
Resumo 

Neste trabalho são desenvolvidos programas de cálculo automático baseados no método dos 

elementos finitos formulado segundo a teoria de Mindlin e que permitem analisar estruturas planas e 

tridimensionais, isotrópicas, em regime linear e laminados compósitos em regime linear e 

geometricamente não linear.  

Todos os programas apresentam uma estruturação similar, fundamentada em três módulos básicos: 

pré-processamento de dados que engloba a geração de dados e respectivo tratamento gráfico; 

processamento do programa própriamente dito; pós-processamento de resultados com tratamento 

gráfico.  

As estruturas planas isotrópicas são analisadas segundo a teoria de Mindlin com a adopção da 

formulação isoparamétrica. Analisa-se o desfazamento dos valores obtidos pelo programa de cálculo 

automático comparativamente com soluções teóricas, ao se determinar as matrizes de rigidez dos 

elementos que discretizam a estrutura, através da integração reduzida, selectiva ou completa e 

fazendo variar outras variáveis, como sejam, as condições de fronteira, refinamento da malha, tipo e 

grau de distorção do elemento utilizado. Lajes vigadas são formuladas através da sua discretização 

em elementos de laje e elementos de viga de três nós de Timoshenko. Lajes de espessura variável e 

condições gerais de ligação da estrutura ao exterior são implementadas no programa de cálculo.  

Estruturas tridimensionais são analisadas segundo um modelo que discretiza a estrutura em 

elementos finitos planos. O pós-processamento de resultados pode ser realizado em cada plano da 

estrutura ou na estrutura completa.  

Estruturas laminares constituídas pela associação de camadas materialmente diferentes, originando 

os laminados compósitos, são analizados segundo a teoria de Mindlin através da discretização dos 

laminados em elementos finitos isoparamétricos. Cada elemento finito inscreve-se na superfície 

média do laminado e possui cinco graus de liberdade por nó. São deduzidos factores correctivos de 

corte e corrigida a energia de deformação por corte, de forma a atender à hipótese simplificativa de 

distorções constantes na espessura do laminado.  

O modelo de análise de laminados compósitos referido no parágrafo anterior é adaptado de forma a 

permitir estudar o comportamento de laminados compósitos em regime geometricamente não linear 

segundo a formulação Lagrangeana. A análise não linear é efectuada com um método incremental e 

iterativo, sendo utilizado o método de Newton Raphson ou suas variantes na obtenção da solução 

das equações não lineares.  



Abstract 

This work presents a structural numerical model based on the isoparametric formulation of the Finite 

Element Method, for the linear analysis of the plane and three-dimensional isotropic structures and the 

linear and geometrically nonlinear analysis of composite laminates, using the Mindlin flexural theory.  

A three-phase modular approach is followed for each computer program: processing with automatic 

data generation and graphical visualization; structural analysis; postprocessing of results, including 

graphical outputs.  

A parametric study of the plane isotropic structural program is conducted, comparing its results with 

the corresponding theoretical solutions. The influence of the reduced, selective or complete numerical 

integration on the element stiffness matrix, on different boundary conditions, on the mesh refinement, 

and on the element type and distortion degree, has been investigated. The use of slab elements 

connected to three noded Timoshenko beam elements is another relevant feature included in the 

program that allows for the modelling of stiffened slabs, variable thickness slabs and general boundary 

conditions.  

The discretization of the three-dimensional structures is made by planar elements in the present 

approach. Desirable functionality has been kept in mind allowing postprocessing to be performed for 

the entire model or independently for each defined plane.  

Isoparametric elements of five degrees of freedom per node are employed in the analysis of multi-

layered composite laminates with different mechanical caracteristics per layer. The assumption of 

constant shear distorcion throught the thickness is made by using shear correction factors to 

approximate the theoretical shear strain energy.  

A total Lagrangian approach is used in geometrically nonlinear analysis. Standard or modified Newton-

Raphson techniques with an incremental-iterative scheme are adopted for the solution of the resulting 

simultaneous nonlinear equations.  


