie de escoamento Superfície de escoamento 
linearizada para o critério de Mises. linearizada para o critério de Tresca. 

Figura 3. 



Na discretizacáo pelo método dos elementos finitos foram utilizados elementos 
triangulares de tensáo constante para o modelo estático e o elemento triangular de 
deformacáo constante para o modelo cinemático. 

Para este exemplo o modelo cinemático nao pode ser considerado um limite superior 
para o fator de colapso real, pois a linearizacáo é inscrita a superfície real. O modelo 
estático é um limite inferior. 

(a) Elemento cinemático. 
(b) Elemento misto. (c), (d), (e) Elementos estáticos. 

Figura 4. 

Figura 5. Placa com entalhe em V tracionada. 

As discretizacóes propostas para os modelos sáo pobres e forarn apresentadas 
apenas como exemplo para a aplicacáo. 



QUADRO 1. Carga de colapso para placa com entalhe em V, tracionada. 

- 

Figura 6. (a) 8 quadrangulos formados por 4 triangulos de tensáo constante (60 
parametros de tensáo. 
(b) 8 quadringulos de tensáo constante e deslocamento bilinear (30 graus 
de liberdade em velocidade). 
(c) 27 triingulos de deformacáo constante (44 graus de liberdade em 
velocidade) . 

A teoria da  Análise limite foi apresentada em sua forma variacional, como 
problemas de otimizacáo de funcionais. Através de discretizacóes pelo MEF e 
linearizacóes, a Análise Limite foi propost.a como problemas de Programacáo Linear. 

A linearizacáo e discretizacáo do problema primitivo se processou em tres etapas 
distintas: 

MARCAL' 

0.967 

300 
variáveis 

YAMADA' 

1.181 

290 
variáveis 

- Aproximacáo do campo de funcóes por campos definidos em espasos de dimensao 
finita. 

- Linearizacáo da  superfície de escoamento. 
- Relaxacáo das restricóes. 

NGUY' 

1.192 

120 
variáveis 

HILL' 

1.155 

analítica 
p/piaca 
ionga 

AUTO- 

RES 

2aá - 
u-, 

obs. 

PRESENTE 

MISTA 

0.982 

malha 
(b) 

ESTÁTICA 

0.624 

malha 
(a) 

CINEMATICA 

1.075 

malha 
(c) 
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A partir da caracterizacao dessas tres etapas foi possível analisar a influencia 
de cada aproximaciio isoladamente. Desta análise resultou urna avaliacáo objetiva 
das características de cada modelo -estático, cinemático e misto- e as condicoes 
necessárias para se obter, através dos modelos discretos, limites inferiores e superiores 
para a carga de colapso incipiente. 
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