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Este paper descreve técnica para uma formulacáo de deslocamento para análise limite 
e de "shakedown" via E.F. de vasos de pressáo axi-simétricos. Assume-se que o material seja 
elastico-perfeitamente plástico. A técnica foi desenvolvida baseada numa formulacáo cinemática 
(upper bound) para condicóes de escoamento linearizadas para cascas. Uma relacáo consistente 
entre o campo de deslocamento admíssivel e os incrementos de deformacáo puramente plástico 
precisou ser imposta. Tal exigencia foi satisfeita usando a teoria das aproximacóes conjugadas 
para minimizar o resíduo entre as duas descricóes independentes dos incrementos de deformacao 
plástica; definidos em termos de deslocamento nodais e em termos de multiplicadores plasticos. 
O problema discretizado foi entáo reduzido a um problema de minimizacáo e resolvido por 
programacáo linear. Um refinamento adaptativo h da malha e um indicador de erro foi usado 
para melhorar as solucóes numéricas. 

SUMMARY 1 
In this paper a displacement based formulation for limite and shakedown finite element 

analysis of axisymetric pressure vessels is described. The material is assumed to be elastic 
perefectly plastic. The basis for the formulation is kinematic (upper bound) with linearized 
flow rule for the shell. A consistent relationship between the displacement field and the purely 
plastic strain increments had to be imposed. Such requirement has been satisfied using the 
theory of conjugated approximations to minimize the residual between the two independent 
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descriptions of the, plastic increments, defined as a function of nodal displacements in one 
case and plastic multiplier in the other. The discrete problem has then been reduced to a 
minimization problem and solved using linear programming. An h adaptive mesh refinement, 
as well as an error indicator, have been used to improve the numerical results. 

1. O PROBLEMA MODELO 

Hipóteses Básicas: O problema pode ser descrito como o comportamento de um 
corpo elástico-perfeitamente plástico submetido a um processo de deformacáo cíclica 
durante o colapso. O estado sem deformaqao do corpo corresponde a um dominio 
limitado aberto V c R3(ou volume V) com contorno suave ou superficie S dividida em 
duas partes S, and S,, i.e. S = S, U S,. O corpo esta sujeito a forcas de superficie kpi 
prescritas em Sp, onde k é um parametro proporcional de carga e a forcas por unidade de 
volume bi. Sobre o restante da superficie total S,, deslocamentos superficiais aplicados 
ui também sáo prescritos. Além disso, uma história de ciclos de temperatura 0(x, t) 
com um ciclo de tempo At pode ocorrer em um ponto x dentro do domínio V, dado por 
9(x, t)  = 9,+9(x, t)  onde 0, denota alguma temperatura de referencia e 0(x, t)  é um ciclo 
quasi-estatico de temperatura dado por 9(x,t) = R(x)p(t)A9 O < p < 1; O < R < 1 e 
A9 é a maxima diferenca de temperatura e R(x) é uma funcao de forma adimensional. 
Todas as deformacoes sáo consideradas suficientemente pequenas para que mudanqas 
na geometria possam ser desprezadas. 

Estado de Tensáo: Assuma aij(x) como um tensor de tensiio em um ponto x = 

(xi ,x2, x3) E V, o qual satisfaz as condiqoes de equilibrio 2 + bi = O in V (i = 1,2,3).  

As seguinte condicoes sáo também prescritas no contorno ui = O on S, and aijnj = 
kpi on Sp onde n j  indica os cosenos diretores da normal A S, e pi é constante. 

Estado de Deformacáo: O estado de deformacao em um ponto é definido pelo 
tensor simétrico de deformaciio ~ i j  representando um componente elástico, um plástico 
e um possível componente de expansao térmica, e, = E$ + erj + e& onde a parte 
elástica da relaqiio constitutiva para um material isotrópico toma a forma da lei de 
Hooke aij = Dijkleel e Dijkl denota o tensor usual de elasticidade, simétrico e positivo 

T 

definido. A parte plástica é definida por = Aefj (S) = J $'j(t)dt na qual irj 
n " 

é governado pela lei incremental de escoamento. A qualquer instante do processo 
cíclico, o comportamento elástico está confinado pela desigualdade 4(aij) 5 O onde 
q5 é a funciio de escoamento, a qual satisfaz a condiqiio que escoamento só occorre para 
q5 = O. Considerando o caso de plasticidade associada, a taxas de deformaqáo plástica 
sáo descritas pela lei de escoamento na forma e:j = onde X é uma funqáo escalar 

náo negativa que leva em conta o carater permanente das deformasoes plásticas. Para 
pequenas deformaqoes, o tensor de deformacáo é expresso em termos de deslocamentos 

como eij<u> = [% + "1 . 



Teorema extendido de Koiter para carregamento térmico cíclico 

Os trabalhos de Franco2 e Franco e Ponter3 mostram uma formulaciio, para vasos 
de pressiio submetidos a carregamentos térmicos cíclicos e cargas mecanicas estáticas, 
baseada em príncipios cinemáticos do teorema clássico de shakedown proposto por 
Koiterl. O teorema de Koiter pode ser formulado como se segue: a estrutura náo 
atinge um estado de "shakedown ", em outras palavras, a estrutura sofre ou deformaciio 
incremental(ratchetting) ou plasticidade reversa, se um sistema qualquer de cargas 
externas cíclicas e uma taxa de deformacáo plástica admissível qualquer efj(t) satisfaz, 
dentro de limites prescritos, a seguinte inequacáo 

onde b, e p, sáo respectivamente forqas de volume e de superfície independentes do 
tempo, $1, (x, t)  denota as tensóes elásticas devido as cargas dependentes do tempo, que 
pode incluir alguma carga mecanica variável e é um estado de tensáo na superficie 
de escoamento associado com os incrementos de deformaqiio puramente plástico (t). 
Otimizaciio da equacáo (1) com base na náo varias50 da tensáo o,j, durante o colapso 
pode ser conseguida re-arranjando o teorema de Koiter (equacáo 1) e assumindo as 
forcas de volume bi = 0. 

O problema de minimizaqiio pode ser agora enunciado como; para k S  2 k minimize 

1 

J dt J [o;; (t) - a; (X , t)] t& ( t ) d ~  
k s = o  v 

T 

Para solucionar este problema de minimizaqiio, as condiqoes de escoamento 
governando o comportamento plástico do material para cascas de parede fina, será 
descrito em seguida. 

3. LE1 DE ESCOAMENTO ASSOCIADA COM A SUPERFICIE DE 
ESCOAMENTO PARA CASCAS DE REVOLUGAO DE PAREDE FINA 

A classe de campos de deslocamentos propostos aqui foram originalmente definidos 
por Drucker4 and Drucker and Shield5 de versáo simplificada de superficies de 
escoamento para cascas de revolucáo, onde a curvatura meridional ocorre somente em 
pontos nodais e as deformacóes meridional e circunferencia1 de membrana ocorrem 
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dentro do elemento sem mudanca na curvatura. Esta hipótese produz estimativas 
superior (upper bounds) da carga de shakedown e da carga limite4. Algum erro é 
induzido, associado A esta dissipacáo de energia devido A mudanca de curvatura do 
elemento durante a deformacáo plástica, a qual náo é considerada. A extensa0 do 
trabalho para descrever a superficie de escoamento para o caso geral de um elemento 
cilindrico submetido a um conjunto completo de esforcos foi proposto por Onat6 e 
denominado superfície de escoamento interativa limitada de um momento, em 3D. 
Drucker and Shield5 também mostraram que a superfície de escoamento para cascas 
cilíndricas de parede fina podem ser usadas para qualquer casca de revolucáo de parede 
fina como uma aproximacáo muito boa. 

O Prisma Hexagonal: Apesar de todas as simplificacoes, que o uso da referida 
superfície de escoamento em 3D pode trazer para o caso geral de análise de cascas 
de revolucáo, a sua forma original ainda apresenta um alto grau de complexidade, o 
qual é incompatível com a praticidade necessária da análise como uma ferramenta de 
projeto. Portanto, pelo simplicidade e pela conveniencia da aplicacáo A projetos na 
prática, superfícies linearizadas inscritas ou circunscritas (Prisma Hexagonal, Figura 
l), as quais fornecem respectivamente estimativas inferiores e superiores das cargas, 
foram propostas. Uma vez que o prisma hexagonal (Figura 1) é singular devido suas 
arestas e cantos, ele deve ser descrito por um número finito de funcóes de escoamento 
+k = 4k(N4, No, M4) 5 O para k = 1,8. O domínio elástico é definido pelos valores 
negativos de todas as funcoes de escoamento e um valor zero de uma ou mais funcoes 
representa um estado de tensáo na superfície de escoamento. 

Figura 1. superficie de fluencia prismática hexagonal para cascas delgadas 

As deformacóes plásticas e curvaturas sáo relacionadas com as tensoes generalizadas 
pela lei do escoamento, associada com superficie de escoamento hexagonal prismática, 
na forma 

84, 
E:; = z X k G  entre rotulas K:; = Ok-- 8 4 k  nas rotulas plasticas 

k=l 8ai (3) 



onde Xk sáo multiplicadores plásticos positivos e Ok sáo rotasoes positivas induzidas 
pelas curvaturas plásticas irrestritas nos círculos nodais de rótulas plásticas. A 
minimizacao do problema enunciado em (2) somente pode ser resolvida para problemas 
na prática pelos recursos de técnicas de elementos finitos. A discretizaciio de cascas 
axisimétricas é discutida em seguida. 

4. DISCRETIZAC~O DE CASCAS AXISIMÉTRICAS 
VIA ELEMENTOS FINITOS 

O modelo de deformacáo elasto-plástica para cascas finas pode ser definido em 
termos do campo de deslocamento da sua superfície média U,(s) e a deformaciio plástica 
em termos de multiplicadores plásticos Xk(s), que caracterizam o comportamento 
plástico do material. A variável "S" representa a distancia de uma seciio transversal 
genérica do nó inicial "i" do elemento como mostrado na Figura 2. É conveniente 
descrever o campo de deslocamento usando componentes de deslocamentos globais na 
direcáo horizontal W(s) e na direcáo vertical U(s), respectivamente perpendicular 
e paralela ao eixo de simetria como mostrado na Figura 2. As componentes dos 
deslocamentos locais normal w(s) e tangencial u(s) A direcáo meridional podem ser 
obtidas por simples transformacáo. A formulacáo de elementos finitos para o problema 
elasto-plástico de cascas finas pode ser derivado de interpolaqiio adequada dos campos 
de deslocamento e de multiplicadores plásticos como funcoes de valores nodais. Para 
este propósito, discretiza-se a casca em NE elementos finitos. O campo de deslocamento 
dentro do elemento ith pode se expresso em termos dos deslocamentos nodais globais 
 UN)^. O superscrito i vai ser usado para se referir ao elemento. Os deslocamentos 
nodais do elemento {uN}' pode ser dividido em duas partes independentes; movimentos 
de corpo rígido constantes {U;) que nao contribue para o campo de deformacáo e o 
chamado deslocamentos naturais que geram os modos de deformacáo {U:}. Assim 

{u,!(s)) = {U;) + [ni(s)] {u:) 

onde [ni(s)] é uma matrix de fungoes de interpolacáo adequadamente escolhidas, que 
garante a continuidade entre elementos adjacentes, quando a montagem dos mesmos 
é feita. Multiplicando os deslocamento globais por uma matrix de transformaciio 
apropriada [TI obtem-se o campo de deslocamento local com componentes normal e 
tangencial A superfície meridional da casca (Figura 2). 

Considerando as hipóteses de Kirchhoff-Love e desprezando os efeitos de Me na 
curvatura circunferencia1 como discutido em4-6, tres componentes de deformacáo siio 
obtidas pela relacáo deslocamento-deforma@o de la secáo 1. 
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A relacáo clássica, independente de movimentos de corpo rígido, so para pontos 
dentro do elemento, se torna 

onde a matrix [B]  é a matrix que define a relaqáo clássica deslocamento-deformaqiio. 
Assume-se a mudanca na curvatura / r ; i  localizada nos círculos de rótulas plástica nodais. 

Figura 2. Deslocamentos locais e globais para cascas de revolucao delgadas 

A lei de escoamento associada com o prisma hexagonal (Figura 1) relaciona as 
deformasoes plásticas com os multiplicadores plásticos via uma matrix adequada [ N ] .  
Assumindo a náo variacáo de deformacao através da espesura da casca, as relasoes 
entre deformacoes plásticas e multiplicadores plásticos pode ser definidas como se segue 

2 
{ej(s)J i  = {'q} = [ N ]  {X;(s)} para le = 1,6 

€6 

Similarmente ao campo de deslocamento, o campo de multiplicadores plásticos para 
o elemento pode ser interpolado em termos de parametros nodais numa aproximacáo 
de elementos finitos. {Xi(s)) = [AZ(s)] {A;} onde a única restricáo em X;(s) é que tem 
que ser nao negativos. A reducfio do teorema cinemático equacáo (1) para um problema 
de programacáo linear requer que as descricoes separadas do incremento plástico dadas 
pelas equa~oes (6) e (7), precisam ser consistentes uma com a outra nos nós e dentro 
do elemento. 



Assumindo que o comportamento de elementos individuais pode ser descrito 
em termos de variáveis genéricas, os campos de tensáo e de deformaqáo dentro do 
elemento pode ser expresso seguindo procedimentos análogos A teoria das aproximacóes 
conjugadas proposta por Oden and Brauchli7. Deixe [ $ ( S ) ]  ser uma matrix de 
interpolacáo adequada, que fornece uma distribuicáo interna de tensáo em termos de 
esforcos generalizados { F )  para dar { a ; }  = [$$] {F,). Similarmente, considere o 

campo de deformacao em funcáo de deslocamentos nodais, equacáo (6) .  Na presente 
formulacáo, as tensóes e deformaqóes generalizadas sáo substituídas , respectivamente, 
por forcas e deslocamentos sem translacóes de corpo rígido, tal que o princípio dos 
deslocamentos virtuais fornece 

A distribuicáo de tensáo em termos de esforcos generalizados em acréscimo As 
T 

equaqóes (6)  e (8 )  implica na condicáo de bi-ortogonalidade Jv [$&] [BY dV = [ I ] .  A 

solucáo para tal condicáo pode ser obtida impondo [gij]  = [Bi]  [H]' num procedimento 
análogo a aquele em la ref. 7 [H]' é uma matrix simétrica e náo singular definida como 

onde [R]  é uma matrix arbitrária do mesmo tamanho de [ B ] .  
Uma relacáo consistente entre as duas definicóes independentes do campo de 

deformacáo {e&) and { e $ }  pode agora ser definida requerendo que 

onde { a i j )  foi definido previamente para valores arbitrários de { F } .  Substituindo (6) :  
(7 )  e (9 )  em (10) fornece o resultado 

ande [Ll = [HIT { s ~ [ R I ~ [ K ( s ) I ~ v }  e [K(s) l  = INl[A(s)l. 
Obtem-se assim, a relacáo requerida entre os valores nodais {A;) dos 

multiplicadores plásticos e os deslocamentos nodais {U,) tal que a relacáo 
c ~ n s i s t e n t e ~ " ~ ~ ~ - ~ " ~ ~ ~  é sempre satisfeita. Esta solucáo geral é construída em termos 
de uma matrix arbitrária [R]  e a dificuldade desta formulacáo é que náo há um critério 
obvio para escolher a [R] .  Afim de se discutir um procedimento para escolher a matrix 
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[R], re-arranja-se a relacáo (11) numa forma mais simples, multiplicando-se ambos os 

lados por {JV [ R ] ~  [B] d ~ ) ,  que fornece a condicáo 

Esta condiciio requer que a diferenea entre { e k )  e {e:?) seja ortogonal matrix 
[R]. Os elementos de [R] precisam, portanto,serem escolhidos tal que a diferenca das 
deformacóes seja táo pequena quanto possível. Os componentes de [R] podem agora 
serem vistos como um conjunto de funcóes, num procedimento tipo de Galerkin, para 
a minimizacáo das diferencas das deformacóes. A escolha final foi a seguinte 

Esta escolha implica que 

i.e., (e; - e$) é zero na média dentro do elemento e as equae" (15) e (16) sáo 

equivalentes a impor a ortogonalidade de (e;  - e;) funcóes lineares. 
Estas quantidades sáo usadas para medir o erro local dentro do elemento e provaram 

ser indicadores de erros locais muito bons.. Um refinamento adaptativo h de malha, 
com base nestes indicadores de erro, permitiram a melhoria das solucóes fornecendo 
limites de shakedown mais precisos e mecanismos de ruptura mais exatos. 

6. O ALGORITMO DE ELEMENTOS FINITOS 

O teorema cinemático extendido foi definido na seciio 2 e pode ser formulado para 
cascas finas axi-simétricas na mesma forma da equacáo (1). Assumindo que k é o 
fator ótimo de carga limite ou de shakedown, a complexidade da funcáo de custo pode 
ser reduzida escalonando o problema assumindo que JspiUtdS = 1, o que adiciona 
ao problema uma restriego global envolvendo todos os elementos finitos. O mesmo 
problema pode agora ser formulado como; para k S  2 k 



T 

ss = 1 dt 1 [~;;(t) - ajj(z,  t)] r$(t)dV 

o v 
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minimize 

Em acréscimo & restricáo global, o problema de otimizacáo esta sujeito &S seguintes 
restriqoes 

{u) = constant on S, (Condicoes de Contorno) (18) 

{eij) = [B] {U) (Condicoes de Compatibilidade) (19) 

{e:;} = [N] {A) (Lei de Escoamento) (20) 

onde {A) > O 
Considerando a natureza puramente plástica das deformacoes durante o colapso, 

assume-se que as tensoes permanecem constantes. 

{nij) = [Dijkl] {ekl - eC1) = 0 or {ek1) = (Durante o Colapso) (21) 

Esta hipótese permite o estabelecimento de relacáo consistente entre os desloca- 
mentos nodais e os multiplicadores plásticos nodais definidos respectivamente pelas 
equacoes (19) e (20) permitindo o problema de minimizacáo ser formulado em termos 
de qualquer uma das variáveis. O algorítimo e as estratégias para construir tal relacáo 
consistente estáo apresentados na secáo 5. A discretizacáo da cascas e a separacáo da 
flexáo nos nós do comportamento de membrana dentro do elemento requer a definicáo 
de curvaturas irrestritas(rotac6es) em cada nó. Estas restricoes nodais sáo definidas 

como 8, = U:(-) + U:(+) e constituem o conjunto maior de restriqóes nodais para o 
problema de minimizacáo. 

Esta técnica geral para vasos de pressáo está associada com quatro tipos básicos 
de elementos axi-simétricos de cascas; cilíndrico, conico, esférico e toroidal. O método 
permite qualquer combinacáo destes elementos. 

Cargas Limite em Cascas Chicas: A solucáo apresentada aqui consiste do 
mecanismo de colapso e da carga limite de uma cascas c h i c a  totalmente engastada, 
submetida a pressáo interna como mostrado na Figura 3a). Estimativas inferiores e 
superiores deste problema foram determinados por vários autoress-lo e os resultados 
obtidos aqui comparam favoravelmente. Figura 3b) mostra a distribuicáo do erro dentro 
dos elementos de acordo com um dos indicatores de erro discutidos na secáos 5. 
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Figura 3a). Cascas conicas: Soluciio e Figura 3b). Casca chica: Distribuiciio 
mecanismos de colapso local do erro 

Uma formulaciio de deslocamento para a análise limite e de shakedown de cascas 
axi-simétricas foi desenvolvida. Uma classe especial de campo de deslocamento foi 
escolhida, a qual nao leva em conta a variaciio da curvatura dentro do elemento. Esta 
hipótese foi importante para permitir o projeto de um elemento com comportamentos 
global de membrana e flexiio nodal localizada separados, uma vez que os mesmos 
nao siio simultaneamente relevantes. A formulaciio corresponde assumir a superfície 
hexagonal para as condicóes de escoamento de um elemento de casca fina. Duas 
descricoes independentes dos incrementos de deformciio plástica foram produzidas em 
termos de deslocamentos e de multiplicadores plásticos nodais. A teoria da aproximaciio 
conjugada foi decisiva para estabelecer uma relaciio consistente entre os campos de 
deslocamentos e de deformaciio. A formulaciio serve para demonstrar que a teoria niio 
produz solucóes únicas. O método de Garlekin foi entao usado para minimizar o residuo 
entre os dois campos de deformaciio. Para a classe particular de deslocamento usada 
aqui os procedimentos de minimizaqiio induziram o resíduo de deformaciio na direciio 
meridional a ser zero na média. Já na direciio circunferencia1 uma condiciio muito 
mais forte foi estabelecida, onde o resíduo é ortogonal A uma funciio linear arbitrária. 
Mesmo assim, a técnica é geral e independente da escolha de uma classe de campo de 
deslocamento. Para estabelecer a ortogonalidade entre o resíduo da deformaciio e a 
funciio linear arbitrária em ambas direcóes, a técnica só requer o uso de polinonios de 
ordem superior para descrever o campo de deslocamento, os quais possam incorporar a 
mudanca na curvatura dentro do elemento. Esta formulaciio melhorada será explorada 
em trabalhos futuros. 



1. W.T. Koiter, "A New General Theorem on Shakedown of Elastic Plastic Structures", Proc. 
Konlc. Ned. Alcad. Wett., B 59, pp. 24-34, (1956). 

2. J.R.Q. Franco, "Bounding Techniques in Shakedown and Ratchetting", Ph.D. dissertation, 
University of Leicester, January 1987. 

3. J.R.Q. Franco and A.R.S. Ponter "A Displacement Formulation for the Finite Element 
Limit and Shakedown Analysis of Pressure Vessesl", The Congress on Structural 
Optimization, COPPE - UFRJ, Rio de Janeiro, August, (1993). 

4. D. C. Drucker, "Limit Analysis of Cylindrical Shells Under Axially Symmetric 
Loading,"Proc. 1st Midwest. Conf. Solids Mech., Urbana, IL, pp. 158-163, (1953). 

5. D.C. Drucker and R.T. Shield, "Limit Analysis of Symmetrically Loaded Thin Shells of 
Revolution," J. Appl. Mech., Vol. 25, Trans. ASME, (1958). 

6. E.T. Onat, "The Plastic Collapse of Cylindrical Shells Under Axially Symmetrical 
Loading," Quart. of Appl. Math., Vol. 13, p. 63-72, (1955). 

7. J.T. Oden and H.J. Brauchli, "On the Calculation of Consistent Stress Distribution in 
Finite Element Approximations", Int. J. for Num. Meth. in Eng., Vol. 3, pp. 317-325, 
(1971). 

8. A.R.S. Ponter, S. Karadeniz and K.F. Carter, "The Computation of Shakedown Limits 
for Structural Components Subjected to Variable Thermal Loading" , Report EUR 12686, 
Directorate General, Science, Research and Development, Commission of the European 
Communities, Brussels, Chapter W, p. 93, (1990). 

9. P. Morelle, "Numerical Shakedown Analysis of Axisymmetric Sandwich Shells", Int. J. for 
Num. Meth. in Eng., Vol. 23, pp. 2071-2088, (1986). 

10. A. Biron and U.S. Chawla, "Numerical Method for Limit Analysis of Rotationally 
Symmetric Shells," Bulletin de 1'Academie Ponolaise des Sciences,Vol. 18, NO. 3, pp. 
109-117, (1970). 




