
Resumo 

Neste trabalho apresenta-se um modelo para a análise do estado de tensão e deformação em 

domínios finitos, infinitos e semi-infinitos.  

A modelação de domínios infinitos e semi-infinitos é feita recorrendo a elementos infinitos, que são 

colocados na periferia da malha de elementos finitos, permitindo simular a continuação do domínio 

para infinito.  

O modelo desenvolvido permite analisar estados planos de tensão e deformação e ainda problemas 

axissimétricos, tendo sido aplicado à análise de problemas de carácter geotécnico em que se admitiu 

para o solo um comportamento elástico linear.  

São apresentados estudos paramétricos em que se faz variar o número de elementos usados para 

discretizar o meio em estudo e se empregam diferentes tipos de elementos finitos e infinitos. São 

usados elementos finitos "Serendipity" de 4 e 8 nós e lagrangianos de 9 nós, bem como elementos 

infinitos numa direcção e em duas direcções. Os elementos infinitos numa direcção utilizados são os 

elementos superparamétricos de 2 nós, "Serendipity" de 5 nós e lagrangianos de 6 nós; os elementos 

infinitos em duas direcções usados são os elementos superparamétricos de 1 nó, "Serendipity" de 3 

nós e lagrangianos de 4 nós.  

Vários exemplos de aplicação de índole geotécnica são analisados usando elementos finitos 

"Serendipity" de 8 nós e infinitos "Serendipity" de 5 nós. Para os casos em que há soluções analíticas 

disponíveis é feita a comparação entre estas e os valores obtidos.  

Abstract 

In this work a model is presented for the analysis of the stress and strain states in finite, infinite and 

semi-infinite domains.  

For modelling the infinite and semi-infinite domains, infinite elements are used in conjunction with 

conventional finite elements.  

The model developed allows for plane stress or strain states as well as axissimetric analysis and has 

been applied to geotechnical problems assuming the soil is linear elastic.  

Parametric studies are performed by varying the number of elements used to discretise the domain 

and by using various finite and infinite elements families. Four and eight node "Serendipity" finite 

elements and nine node lagrangian finite elements as well as singly and doubly infinite elements are 

used. The singly infinite elements used are the two node superparametric, five node “Serendipity" and 

six node lagrangian; the doubly infinite elements used are the one node superparametric, three node 

“Serendipity" and four node lagrangian.  



Several examples of geotechnical applications are analised using eight node “Serendipity" finite 

elements and five node "Serendipity" infinite elements. Comparisons are made for the cases in which 

there are analytical solutions available.  


