
Resumo 

A redução do problema do corpo elástico a equações integrais definidas só na fronteira constitui o 

fundamento e a principal vantagem do método dos elementos fronteira. Nesta tese desenvolve-se a 

formulação do método dos elementos fronteira de Trefftz - em alternativa à formulação clássica de 

Somigliana - aplicada aos corpos elásticos planos, homogéneos e isotrópicos. A formulação de Trefftz 

usa séries de funções regulares - as funções de Trefftz - que, referidas à descrição do campo de 

deslocamentos, satisfazem as equações fundamentais de Navier. As funções de Trefftz são 

combinadas linearmente por coeficientes incógnitos cuja determinação resulta da aplicação do 

princípio da minimização dos resíduos dos deslocamentos e das tracções na fronteira. O princípio é 

desenvolvido no contexto do método dos resíduos pesados, utilizando a técnica de Galerkin que 

considera para funções de peso as próprias funções de aproximação. Usando a representação na 

variável complexa da teoria da elasticidade, as funções de Trefftz são geradas a partir das funções de 

potencial complexo, que intervêm na solução geral do problema elástico plano, na forma de séries de 

potências. Para o problema singular de uma fenda, é derivada uma forma particular de representação 

em série dos potenciais complexos. Neste caso, as duas componentes do factor de intensidade de 

tensão são obtidas, directamente, a partir dos coeficientes dos primeiros termos dessas séries.  

Considera-se ainda, nesta tese, a análise de um corpo elástico por divisão do domínio em regiões. 

Deduz-se, para o efeito, uma formulação do método de Trefftz para regiões múltiplas. O acoplamento 

dos diferentes sistemas de equações, gerados para cada uma das regiões, é obtido por imposição 

das condições de continuidade dos deslocamentos e de equilíbrio das tracções nas interfaces.  

Apresentam-se múltiplos exemplos de aplicação do método, sendo dado maior relevo aos problemas 

do âmbito da mecânica da fractura. Faz-se uma análise crítica ao comportamento numérico do 

método, incluindo comparações sistemáticas de resultados com os obtidos por outras vias.  

Abstract 

The possibility of reducing the elastic body problem to integral equations defined only at the boundary 

is the main advantage of the boundary element method. In this thesis, the Trefftz formulation of the 

boundary element method applied to the homogeneous and isotropic plane body is developed as an 

alternative to the classical Somigliana formulation. Trefftz formulation uses series of regular functions - 

known as Trefftz functions - which satisfy Navier's fundamental equations. Trefftz functions are linearly 

combined by unknown coefficients, which are determined from the minimum residuals principIe for the 

displacements and tractions at the boundary. The principIe is developed in the context of the weighted 

residuals, by using Galerkin technique which considers for weighting functions the approximating 

functions themselves. By using the complex variable representation of the theory of elasticity, Trefftz 

functions are generated from the complex potential functions of the general solution of the plane 



elastic problem, in a power series form. For the singular crack problem, a particular form of 

representation of the complex potentials series is derived. In this case, both components of the stress 

intensity factor are obtained, directly, from the first series terms coefficients.  

It is also considered, in this thesis, the analysis of an elastic body divided into sub-domain regions. It is 

deduced, therefore, the multi-region formulation of the Trefftz boundary element method. The distinct 

systems of equations generated at each region are coupled through the conditions of displacement 

continuity and traction equilibrium at the interfaces between adjacent regions.  

Several examples of application of the method are presented. Emphasis is given to problems 

belonging to the field of fracture mechanics. The numerical behaviour of this method is analysed and 

criticised. This includes systematic comparisons of results with those obtained by other means.  


