
Resumo 

Um dos principais problemas em estruturas aeronáuticas é o dano estrutural provocado por fadiga. 

Este fenómeno é acentuado em áreas onde existam concentrações de tensões, por exemplo em 

ligações de componentes. A fuselagem é um dos elementos estruturais mais importantes, sendo a 

ligação dos seus painéis geralmente realizada por rebitagem. Para estudar estas estruturas são 

utilizados provetes com várias configurações. Este trabalho tem como objectivo o estudo de um de 

esses provetes, junta de sobreposição com uma coluna com três linhas de rebites. Neste trabalho, 

este tipo de provete será chamado de single-rivet lap joint.  

Sendo o cálculo do Factor de Intensidade de Tensão um dos principais temas da Mecânica da 

Fractura, o primeiro passo consistiu no estudo de diferentes métodos para cálculo do Factor de 

Intensidade de Tensão. Foi realizado um estudo detalhado do uso do Método de Elementos de 

Fronteira Dual para cálculo de Factores de Intensidade de Tensão. Para análise de placas fendidas 

submetidas a modo misto foi implementado em pós-processamento a Técnica de Subtracção de 

Singularidade no Método de Elementos de Fronteira Dual. Para cada modo de deformação, o primeiro 

termo da série de Williams é usado como solução singular particular, válida na vizinhança da 

extremidade da fenda. Num ponto interno próximo da extremidade da fenda, o campo de tensões é 

localmente regularizado com o termo singular da série de Williams, o que permite o cálculo do Factor 

de Intensidade de Tensão. Os resultados obtidos com esta técnica apresentam boa concordância 

com os obtidos com a técnica do integral J e soluções publicadas na literatura.  

O trabalho experimental consistiu no ensaio de 50 provetes single-rivet lap joint. São apresentados 

resultados de tensão vs número de ciclos. Usando Microscopia Electrónica de Varrimento foram 

realizadas medições do espaçamento entre estrias de fadiga segundo duas direcções (longitudinal e 

transversal). Através do Método dos Elementos Finitos, foi realizada uma análise tridimensional para 

obter a calibração do Factor de Intensidade de Tensão da geometria em estudo. O valor do 

Comprimento Equivalente Inicial de Fenda foi calculado através da técnica de extrapolação no sentido 

inverso e do Factor de Intensidade de Tensão calculado com os elementos finitos.  

Este trabalho foi realizado no âmbito da contribuição do Instituto de Engenharia Mecânica, Portugal 

(IDMEC) para o projecto GRD1-2000-25069 (contracto G4RD-CT-2000-0396) da Comunidade 

Europeia, Advanced Design Concepts by Integrated Risk Evaluation for Aerostructures, European 

Union research project (ADMIRE).  

Abstract 

One of the main problems of aeronautical structures is structural damage due to fatigue.  



This phenomenon is accentuated in areas of stress concentration, for example the connection of 

components. The fuselage is one of the most important structural elements, and the connection of the 

fuselage panels is often done by riveting. Specimens with several geometric configurations are used to 

study these structures. This work is concerned with the study of one of these specimens, lap splice 

with three rivets rows and one rivet column. This specimen will be named single-rivet lap joint in this 

work.  

Since the calculation of Stress Intensity Factor (SIF) is a key ingredient of Fracture Mechanics 

analyses, a first step consisted of the study of different methods for SIF calculation. A detailed study of 

the Dual Boundary Element Method applied to SIF calculation was carried out. The post-processing 

formulation of the Singularity Subtraction Technique in the Dual Boundary Element Method analysis of 

the mixed-mode deformation of general homogeneous cracked plates was implemented. For each 

deformation mode, the first term of the series of Williams' eigenexpansion is used as a singular 

particular solution, valid in the neighborhood of each crack tip. At an internal point approaching each 

crack tip, the stress field is regularized locally with the singular term of the Williams' series, thus 

leading to the computation of the SIF. The results obtained with this technique, implemented in a post-

processing mode, are in excellent agreement with those obtained with the J integral technique and 

other published results.  

The experimental work consisted on fatigue testing 50 single-rivet lap joint specimens. Stress versus 

number of cycles results and measurements of fatigue striation spacing along two perpendicular 

directions (longitudinal and traversal) using Scanning Electron Microscopy are presented. A three 

dimensional stress analysis using the Finite Element Method was carried out to perform the SIF 

calibration for this geometry. The value of Equivalent Initial Flaw Size is calculated using the back 

extrapolation technique and the SIF previously obtained using the Finite Element Method.  

The present work was performed in the context of the contribution of the Instituto de Engenharia 

Mecânica, Portugal (IDMEC) to the project GRDl-2000-25069 (contract G4RD-CT-2000-0396) of the 

Commission of the European Community, Advanced Design Concepts by Integrated Risk Evaluation 

for Aerostructures, European Union research project (ADMIRE).  


