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Sum�ario

Este artigo trata o problema da din�amica de placas usando o elemento P��N e mostra resultados obtidos por
este elemento em v�arios casos� Comparam�se resultados obtidos por este elemento com resultados obtidos por
outros elementos de placa� Conclui�se que para os exemplos deste artigo o elemento permite a obten�c�ao de
frequ�encias mais pr�oximas das te�oricas do que outros elementos e mostram�se algumas curvas de converg�encia
dessas frequ�encias�

DYNAMIC BEHAVIOUR OF THE FINITE ELEMENT P��N IN PLATE BENDING

Summary

This article deals with the problem of dynamics of plates using the 	nite element P��N and shows the results
obtained with this element for several case studies� These results are compared with results obtained using
other 	nite elements� The examples presented show that the element P��N yields very accurate results as it
is patent by the convergence curves for frequencies included in the article�

INTRODUC� �AO

O elemento �nito P��N para �ex�ao de placas foi recentemente publicado em��
A designa	c�ao P��N caracteriza
 de certo modo
 o elemento� a letra P designa

�polin�omio� O elemento �e deduzido a partir de um polin�omio completo de grau qua�
tro� P pode tamb�em referir�se a �patch teste uma vez que o elemento P��N passa este
teste� O n�umero �� indica o n�umero de termos do polin�omio que �e tamb�em o n�umero de
graus de liberdade do elemento� A letra N designa derivada �normal j�a que alguns graus
de liberdade do elemento s�ao rota	c�oes na normal aos lados do elemento� N indica tamb�em
que o elemento �e �n�ao conforme�
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A con�gura	c�ao nodal do elemento est�a representada na Figura �
 sendo os graus de
liberdade� seis deslocamentos w
 nos cantos e no meio dos lados do tri�angulo� nove rota	c�oes
�w��n na normal aos lados do elemento �tr�es em cada lado� e localizadas nos pontos
correspondentes a uma regra de integra	c�ao de Gauss de tr�es pontos�
A formula	c�ao do elemento �e apresentada em detalhe na refer�encia atr�as citada
 pelo que

n�ao ser�a aqui desenvolvida� Inclui�se apenas um estudo de converg�encia para �ex�ao de
placas quadradas
 Tabela I e Figura �
 que situa o elemento
 em termos de performance

como um dos melhores elementos para �ex�ao de placas�
Salienta�se �nalmente que o elemento �e de formula	c�ao relativamente simples
 seguindo

as regras habituais de formula	c�ao de qualquer elemento �nito em termos de deslocamentos�
conceptualmente a formula	c�ao n�ao �e mais dif��cil do que o elemento triangular de �ex�ao
constante de Morley�� Na sua forma actual o elemento tem lados rectos
 o que permite
uma integra	c�ao exacta da matriz de rigidez� A posi	c�ao dos n�os do elemento correspondentes
�as rota	c�oes na normal ao lado pode ser alterada fazendo variar o par�ametro � indicado na
Figura �� Concluiu�se
 no entanto
 que os melhores resultados se obt�em para � � �� ������

o que corresponde a uma regra de Gauss de tr�es pontos como atr�as referido�

Figura �� Con	gura�c�ao nodal do elemento
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Deslocamento w no centro da placa 
multiplicado por ����

Numero Press�ao uniforme For�ca pontual
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��� ��� ������� ����� ������� ����� ������� ������ ������� ������

Valores exactos ������� � ������� � ������� � ������� �

Tabela I� Resultados num�ericos para a placa quadrada

Figura �� Converg�encia para placa quadrada� Resultados est�aticos

FORMULAC� �AO DO PROBLEMA

A forma parcialmente discreta das equa	c�oes de equilibrio din�amico pode ser obtida
usando o principio dos trabalhos virtuais
 escrito para o caso de interesse como

Z
V

����T�dV �

Z
S

��u�T tdS �

Z
V

��u�T �b� ��u� c�u�dV ���

A equa	c�ao ��� traduz e igualdade dos trabalhos virtuais realizados pelas for	cas in�
ternas e exteriormente aplicadas ao corpo
 sendo �u o vector de deslocamentos virtuais

cinem�aticamente compat��vel com as condi	c�oes de contorno� �� o vector de deforma	c�ao con�
sequente de �u� � o vector de tens�ao
 t o vector de for	cas de super�cie actuantes na super�cie
S� b� ��u� e c�u as for	cas de volume
 de in�ercia e de amortecimento viscoso
 respectivamente

e � a massa vol�umica e c o par�ametro de amortecimento�
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O elemento est�a representado na Figura � onde se mostram as vari�aveis nodais� As
vari�aveis nodais associadas a cada lado do tri�angulo podem ser agrupadas do seguinte modo

aj �

�
wj �

�
�w

�nj

�
ja

� wjb�

�
�w

�nj

�
jb

� �
�w

�nj

�
jc

�T

���

para os tr�es lados �j � �� �� ���
As fun	c�oes de forma do elemento podem obter�se de um polin�omio completo de �� grau

w � 	T 
p ���

As rota	c�oes podem de�nir�se usando ��� tomando a seguinte forma para o lado j

�w

�nj
� 	T 
Qj ���

em que o vector Qj pode ser escrito como

Qj �

�
�

�x
p�

�

�y
p

�

nj ����

Com as equa	c�oes ��� e ��� podemos de�nir os par�ametros nodais no lado j da seguinte
forma

aj � Cj 
	 ����

onde

Cj �

�
Pj � Qja� Pjb� Qjb� Qjc

�T
����

Procede�se de forma an�aloga para os outros lados e pode agrupar�se C

C � �C�� C�� C��
T ����

e assim as vari�aveis nodais do elemento podem ser escritas recorrendo a ����

a � C
	 ����

Sendo assim
 resolvendo ���� para 	 e substituindo na equa	c�ao ���� podemos explicitar
as fun	c�oes de forma como

N � PT 
C�� ����

Para facilitar a implementa	c�ao em computador usou�se a seguinte nota	c�ao para P

P � �P�� P�� 


� P���
T ����

em que Pi pode ser obtido �a custa da f�ormula

Pi � xm�i�yn�i� ����
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com �
m�i� � � � ��i� � i
n�i� � 	�i�� ��i� � i

����

e �	

	�
	�i� � INT

�
p
��i����

�

�

��i� �
���i�	�����i�	
�

�

����

A matriz de rigidez elementar foi j�a obtida em� sendo o resultado o seguinte

K � �C��TK �C
��

����

onde K� �e uma matriz auxiliar de�nida como

K� �

Z
�

B�T 
D
B�d ����

Cada componente de K � �e obtida da seguinte forma

k�ij �

�X
k��

�X
l��

dlkrkjrliJijkl ����

onde dlk corresponde aos coe�cientes de matriz de elasticidade D� rkj e rli s�ao dados por
uma tabela em��
O coe�ciente Jijkl pode ser calculado atrav�es do seguinte integral

Jijkl �

Z
�

x�mkj	mli� 
 y�mkj	nli� 
 d ����

O integral em ���� pode ser calculado usando a igualdade

Jijkl � ym	�
� �xm	�

� � xm	�
� � 


m!n!

�m� n� ��!
����

e m�n s�ao dados por nm � mkj �mli

n � nkj � nli
����
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FORMA EXPL�ICITA DA MATRIZ DE MASSA ELEMENTAR

Tendo em considera	c�ao que as fun	c�oes de forma N dependem apenas das coordenadas x
e y pode escrever�se uma express�ao para M como

M � t

Z
�

�NT 
 Nd ����

onde t �e a espessura da placa
 considerada constante�
Introduzindo a express�ao ���� para as fun	c�oes de forma em ���� resulta

M � t

Z
�

�C�T 
 P 
 PT 
 C��d ����

As matrizes C s�ao constantes� Considerando a massa vol�umica � constante resulta
 para
a matriz de massa

M � t�C�T 


Z
�

P 
 PTd 
 C�� � t�C�T 
 M
�


 C�� ����

Usando a nota	c�ao ���� para P pode determinar�se as componentes de M
�

da seguinte
forma

M
�

ij �

Z
�

PiPjd �

Z
�

xm�i�	m�j�yn�i�	n�j�d ����

De forma semelhante a ���� pode calcular�se anal��ticamente ���� e obt�em�se

M
�

ij �

Z
�

PiPjd� � y
n�i�	n�j�	�
� �

�
x
m�i�	m�j�	�
� � x

m�i�	m�j�	�
�

�
�

�
m�i� � m�j�

�
� �

�
n�i� � n�j�

�
��

m�i� � m�j� � n�i� � n�j� � �
�
�

��	�

onde x�� x�� e y� s�ao as coordenadas locais n�ao nulas dos v�ertices do elemento como consi�
derado em��
A solu	c�ao computacional de ��� pode realizar�se por procedimentos distintos como�

� Integra	c�ao directa da equa	c�ao na base f��sica �p� ex� diferen	cas �nitas centrais��
� O c�alculo de algumas frequ�encias e formas naturais de vibra	c�ao para depois desacoplar
as equa	c�oes e resolver o problema anal��ticamente numa base nodal truncada�

� Pelo m�etodo da matriz de transi	c�ao�

No segundo m�etodo
 �e habitual o c�alculo de alguns modos naturais cujas frequ�encias s�ao
pr�oximas das mais importantes no espectro de carga�
No �ambito deste trabalho interessa�nos a determina	c�ao de modos naturais de vibra	c�ao�
Por uma quest�ao de an�alise do comportamento do elemento em din�amica
 optou�se por

comparar apenas as frequ�encias mais baixas
 correpondendo a con�gura	c�oes com poucos
nodos e em que o MEF permite obter resultados precisos�
Em regime livre
 assumindo uma resposta harm�onica para as vari�aveis nodais a�t�
 o

problema pode reduzir�se �a determina	c�ao de Ui e wi tais que

�K�w�
iM� 
 Ui � � ����

Para a solu	c�ao n�ao trivial temos que impor

det�K� w�
iM� � � ����

Chama�se a Ui forma natural de vibra	c�ao de ordem i sendo wi a frequ�encia correspon�
dente�
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RESULTADOS NUM�ERICOS

Formas naturais de um elemento equil�atero

Na Figura � representam�se as formas naturais de um elemento P��N livre e na Figura �
mostra�se o seu espectro de frequ�encias�
Os resultados foram obtidos para um elemento triangular equil�atero e assim naturalmente

aparecem zeros multiplos
 correspondendo a formas naturais sim�etricas�
Apenas as tr�es primeiras frequ�encias s�ao nulas
 e n�ao existem modos esp�urios encontrados

em certos elementos de integra	c�ao num�erica reduzida�

Figura �� Elemento equil�atero livre� Espectro de frequ�encias

Figura �� Formas naturais de vibra�c�ao de um elemento livre
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Placa rectangular simplesmente apoiada

Neste exemplo utiliza�se uma placa de dimens�oes � � �� � � �
��m
 com � �
���� kg�m

�
� E � ��� � �� Pa e � � �� �� Foram usadas malhas com �
 ��
 ��
 �� e

�� elementos� As Figuras � a � mostram os resultados obtidos por este e outros elementos�
O estudo de converg�encia para as duas primeiras frequ�encias naturais de vibra	c�ao �cujos

valores te�oricos s�ao w� � ���� � rad�s e w� � ���� � rad�s permite veri�car a boa precis�ao
do elemento
 quando comparado com outros j�a bem conhecidos�
A compara	c�ao com elementos de casca foi realizada subtraindo os graus de liberdade

inactivos para o problema de �ex�ao de placas� Pode parecer aqui for	cada a compara	c�ao com
um elemento de cascas moderadamente espessas como o Ahmad� A justi�ca	c�ao �e simples�
a espessura da placa est�a na zona de transi	c�ao �na�espessa e permitiu a sua inclus�ao�

Figura �� Placa rectangular simplesmente apoiada� Primeira frequ�encia� Valores num�ericos

Figura �� Placa rectangular simplesmente apoiada� Primeira frequ�encia� Erro
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Figura �� Placa rectangular simplesmente apoiada� Segunda frequ�encia� Valores num�ericos

Figura 	� Placa rectangular simplesmente apoiada� Segunda frequ�encia� Erro

Placa rectangular encastrada

Neste exemplo utiliza�se uma placa de dimens�oes ������ ��m
 com � � ���� kg�m
�
� E �

��� � �� Pa e � � �� �
 tendo sido usadas malhas de �
 �
 ��
 ��
 �� e �� elementos�
Para este caso apenas temos dispon��vel a primeira frequ�encia natural que pode ser escrita

como

w� � K� 


s
D

�
t
a

����

a �e a dimens�ao do menor lado da placa e K� � ��� � resultando w� � ���� ���� rad�s�
O elemento P��N permite a obten	c�ao de resultados com erro inferior a �" em malhas

com pelo menos �� elementos �Figura ��� O Tabela II mostra os resultados obtidos�
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Figura 
� Placa rectangular encastrada� Primeira frequ�encia� Converg�encia

N� de elementos w �rads#s� � �"�

� ���
�� ��
��� "
� ���
�� �
��� "
�� ���
�� �
��� "
�� ���
�� �
��� "
�� ���
�� �
��� "
�� ���
�� �
��� "

Tabela II� Placa rectangular encastrada� Resultados num�ericos e erros

Placa quadrada encastrada num lado

Neste exemplo utiliza�se uma placa de dimens�oes �� �� �
��cm
 � � ���� kg�m
�
� E �

��� � �� Pa e � � �� � encastrada num bordo�
No Tabela III e Figura �� comparam�se os valores das primeiras � frequ�encias naturais de

vibra	c�ao calculadas pelo m�etodo de Ritz em� e os valores experimentais de� com os valores
obtidos pelo elemento P��N�

Figura ��� Placa quadrada encastrada num lado� Compara�c�ao de resultados
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wn 
rad�s�

N� nodal Ritz Experimental P��N 
�� elementos� P��N 
�� elementos� P��N 
�� elementos�

� ������ ������ ������ ������ ������
� ������ ������ ������ ������ ������
� ������ ������ ������ ������ ������
� ������ ������ ������ ������ ������
� ������ ������ ������ ������ ������

Tabela III� Placa encastrada num lado� Resultados

Placa em forma de paralelogramo encastrada num lado

A Figura ��a mostra a forma e as condi	c�oes de liga	c�ao ao exterior de uma placa usada
em�� A placa possui propriedades do material e espessura id�enticos aos usados nos exemplos
anteriores�
A compara	c�ao com os valores obtidos pelo elemento P��N �e feita no Tabela IV�

Figura ��a� Placa em forma de paralelogramo

wn �rad#s�

N� nodal Ritz Experimental P��N ��� elementos�

� ��
��� ��
��� ��
���
� ��
��� ��
��� ��
���

Tabela IV� Placa em forma de paralelogramo� Resultados
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Placa circular encastrada

Neste exemplo utiliza�se uma placa de dimens�oes r � �
� m e t � �
�� m
 � �
���� kg�m

�
� E � ��� � �� Pa e � � �� ��

Para estes casos apenas temos dispon��veis as quatro primeiras frequ�encias naturais que
podem ser calculadas como

wn � Kn 


s
D

�
t
a

����

em que Kn �e um par�ametro tabelado�� Os valores obtidos encontram�se tabelados no Tabela
V� Neste caso a qualidade dos resultados �e inferior devido �a falta de precis�ao na representa	c�ao
do contorno da placa
 uma limita	c�ao provocada pelo facto de
 nesta fase
 o elemento estar
apenas formulado para lados rectos�

wn �rad#s�

P��N ��� el�� � �"� P��N ��� el�� � �"�

���
��� ��
�� " ���
��� �
�� "
���
��� ��
�� " ���
��� �
�� "
���
��� ��
�� " ���
��� �
�� "
���
��� �
�� " ���
��� �
�� "

Tabela V� Placa circular encastrada� Resultados num�ericos e erros

In�u�encia do par�ametro � nos resultados

Na Figura ��b s�ao apresentados os erros relativos para as � primeiras frequ�encias naturais
da placa rectangular simplesmente apoiada de �� elementos
 em fun	c�ao do par�ametro �
e conclui�se para � � ��� �� �� �� os resultados possuem um erro m��nimo
 facto ali�as j�a
comentado em� para an�alise est�atica�

Figura ��b� Placa simplesmente apoiada com �� elementos� In�u�encia do par�ametro �� Erro
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CONCLUS�OES

O elemento �nito P��N foi tratado na n�alise de vibra	c�oes de �ex�ao em diversos tipos de
placas� Foi formulada a matriz de massa do elemento e feitas compara	c�oes com resultados
experimentais e num�ericos de diversas fontes� Conclui�se que
 tamb�em neste tipo de an�alise

o elemento P��N apresenta bons resultados e curvas de converg�encia muito favor�aveis�
Em placas de lados curvos os resultados s�ao de qualidade inferior devido �a falta de

precis�ao na representa	c�ao do contorno da placa
 uma vez que
 nesta fase
 o elemento est�a
apenas formulado para lados rectos�
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