
Resumo  

O estudo dos processos relacionados com a conformação plástica de chapa tem assumido nas 

últimas décadas um crescente interesse, nomeadamente pela sua relevante importância no contexto 

da indústria automóvel. Os resultados obtidos nas simulações numéricas apenas são fiáveis se as 

formulações dos elementos finitos e os modelos materiais utilizados forem representativos do 

processo que se pretende simular. A matéria-prima principal nos processos de conformação plástica 

de chapa são as chapas metálicas obtidas por laminagern. Este tipo de processo confere ao material 

propriedades diferenciadas, em relação a direcção de laminagern. Deste modo, a utilização de um 

critério anisotrópico, associado a um elemento de casca, é o procedimento mais correcto para a 

simulação de uma gama de processos de conformação de chapas metálicas.  

Na simulação de processos de embutidura, em que as espessuras das chapas a simular são 

bastantes reduzidas, os elementos finitos de casca apresentam fenómenos numéricos de excesso de 

rigidez, conduzindo a urna subestimação dos deslocamentos obtidos. A este fenómeno dá-se o nome 

de “shear locking” ou retenção ao corte transverso, sendo necessário recorrer a formulações 

alternativas para atenuar ou eliminar este problema. Uma formulação introduzida por Simo e Rifai que 

permite resolver o fenómeno da retenção, é o denominado Método das Deformações Acrescentadas.  

Este trabalho tem como objectivo a verificação do comportamento de um elemento finito de casca, 

que utiliza uma formulação de Deformações Acrescentadas quando utilizado com modelos materiais 

anisotrópicos. Neste trabalho também é estudada a influência do comportamento anisotrópico do 

material nos resultados obtidos. O elemento finito em questão foi desenvolvido na Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, encontrando-se já publicado corn a designação S4E6P7. Os 

modelos materiais anisotrópicos implementados neste trabalho são o critério de Hill e seus derivados, 

bem corno o critério de Barlat. A verificação dos modelos implementados é feita recorrendo-se a 

vários exemplos numéricos.  

Abstract 

The study of processes related with sheet metal forming is assuming an increasing interest, due to the 

relevant importance in the auto industry. The results obtained with numerical simulations are only 

reliable if the formulation of the finite elements used and the material model are good representatives 

of the process that one is trying to simulate, The principal material used in sheet metal forming is the 

metal sheets obtained by rolling. This kind of process gives the material different properties that 

depend on the rolling direction. The correct procedure to simulate a sheet metal forming process is to 

use an anisotropic criterion associated with a shell element.  

In the simulation of sheet metal forming processes, as the thickness of the sheet is getting reduced, 

numerical problems may appear. The finite elements tend to show an increasing stiffness, leading to 

underestimated displacements. This phenomenon is denominated “shear locking” and to solve it is 

necessary to use alternative formulations. A formulation introduced by Simo and Rifai witch allows to 

solve the locking problem is the Enhanced Assumed Strain Method (EAS).  



The goal of this work is to study the behavior of a shell finite element that uses the EAS method when 

used in conjunction with anisotropic material models. In this work is also studied the influence of the 

anisotropic behavior in the obtained results. The shell element used in this work was developed in the 

Faculty of Engineering, University of Porto. This element as already been subjected to publication, 

with the designation S4E6P7.  


