
Resumo 

O presente trabalho aborda a análise estrutural determinística de meios contínuos, sob acções quasi-

estáticas e deformações infinitesimais, nos domínios da elasticidade, plasticidade e 

elastoplasticidade, supondo para o material um comportamento elástico linear plástico perfeito, e uma 

função de cedência continua e convexa, através do recurso à programação matemática.  

Dada a natureza diferencial das relações fundamentais de equilíbrio, compatibilidade e constitutivas, 

recorre-se ao método dos elementos finitos para a resolução dos problemas pela via numérica, sendo 

preservada aos níveis do elemento finito e estrutural, características fundamentais observadas nas 

relações ao nível infinitesimal como sejam a dualidade entre operadores que transformam pares de 

variáveis vectorialmente equivalentes. Assim são obtidos sistemas governativos que através da 

Teoria de Karush-Kuhn-Tucker são equivalentes a pares de programas matemáticos duais que 

traduzem directa ou indirectamente os teoremas fundamentais da Mecânica Estrutural. São usados 

elementos finitos curvos, sendo o comportamento de cada elemento finito descrito por variáveis 

generalizadas. Um critério de consistência de formulação é definido. Duas formulações são 

consideradas, forças e deslocamentos e para cada uma delas duas descrições estão previstas, 

estática e cinemática.  

Para a superfície de cedência do material estrutural considera-se a forma não linear convexa, regular 

ou não regular, apresentando-se como formas particulares a quadrática e a linear.  

É discutida a natureza limite das soluções obtidas, função da formulação adoptada, da aproximação 

efectuada na superfície de cedência e do programa matemático utilizado.  

Apresentam-se os pares de programas matemáticos duais correspondentes às descrições 

cinemáticas para a estrutura/placa com ou sem flexão e para a estrutura/casca, sendo apresentados 

alguns exemplos resolvidos.  

São apresentadas as bases para os algoritmos que resolvem os programas matemáticos não lineares 

envolvidos, cuja não linearidade decorre da forma considerada para a superfície de cedência.  

Abstract 

In the present study, Mathematical Programming is applied to the deterministic structural analysis of 

continua, undergoing quasistatic loading and infinitesimal deformation, in the elastic, plastic and 

elastoplastic regimes. Linear elastic-perfectly plastic material behaviour is assumed, as well as 

continuous and convex yield functions.  

The differential nature of the fundamental equilibrium, compatibility and constitutive relations is 

overcome by the use of the finite element method. The duality between operators, relating vectorially 



equivalent variable pairs and other fundamental features observed at infinitesimal level are also 

retained at element and structural level. Using the Karush-Kuhn-Tucker Theory, the governing 

systems thereby obtained are equivalent to pairs of dual mathematical programs that convey the 

fundamental theorems of Structural Mechanics in a direct or indirect maner.  

Curved finite elements formulated in terms of generalized variables are employed. Force and 

displacement-based formulations are presented and both static and kinematic descriptions are 

developed.  

Nonlinear convex (regular or non-regular) yield surfaces are considered and the quadratic and linear 

cases are presented as special cases.  

The limit nature of the solutions obtained is analysed as function of the formulation adopted, of the 

approximation to the yield surface used and of the mathematical program utilized.  

Pairs of dual mathematical programs corresponding to the kinematic description of stretching and 

flexural plates, and of shells, are presented. Numerical examples are also given.  

The algorithms for the nonlinear mathematical programs are included.  


