
Resumo 

Nesta dissertação é descrita uma aplicação de Ensino Assistido por Computador em ambiente MS 

Windows, desenvolvida no âmbito do Projecto COMETT "The Development of Multimedia Distance 

Learning Packages for Finite Element Education and Training".  

O Ensino Assistido por Computador tem conhecido, nos últimos anos, um interesse crescente por 

parte dos responsáveis pela formação e treino de indivíduos nos ramos da técnica e tecnologia. Neste 

trabalho é apresentado um resumo da evolução dos métodos de ensino e conceitos pedagógicos que 

levaram ao desenvolvimento de aplicações de Ensino Assistido por Computador. São referidas as 

principais regras práticas a observar no desenvolvimento de aplicações deste tipo, assim como as 

vantagens e inconvenientes que resultam da sua utilização.  

O software desenvolvido tem como objectivo o ensino do Método dos Elementos Finitos (MEF) 

aplicado a problemas de elasticidade plana estados planos de tensão, estados planos de deformação 

e estados axissimétricos. São apresentados os aspectos principais deste método, bem como a sua 

formulação baseada exclusivamente no elemento triangular de 3 nós. Incluem-se alguns exemplos de 

aplicação que ilustram casos práticos de utilização do programa no ensino do MEF.  

A aplicação apresentada foi desenvolvida para o ambiente gráfico MS Windows que se assumiu, nos 

últimos anos, como o Interface gráfico mais divulgado em microcomputadores. Neste trabalho é 

efectuada uma descrição geral das vantagens e das técnicas de programação para este ambiente, 

utilizando a linguagem C.  

Abstract 

This thesis describes the main contribution of the Portuguese partner -the Department of Civil 

Engineering, University of Porto- within a COMETT project for the development of a Computer Aided 

Learning package for bidimensional stress analysis using finite elements.  

Over the past few years, the subject of Computer Aided Learning (CAL) has attracted a growing 

interest by all parts involved in the formation and training of individuals on technical expertise. This 

work presents an abridged revue of the main historical facts on the evolution of educational methods 

that have led into the development of CAL applications. The main advantages, precautions and 

practical rules for this type of programs are also presented.  

The application described focuses on the instruction of the Finite Element Method applied to 

bidimensional stress analysis problems -plane stress, plane strain and axisymmetry. The main 

theoretical aspects of the formulation are presented for the 3-node triangular element used in the 

application. A set of examples is also given illustrating some problems that can be investigated using 

this software.  



This application has been developed for the MS Windows graphical environment, which currently 

knows a widespread usage both in-house and in-class. The general advantages of this graphics user 

interface are explained, along with a fairly complete explanation of the MS Windows environment 

programming techniques using the C language.  


