
Resumo 

A utilização dos elementos finitos de baixa ordem, a duas ou três dimensões, quando aplicados a 

problemas cuja deformação seja incompressível, ou quase incompressível, podem evidenciar o 

fenómeno da retenção volumétrica (volumetric locking), detectado em diversas situações, tais como a 

elasticidade linear e não linear, ou problemas que envolvam deformações plásticas.  

Para a resolução do referido problema, várias soluções têm sido propostas ao longo das últimas 

décadas. Dentre estas, destacam-se as técnicas relacionadas com o uso da integração reduzida e 

reduzida selectiva, o método B , ou o método das deformações acrescentadas. Este último, derivado 

do método dos modos incompatíveis - o qual visa a melhoria do comportamento dos elementos em 

situações de flexão - permite a formulação não só de elementos aplicados a problemas que envolvam 

incompressibilidade, como também de elementos adaptados a outros tipos de problemas. A sua 

utilização na formulação de elementos bidimensionais e de casca tem sido bem sucedida. Assim, é 

possível a formulação de elementos tridimensionais, não só adaptados a problemas de 

incompressibilidade, como também visando a resolução de problemas de placas e cascas de 

geometria fina sujeitas a esforços de flexão, onde se evidencia uma outra classe de retenção, a 

retenção ao corte transverso (transverse shear locking).  

Neste trabalho, para além do estudo teórico de cada uma das formulações supra-referidas, novos 

elementos tridimensionais para incompressibilidade, utilizando o método das deformações 

acrescentadas e modos compatíveis de deformação, são propostos. Para o efeito, realiza-se uma 

análise dos subespaços das deformações incompressíveis, já utilizada com sucesso na análise a 

duas dimensões. Uma extensão do campo de aplicabilidade dos elementos propostos aos problemas 

elasto-plásticos e envolvendo geometrias finas é efectuada. Exemplos de aplicação e comparações 

com outras formulações de relevo constantes na literatura especializada são também executados.  

Abstract 

The use of the low order finite elements, in two or three dimensions, when applied to incompressible 

or quasi incompressible situations, causes the well-known volumetric locking phenomenon, detected 

in many situations such as linear elasticity, applications with plastic deformations, viscous 

incompressible flow, etc.  

To solve the problem, several formulations have been proposed. Among them, the reduced, selective 

reduced integration and related techniques, the B  method, and the enhanced assumed strain 

method. This last one is derived from the incompatible modes method, which aims to improve the 

element's performance in bending situations. Thus, not only does it allow the formulation of volumetric 

locking free elements, but it also permits improvements in other particular characteristics of the 



element. Its utilisation in 2D or shell formulations has been well succeeded. It may be concluded 

therefore that it is possible to formulate 3D hexahedral elements, not only applied to incompressibility 

situations, but also to bending problems with thin geometries, where another class of locking, the 

transverse shear locking, tends to appear.  

In this work, besides the theoretical study behind the formulations now referred, new 3D hexahedral 

solid elements for incompressibility, using the enhanced strain method and compatible modes of 

deformation, are proposed. The analysis of the incompressible deformations subspace, which has 

already been successfully used for 2D and shell formulations, is performed. An extension of the 

element's applicability to non-linear material situations and thin shell problems is carried out. At the 

same time, assessments and comparisons with other well-known formulations are made.  


