
Resumo  

O presente trabalho tem como objectivo fundamental o desenvolvimento de um modelo 

computacional para a análise não linear, geométrica e material, de placas e cascas de pequena 

curvatura reforçadas.  

É utilizada uma formulação baseada nos deslocamentos do Método dos Elementos Finitos (descrição 

Lagrangeana Total) na discretização espacial da estrutura, recorrendo-se à teoria de placas de 

Mindlin e à teoria de vigas de Timoshenko para representar o comportamento da estrutura placa/viga 

de reforço. Ambas as teorias têm em consideração os efeitos da deformação de corte transversal, o 

que permite a inclusão, num único modelo de análise, de placas e vigas finas ou espessas, desde 

que se utilizem processos de integração adequados para os casos onde a relação 

comprimento/espessura seja elevada. Neste caso, a utilização de uma regra de integração completa 

na definição da rigidez da estrutura conduz à obtenção de soluções demasiado rígidas (fenómeno de 

retenção-“locking”). Para os elementos de Mindlin de oito e nove nós considerados este fenómeno 

pode ser evitado, adoptando uma interpolação acentuada das deformações de corte transversais no 

sistema de coordenadas natural; o elemento Heterosis com integração selectiva constitui uma 

alternativa a ter ainda em conta. Para o caso do elemento de três nós de Timoshenko recorre-se 

apenas à técnica de integração reduzida.  

A aplicação desta formulação à teoria de Marguerre para cascas de pequena curvatura possibilita a 

análise de cascas reforçadas, desde que as imperfeições geométricas iniciais não sejam 

significativas. O modelo contempla ainda uma aproximação por camadas, de forma a permitir não só 

a variação das propriedades dos materiais através da espessura, como obter uma modelação mais 

cuidada da resposta não linear do material ao longo da mesma.  

A solução do sistema de equações não linear é obtida recorrendo ao método incremental/iterativo de 

Newton-Raphson ou a respectivas formas simplificadas (casos dos esquemas de Newton-Raphson 

Modificados e da Secant-Newton). Para a análise de estruturas que apresentam pontos limite ao 

longo da sua curva de equilíbrio é adoptado o Método do Controlo do Comprimento-de-Arco como 

complemento indispensável dos métodos atrás referidos  

O comportamento não linear do material é tratado considerando os modelos elasto-plástico e elasto-

viscoplástico (teoria de Perzyna). Ambos os modelos adoptam as funções de cedência de Tresca e 

von Mises, uma lei associativa para o escoamento plástico e incluem os efeitos de endurecimento 

(isotrópico) do material. No caso do modelo elasto-viscoplástico são apresentados dois tipos de 

algoritmos, que se distinguem um do outro na forma como é feita a correcção das forças residuais 

que ocorrerão em cada instante.  

Finalmente, o modelo estrutural desenvolvido é aplicado à análise elástica e elasto-plástica de 

laminados compósitos anisotrópicos. Considera-se que a deformação de cone transversal é constante 

através da espessura, sendo utilizado um factor de correcção ao corte para aproximar o valor real da 

energia de deformação de corte. Para modelar o comportamento elasto-plástico (com endurecimento 



do tipo energético) é adoptada a função de cedência de Hill, a qual constitui uma generalização do 

critério de Huber-Mises para os materiais isotrópicos onde as componentes de tensão são 

modificadas utilizando parâmetros de anisotropia adequados.  

Abstract  

A computacional model for geometric and material non-linear analysis of reinforced plates and shallow 

shells is presented.  

A displacement based Finite Element Formulation with a Total Lagrangean description is considered 

for the spacial discretization of the structure, and the Mindlin plate theory and the Timoshenko beam 

theory are used to represent the structural behaviour of the assembled plate/beam system. Both 

theories take into consideration the effects of transverse shear deformation, which allows the 

inclusion, in a single solution scheme, of thin and thick plate/beam systems, provided that adequated 

integration processes are used when the span/thickness ratio becomes too high. In this case, when a 

full integration rule is used to evaluate the stiffness matrix of the structure, overstiff solutions are often 

produced due to locking phenomenon. This problem can be overcome if the eight and nine noded 

Mindlin plate elements are used with an enhanced interpolation of the transverse shear strains in the 

natural coordinate system; the Heterosis element with a selective integration scheme can be also used 

for this purpose. For the three noded Timoshenko beam element only the reduced integration rule is 

employed.  

The extension of the above formulation to the Marguerre's shallow shell theory enables the analysis of 

stiffened shells, provided that the inicial geometrical imperfections are not significant. A layered 

approach is also included, which allows not only the possible variation of material properties through 

the thickness, but also a more accurate material non-linear response.  

The solution of the non-linear equations set is obtained resorting to the incremental/iterative Newton-

Raphson method or to some simplified forms of it (as Modified Newton-Raphson and Secant-Newton 

schemes). For the analysis of structures where limit points in the equilibrium paths must be overcome, 

the Arc-Length method is used as an indispensable complement of the above refered methods.  

The material non-linear behaviour is dealt with elasto-plastic and elasto-viscoplastic (Perzyna's theory) 

models. Both models use the Tresca's and von Mises' yield functions, an associative law for the plastic 

flow and take into account the material hardening (isotropic) effects. For the elasto-viscoplastic model 

two types of algorithms are presented, that can be distinguished from one another on the form as the 

residual forces are corrected at each instant.  

Finally, the develloped structural model is applied to the elastic and elasto-plastic analysis of 

anisotropic composite laminates. The assumption of constant transverse shear strain is admited, and 

a correction shear factor is used in order to approximate the real shear strain energy. The elasto-

plastic behaviour (with work-hardening effects) is modelled using the Hill's yield function, which is a 



generalization of the Huber-Mises criterion for isotropic materials where the stress components are 

modified by introducing adequated anisotropic parameters.  


