
Resumo 

Esta dissertação tem como base um código de elementos finitos criado pelo autor, com o propósito de 

analisar problemas de deformações finitas incluindo elasto-plasticidade, dano, contacto e atrito e 

finalmente fractura. Estas análises são efectuadas sem contabilização das forças de inércia.  

Relativamente ao tema das deformações finitas, são dadas contribuições para a tecnologia dos 

elementos finitos através de novas formulações Enhanced-Strain e desenvolvimentos 

Mixed/Enhanced-Strain. Duas novas famílias de elementos são apresentadas: elementos de estado 

plano de deformação e axissimétricos mistos com melhoramento da deformação e por fim elementos 

tridimensionais com melhoramento da deformação.  

Quanto à simulação de problemas de plasticidade e dano, é apresentado um modelo para a remoção 

da dependência da malha através do uso do gradiente da variável de dano. Esta técnica permite a 

representação de amaciamento por deformação.  

Na análise de problemas de contacto é apresentada uma nova formulação do tipo Lagrangeano, com 

actualização de segunda ordem para as estimativas dos multiplicadores. Esta formulação permite a 

eliminação da descontinuidade na Hessiana, que ocorre para o Lagrangeano de Rockafellar, na 

condição de que as estimativas dos multiplicadores sejam superiores ou iguais à unidade.  

Relativamente à análise da fractura, são feitas contribuições para a definição de elementos contendo 

descontinuidades embebidas incluindo a rotação das faces da fenda.  

Vários exemplos numéricos bem sucedidos ilustram os desenvolvimentos efectuados nos diversos 

temas.  

Finalmente, são apresentadas conclusões relativas à representação de materiais anisotrópicos em 

situações de grandes deformações.  

Abstract 

This dissertation is supported by a finite element code which was entirely created by the author. The 

code's task is the accurate analysis of finite strain elasto-plastic problems including ductile damage, 

contact problems with friction, and finally fracture problems. These analyzes are carried out in the 

static regime.  

Regarding the finite strain theme, contributions are made to the finite element technology through a 

number of new Enhanced-Strain formulations. Two families of elements are presented: plane strain 

elements and axisymmetric elements with mixed methods and strain field enhancements and finally 

3D elements with strain field enhancements.  



For the treatment of elasto-plasticity and damage problems, a gradient damage model is employed, to 

remove mesh size dependency. This allows an accurate modeling of strain softening problems.  

In contact analysis, a new Lagrangian formulation is employed, with a second order updating of the 

multiplier estimates. This formulation allows the removal of the Hessian discontinuity (which occurs for 

the Rockafellar Lagrangian) for multiplier estimates greater or equal to one.  

Relative to the fracture analysis, contributions regarding the definition of elements containing 

embedded discontinuities including rotation of the crack faces are presented.  

Various well succeeded numerical examples support the developments carried out in each of the 

themes.  

Finally there is a presentation of theoretical conclusions regarding the modeling of anisotropic elasto-

plastic constitutive laws with finite strains.  


