
Resumo 
 
A maior parte dos actuais métodos numéricos para a resolução de problemas 

estruturais assentam em formulações de elementos finitos. No entanto, tem vindo a 

surgir formas alternativas de soluções, sem malha, que mantém a qualidade da 

solução, considerando apenas uma rede de nos. 

As estruturas tipo placa e casca em materiais compósitos e sanduíche têm vindo a ser 

cada vez mais utilizados em indústrias de elevada exigência técnica. Pretende-se nesta 

tese aplicar um método sem malha para a analise de placas e cascas compósitas. 

Nesse sentido são apresentadas equações diferenciais do movimento para diversas 

teorias de placa e casca. 

O método sem malha escolhido e o método de colocação com funções de base radial. 

Trata-se de um método de implementação relativamente simples, que já mostrou ser 

excelente para a resolução de equações diferenciais, mas e pouco aplicado na área da 

engenharia mecânica. Pretende-se por isso mostrar algumas aplicações nesta área, de 

forma a demonstrar a eficácia do método. 

O método revela-se excelente para a análise estática de placas e cascas, ainda que na 

análise dinâmica tenha revelado menor eficácia. Alguns dos problemas associados 

terão origem no mau condicionamento da matriz dos coeficientes e na escolha por 

vezes incorrecta do parâmetro de forma. Por este motivo apresenta-se uma técnica 

estatística que permite uma escolha quase independente do utilizador, para as 

aplicações envolvendo análise estática. 

 

 

Abstract 
 

Today, most of the numerical methods are based on the well-known finite element 

method. However, innovative and alternative formulations have been developed, based 

on meshless methods. These new methods use a nodal grid, keeping the quality of the 

numerical solution. 



In the last decades, structures formed by plates and shells and using composite 

materials and sandwich laminates have experienced very high rates of development. In 

this work one intends to apply a meshless method to analyze the mechanical behavior 

of those structures. For this purpose, differential equations of the movement related with 

several theories of plates and shells are presented. 

The radial basis function collocation method is the chosen method. The method has an 

easy implementation and it has been applied successfully in several areas. However, its 

application in mechanical engineering problems has been kept limited. In order to 

demonstrate the performance of the method, the present work shows some applications 

related with that area. 

The method showed excellent results when applied within the study of static analysis of 

plates and shells, but its application on dynamic analysis is not so efficient. Some of the 

revealed problems could be related with the ill-conditioning of the matrix of coefficients, 

and a bad value chosen for the shape parameter. Therefore, to static analysis, and to 

promote an independent choice from de user, a statistical technique is used. 

 


