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RESUMO 

O método misto de Petzor-Galerkm é aplicado a cascas axissimétricas com 
mamas nnifonnes e nicHuiifonnes. Experimentos mimemos leaüsados com ama 
casca cümdika mostraria mn «foamcatm» ganho em cuurei^ettciae precisão com 
mamas adaptativas. O mesmo não ocone com ibnnviações mistas mstáveis, onde 
o refinamento adapiativo se mostroo mcapas de memorar a qualidade da somejo 

ABSTRACT 

Ike mixed Peftmr-Oalenm method is applied to aüsymmetffc sheOi with 
a&Uorm and BOB uniform meshes. Numerical experimenta with a cylindrical shell 
showed a ignifiraad unpwwiiiMuit m convBĉ BBca end accuracy with adaptive 

The same does not happen with unstable mixed fonnamtions in which 
itimamenta haw shown to be enable to hnpuwe the quality of the ap-

proximate notation. 



INTRODUÇÃO 

No» áhimos «um tem te obtido grande enceno com aplicações de técnicas 
adaptativas •> problemas com singularidades [l]. No caso do método dos elemen
tos finite* técnicas adaptaüvas têm sido usualmente empregadas em fornralaçoaa 
baseadas em modelos de deslocamentos, que, como se sabe, fornecem resultados 
pouco precisos para os campos de tensões, uma ves que estas são calculadas a 
partir das derivadas dos campos de deslocamentos. Uma primeira alternativa, 
para melhorar esses cálculos, seria a utilização de modelos de equilíbrio. Uma 
outra possibilidade, é o emprego de formulações mistas baseadas no princípio do 
HeUinger-ReianMr com tensão e deslocamento como variáveis independentes que, 
embora ainda erijam compatibilidade entre os espaços de aproximação para as
segurar a estabilidade, são de mais fácil implementação do que os modelos de 
equilíbrio por não exigirem a satisfação a priori da equação de equilíbrio. 

O Método misto de Petrov-Gslerkin, introduzido em [2], apresenta melhores 
propriedades de estabilidade em relação as formulações clássicas de Galerlrin, como 
tem sido demonstrado em um grande número de aplicações [3,4]. Por outro lado, 
problems*, com pertubações singuíares, tais como os de cascas delgadas, em geral 
apresentam soluções com fortes camadas limites, demandando assim a construção 
de métodos de aproximação não apenas eatáveL mas também extremamente pre
cises, o que se pode togm com a utilização de mteipolaçòes cs 
adaptstivos. 

Neste trabalho utilizamos a formulação mista de Petrov-Galerkm combinada 
com uma técnica de refinamento nâo-uniforme, onde as coordenadas são geradas 
automaticamente, visando, uma maior densidade de elementos nas regiões de forte 
gradiente (camadas limite). 

São apresentados resultados numéricos relativos ao problemas de uma casca 
cilíndrica bí-engastada de solução exata conhecida. Fazemos um estudo compara
tivo entre os métodos de Gaksrlán e Petrov-Gakrkin tanto para malhas uniformes 
quanto para náo-uniformes, ilustrando o» seus comportamentos e a confirmação de 
boas taxas de convergência para o método de Petrov-Galerlán quando a utilização 
de malha nâo-uniforme. 

FORMULAÇÃO VARIACIONAL 

Consideramos o problema de nexso de cascas axiasimétricas delgadas ou mo
deradamente espessas submetidas a carregamentos de revolução, levando em conta 
a deformação dsalhante, de acordo com a teoria clássica de Love (Kraus [5]). De
notamos por w(«), com s € [0, L) sendo L o comprimento do meridiano, o vetor 
de deslocamentos generalizados 

w(#)-{«v,tt», , f l r
t (1) 

contendo o deslocamento radial uv, o deslocamento longitudinal v , e t lotaçfo 
do meridiano 0, s por q(#) o vetor de cargas distribuídas 

q(«)«{*,*.,o}T, (a) 

sendo q, na direção tangente, e qn normal ao meridiano. Seja N(«), o vetor das 
tensões resultantes, 

H{ê)m[!t.,N9,QtMnM§r , (3) 
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onde JV, e Nt são as componentes de membrana nas direções longitudinal e circuit* 
fisrencial, Qã ê & componente de tensão assinante, Af, e M» são as componentes 
do momento fletor nas direções longitudinal e circunferencial, respectivamente. 

A formulação variackmal para o problema de flexâb de cascas aarisnínétricas 
cm tensão e deslocamento, baseada no princípio de Hellinger-Beisauer, 

Problema M: Achar o par (N,w) € W x V, tal que 

i4(N,ft) + £(ft,w) = 0, Vft€W, (4) 

S(N,*) = F(t>), Vt>€V, (5) 

L L 

o o 

h 

-J jj \{M. - vMê)A. + KM, - irjfjjfc] 2*i»rf* (6) 
o 

0 

+jqLnVí^-coêip^-¥$\ 2*fd«+ JÍM^ + CMVMÂJ 
0 0 * ' 

h L 

F("é) = / ^(cospúv +tm<pú>s) 2*rd$ + I qn (sínpúv -cos^w,) 2*roT* (8) 

2*r<U 

(7) 

sendo 

K = Et, G = *Ei 

CVMCV W w IÍIBUIIIBBIHHW c K v w c u c w u w w * wiBsvu que puuc variar eu»rc v.v « 
0.5. W e V são espaços de Hilbert apropriados para os campos de tensão e de 
(eslocamentos, respectivamente. 

Existência e unicidade de solução para o Problema M podem ser estabeleci
das usando os resultados clássicos de Babuska [9] e Brezzi (7) para modelos mistos, 
que são fundamentados na continuidade das formas bilineares A(; •) e B(; •) e do 
funcional linear F(«), além das hipóteses seguintes: 
(H%) K-eUptiddjuU do A(>, •): Existe uma constante a > 0 tal que 

i4(ft,fl)*«||ft||fr fi€K, (10) 
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Jf = { a € W , B(N,*) = 0 V * € V } , (11) 

representa o espaço das tensões anto-equilibradas. 
(Hi) Condição de Babaika-Bressi, on LBB paia o campo de deslocamentos: 
Existe ama contante 0 > 0 tal que 

tew [Mlw 

A dificuldade principal na construção de aproximações de elementos finitos 
para o Problema M decorre do fato de que a constante de elipticid&de, cr, da 
forma A(*t •) é dependente de um parâmetro pequeno c, proporcinal a razão, t/Lt 

entre a espessura e o comprimeato da casca. Para cascas espessou, A{-, •) é elíptica 
em todo espaço W, porém para cascas delgadas quando < -• 0, a W-eliptiodade 
de <A(v) desaparece. Para ilustrar este fato consiàeremos o caso particular do 
Problema M, relativo a uma casca cilíndrica de raio A, com comprimento L e es
pessura t, reescrito em uma forma adimensionaL Para tanto definimos o parâmetro 

e introduzimos as seguintes quantidades adimensionais: 

« = «/£, « i S f , / i , UtSSWt/L, «S = A (14) 

at=NaL
2/Df v9 = NtL

3/D, a» = QL'/D, 

*4 = MêL/D, et = M0L/D, (15) 

/ i = «.ZVA fi = *L9/d. (18) 

lemos então 
Problema M„ Casca Cilíndrica Adinunirionalt Achar o par (a, r) € (Wx V) 
tal que 

a(<r,r)+b(r,n) = 0 V r e W 

*(",*) = /(*) Vr €Vt 

onde 

w = {t, neV{o,i), i = i,2 »>, (17) 
V m {v, Vl € J5T{(0,1), ; - 1 , 2 , 3 } , (18) 

a(c, T) » -€*{*t - ws , n ) - «3(*a - w i , TJ) - /4ea(<râ, T») 

-(<r4 - wr», T4) - (<rB - «w4, t i ) , (19) 

Hr, ir) = (n, vi) + 7(TS, va) + (r«, v>2 + v,) + (r4, V8), (20) 

/(v) = (/»,t»i) + (/a,V,), (21) 
com 7 = X/A. Podemos facilmente observar que, para c > 0, a forma bilinear o(«, •) 
é W-elíptica e, consequentemente, -o Problema M, é bem posto. Entretanto, 
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com € — 0o Problema hi, não ê resolvíve). Este ê um problema de perturbação 
singular que, para c pequeno, apresenta fortes camadas limites e camadas internas 
próximo a suportes e descontinuidades do carregamento. Dai a importância da 
utilização de métodos adaptstivos na solução deste tipo de problema via método* 
de elementos finitos, visando maior concentração de elementos nestas regiões, como 
veremos nas seções seguintes. 

MÉTODO MISTO DE PETROV-QALERKIN 

Seja Pj[(0, L) C £3(0, L) un espaço de dementeis finitos de classe C"1 e grau 
/, e 5*(0, L) - Pj[(0, L) O H% (0. £) d e ebuse C° e grau «, onde h = max {A.} , 1 £ 
* < *»«i> fte é o comprimento do eiemento e, e n«f é o número total de elementos 
utilizados na discretizaçõo. Sejam V/& = (Ph{0,L))i e V» = (Sk(0,L))3 apro
ximações para W e V, respectivamente. Em outras palavras estamos adotado 
elementos isoparamétricos usuais com interpolações contínuas para os campos de 
deslocamentos e descontínuas para os campos de tensões. 

Como apresentada em [8] a formulação mista de Petrov-Galerldn para o Pio* 
blema M consiste em 

Problema PG%: Achar o par (N», w») € W» x V* tal que 

fl(N»,v>») = *(**), V*>»€Vfc, 

(22) 

m 
onde 

(24) 

(25) 

com, 

s«l 

^«(Nj,írj)» 

-^/stl-Tr—^+-rT \[ *-"»**+— 
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em que NJ é a restrição de N» ao elemento e, r{ é um valor característico da 
casca, por exemplo o valor máximo de r, £»,«* e St são parâmetros adimensionais 
positivos que são responsáveis pela maior estabilidade e precisão da aproximação 
de Petrov-Galerlán. Convém notar que, para Si = 0, t =s 1,2,3, obtemos a far-
mulação clássica de Gaierkin que é em geral instável para casca delgadas, como 
mostrado nas referencias [8,9]. Para i = l s l o método de Gaierkin condas 
a soluções imprestáveis quando aplicado a cascas delgadas devido a efeitos de 
membrana e deformações ásaihante, como por exemplo trancamento e oscUações 
espúrias. A simples adição dos termos de mínimos quadrados, relativos às equações 
de equilíbrio condus a aproximções estáveis e precisas para os campos de tensão 
e de deslocamentos com interpolações de qualquer ordem, mesmo para o caso 
k = í = 1, como veremos. 

Com o objetivo de captar as singularidades de uma forma mais refinada, usa
mos um tratamento especúico na geração das malhas para o método dos elementos 
finite*. Uma função do tipo g(z) = «^, é utilizada para o cálculo das coordenadas 
nodais a partir da singularidade (x=0). Ao se fazer 0 = 1, chegamos a malha 
com elementos de iqual comprimento, e para 0 = 2,3,.. . elementos de tamanhos 
diferentes são gerados automaticamente. 

RESULTADOS NUMÉRICOS 

De (22)- (23) concluímos que a aproximação de Petrov-Galerlán, pode ser 
escrita na seguinte forma matricial: 

- Á X + B T U » G (28) 

BX = P (20) 

onde X e U representam os parâmetros nodais d& iaterpotaçío para tensões e 
deslocamentos, respectivamente, A e B são as matrizes associadas com as formas 
bilíneares A{; •) e B(; •) , 6 e F os vetores de carga equivalentes. Observemos 
que na aproximação de Gaierkin G = 0. Já que as componentes da tensão são 
interpoladas descontínuamente, podemos eliminar X, graus de liberdade a nível 
de elemento, escrevendo portanto (28)- (29) como: 

KÜ = P , com (30) 

K « £ K . , K e - B e A ^ B . 1 (31) 
• a i 

N, 

* • - £ * • * » V - F s + BsAyH*. (32) 
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onde A « e B . n o matrizes associadas cam a restrição das formas bilineares A» • 
B paia. o elemento e e G# e F , s£o os vetores de carga a nível de elemento. Isto 
é o processo clássico de condensação estática com K sendo a matriz de rigidez. 

A fim de ilustrar o desempenho dos métodos mencionados, tomamos como 
exemplo uma casca cilíndrica bi-engastada na forma «dimensional dada pelo pro
blema Af(, com 7 = 1.0, paia diferentes valores de «, submetida a uma pressão 
interna unitária. Considerando a simetria do problema, discretizamos apenas 
metade do domínio e impomos as seguintes condições de contorno: t»i(0) = 
«,(0) = u3(0) = 0 e tit(0.5) = t!3(0.&) = 0.0. Nas equações (26)- (27)tomamoa 
St = í j = SM =S 1.0. OB resultados numéricos Coram obtidos com elementos 
nopaiainétricos de 2 e 3 nos. 

Para facilitar a apresentação doa resultados adotamos a notação que se segue: 
G22 - elemento de 2 nós com interpolação linear para os campos de desloca

mentos e de tensões baseado na formulação mista de Galerkin; 
G21 - elemento de 2 nós com interpolação linear para o campo de desloca

mentos e constante para o de tensões baseado na formulação mista de 
Galerkin; 

G32 - elemento de 3 nos com interpolação quadrática para o campo de deslo
camentos e linear para o de tensões baseados na formalçâb mista de 
Galerkin; 

PG22 - elemento de 2 nós com interpolação linear para os campos de desloca
mentos e de tensões baseado na formulcçúo mista de Petrov-Galerkin; 

PG33 - elemento de 3 nós com interpolaçíio quadrática para os campos de deslo
camentos e de tensões baseado na formulação mista de Petrov-Galerkin. 

Na figura 1-a observamos a ausência de singularidade na solução para cascas 
espessas (Í = 10'1). Notamos, que com a malha utilizada (8 elementos), a apro
ximação PG22 reproduz o valor exato da solução. Já em 1-b e 1-c, com e = 10"*, 
vernicatnos a necessidade de nm refinamento próximo a « = 0.0, devido a presença 
de singularidade na solução. 

Na úgura 2, apresentamos os resultados obtidos para o problema teste, com 
e = 10~°, utilizando agora uma malha não-unixorme, gerada a partir da imagem 
da função g(x) = xp, com 0 = 3.. Observamos em 2-a e 2-b uma sensível melhora 
nas aproximações se comparadas com as obtidas com malha uniforme. Porém, 
em 2-c, notamos que mesmo aplicando o refinamento, a aproximação de Galerkin, 
G22, continua inotáveL 

Os gráãcce que ilustram as convergências dos métodos aqui utilizados, 
apresentam-se na forma Lor.(erro) x Log(N), onde N é o número de nÓ3 e erro 
é a diferença entre a solução exata e a aproximada tomada em L2. Um ganho 
notável é observado na precisão da aproximaçüo mista de Petrov-Galerkin para a 
malha n£o*uniíbrme, 0 = 3., para elementos de 2 e 3 nos, como podtmoo verificar 
nas figuras 3 e 4. 

CONCLUSÕES 

Á utilização de técnicas adaptativas juntamente com o método misto de 
Petrov-Galerkin, com aproximações de mesma ordem, conduz a resultados mais 
precitíoo do que os obtiao3 com malha unLorme. No entanto a mesma técnica 
quando aplicada a Gakrwia (aeii,e caso insíúvtíi) não supera as limíi&çõea desta 
formulação quanto à estabilidade e preoisão. 
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Evidentemente o método de refinamento adotado não ê o mais adequado para 
o problema em questão. Devemos notar que o refinamento deve depender da 
esbeltez da casca, isto é, do parâmetro e, como ficou demonstrado nos exemplos 
acima. 

Para futuros trabalhos pretendemos desenvolver técnicas de refinamento au
tomáticos h e p que levam em consideração o gradiente dos esforços e a espessura 
da casca. 
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