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SUMÁRIO

Este trabalho ê dedicado ao estudo da estabilidade de arcos, em regime
elástico linear, submetidos a carregamentos conservativos.

No Capitulo 1, desenvolve-se a analise de alguns importantes trabalhos dos
Últimos 20 anos, soba'e estabilidade de ar'cos, apresentando-se os seus
procedimentos e principais resultados.

0 Cap:itulo 2 é dedicado ao estabelecimento de conceitos básicos do calculo
sensorial necessários para. o desenvolvimento claro da teoria da elas.tici-

dade em coordenadas curvilíneas e sua aplicação na formulação variacional
da teoria de barras curvas, apresentadas no Capitulo 3.

0 Capitulo 4 é dedicado ã confecção de modelo matemático pat'a o estudo da
estabilidade de arco com geometria e carregamentos consetvativos quaisquer,

envolvendo o estabelecimento da trajetõria fundamental de equílibrio, a
determinação da carga cr:ética e o estabelecimento da tr'ajetõria põs-critica
na vizinhança da carga cr:ética. A for'mutação adotada ê a lagrangiana, a
discretização do pr'oblema ê feita pelo método dos elementos finitos, e

as equações não-linear'es de equil:íbrío são resolvidas por uma combinação

dos métodos das perturbações e de Newton-Raphson.



ABSTRACT

This paper deals with the stabílity of al"ches in a linear-elastic
condition under conservative loads.

In Chapter 1, the analysis of some important papers on arch stabilíty
written during the last 20 year's ís developed, together' wíth a pr'esentatjon
of their procedut'es and maia results.

Chaptet' 2 establíshes some baste concepts of tensorial calculus; requer'ed
for the clear development of the elasticity theory on curvil inear
coordinates and its applicatíon to the variatíonal formulation of the
cur'ved beams theot', which are pr'esented in Chapter 3.

In Chapter 4, a mathematical modem for the study of the stabíli.ty of ar'ches

with any geometry and any conservatlve loading is presented; it envolves

the establishment of the fundamental equilibrium trajectos', the
deter'mjnation of the criticam loading and the establ ishment of the
postcritícal trajectory cear' the criticam loading. The Lagrangean

formulation ís adopted, the problem discretization is made by the finite
element method, and the nonlinear equilibrium equations are solved through
a combination of the perturbation and the Newton-Raphson methods.
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1. iNTKODUÇJO

l . l C) Grupo de Estudo ê Desenvolvimento

Em 1977, no Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações da EPUSP,

reuniu-.se um grupo de professores com o objetivo de estudar e desenvolver
trabalhos relativos ã estabilidade das estrutur'as. Este gr'upo teve a
orientação do Professor Dedo Leal de Zagottis e jã apr'esentou os seus
frutos com os trabalhos de Mestr'ado e Doutorado apresentados pelos

professores Bo,talho ( ó), jazz'éZÜ (35) (36) , Fale/üenga/üen (79) e

Léndei2bMg A/eío (34 ) .

Esta tese que agor'a se apresenta ê mais um resultado do esforço do grupo
referido no sentido de desenvolver o entendimento e dar contribuições a
campo tão importante da analise está'utural.

1.2. 0 Tt'abalho de Cout'bon

0 tema a ser abordado foi sugerido pelo tr'atalho "FZamballaü da A,ftcz",

de Caüz,/tbon ( 9), quesuscita algumas questões básicas.

Courbon apresenta dois métodos de c51culo do empuxo critico par'a {nstabill
dade no plano do ar'co de seção qualquer submetido a cargas verticais, e
faz aplicação dos mesmos ao arco parabólico de inércia reduzida
constante com varias condições de contorno.

/

y

0 primeiro método apt'esentado ê definido como de aproximações sucessivas,
e se baseia no seguinte critério de estabilidade: o empuxo cr:ético eo
menor valor' clo empuxo para o qual as equações diferenciais que regem o

compor"tamento dos arcos apresentam solução, satisfazendo ãs condições
de contorno, não identicamente nula.

0 segundo método apresentado é definido como da energia, e o critério da
estabilidade é o da energia, apresentado na seguinte forma: o arco esta

em equilíbrio na sua configuração indeformada, que será estável se o eixo
do arco retornar agua posição de equílibrio indefot'medo após sofrer

pequena deformação, ou seja, se o trabalho .6T das forças exteriores for'
inferior ã energia 6U armazenada pelo arco no curso da deformação e,

r
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portanto, o empuxo cr:ético õ obtido da igualdade entre 6v e ÓU

Courbon desenvolveu o referido trabalho por consider'ar que a teor:ia
elementar, Cou,'üon J. (70), não fornecia resultados precisos, a não ser no
caso de arcos muito abatidos, e motivado por' trabalho apresentado por

Dischjnger' em 1939, no qual se apresentam as expressões consideradas mais

precisas, sem demonstração, pat'a os arcos parabõlicos de inércia r'eduzida

constante e que évídenciam a influência da relação f/& entre a altur'a do
arco e o seu vao.

As hipóteses básicas do estudo de Courbon estão contidas no seguinte

parágrafo aqui reproduzido: "0 wlpulxa c,ft,Z;Cllco de uotl a co é ümci cafre,te/t,Z,s

;C lca da axtcpo. É, poü, pe/tm{,;Cêdo óüpoA. que m carga ap.eZcadaó ao a./lco

ap4MerL;Cml a áulücclZa qua e cona de com a eixo do anca. Na;(m
conctllçaa, óe óa neg.e,égenc.éam deáaanaçõa devlcí ao aáoxço ptoanaZ,

o m.eo não-dedo/tirado él uma cona,éguAtação de. equ,é,ab.üo . Puxa dele/uünm. o

puxa c,l l;Cllco, ê .óuá,écZeit.te eram,étlaÀ ,õe M,6a cona,égtlxtccção de eqtz,(,eZlb,'üo

ê M,tãveZ"

0 estudo geométrico das defor'mações ê feito em coordenadas car'tesíanas

retangulares a partir' da hipótese de inextensibilidade dos arcos.

y

P( x.y! CP(x)
.P'( x+u, y . v)

c'

X

8

F[g. ].]

A fõl"mula que fornece o empuxo critico ê obtida pela igualdade entre a

energia de deformação:
E

: .! Í 0(v«)z dx

0

( 1 . 1 )
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onde D ê o produto de rigidez ã flexão reduzido, e o trabalho das forças
externas l

p(x) v(x) dx
0

(] .2)

expt'estão que, após algumas transformações, em virtude da hipótese de o
arco do eixo ser coincidente com a funicular das forças e da inextenslbili
dade do eixo do arco, toma a forma

6T : ; Q 1 (1 + y':) v'z dx

onde Q ê o empuxo no arco. Resulta, pois, de acordo com o critério
energético referido, que

Z

0

(1 .3)

J (l + y':) v'' dx l
0

D v"z dx
A

Qc : min
v(x) é F (1.4)

onde F ê o conjunto de soluções v(x) compatíveis com os vínculos. E
interessante obter'var que na expressão da energia de deformação Courbon

não retêm os termos que contêm derivadas dos deslocamentos de ordem

super'ior a dois. Tal, porém, não ocorre na expressão do trabalho das
forças externas, visto que neste caso o denominador se anularia, e, além
disso, o termo de ordem superior é responsável pelo aparecimento da
relação a = f/2

No caso do arco de eixo parabólico de inércia reduzida constante submetido
a carga vertical uniforme, Courbon apresenta a seguinte expressão, derivada
de (1.4)

]

(1.5)

para calculo do empuxo critico correspondente ãs varias condições de

vínculos. A parcela m . Tz EJ/az fornece o valor do empuxo critico da

teoria elementar, e a parcela 1/(1 + K az) representa a correção proposta

por Courbon. A Tabela l fornece os valores de m e K, bem como o modo de
establl idade para as varias condições de vínculos.
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m K modo de estabilidade

2,0458 1,352 antissimétrica

1 ,1132 1 ,145 simétrica

1,0000 6,144 antissimêtrica

0,7527 1 ,990 simétrica

Tabela l

E interessante, ainda, observar a Fig. 1.2 pat''a melhor caractet"azar a

insuficiência referida da teoria elementar (70) quando comparada com a

solução melhorada proposta por Courbon, para o arco de eixo parabólico com

inércia reduzida constante submetido a carga vertical uniforme

Q

# EJ/a2

.SOLUÇÃO ELEMENTAR

2.Q

\.
'\.

'\. SOLUÇÃO
\../

ARCO BIENGASTADO

1,5

COURBON

\
. '\ SOLUÇÃO ELEMENTAR....z..:...=...

\
''\

\
'''\

\. '''\
0.5.

0.0.
0.0

"x.xsoLUSXo counooN''...é'
ARCO BIARTICULADO "''''....

''''''''........ ''''+.

'\
''""+'-...

0,5

Fjg. 1 .2
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Alguns aspectos do trabalho de Courbon relativos ã aplicação do carrega-
mento e ao método de aproximações sucessivas não serão aqui abordados, por

serem irrelevantes no que se segue

1 .3 Observações Iniciais a respeito do Trabalho de Courbon

As observações iniciais que podem ser feitas ao trabalho de Courbon dizem

respeito principalmente ao conjunto de hipóteses estabelecidas para o

estudo da estabilidade do arco e ã expressão do trabalho das forças
externas.

7:émo.óhenko, em (54), ao apresentar resultados da analise da estabilidade do

equílibrio de arco circular' biarticulado, solicitado por carga radial
uniforme, estabelecidos por E. Hurlbt"ink, indica claramente que se admite
que o eixo da barra curva antes da flambagem permanece como o al''co de um

circulo. Esta condição somente é observada se o arco esta apenas compri-
mido, o que ocorr'e desde que se permitam deslocamentos radiais nas extre-
midades do arco; a fixação das extremidades é considerada quando da

flambagem. Esta hipótese é admitida nos casos seguintes, apresentados pot'
Timoshcnko: arco circular biengastado solicitado por carga radial unífot'-
me, arcos de eixo parabólico, com seção transversal constante e com

seção retangular de largura constante e altura variável, submetidos a carga
vertical unifor'me. Esta hipótese é rept"esentada de for'ma clara na Fig.

1.3, e a sua apresentação pet"mate que não se formem duvidas a respeito das

parcelas de energia envolvidas no fenómeno, conforme possam surgir no
tt'abalho de Courbon.

/

/

/

.#

Flg. 1 .3
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No caso de não se considerar tal hipótese, ocorr'er'ã flexão antes da

instabilidade, confor'me mostra a fotografia da Fig. 1.4, que poderá não

ser desprezável , dependendo do carregamento.

- .T '- L :'- . ' ':.-.--- '

'b

#

Fjg. 1 .4

0 estudo da trajetÕria de equil:ébrio antes da estabil idade poderá ser

importante, em virtude de ela poder ser acentuadamente geometricamente não-

linear e admitir outro tipo de instabilidade, como o de ponto limite, sem

que ocorra flambagem, que é a única possibilidade de instabilidade admitida
pot' Cour'bon. Poi" exemplo, no caso de al"co circular bíengastado, com

À = az R/h = 3 (parâmetros definidos na Fig. 1.5), não ocos'erã instabilida-
de se o arco for solicitado por carga concentr'ada no meio do vão, e
ocorrera instabi] idade do tipo ponto limite se o al"co for sol icitado por
carga radial uniforme, não havendo, em nenhum dos dois casos, a ocorrência
de ponto de bifurcação, que caracteriza a flambagem referida por Courbon.

Os exemplos referidos estão apresentados no importante trabalho de Maca e

.Sch aga. (37). Desta forma, h: que se estabelecer o campo de .aplicação

dos resultados apresentados por Cout'bon para que não se incot'ra em erro.

Outro aspecto crítico coar'esponde. ã afirmação de Courbon de que o empuxo

crítico é uma carácter:estica do arco, tr'atando, assim, de estender' os
resultados obtidos a arcos não-funiculares. Em virtude do exposto, fica

evidente que tal procedimento não ê corneto, devendo, pelo menos do ponto
de vista quantitativo, cada estudo da estabilidade de arco ser tratado
isoladamente



0 denominador' da expt'estão (1.4) mel'ece algumas observações. Ele é obtido

a partir' da expressão do trabalho das for'ças externas

7

6T ; - l p(x) v(x) dx , (1.6)

que se anula para v(x) antissjmêtrica, que é o modo de flambagem considerado

para arcos biartículado e biengastado. A partir da condição de arco
funicular, o autor' estabelece a expressão

arc

Q y" : - p , (1 .7)

que relaciona o empuxo Q do arco funicular com a carga ver'tical; conside-
rando a condição de inextensibilidade com todos os ter'mos,

y'v' + u' +; (u'' + v'') : 0 , (1.8)

ou apenas com os termos de pr'imeira ordem,

y'v' + u' = 0 , (1 .9)

Courbon estabelece a seguinte expressão para o trabalho de fot'ças externas

6'r : Q 1 (1 + y':) v'' dx (l.lO)

que, evidentemente, apresenta valor não-nulo. Não se considera, pois, que
as passagens acima sejam claras do ponto de vista físico.

arc

1.4 AI guns T! aba.lbQsl !nl

Com os objetivos de chamar a atenção pal''a alguns aspectos do trabalho de
Courbon que o simples estudo não permitiu estabelecer, e indicar os

principais procedimentos para a analise da estabiliddade dos arcos,
fornecendo um panorama da sua evolução, faz-se, a seguir, uma apresentação

suscínta de aspectos relevantes de alguns tr'abalhos notáveis no estudo da
estabil idade de arcos em regime elástico.

Em 1956, Masur e Schreyer apresentam o trabalho "Buck,eZng crá SltaC,Cow

Á/aha", onde se estuda a estabilidade de arcos abatidos biengastados, de
eixo circular, solicitados ou por carga radial unifor'memente distribuída
ou por carga concentrada no meio do vão.
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Fjg. 1 .5
Considere-se, inicialmente, o aspecto qualitativo do trabalho de Masur, com

a finalidade de realçar o fenómeno f:Ísico,que é valido mesmo para arcos

não-circulares. Indicam-se, na Fig. 1.5, os principais par'ãmetr'os geomé-

tricos, e nas Fig. 1.6, as r'expostas de arcos circulares submetidos a

cara'egamento r'adi al unifor'me
P

X :2

pontos de
bifurcação

d
c'

b

'\ \ '\pontos de S
bifurcação

'X= 5:2

P

Flg. 1.6 Gráficos carregamento (p) - deslocamento transversal médio (ü)
para o arco biengastado submetido a carregamento radial uniforme

W
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Para ai"cos muito abatidos, À < 2,85, não ocorr.e . instabilidade, sendo o

deslocamento ú sempt'e crescente com p.

No intervalo 2,85 < X < 5,02, o deslocamento Ü cresce com p até o ponto b,

caracterizado por dp/dÜ = 0, onde ocos'r'e perda de estabilidade acompanhada

de deslocamento violento seguido de oscilação de alta freqllência e ampla'

tude deck"escente atê o repouso em d. Tal fenómeno é denominado ",õhap-

;C/txattgh" e corresponde ã instabilidade do tipo ponto limite , sendo

chamado por' vários autores de instabilidade simétrica.

No intervalo 5,02 < X < 5,74, ocorrem os pontos de bifurcação a e c na

trajetõria fundamental. Esses pontos surgem, entretanto, após o ponto b,

prevalecendo então a instabilidade do tipo ponto limite

Finalmente, par'a À > 5,74, a resposta f:ísica do arco pode ser interpretada
(óO) como se mostra na Fig. 1.7a e 1.7b. Quando se carrega o arco a partir
da ot"icem, ele se desloca simetrican\ente, com 6i, crescendo não-linearmente

No ponto a, ocorre ponto de bifurcação simétrico instável, e o arco sofre
um deslocamento brusco através de estados não-simétricos, caracterizados

por 6z # 0. Na presença de amortecimettto, o movimento atingira o repouso

em e. E. importante observar que o ponto de bifurcação simétrico esta
associado com o desenvolvimento de deformações que são-tfi.s.l;comente não-

simétricas, eque somente assim pode ocorr'er a inversão dinâmica mencionada,

ou seja, com 62 # 0. Desta maneira, o modo de instabilidade ê assimétrico,
e ê comum encontrar autores que se referem ao fenómeno como instabilidade
assimétrica ou bifurcação assimétrica.

Fig. 1..7a -Arco Cll"culat' Biengastado
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:/r F{ g. 1.7b Trajetõrias de Equil:ébrio

Considerem-se, agora, alguns aspectos quantitativos do trabalho de
Schreyer e Masur

Adotaram-se as seguintes expr'essões para as relações deformações-desloca-
mentos:

'y : 'iã ' T ' -L (-@): - : (i:>) o.ll)

onde v e w são as componentes transversal e f'adiar, respectivamente, do
deslocamentos de um ponto do eixo do arco, definido por 4), confonne mostra
a Fíg. 1 .5.

A pat'tir de (1.11), obteve-se a expressão da energia potencial total, cujas
equações de Euler' são as equações não-l ineares de equil:ébrio. A solução

excita dessas equações foi encontrada, e essa õ uma caracaterTstica importan-

te desse trabalho, o que permitiu estabelecer a trajetõria fundamental de
equil:íbr'io.
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A discussão da estabilidade da trajetõría fundamental foi feita verificar
do-se a ocos'rência de deslocamentos adicionais, não-nulos, relativamente

aos deslocamentos iniciais da trajetõria fundamental. Para isso, analisa

ram-se as equações de Euler do funcional

AT : T ( Ü + w ; Ç + v) T ( ü, ç ) , (1 .12)

onde w e v são as componentes dos deslocamentos iniciais, e w e v são as
componentes dos deslocamentos incrementais. A possibilidade de exístêncja

do campo adicional de deslocamentos, conforme mosto'eram os autores,

depende do parâmetl''o geométrico À.

Para o arco submetido a carregamento ra.dias uniforme, conclu:irem que com

0 < À < 2,85 não ocorre instabilidade,

2,85 < X < 5,02 ocorre apenas ponto l imite,

ocorre bifurcação após o ponto limite,

ocorre bifurcação antes do ponto limite

5,02 < À < 5,74

5,74 < À

A carga critica.obtida, correspondente ã bjfur'cação, é dada por:

-.. ©- : -l (.!.Ja)' l 3 : 2 /"i':'!'lj' 1* '' 5,02

e a carga cr:ética correspondente a ponto limite pode ser obtida a partir de
dp/dÜ = 0, tanto anal:ética como graficamente

Para o arco submetido a carga concentrada, concluíram que .com

0 < À < 3,20 não corre instabilidade,

3,20 < À < 11,0 ocos"t'e apenas ponto limite,

ocos're bifurcação com região instável da tt"ajetõría,
sempre após o ponto limite
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A carga critica col''respondeste a ponto l imite pode ser obtida a partir' de

dP/d6 = 0, onde P e ó são, respectivamente, a carga concentrada e o
deslocamento correspondente. A carga cr:inca correspondente a bifurcação,
de intet"esse apenas teórico, é dada por:

a

'« ;' l
o,055 0 ,. .a:::!E) l:''l 0.lq

À > ll ,o

É impor'tarte observam" que, jã em 1962, G/e,eóv,üe BadnM. (23) haviam estudado,

de fa"ma muita semelhante, este problema, experimental e anal eticamente,

utilizando desenvolvimentos em sêrjes par'a t'esolver as equações diferen-
ciais. Assumiram, implicitamente, que o ponto de bifurcação ocos'ria antes
do ponto l imite, o que não ê verdade, como foi observado por Schreyer e
Masur. Esse trabalho estabelece, entretanto, com muita lucidez, aspectos

básicos do comportamento dos arcos, e é origem de uma série de trabalhos
importantes, entre os quais se inclui o de Schr'eyer e Masur

Em 1971 , 1)ZchZe e B ugfüon apresentam o trabalho "s.üb,l:Z,é,tg c,pt,€1,{e.ft,éü áax

ShaCZlow Á,hera" (72.L onde estudam a estabilidade de ar'cos abatidos de eixo

circular com varias condições de contorno evãríos cair'egamentos r'odiais.

Esse trabalho tem muito a ver com os trabalhos de Masur e Bodner, podendo

ser considerado como uma extensão natural dos mesmos. Os autor'es obtiveram,

inicialmente, solução excita do problema, no mesmo sentido do trai)alho de
Masur; discutiram, em seguida, de forma académica, a solução por séries,

e, finalmente, efetuaram ensaios experimentais. No desenvolvimento

analítico, usaram as relações deformações-deslocamentos (1.11).

/

Dickie e Broughton determinaram experimentalmente a carga critica e. o modo

de instabilidade em dois arcos com parâmetros f:isícos e geométricos indica-
dos na Tabela 2. Apt''esentam-se, nas Tabelas 3 e 5, uma comparação ente'e
os resultados obtidos experimental e analltjcamente, exatos e por séries.
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Tabela 2

Tabela Al"co Biar'ticulado

h
E módulo de elasticidade

l kN/m' ) ( kgf/m2 )
R (cm) b (cm) h (cm)

13,7

18,3 2.950.000

2.950.000

29.500

29.500 ::: 2,54

2,54

1 ,27

0,95

,,:.: ; *."
À

Sol. exataí:(N)

-. -. l . -
Sol. séries (N)

ü.' ü; l ú

".; "-;
(N) l (N}  

%(' I''   98,3

41,8

85,4

36,5  98,3

41 ,8

85,4

36;5   85,4

36,5

87,6

38,3 - 5

3

  1 3,7

18,3

302,9

130,3

]45,5

61,4  302,9

131 ,2

145,5

61,4   145,5

61 ,4

143,2

63,6

. :

  18,3    93,0

39,1    39 ,1 1 39,1

93,0l 93,0 90,7

36,9 
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Tabela 4 Arco com Extremidades Articulada e Engastada

Tabela Arco Biengastado

Sistema À

Sol. excita

ü (N)

Sol . séries

ü (N)

Sol . exp.

H (FI)  
  13,7

18,3

93,4

39,6

93,9

40,0

85,4

38,3  
  13,7

18,3

187,7

82,7

190,8

84,5

186,8

89,0

.. :
$'"\.

1 3,7

18,3

107,6

45,8

109,0

46,3

lo1,4

44,0  
'1

18,3

.'''cz ':,, 185,9

78,7

185,0

78,3

155,7

64,5  

Sistema À
Sol. excita (N)

ü. l ü. ü ;" ' ;;;'l '~' ":':: ; 'l; ';,

  13,7

18,3

]06,3

45,4

92,1

41,4  107,2

36,3

92,1

41,4  106,3

45,4

96,1

46,3

:.1
          381,2

171,7

292,2

125,0  291,8

124,6  :.1

  13,7

18,3    201,9

85,9  ; 162,8

69,8  
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Nas tabelas 3 a 5, H representa a carga total soba'e o arco. No caso de

carregamento ou condições de contos"no não-simétricos, a solução encontrada
estabelece uma iónica trajetÕria de equillbr'jo e uma ca)''ga critica cora'es-
pondente H. Para cat"regamento e condições de contorno simétricos, pode

ocorrer tr'ajetõria secundaria, e, nestas condições, têm-se duas cargas

criticas H.u e Ht' conforme mostra a Fig. 1.8. Se 6u > 6t' então o ponto
de bifurcação ocorre em ramo estável, e a instabilidade ê do t"ípo ponto de
bifurcação simétrico; em caso contrario, o ponto de biful'cação ocorre em

ramo instável, e a instabilidade é do tipo ponto limite

Fjg. 1.8

Apresentam-se, nas Fig. 1.9 a 1.18, os fatores adimensionais de carga

crítica Õ = il R2 2oc/Eh3b em função do pal'âmetro À, obtidos através da so-

lução excita, para as varias condições de vínculo e cair'egamento. Nestas

figuras, Xi define o menor valor de À para o qual o arco pode soft'er ins-
tabil idade, X2 define o menor valor' de À para o qual pode ocos'rer ponto de

bifurcação, e Xs, o menor valor de À para o qual pode ocorrer ponto de
bifurcação no ramo estável da trajetÕria fundamental .

l



16

M a
a L

/i ;

Flg l 9

/

Fjg ] 10



17

0 2.5 5 7,5 IC) 12.5 15 17.5

Fjg. l .l l

h

Fjg. 1.1 2
\



18

Ó 2.5 5 7,5 lO 12.5 17.5

Fjg. 1 .1 3

Fjg. 1.14 Í

  /   F'T
  /      V          

  T     
  g.     

   PE [
  P  }'  
         

     [  
     [  



19

ó Z,5 5 7.5 10 .5 15 17;5

Fjg. 1 .15 'R

Fjg. 1.16
q

1 ' [ >'    
  7     

C

         

         

  7     
4 T    

      
  [      



20

2 H
l$'

'4

0
0 2.5 5 7,5 10 12,5

Fjg. 1 .17

15 17.S

à

0 2,5 5 7,5 10 12.5 15 17.5

à
Flg. 1.18



21

Ainda dentro da linha de soluções fechadas, ê importante considerar o

trabalho de 0g)n, apr'esentado em 1972 (73), que trata também do efeito da
extensibilidade na instabilidade de arcos de eixo circular, abatidos ou
não. Esse tt'abalho restringe-se ã analise de arcos blarticulados e bien
gastador submetidos a carregamento radial uniformemente distríbuTdo.

As relações defomações-deslocamentos uti lizadas são

C
y

dv
-y- + -L (-@-
R 2 Rd@

.l @)
R' d$

(1 .1 5)

E ímpot''tente observar aqui que a primeít'a expressão de (1.15) contêm um

nümel"o maior' de termos do que (1.11), e cot'responde ã teoria dos anéis, que

ê, por sua vez, um subconjunto unidimensional das equações não-lineares de
cascas apresentadas por' Sal'ldoü (49) .L

A par'tir de (1.15), Dym escreve a expressão da ener'gia potencial total
Tendo como ponto de partida a decomposição dos deslocamentos emdlias parce

las, a primeira, inicial , correspondente a um estado pré-instabilidade, e
a segunda, adicional, cora'espondente a um estado põs-instabilidade, a
expressão da energia potencial total pode ser escrita na forma

T = To + Ti + Tz + Ts + Tit (1 .16)

onde To ê a parcela da energia potencial total que envolve apenas desloca-
mentos e suas derivadas cor'respondentes a estado prê-instabilidade, en-

quanto T: ê a parcela da energia potencial total que envolve deslocamentos

e suas derivadas correspondentes a estado põs-instabilidade, de or'dem l

A discussão da estabi ljdade da trajetõr"ia fundamental foi feita verifican-
do-se a ocorrência da existência de deslocamentos adicionais atr'avos do

estudo das equações de Euler de Tz. A solução das equações de equilíbrio
mais as condições de contorno conduzem a duas equações transcendentais,
cuja observação garante a existência de: deslocamentos adicionais não-nulos

e modos de instabilidade simétrico e assimêtl"ico. Deve-se aqui ressaltar
que o pr'oblema assim posto reduz a determinação da carga cr:ética ã resolução
de um problema de autovalot'es; o modo de instabilidade simêtr'ico, que



cora''esponde a uma instabilidade do tipo ponto limite, não tem muito

sentido neste caso, jã que o estado de prõ-instabilidade foi considerado

linear. A obtenção de soluções com efeito cla extensibiljdacle e da inexten

sibil idade ê imediata, com a considet'ação ou não da parcela da ener'gía de
deformação, em T2, cora'espondente ao alongamento do eixo.

22

Apr'esentaiíi-se a seguir os principais resultados e conclusões obtidos por
Dym, que podem ser estudados a partir do exame das Fíg. 1.19 a 1.22,
estabelecidas pelo refez'ido autor

1100

SIMÉTRICO INEXTENSIVEL

pR3
E l

SIMÉTRICO EXTENSÍVEL

900
ASSIMÉTRICO EXTENSÍVEL
E INEXTENSIVEL

700

h l
R 100

500
CO,o) (OPI'çz (3.0) (Q) (12P)

(\)

Fjg. 1.19
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700
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600

pR3
E l

400
SIMETRICO INEXTENSIVEL

SOMETRICO EXTENSÍVEL

TROCO EXTENSÍVEL
NEXTENSIVEL

zoo

'\

\

h l
R IOnq

(24.6)[n,9)(7.6}
0

(0,0) (0.3)

c\)

Flg. 1.22

Dym concluiu que a extensibilidade do arco desempenha um papel fundamental

na transição do modo de instabil:idade assimétrico para o simétrico quando

a, ou f/l, decresce. Além disso, confot"me el"a de se esperar, concluiu que

a consideração da inextensibil idade eleva a car'ga critica para o modo

simétrico.

Finalmente, Dym analisou os ângulos ai,que caracterizam transições entre
não-ocorrência de Instabilidade e ocorrência de ponto limite, e clz,
ocorrência e não-ocort.ência de ponto de bifurcação. A Tabela 6 indica os

valores encontrados por Dym e por lt&üm, (37) e D,CchZe (72).
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As d-íferenças encontradas podem ser justificadas pelas diferentes r'elações

defot'mações-deslocamentos empa'egadas, que envolvem considerações relativa-
mente ao abatimento do arco, e, principalmente, pelo emprego, por parte de
Dym, da hipótese de linearidade geométrica na trajetõría prê-crítica.
Deve-se ressaltar que Dym considera, nestas condições, reaberta a discussão

a respeito dos valor'es dos ângulos de transição.

Atê aqui , os trabalhos mencionados diziam respeito exclusivamente a

soluções fechadas das equações diferenciais de equílibrio. Entretanto,

mesmo em trabalhos mais amplos, como o de IZekZe (72) , essas soluções
abrangem um número muito limitado de for'mas de arcos e tipos de car'regímen

to. [ com esse aspecto em relevo que alguns pesquisador'es se dedicam a
métodos mais gerais de analise, que envolvem, necessariamente, técnicas

numéricas de díscretização. Passa-se, a seguir, ã apresentação de alguns
ti'abalhos que buscam''am este caminho para a solução do problema de instabi-
lidade de arcos.

Eni 1969, Wa,êka. (62) apr'ementa o trabalho "A A/an-l,Zneaa. lln,&i:e E,Calara
AnczZg6,ü aá S/zaZ,Cow C{,tccúa,t Áxcha'', em que analisa o arco circular
submet-ido a carga concentr'ada pelo método dos elementos finitos, cuja

aplicação apenas se iniciava.
/

Ut:il iza as seguintes expt"essões para t'elações deformações-deslocamentos

dv
€ J(-® dz w W

- z( +
Rz d$2 Rz

(1 .1 7)

Observe-se que a expressão de e:., em (1.17) apresenta o seu intimo termo
d-ífel"ente do tet'mo cot'responclente em (1.15). Essa mudança representa uma

ligeira modificação na var'cação da curvatura, e tem sido empregada por
outros autores

A partir de (1.17), o autor estabelece a expressão do funcional energia
potencial total, que contém as componentes v e w de deslocamentos, bem

como suas derivadas atê la. e 2a. ordem,



27

Estabelece em seguida a discretização do pv'oblema pelo mêtoclo dos elementos

finitos, dividindo o ar'co em n elementos de arcos, definindo os campos

admiss:íveis de deslocamentos em cada elemento, e estabelecendo pinta"açio
entre elementos através de condições reduzidas de compatibilidade. Os

campos admissíveis são os campos de deslocamentos definidos como uma

combinação linear de funções elementares, de modo a garantir a continuidade
de v atê sua derivada de ]a. ordem, e a continuidade de w atê suas

derivadas de 2a. ordem. Obtêm-se, dessa forma, a energia potencial total
em função de um número finito de parâmetl''os, que são os deslocamentos

generalizados.

As equações algêbricaÉ, não-lineares, de equílibrio são obtidas descreven

do-se a função energia potencial total em relação aos deslocamentos

general.izados. A sua resolução, que fornece a trajetÕria fundamental de
equílibrio, ê feita através de uma sucessiva combinação de aplicações do

método das perturbações e do procedimento de Newton Raphson, extremamente
Interessante

A analise da estabilidade é feita estudando-se a segunda variação da

energia potencial total. A instabilidade do tipo ponto de bifurcação é
discutida, sendo a cat''ga critica determinada pela resposta a um problema

de autovalores. A tr'ajetõria secundaria ê determinada nas imediações do
ponto critico pelo método das pej"turbações, suge)"indo-se que a técnica

utilizada na determinação da trajetÕY"ia fundamental pode ser' novamente

utilizada na determinação de pontos, da trajetõria secundaria, afastados
do ponto ct'rico. A instabilidade do tipo ponto l imite ê caracterizada
pelo ponto de máximo do carregamento em função de um deslocamento venera
gizado.

São poucos os resultados apresentados pelo autor, o que justifica a não-
apr'esentação dos mesmos, visto que o objetivo do trabalho ê estabelecer
alguns conceitos t"elativos ao estudo da estabilidade de está'utur'as usando

o método dos elementos finitos, e que a escolha do ar'co como estrutura
exemplo decorre do fato de ser, entre as estruturas simples, a que
apresenta respostas mais ricas a este tipo de estudo.

Chama-se ainda a atenção para o fato de Wall<er considerar em seu estudo

apenas os arcos circulares abatidos. Ente'etanto, esta resta'ição ao ar'co
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abatido não se faz necessária, em vit"tude de as relações defot"mações-desço

cimentos adoradas não o exigirem. Outros autores util ízam as

expressões (1.17) para arcos não-abatidos.

Em 1973, Dym apresenta os trabalhos "BZátltca;C(lan Á} aZg,s,ü áa.t ShaZeaw

M,eheó '' e "BttckE,{ng and Poó,Cbuch,eéng 23eÉmvloA. a á S;OLe,6.6 CatlpA.a,6,õ,éb.ee. A/u.heÁ ''

Trata-se, nestes trabalhos, do estudo da estabilidade dos arcos de eixo

cír'curar, abatidos e não-abata.dos, com base na teoria assintõtica
põs-instabilidade de Koiter ou, simplesmente, teoria de Koiter'

Antes de pt'osseguir, em vir'tude deateoría de Koíter ser' uma das mais Impor
tentes contribuições ao estudo do compor'talento põs-instabilidade das
está'uturas, apr'esentam-se alguns de seus aspectos importantes.

A teoria de Kolter permite a determinação da tangente e da curvatura da

trajetõria secundaria no ponto de bifurcação. Desta forma, quando hã
somente um modo de instabilidade associado a um ponto de bifur'cação, a

teoria permite estabelecer a seguinte expressão aproximada par'a a trajetõ-
ría secundãt"ia:

-.Ê- = 1 + a(S + b62 + ... (1 .18)
Pcr

onde

p ê a carga aplicada,

B. ê a carga cr'rica, correspondente ao ponto de bifurcação,

a,.b, constantes a serem determinadas,

8, incremento de deslocamento relativo ao deslocamento do ponto

critico.

Relativamente ã expressão (1.18), três casos são apresentados na Fig. 1.23,
e devem ser destacados. No caso 1, para valor'es de 6 suficientemente

pequenos, apenas o termos 1 - a6 ê relevante, e a trajetõria secundaria

de equílibrio ê apt'oxlmadamente linear. Nos casos ll e 111, as trajetoY"ias
secundarias são aproximadamente pat"abÕlicas. 0 caso l corresponde,

pois, a um ponto de biful"cação assimêtrlco, o equílibrio do ponto cr;ético
ê .instável; os casos ll e 111 cot'respondem a pontos de bifut'cação

simétricos, instável no caso 11, com b < 0, e estável no caso 111, com
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b > 0. Pode-se-, pois, nestas condições, estabelecer que uma condição

suficiente para que o ponto de bifurcação seja estável ê que a = 0 e b .> 0

P/Pcr IP/Pcr

}
l

A ! ='==d

CASO [ a/O CASO ]] a=Olb<O CASOnl a:OI b>O

Fig. 1.23 - Trajetõrias de Equílibrio

Koiter demonstr'ou ainda que, para uma pequena iinpet'feição, E , na forma
da está"utura, a equação (1.18) se transforma em:

( 1 -.B-) ó + a6z + b(53 +

1 .
-2- c +

P :
) (1 .19)

o que perTnite caracterizar o comportamento de uma estrutura geometricamen-

te imperfeita a par'tir de parâmetros estabelecidos par'a está'utura geometr'i

comente perfeita.

Para o ponto de bifurcação assimétrico, caso 1, as imper'feições podem ter
efeito sério na dimínüiêão da capacidade de carga da estrutura. Na Fig.
1.24, mostram-se as trajetÕr"ias de equilíbrio da estrutura perfeita, em

:l unha con6rlua, e da estrutura impel''feita, em linha tr'acejada, além da

curva Pm/Pcr : Pm/Pcr (C), denominada curva de sensibilidade a imperfeições
onde p. ê o valor' da car'ga ct'ética para está'utura sujeita a imperfeição c.

P/Pcr

'Pm/Pcr

â

Fig. 1.24 - Ponto de Bífur'cação Assimétrico. Trajetõrias de Equillbt''io e

Curva de Sensibilidade a Impet"feições.
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Esta curva apr'ementa a seguinte forma local

Pm

Pcr

2(
1/2

) (1 .20)

com tangente vertical em c = 0, o que indica uma sensibilidade a pequenas

imperfeições.

Para o ponto de bifurcação simétrico instável, caso 11, as imperfeições
podem também ter efeito sério, diminuindo a capacidade de carga da es.trutu

ra. Na Fig. 1.25, mostram-se as trajetÕrias de equjlTbrio da está'utura

perfeita e imperfeita e a curva da sensjbilídade a imperfeições. Esta

curva apresenta a seguinte forma local:

Pm

Pcr

2 /3
9 (1 .21 )

com tangente vertical em a

feí ções .
P/Pü.

0, o que indica severa sensibilidade a imper

Fig. 1.25 - Ponto de Bifurcação Simétrico Instável. Trajetõrias de
Equílibrio e Curva de Sensil)l cidade -.a Imperfeições .

J

Para o ponto de bifurcação simétrico estável, caso 111, ã ocorrência de
imperfeições na estrutul-a corresponde apenas um maior crescimento dos
deslocamentos quando a trajetÕrja se apt'oxima do ponto critico, confot'me

se observa na Fjg. 1.26.

Fjg. 1.26 Ponto de Bifurcação Simétrico Estável Trajetõl"ias de Equillbr'io



31

Em seu trabalho "B,é6u,tea;ttlon AnaCgz,ü oá S/za,C,Caw Aaehu", Dym se dedica ã
analise da estabilidade de arcos abatidos circulares, biarticulados e
biengastados, submetidos a carregamento radial uniforme através dos proce
dimentos de Koíter e Budianski, derivados da teoria de Koiter

As relações deformações-deslocamentos adotadas são aquelas expressas em

(1.11). Na fonnulação das expressões básicas, Dym introduziu a l inerização
do estado prê-instabilidade, o que restringiu a analise aos casos de í.nsta-

bilidade do tipo ponto de bifurcação, jã que a linearização causaria uma su
perestimativa da carga cr:ética correspondente ao ponto limite. Consequen-

temente, excluem-se desta analise os arcos muito abatidos, para os quais a
instabilidade é do tipo ponto limite

Nos procedimentos de Koiter e de Budianskí, o campo de deslocamentos ê
considerado como a soma entre um campo de deslocamentos inicial, pré-ínsta
bil idade, e um campo de deslocamentos incremental. As componentes dos

deslocamentos incrementais são postas na forma:

Wi + €2 WZ + E3 WS +

E2 v2 + e3 v3 +
(1.22)

onde c ê um parâmetro tal que, quando c tende a zero, a carga tende ã carga
crTtíca.

/

0 procedimento de Koiter caracteriza-se por uma expansão em série de Taylor
da energia potencial total em torno do parâmetro carga cr:inca. A introdu-

ção de condições de ortogonalidade adequadas pet"'mate el imitar as componen-

tes de deslocamentos incrementais de ordem 3; â relação

1 + a c: + b c2 ''' (1.23)

é obtida derivando a energia potencial total em relação a e. É importante
observar que, para a determinação dos parâmetros a e b, ê necessário fazer

um desenvolvimento, .em c, das equações de equilíbrio.

Pcr

0 procedimento de Budianski tem como ponto de partida a expressão do
teorema dos deslocamentos virtuais. A substituição dos deslocamentos pelos

deslocamentos inciaís mais os íncrementais, dados por (1.22), permite
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estabelecer a expressão do teorema dos deslocamentos virtuais como uma

série de potências de e. A introdução das mesmas condições de ortogonali-
dade, mencionadas no procedimento de Budianski, e dos deslocamentos inca'e-

mentais de ordem l como deslocamentos virtuais, leva, após algumas conside
raçoes, ãs expressões (1.29) e dos parâmetros a e b.

Os procedimentos de Koiter e Budianskí são equivalentes. Entretanto, o

segundo ex.ige menos manipulações, além de apresentar maior simplicidade e
consistência na derivação das varias expressões.

Apr'esentam-se, a seguir, os principais resultados e conclusões estabeleci-
dos por Dym. Na Tabela 7, indica-se a relação entre a carga cr:ética, obti
da pela teoria de Kojter, e a carga critica correspondente ã solução
"excita" de Masur em função do parâmetro À.

Tabela 7 Comparação ente'e as Cargas Criticas Aproximada e "Exata"

0
Desses resultados, concluiu o autor' que, como seria de se esperar, o
efeito da linearização do estado pré-instabilidade na determinação da
carga critica correspondente ao ponto de bifurcação não é desprezável
para valores baixos de X:

No caso do arco biarticulado, obteve-se

Arco Biarticulado Arco Biengastado

X p:!'p:l: * P:S'P=:

2,65 1,685 5,47 1,484
5 1,114 lO 1,097

10 1,026 15 1,041
15 l,Oll 20 1,022
20 1,006 30 1,010
30 1,003 40 ],006
40 1,002  
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a = 0 3

...g.
1,90

(1.24)

donde se concluí que ocorrera ponto de bifurcação simétrico instável para

X > 1,38, valor próximo do encontrado por Dickie, X > 1,11. No caso do arco
biengastado, obtém-se

1,61

1..E.
5,02

(1 .25)

e, portanto, ocorre ponto de bifurcação simétrico instável para À >2,24,

valor também próximo do encontrado por Masur, À > 2,85. Em ambos os casos,
entretanto, sõ se consideram as cargas cr:incas obtidas para X > 2,65 e
X > 5,.74, respectivamente, pois sõ após estes valores o ponto de bifurcação

precede o ponto limite

Em seu tribal ho "Bu.ek,elÍng and Po,ó.{buckZZng oá S,tear Como,ta,6,éb.ee. A/acha ",
Dym examina o ponto de bifurcação e o comportamento põs-instabilidade de
arcos circulares não-abatidos, biarticulados e bíengastados, submetidos a

carga radial uniforme. ,

A analise se baseia na teoria de Koiter, e o procedimento adotado é o de
Budianski. São empregadas na analise, para efeito de comparação, as

relações defor'mações-deslocamentos (1.15), denominadas, pelo autor, FNR

("áciZZ nota(,{lneax /úng equcuüom"), e as relações (1.17), denominadas MCR

( "mo(ZI.á,éed .clü.va;Cta.e AZng equa,üam "I

Os principais r'esultados, Tabelas 8 a 14, e conclusões apresentados por Dym

são mos.trados a seguir
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FNR MCR

a

90.

80

70

60

50

40

h/R É 1/10 h/R = 1/1000 h/R : 1/10 h/R : 1/1000

3,26923

4,51287

6,21586

8,72629

1 2,78701

20,14096

3,27124

4,51449

6,21707

8,72712

]2,78214

20,14128

3,27053

4,51359

6,21752

8,73700

12,83972

20,46900

3,27125

4,51449

6,21707

8,72712

12,78125

20,14131

Tabela 8 - Cargas CTTticas para o Arco Biarticulado

FNR p.,R3 MCR

h/R:l/IO h/R:1/1000 '' h/R:l/IO h/R:1/1000
a

90

80

70

60

50

40

9,00000

11,33095

14,61636

19,58254

27,73864

42,68493

9,00000

11 ,331 35
14,61805

19,58671

27,74726

42,70190

9,03207

11,40456

14,79662

20,07098

29,27890

48,80510

9,00000

11 ,33136

14,61806

19,58676

27,74742

42,70251

Tabela 9 - Cargas Criticas para o Arco Bíengastado

Tabela 10 - Parâmetro de Flexão para Sol. Prê-Instabilidade (MCR)

M. ~ P(l - @)

    biarticulada biengastada
  a    
    h/R : 1/10 h/R : 1/1000 h/R : 1/]0 h/R : 1/1000

       
  90 l,oooooo l,oooooo 0.995620 1.000000

  BO 0.999927 1.000000 0.992719 0.999999

  70 0.999562 1.000000 0.986995 0.999999

  60 0,998397 1,000000 0.974852 0.999997

  50 0,994872 0,999999 0.946604 0.999994

  40 0.093332 0.999998 0.873872 0.999986
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Admitiu-se, nesse trabalho, a hipótese de linearidade geométrica no estado

pré-instabilidade. Nestas condições, a flexão do arco no estado pré-insta-
bilidade ê nula no caso FNR e aproximadamente nula no caso MCR, em virtude de
o momento serproporcional a (l - ©), e dos resultados da Tabela 9. Desta

forma, ct)nclui o autor que o efeito da flexão no estado prõ-instabjl idade ê
mínimo, e tendo em vista o trabalho (74) de Olm, também é m:mimo o efeito
da compressibil idade na determinação da carga crítica.

FNR

h/R : 1/10 h/R : 1/1000

MCR

b

h/R : 1/10 h/R : 1/1000
a

90

80

70

60

50

40

1,019302

0,386367

0,484773

2,210659

6,556133

20,298221

1,01141 5

0,381016

0,484626

2,184584

6,370323

18,804925

0,211386

0,232681

1,227794

3,414991

8,719322

24,364979

0,21]430

0,229784

1 ,212972

3,350614

8,407426

22,521435

Tabela ll - Coeficiente b para Arco Biartículado

FNR

h/R :.l/IO h/R : 1/1000
a

90

80

70

60

50

40

b

h/R

MCR

1/10 h/R : 1/1000

0,575536

1,204257

2,446248

5,194701

12,307776

36,999547

0,571700

1,190227

2,396215

4,993075

11,294352

29,413727

0,451288

1,230642

2,723509

5,878286

13,719296

40,114950

0,446700

1 ,211 721

2,657893
5,629916

12,546408
31,784643

Tabela 12 - Coeficiente b para Arco Biengastado

A inspeção visual da Tabela ll indica claramente que ocorre uma transição

de ponto de bifurcação simétrico instável para estável, no caso de arco
biarticulado, quando se apt''oxíma de 90u, em constraste com os resultados
obtidos com a hipótese de arco abatido. Do ponto de v.esta qualitativo, os



36

resultados dos casos FNR e hlCR são coincidentes, observando-se que os ângu

los de transição são, espectivamente, 75o e 84o

Para o arco bíengastado, os valores de b, obtidos nos casos FNReMCR, são

muito próximos, e o ponto de bifurcação simétrico ê sempre instável

Pcrl'a/EI

Bíarticulado Biengastado

MCR - abatido MCR abatido
a

90

80

70

60

50

40

3,27

4,51

6,22

8,73

12,78

20,14

4,00
5,06

6,61

9,00

12,96

20,25

9,00

]1,33

14,62

19,59

27,75

42,70

8,19

l0,35
13,52

18,40

26,55

41,45

Tabela 13 - Comparação com as Cargas CT'ricas Obtidas com a Hipótese
de Arco Abatido

Pcrl' /EI

Biarticulado Biengastado

hlCR abatido MCR abatido
a

90

80

70

60

50

40

0,211

0,230

1,213

3,350

8,407

22,521

0,933

],50
2,54

4,71

9,80

24,0

0,447

1 ,21 2
2,658

5,630

12,546

31,785

1,33

2,14

3,72

6,71

13,92

34,2

Tabela 14 - Comparação com os Coeficientes b obtidos com a Hipótese
de Arco Abatido

Observa-se que os resultados correspondentes de carga crl'teca e do coefi

ciente b apresentam-se pr'õximos para 40' < a < 60'
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1.5 Observações a respej.Çç? dos Trabalhos Apresentados

Fazem-se, inicialmente, algumas observações complementares ao trabalho de
Courbon.

A interpretação física do fenómeno da instabiliade em arcos, estabelecida

a partir dos trabalhos (37), (óO) e (ó2),é extr'emamente importante, pois
ressalta certos aspectos que não são abordados por Courbon. Destacam-se,

principalmente, a possibilidade de. não-ocorrência de instabilidade para
al'cos muito abatidos, a possibilidade de ocorrência do fenómeno de ".õnap-

;Cft/íPo gh".para arcos abatidos, e a possibilidade de se terem ponto limite
e ponto de bifurcação na trajetÕria fundar.mental de equil:ébrio, mas com o

ponto de bifurcação ocorrendo em ramos instável da trajetõria. Todas

essas situações estão indicadas nas Fig. 1.6.

Todos os trabalhos apt"esentados levaram em consideração, na analise do ponto

de bifurcação, as deformações que ocorrem antes de se atingir a carga cr:i-
nca, visto que o ponto de bifurcação tem origem em tt'ajetõria de equilí-

brio fundamental não-trivial . Considerando-se, pois, que tais deformações

sempre têm lugar, deve-se, ao menos, pesar seus efeitos de forma aproximada.

0 trabalho de Cour'bon simplesmente não considera a deformação pré-instabi-
lidade

/

Outro aspecto a sei" destacado no trabalho de Couy'bon õ decorrente da expres
sao

M : D v'' , ' (1.26)

utilizada para o momento fletor e idêntica ã da teoria elementar das barras.
Assim, pode-se concluir que a utilização das expressões estabelecidas por
Courbon para o calculo do empuxo critico melhor se aplica aos arcos abati-
dos. Ente:etanto, é exatamente para os arcos abatidos que ê menor' a possi-

bilidade de ocos'ência de ponto de bifurcação, realçando-se, pois, a necessj
dade de se definir claramente o campo de aplicação dos resultados estabe-

lecidos por aquele autor

Em seguida, estabelecem-se algumas considerações a respeito de alguns

aspectos dos trabalhos apresentados.

Inicialmente, chama-se a atenção para o fato de os vãr'ios trabalhos apõe
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sentarem relações defol"mações-deslocamentos com gt'aus de aproximação

diferentes entre si e sem uma caracterização das simplificações que as

mesmas envolvem.

Outro aspecto que deve ser ressalvado é o. do efeito da extensíbil idade no
estudo da.estabilidade dos arcos. Mostra-se claramente, em (73), a

importância de se considerar a extensibilídade do arco para a ocorrência de
modo de instabilidade simétrico. Por' outro lado, para o modo de instabili-
dade assimétrico, no mesmo trabalho o autor conclui ser desprez:ível aquele

efeito. Entretanto, deve-se ressaltar que estes resultados foram obtidos
para arcos-de eixo circular, biengastados e biarticulados, submetidos a
carga radial uniformemente distríbu:ida; desta forma, a generalização da
h'ipõtese de desprezar a extensibi] idade não ê imediata.

Quanto ao efeito de flexão no estado pré-instabilidade, Dym conclui, em

(74) , que ele ê mínimo. Esta conclusão, entretanto, não pode ser genera-

lizada, como sugere o autor, em virtude de a analise se retringír ao caso

particular de arco não-abatido de eixo circular, submetido a carga radial
uniforme, e da hipótese de linearidade geométrica. Nestas condições, o

arco do eixo coincide com a funicular das forças externas, ea distribuição
dos momentos fletores deve mesmo ser pequena, pois é devida apenas ao efeito
dos vínculos.

A hipótese de linearidade geométrica, aplicada ao estado pr'é-instabil idade,

introduzida nos trabalhos (74) e (75) de Dlm, não pode ter seu uso vulgari-
zado, em vit'tude de em muitos casos a não-linearidade geométrica ser forte
no estado de pré-instabilidade, como é o caso de arco circular biarticula-
do e não-abatido, sumetido a carga concentrada rio meio do vão. Por outro
lado, nos casos da instabilidade do tipo ponto limite, ou quando ocorre

nêo-simetria do carregamento ou do arco, o estado prê-flambagem ê altamente
não-.linear do ponto de vista geométrica.

A apresentação de alguns aspectos da teoria de Koiter permitem levantar um

ponto importante no estudo da instabilidade de arcos, a sensibilidade a
imperfeições. Quando ocorre, no arco, instabilidade do tipo ponto de
bifurcação simétrico instável , as imperfeições podem conduzir a uma sensí-
vel diminuição da carga critica, com o comprometimento da capacidade de
carga da estrutura, conforme se indica na Fig. 1.25.
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Finalmente, observa-se que os trabalhos que apresentaram soluções "exatas"
são em numero muito r'eduzjdo e restritos a formas muito particulares de

geometria e de carregamento. Por outro lado, os tt'abalhos que apresentaram

soluções aproximadas ou são de:utilização nem muito pratica, como ê o caso

daqueles que envolvem a teoria de Koiter, ou então apresentaram poucos
resultados, como ê o caso do tr'abalho de WaZkeit (62) . Deve-se mencionar'

ainda que outros trabalhos que buscam solução aproximada, como os de

Papal C4Ó) , S,émZ,üa (52) e l,Znd (33) , ou são de estrutura muito intr"in-
cida ou então são restritos a uma classe l imitada de problemas.

1 .6. óbjétivos da ]g$p

Desde o inicio do século, o estudo da instabilidade de arcos tem merecido a
atenção de diversos pesquisador'es, resultando em trabalho notáveis. A apõe

tentação, neste Cap:i'tules de uma anal'ise crl't'ica de uma sér'ie de resultados
e trabalhos mostra o quanto este campo é rico e igualmente polémico, propi-
ciando, assim, uma série de novos estudos.

É dentro desse quadro, e fiel ã experiência de professor' universitário, que

se apresenta este.trabalho, com a intenção de que ele seja uma contribuição
ao estudo da estabilidade de arcos em regime elástico, submetidos a carrega
mentosconservativos fixando os seguintes objetivos básicos:

a) apr'esentar, de forma simples e consistente, eleme.fetos de analise
tensorial que permitam estabelecer em seguida, com dar'eza, a

formulação da teoria da elasticidade em coordenadas curvilíneas
com não-linearidade geométrica. A formulação adotada êa
Lagrangiana, para a qual o estado inicial de refez'ência ê o
estado inicial , considerado livre e indeformado, e que permite

tratar as questões na analise estrutural da forma física mais

adequada. Por outro lado, tal formulação torna. necessária uma

definição de tensão que, embora matematicamente consistente,
ê artificial de um ponto de vista físico. Tal restrição,
entretanto, ê compensada amplamente por tornar fácil a intro-
dução de anisotropia, e pt'incipalmente pela simplificação

computacional decorrente;
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b) estabelecer elementos teóricos de uma teor.ia de barras culpas,

com aplicação posterior' ãs barras de eixo circular, tratando

então de estabelecer uma família. de relações deformações-des-

locamentos, derivadas cla solução "exala" tridimensional , que
possibilite a caracterização das aproximações envolvidas nas
relações apr'esentadas. A extensão do procedimento a arcos

com eixos não-circulares ê imediata;

c) estabelecer um procedimento geral e simples pat'a o estudo da

estabilidade de arcos que apresentem linearidade física e
não-linearidade geomêtri ca, de acordo com fot'mutação geral

apresentada por' Thamp,son em (Óa). Tal procedimento permitira

que se estabeleçam soluções aproximadas pelo método dos
elementos finitos e não conterá as hipóteses restritivas de
inextensibi cidade, não-flexão e linearidade geométrica nos
estados pré-instabilidade, e permitira o estudo de arcos

contendo imperfeições, com geometria qualquer e sob as
deve)"sas condições de vinculação e cat'regamentos conservativos

A..apresentação dos resultados de aplicação do modelo é objeto
de trabalho a ser desenvolvido posteriormente
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2. ELEhIENTOS DE ANALISE TENSORIAL

2.1. Notação Indjcial

Nos vários cap:itulos que se desenvolver'ão, far-se-ã uso da notação indiciam,

cuja importância õ clássica nos textos de analise tensorial e de teoria da
elasticidade, e que tem sido utilizada, com muito sucesso, em tr'abalhos

que utíl ízam o método dos elementos finitos.

As coordenadas retangulares de um ponto P, do espaço f:ísico tridimensional,
são repr'esêntadas usualmente por (x, y, z). Na notação indjcial , substitui
se(x, y, z) por(x:, x:, x;) ou(x!, xz, x3), que se indicam na forma

r
X ou Xr (a)

sendo r um :índice, superior ou inferior', que pode tomar os valores 1, 2, 3

Consider'e-se a matriz quadr'ada, de ordem 3, .( c:l ) , resultante do produto

entre as matrizes quadradas ( a:l ) e ( bT ), onde o Índice super'ior indica
a linha e o inferior, a coluna. Os elementos da mata"iz ( c! ) são dados

por 3

ci = a} bt +.at bil + at b? = >1 a.l. bm
: , ': ', ' : '' '";,.'" :

c} = at bt + at b? + at b? : >1 aj. bm
2 12 22 32 m:lm2

c3 = a? bt + a? b? + a? b? = >1 a: bm2 .1 2 2 2 3 2 ..=qm2
Ul: a.

';: .;.»:. . .; »':.* .; »; :.Z .'i .'T

3 (b)

Em virtude de (a), ê posa:ível colocar a expressão (b) na fot"ma

('i, j :. 1 , 2, 3) (c)

efetuando uma notável compactação

Convenciona-se, agora, que a repetição de um Índice, superior ou inferior,
em uma expressão indica uma somatõria no domínio do índice. Assim, a

expressão (c) toma a for'ma
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(d)cz : ãz bm ,
J m J (i, j, m : 1, 2, 3)

com í, j, m tomando valores 1, 2, 3: de maneio''a independente. A expressão
(d) resume as caractey'Tstícas básicas da notação indiciam, sendo usual r'e-
ferír-se ao Índice repetido, que caracteriza a somatõría, como :índice
mudo, e aos demais, como índices livt'es.

2 . 2 . Formas f4u] ti l i neares

2.2.1. Espaço Dual ÇÍ de W

No que se segue, todos os espaços vetoriais set'ão considerados reais e de
dimensão finita.

Sejam W e V dois espaços vetoriaís. A função á definida em H com valores
em V ê chamada linear se satisfaz a:

á(a ; + B ;) a' á(;) + B: . á(}) (2.1)

quaisquer que sejam x e y per'tencentes a I'J e CE, 13 € 1R , conjunto dos
números reais. Em particular quando V = IR, a função linear é denominada

forma linear' sobre W.

Define-se adição, á + g, entre duas formas lineares á e g sobre W como a
função que a cada elemento Íé W associa á(Í) + g(Í) C IR. Define-se pro-

duto, a.á, de uma forma linear' á sobre l\l por um escalar a , a função que

a cada elemento ÍÉ W associa a . á(Í) € R . E imediato constatar. que
á + g e a . á são formas linear'es sobre H e, portanto, o conjunto de todas
as formas lineares sobre W possui uma estrutura natural de espaço vetorial,
chamado espaço dual de W, que é indicado por Q. Pode-se demonstrar, supon-

do-se que H tenha dimensão finita, que a dimensão de Ü ê igual ã. de W.

Os elementos de W são usualmente mencionados como vetores covariantes, e os

de 1-1 como vetores contravariantes .

2.2.2. Bases Duais

Sejam B:(e:, e,,..., en) uma base de W, e F:(h:,h:, ..., hn) uma base

qualquer de Ü. Assim, se x ê um vetor' de W, isto ê, um elemento de W, e á
ê um vetou de W, pode-se escrever



43

-> 1 '»x : x e. (i : 1 , 2 , . . . ,n)

(j : 1 , 2, ... , n)
(2.2)

As componentes xi que car'acterizam um vedor de W são denominadas conta'a-

variantes, e as componentes fi que caracterizam um vetou de çi são denomina

das covarlantes.

Fixada uma base B(gl,..., g.) de W, para cada i(i
né-se"uma forma linear e'e Ü pelas relações

] , 2, , n), defi

ei'(Zj) : < e: , Zj ' : Ój (j : 1,' 2, , n) (2.3)

E imediato verificar que a sequência B : (ei, ..., en), assim definida, é
uma base de Ü chamada dual de B.

Apresentam-se a seguir expressões que permitem obter" as componentes de

vetores quaisquer pertencentes a W ou çl nas bases duais (éi,

(e:, ..., e'). Então, se ;e W e

x : x e
l

l , n) (2.4)

vem

« .'', i » : « .F, *: a: » ,ij.« .k, 3: » : x:i:ó11 : ,xk (2.5)

Assim, as componentes xk de xé W na base (ei,
através de

K.
h -

podem ser obtidas

(2.6)

De forma análoga, se 6 é; W e

(2.7)

(2.8)
então

fj. : < á , ei >

2.2.3. Mudança!.gg.Bases em W e W

Trata-se agora de estabelecer as relações entre as matrizes de mudança de
base em W e W.

Sejant B :(gi,..., g.) e B* :(;{,
pode-se escrever

, ;:) duas bases de W. Assim sendo,
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a : %, Z: m (l, a : 1, 2,

onde m:l é a matriz de mudança de base de B para B+

nante l mz ser não-nulo, pois B+ õ base de W, tem-se

e+i : õi: ã (i, ct : 1, 2, ..., n)

onde õl? é a matriz inversa de mudança de base de B para B'v, ou seja, a
matriz de mudança de base de B+ para B.

, n) (2.9)

Em vi r'tude dé.-o ..dêtemi

(2.10)

Sejam"agir'a B :(ai,..., en) e Êt :(e+',..., e+n) as bases duais de B e
B+, t'espectivamente. De for'ma análoga ao que foi feito anterior"mente, vem

e*a : ua ei

i .i a (i, G : 1, 2, ..., n) (2.11)
e' = uN' e+'

onde u: e uà são, Y'espectivamente, as matrizes mudança de base de Ê para B+
e de B+ para B.

Observando-se que

« .j , Z:.: .

«.',q»

« .:, «: :: »

« üã .*', q .
Mt Õ4 = m]a l 'a

üã ..s : ü;l
e (2.12)

decorre iinedíatamente que
a -au: : m:
1 '1

(2.13)

ou seja, as.matrizes de mudança de base de Ê pat'a B+ e de Bt para B são
iguais, respectivamente, ãs inversas das tt"anspostas das matrizes de mudan

ça de base de B para Bt e de B+ para B.

Considere-se agora o efeito da mudança de base sobre as componentes de
um vetou

(+) No que se segue, util-azar-se-ão Índi.ces latinos em parâmetros que se
referem ã base velha B, e Índices gregos em parâmetros que se referem
ã base nova B+
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? : *: ê: : **' q (i, a : 1, 2, ..., n) (2.14)

per'tencente a W Tendo em vista (2.5), pode-se escrever

x*' :~.: .*', ; » : f ã? '' , x: :: » : ã:' 6' x: : ': *: (2.15)

De maneira análoga, considerando-se o vetou

{ = fí cz : fã c'''a ,

obtém-se, em vir'tude de (2.8),

(2.16)

(2.1 7)

E importante observar que, em uma mudança de base, as componentes de x € W

e á c W se transformam, de acordo com os vetores das bases duais Ê e B,

respectivamente

2.2.4. Formas Multilineares

Sejam W;, W,, ..., Wm e V espaços vetoriais. A função {, definida em
W; x W. ü ... x W.(ã)com valores em V,é chamada m-linear se é I'inear em
cada um dos seus argumentos, ou seja, se

' ;i-l, ~ ;; '' B x:,
-+
xi+l,

. -+ -> -> ->

: a'á(i;, -.., iÍ.-t, i:{, *i'l'

+.'ê:í(;:, ...' xibl, x:l, xí...l, ..., ,'..) (2.18)

qualquer que seja o Índice, l .S i .S m, e quaisquer' que sejam os..vetores

liC W;, ...., i{, i! É Wi,..., inC W. e a, B € R

(+) Chama-se produto cartesiano dos espaços vetoriais Wi,

ordem, ; o espaço vetorial que se representa por

nesta
in

>
->

) ondeX(XI, X2, n

Wi x W2 x ... x m ou Hi. Wi (i : l,

e cujos elementos são as éeqU;nelas ordenadas
x. € W.1 1

, m)
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Elgn2.b 2 . 1

Sejam Wi = w2 = ]R3 e considerem-se as aplicaçoes

e: :(k,j')c R: xlR; -*(;oy''')CR

u : (É, J?) É R; x R; '''; A;e R:

-}->

(;, ;) ' R3 (a)

definidas como produtos escalar e vetorial , respectivamente

E imediato verificar que e ê uma for'ma bilinear soba'e Ra e
que v e uma função bilinear de ]R3 x R3 em ]R}

111g!!Pl0 2.2

Sejam Wi = w2 = Ws = ]R3 e considere-se a aplicação:

m :(},;,2)€1R3 x R; x R; -' (;o;.42)eR (b)

denominada pr'oduto mixto. É .imediato verificar que m é uma
forma trilinear sobre ]R3

Apresenta se a seguir uma proposição importante das funções m-l.íneares,
de demonstração imediata. ' ' " '---"---'''
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Sejam Wi, ..., Wm e V espaços vetorlaíís e Bv:(ev:,..., ev n.;) uma base
de Wv' com v = 1,2,..., m, e seja á uma aplicação de Wi x..."x W. em V
Sãa equivalentes, então, as duas seguintes asser'çoes:

a)

b)

á é Z (WI, ..., Wm; V)

existem constantes

i € v
in 2, ..., nv)

, m)

tais que

ifi:, ..., \) : *l':... *:" i

e quaisquer que sejam

\ : xi Çj ' "« (v 1, ..., m)

Assim, verificadas as duas condições, tem-se

c.
ll : f(B':j.:, (2.18)

2.3. Tensores

2.3.1 . Definlçio de Tensos

Sejam W um espaço vetorial e R o dual de W. Dados dois inteiros p, q > 0,
chama-se te.nsorp-vezes covariante e q-vezes conta'avariante ou tensos
'de tipo (p, .q) sobre w toda for'ma (p + q)-linear defin'ida emLE-l-=;:..-.1-ylx

3tB(: WPxüq). : 1. P
q

ge p : 0 e'q > 0, chama-se tensos q-veze: contravariante ou de tipo (0, q)
soba'e W toda forma q-linear definida emtldl--!C:.Ü.:..!..b(: Üq). Se p > 0e
q = 0, chama-se censor p-vezes covariante ou q de tipo (p, 0) sobre W

toda forma p-l ineat' definida em LE-3-=.}-:--1-W,J (= WP).

Completando-se a definição, para p : q : 0 convenciona-se chamar tensos de
tipo (0, 0) toda aplicação ]ínear de ]R em ]R . Como toda apl icação linear
de ]R em ]R õ uma homotetia, o espaço/ (R; ]R) se identifica, naturalmen

te, com R e, desta for'ma, um tensos de tipo (0, 0) õ um escalar

P
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ehanla-se ordem de um tensos' de tipo (p, q) soba'e 1,1 i;.o numero inteiro
n .L n

Trata-se agora de estabelecer a expressão de um tensos de tipo (p, q)
sobre W:

T(7:, ..., ;,,, . , ...,,uq)

em termos das componentes de seus argumentos. Sendo B = (;i,

de H e Ê =(ei,..., en) a base dual de Q, pode-se escr'ever

(2.19)

., gn) base

. : *::' 8':, ' y
Ü'g : us eJg ê W

J.$

(r : l,

( s : l ,

, P) ; (í.. : l,
, q) ; (j ; l ,

, n)
(2.20)

, n)

Substituindo-se(2.20) em(2.19), tem-se

«}'jq :*t:... *;'«3:,... -j. T(Zi,, ...,ê'i'p' j:,..., P.zl)

ou, em vit"tude de (2.18),

T(;i,..., xp' a;' ''., uq) : x,:... x:p uj:
jq
l

@

(2.22)

Os números reais T:. ;' são denominados componentes (ou coeficientes,
ou coordenadas) do tensos't'p, q), r'elativamente ã base B = (;i, .-.,'g. ),
sobre W. E impor'tente observar que a proposição definida no parágrafo
2..2.4 mostra que a família de números TJI ''' Jq associados ã base B =

= (Zi, ..., B.) de W carácter'íza o tenso; (p, q5', o que justificará, nos
pt"õximos cap:ítulos, a referência ãs componentes de um tensos' como 'ltensor"

J

2.3.2. Efeito da Mudança de Base soba'e as Componentes de um Tensos

Considet'em-se em H duas bases, a velha, B = (êi, ..., e ) e a nova, BJ' =

(g{,..., ::), e sejam Ê :(e:,..., e') e Ê" :(e*:, .'., e*') as respec

uvas bases dua:is de Q. Sabe-se, do parágrafo 2.1.3, que os vetores das
bases se relacionam através de:
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Z+ : mi Z. e,+B : õB ej
(i, j, a, B : 1 , ..., n)

ei : ãi gã ej : mB e+B

As componentes do tensos (p, q) relativas ã nova B+ são dadas por

(2.23)

"*.i iii Z : «(q:,.«e. (2.24)

que podem ser relacionadas com as componentes do tensos relativas ã base

velha, introduzindo-se (2.23) em (2.24). Assim, considerando-se que

T *B , ... , e+Í3q)

: TMl;l 8'j.:, ,, "': ;:., '-gi .::,
Õg; T(;l.:,

õg! .'-
q

->
e el

P

pode-se estabelecer

mip ÕB:
ap Ji

lq) (z.25)

Jq

Kq

que ê a expressão que permite determinar' as componentes T+a:
relativas ã nova base B+ a pat"tir das componentes

Tli ''' lq relat.ovas ã base velha B
zl !!. zo

'
Tg'

al aP
üB- ..j'
Jq zl

(2.26)

Bq

0

A expressão (2.26), que caracteriza, pois, o efeito da mudança de base
sobre as componentes de um tensos, tem sido utilizada diretamente como de-
finição, que se pode dizer clássica, de tensos: chama-se censor p-vezes

covariante e q-vezes covariánte um "obleZo geonlêl;C/üco" do qual não se

especifica a natureza ''cone,ae.{:a", .que, em relação a uma base B de W,

apresenta "companeltZa" Tli ''' :q.e,em relação a uma outra base B+ de W,

apresenta "colriponerüM" T+Bi ''' fq que se relacionam att"avos de (2.26).

Esta definição, apesar de conter alguns ter'mos vagos, é equivalente ã

definição adotada, confot"me se pode demonstrar utilizando-se a proposição

estabelecida no parágrafo 2.2.4.

P

P

E importarlte observar' que a expl''estão (2.22), calculada com a ajuda das com-
ponentes de xic H e uJ c ii relativas a uma certa base, independe da mesma
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Desta for'ma, os sistemas de coordenadas não são mais que ínstr'umentos para

estudar "obleZ0.6" que apresentam uma significação intrínseca. Esta ideia

fundamental podeser exémplificqda, de um ponto de vista f:ísico, pelo.estado
de tensão de um ponto, caracterizado por um tensos de componentes a'"'

2.3.3. Ã]gebra jen$o!.jg]

Adição de tensore$

Em.vista do exposto em 2.2.4, o conjuntos(Wp, Üq, ]R) de todos os tensores
de tipo (p, q) sobre W esta munido naturalmente de uma estrutura de espaço

vetorial com as operações de adição e produto por escalar definidas, res-

pectivamente, pelas relações

(R+T)(;:, ...,\.,u, ...,uq):R(;:,...,ip' ' ''.,üq)+

+ Tt;:,..., ;.,, tl , ..., ccq)(2.27)

(«'R) (?:, , «q) : a.R(;:, , uq)

(2.28)

quaisquer que sejam os tensores R e T de tipo (p, q) sobre ]r{, a e ]R,

xls ..., x em H e ul, ...s üq em W. ,

Substituindo-se(2.20) em(2.27) e(2.28), e indicando-se R+ T e a.R,
respectivamente, poi" S e P, obtêm-se, após algumas transformações elemen-
tares, as expressões

ji ... jÇ .ji ... jq . .ji
S.- ' . ' = R. .' 1- T.

zi ''' zn zi '-'' zP xi

Ji '.' Jq .]]
: a. K.

ID ll.

Jq

xP
(2.29)

P
ll

Jq

zP
(2.30)

, n)

que caracterizam as componentes do censor soma e do censor' produto.

Contraç8o de UU tensos

Conslder'e-se agora o tensos T(;i, ;2, Xa, a:, u') e seja

R(}:à, ;;, u') T(}i' ;:, ;;, e:., u') (i : 1 , ..., n) (2 .31 )

que também é um tensos, visto que cada uma das parcelas da somatÕria é um
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tensos Em virtude de (2.20), pode-se escrever

({, j , k, 1 : 1 , .. . , n) (2.32)

que estabelece uma relação entre as componentes dos dois tensos'es, sendo

usual indicar-se R!.. por T},.IK in.
'\

Se se considerar uma nova base Bt

rã a forma
d?, , i=), a expt''estão (2.31) toma

R(;,, ;3, " ) T(q, ;:, ;;, .*', «:) (a : l, , n) (2.33)

ou, em virtude de (2.23),

R(;,,:;:, ":)
T("i gi' ;,, ;;, Õ; .j, «') :

«: ÕS' T(Zj.' ;,, ;;, ej, «') :

T(:j., ;z, ;;, ei, u') (i, j 1 , í n) (2.34)

Pode-se, pois) concluir que, embora cada uma das parcelas das somatÕrias em

(2.31) e (2.33) dependa das bases, a soma das parcelas é independente das
mesmas.

Esta open'ação, que pet"mitiu estabelecer um tensos (2, 1) a partir de um

censor (3, 2), é chamada contrição de um tensos e, no caso geral , leva um

tensos de tipo (p, q) soba'e W a um tensos de tipo (p - 1, q - 1) sobre bJ,

como.facilmente se pode demonstrar.. Uma propriedade que resulta dessa

operação ê que todo tensos de tipo (p, q) soba''e l-J com p : q pode ser redu

zido a um escalar através de sucessivas contrações.

Produto tensos"ial

Define-se l5roduto tensorial ente'e dois tensores de tipo (p, q) e (p' , q')
sobre W como a apl icação que a cada elemento de WP+P' x \lq+q' associa um

elemento de ]R . indica-se esta operação através de

T(;:, \,..,., . , ..., «q'q'): K(i:, ...,ip' '

* s(x.'..I' '''' "',....,, .q''':, ..., ««''')
(2.35)

sendo de imediata ver'ificação que o produto tensos"ial é um tensos' de ot'dem
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(2.36)

(p + p', q + q') sobre }J com componentes

j' ''' 'lq'''q' : R'l ' ' :lq . S'lq't ''' 'lq.q'
ll .'' IP+PI l ''' iP iP+l ''' tP+Pt

Levantamento e abaixamento de índices

Considero-se agora o produto tensorial entre um tensos' (0, 2) sobre W e um

tensos qualquer, poY' exemplo (2, 3) sobre W, caracterizado pelas relações
das suas componentes

Grs
Êm (2.37)

Se se efethat' uma contração com um Índice do tensos (0, 2) sobre W, obter"-
se-a

s:lj'jk : s:=ij* : G" Tlà" P.3q

Observa-se, assim, que o produto tensorial de um tensos' (0, 2) sobre W por
um tensos (p, q) sobre W, seguido de uma contrição, leva a um tensos

(p - 1, q + 1) sobre W de mesma ordem. Essa operação ê denomjnacla levanta

ntento de índices.

Analogamente, o produto tensoríal de um tensos (2, 0) sobre W por um censor

(p, q) sobre W, seguido de uma conta'ação, leva a um tensos (p + 1, q - l)
sobre bJ:çle mesma ordem. Essa operação é denominada abaixamento de :índices

e, no caso de um tensos' (2, 3) sobre W, é caracterizada pelas seguintes
r'elações das suas componentes

-i{. : '.; «iâ* (2.39)

Lei do quociente de tensores

Consider'e-se que as componentes de um tensos' sejam dadas pela combinação

]jneat' das componentes de um outt'o tensos. Nestas condições, os coeficien-
tes dessa combinação constituem as componentes de um tensos de tipo indica-

do pelo ajustamento dos índices super'ior'es e inferiores. Por exemplo, para

RzJ = C('i, j, k, t) Tk2 (i, i , k, 1 : 1 , 2, ..., n)
(2.40)

tem-se

C('i, j, k, t) = CzjkZ (2.41)



A propriedade acima indicada õ mencionada como lei do quociente de tensores

e será demonstrada par'a (2.40), sem peY'da degenet'alídade. Como (2.40) õ

valida para qualquer base, pode-se escrever
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R*«B : C* (', B, 'Y, 6) T$6
ou, em vir'tude de (2.26),

ii: ÕÍ Kij : C*(a, B, y, 6) m:l mÍ Tk2
ou

R:j : mi mã m; mÉ Ct(a, B, 'y, 6) TkZ

(2.42)

(2.43)

(2.44)

Comparando:se (2.40) e (2.44), após algumas transformações simples, obtém-

C*(', B, 'v, ó) : Õ: Õ: Ú:l ÕÍ C(j, j, k, z) (2.45)

se

expressão que permite, em vit'tude da definlç3o clássica de tensores,

concluir que C(i, j, k, t) ê um tensos de tipo (0, 4).

2.4. Tensores soba'e Espaços Vetoriais Euclidianos

2.4.1. Espaço Dual de um Espaço Vetorial Euclidiano

Seja W um espaço vetorial euclidíano de dimensão finita rt. Demonstra-se

facilmente (22) que a for'ma linear á en] W pode ser expressa por

á(;) : « á , ; » : (;.;) (2.46)

onde 7 ê uin vetou único per'tencente a H e determinado por' á. Recipr'ocamen-

te, cada ve.tor j e H determina uma única fot"ma linear á que verifica (2.46)

t:onclui-se,. pois, que qualquer que seja o vetou á.é: iÜ ele pode ser' subs-
ti tuTdo pelo vetou je W.

Em virtude deo estudosimultâneo de um espaço vetorial bJ eseu dual Ü envol
ver apenas'as operações vetoriais usuais e a operação < á, i >, ê pois:i

vel, no caso de b! ser euclidiano, substituir 6 por y, W por' W e < á, í >
por (y o í).

2.4.2. Componentes Contravariantes e Covariantes de um Vetou
f4êtricos Fundamentais

Seja B ;(8i, ..., ?') uma base de W e Ê ;(e:,..., en) sua base dual
Se N õ eucl ídiano, pode-se associar a êt os vetores êz, de W, e, nestas

Tensores



condições, os vetores covarjantes 8i,. podem ser substituídos pelos veta"es
cotravarjantes gj. As bases B :(8i, ..., Ê.) e B :(g:,..., Zn) são
chamadas . respectivamente de . bases covariante e contravariante de W.
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Consider'e-se agora um vetou e W. Ele pode ser repr'esentado em tet"mos

de vetores da base cavar'jante B = (é:, '..., én) através de
'} i -»
x = x e{

ou, em termos dos vetou'es da base conta'avariante B = (e:
dn

(2.47)

, ê"), através

; : *. ;j (2.48)

onde x' é x.i são, respectivamente, as componentes contravaríantes t'elati
vas ã base covariante e as componentes covariantes relativas ã base con-
travariante

Trata-se, a seguir, do estabelecimento de algumas relações importantes entre
as componentes contravar'dantes e cavar"jantes de um vetou i de t\l e entre os
vetores covariantes e contravar.jantes das bases duais B e B.

Em virtude de(2.6),(2.46) e(2.48), decorre que
l .ZJx : e ' x.

e, em vir:tude de(2..8),(2.46) e(2.47), decora'e que

À

J

l

(2.49)

x. = e..
J J l (2.50)

(2.51 )

com

eij : eji : (Zi o Zj) e
ZJ

: e
JZ : (g'i ' ;j)

É de imediata comprovação que xi, ;x; , etJ, e.ii são as .componentes de ten
sol'es de tipo(0, 1),(1, 0),(0, 2) e(2, 0), respectivamente, sobre W.

Os tensores ezJ e ei;, por motivos que mais adiante se t'evelam, são chip
'nados de tensos'es métricos fundamentais.

A inspeção simples das expressões(2.47),(2.48),(2.49) e(2.50) conduz ãs

relações

Zj:ejiZ. ;.:eijej(i,j:1,2,...,n)(2.52)
entre vetores das bases covariantes e contravariantes, que são transforma
ções lineares em W, defín'idas r'espectivamente pelos tensos'es clz e e

ZJ
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Estes tensores, em virtude de (2.3) e (2.52), se relacionam através de

eil' ek:j : õj
(2.53)

2.4.3. Sistemas de Coordenadas

Seja E um espaço afim associado ao espaço vetorial IJ de dimensão finita n

e considerem-se dois pontos X, 0 e E e uma base B =(Íi,..., {) de W
Pode-se, pois, escrever

X : 0 + x: ã.
l

ou X o : *: 2'
l (2.54)

Assim fixados um ponto 0 de E e uma base de W, todo ponto X é E fica univo-

camente determinado, através de (2.54), pela 8nupla (x:, ..., Xn) de escala
res, que se chamam coordenadas r'etíllneas conta'avariantes do ponto X. A

sequência(0, ãi,..., ãn), formada por um ponto de E e uma base de W, é
chamada de . referencial ou sistema de referência no espaço E

Definido um sistema de referência (0, ãi, ..., a.) no espaço E, chama-se

sistema de coordenadas a cora'espondêncía que associa a cada ponto xé. E a

ênupla(x:,..., Xn) € 1Rn que verifica(2.54).

Considerem-se agol'a as transformações '

- x: : x:(o: ,. .. , o")(i: 1, 2, .. . , n)(2.55)

de classe C2, e admita-se que as mesmas sejam inverslveis, isto ê,

01 : 01(x:, , x') . (j : 1, 2, ..., n) (2.56)

A condição analítica pat"a que se ver"ifíque a inversão ê que

Dx: 1 .. : ,.. 1 aol
aoJ 1 1 3x:

J = det J' = det (2.57)

Emnão se anulem nos domínios de variação de 01 e xz, respectivamente

vista de (2.54) e (2.55), pode-se, pois, escrever

X : 0 + x'(0:, ,o ') 2'i (2.58)

No -caso mais geral de as relações (2.55) não serem lineares, as variáveis 0i

são chamadas coordenadas curvil:Íneas contravariantes do ponto X, e a cor-

respondência biunlvoca estabelecida, que associa a cada ponto X € E a ênu-
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pla (0:, ..., On) € Rn que verifica (2.58), define um sistema de coordena

das cul"vil:íneas .

A curva obtida quando se faz variar apenas uma variável 0K chama-se curva

coordenada. Se se observar que

a(X o
aok

-}

ek (2.59)

é o vetou tangente ã curva coot"denada de variável 0K, tem-se, em cada ponto
X ê E, n vetou'es i. linearmente independentes, tangentes ãs curvas coorde-
nadas que definem uma base em W, chamada natur'al, e um sistema de referên-

cia (X, ei, ..., gn) chamado sistema de referência natural

No caso de as relações (2.55) serem lineares, observa-se facilmente que as

curvas coor'denadas se transfot"mam em netas, o que justifica chamar x' de

coordenadas retilTneas; as bases naturais são as mesmas em todos os pon-

tos

No caso de espaços vetorlais euclidianos, a base dual Ê ; (gi, ..., ;n)

de B =(;i, ..., :.) pode ser considerada base de W, e, nestas condições,
pode-se estabelecer

X : 0+x; :: , , (2.60)

que pet"m:ite definir coordenadas retilTneas e curvilíneas covas'jantes do
ponto X, bem como sistemas de r'eferência no espaço E e sistemas de coordena

das a partir da base contravariante Ê : (â:, ..., :n).

2.5. Elementos de Analise Tensorial

2.5.1 Definição de Aplicação Dlfçlçoçjãvel

Seja U C]Rm um conjunto aberto. Diz-se qiie a apl'icação á : UC IRm.+IRn

é diferenc:lavei em um ponto 3 =(x:,..., x")c U quando existe, na vizi-
nhança de x, uma "boa apAox,cação..e,Zneaa." para á. Mais pr'eci semente, deve

existir, uma transfol"mação linear T : ]Rm -.> ]Rn tal que

á(3 + 11) : 6(5) + TT(11) + R(11)

B(b- : o
h+0 jhl

(2.61 )

(2.62)
onde
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Nas expressões acima, h deve ser tomado suficientemente pequeno para que

x + h é U e, portanto, á(x + 11) tenha sentido. De (2.61) e (2.62), é pos-

s:íve] interpretar R(h) € ]Rn como ",ta,ta", e a diferenciabilidade de áno

ponto X diz que este resto é um ",élláírz,&eél:s,{mo de a.idem ,õctpe/üox a h'', isto

é, R(h)/Ihl tende a zero quando h tende para zero.

Pode-se demons.trai que a transformação l íneat' T :. IRm. '»Rn , que dã a boa

aproximação para á per'to de 1, ê única. Ela é chamada diferencial de áno

ponto :, e indicada por dá(3)

É poss:ível-também estabelecer que, se á é díferenciãvel no ponto :, então
ela ê contínua em x.

Diz-se que a aplicação 6 : UC ]Rm -+ ]Rn é diferenciãvel em U quando ela é

diferencíãvel em todos os pontos x é U.

o j-ésimo vetou' da base canónica do IRm. Então

dá(1) ' !j : T(Êj) : tllm.
Íg" !i ' «P. :.«

t
(2.63)

0 limite acima ê usualmente chamado de j-ésima derivada parcial de á no pon

to x, e indica-se por aá/axJ (:). A partir de (2.63), chega-se ã seguinte
expressão da diferencial de á no ponto x:

(j ; 1 , 2, , m) (2.64)

Às definições e conceitos apresentados neste item encontram-se, com

detalhes, em (32)

2.5.2. Difer'encial em Campo Vetorial

Seja E um espaço afim associado ao espaço vetorial eucl idiano W, de dimen
sao n.

Define-se campo vetorial como a aplicação que a cada elemelato X É E'C: E

associa um Único elemento Ç(X)e W. No que se segue, admite-se que os cam

pos vetorlais sejam diferenciáveis.

Seja (0, ãi, , 3.) um sistema de y'eferência no espaço E Consideran
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do-se que

X 0 + x:(0:, , o") {j. ( { 1 , , n) (2.65)

então o campo vetou'ial õ caracterizado por uma das expressões

í(x) V(3) VJ (X: , (j 1 , , n) (2.66)

v(x) 7(9) vJ (0: , o') Zj (o: , , o') (2.67)

v(x) 7(9) vj (o: , , o') ij(o: , , o') (2.68)
com

->

e
J

axz ->
----r a. ej :$9;: (i,j : ], ..., n) (2.69)

ax

Considere-se inicialmente o campo vetou'ial cai"actey'azado por (2.66) . Como

ele ê dífet'enciãvel , pode-se escr'ever:

i'(: + 1]) : vi(3+ b) 2'i:(ví'(:) + {lk(:) dxJ ' 11 + R:(b)) â'i.
(2.70)

e, portanto, o acréscimo de v entre x + h e x é dado por

Av(!).l!
i

av !) dxJ
axJ

E + K:(11)) g'í. (2.71 )

com a seguinte parte linear
l

dÇ'(:)'b : 'l)' (3) dxj 11 ': (2.72)

Assim, a expressão da diferencial de v, caracterizado por. (2.66), em. :, ê

dada por
.eC. dxj ;'
3xJ ]-

(2.73)

Trata-se agora de estabelecer as diferenciais dos campos vetoriais ek e e'

Como o campo vetorial ek ê a aplicação

;.:(0:,..., 0") € 1R'' gk(9) : ;k(o:, ''., o') tal que

(2.74)



59

então a d'iferencial de ék em 0, de acordo com (2.73), ê dada por

d Ê: : :Í;-.{; d.j :: :

Ê
->

d OJ e
Zl

ax
(2.75)

E. conveniente colocar (2.75) na seguinte forma

d q. : rl* d oj ;. (2.76)
com

,}..:$4 $ . (2.77)

que se define como símbolo de Christoffell de 2a especle

0 campo vetorial gP é a aplicação

?' : (0:, ..., 0") É' R" -* ;P(0)

(?' . qP : ó:
Difer'enciando(2.78) , obtêm-se

?' (o:, , 0") tal que

(2.78)

(d a' o :k) + (?' (2.79)

e, após algumas transformações simples, chega-se 5 expressão da difer'encial
de ;P em 0

d ?' : - rp. d oj P (2.80)

Considere-se agora o campo vetorial caracterizado por (2.67). A diferencial

de V em 0 é dada por

d?-i d(vkek): d vkek+vkd ek (2.81)

que, em vista de (2.73) e (2.76), permite estabelecer'

Ê

(l: + vk rlk) doj il
(2.82)

Com a finalidade de ressaltar o fato de que a tr'ansfot'mação linear esta

associada ã base natural em X, indica-se a diferencial de í, cai''acterizada

por (2.67), en] 0 , por

D? : (2y- + vk rl. )d oj 8'. (2.83)
'aOJ JK ' X' ' '
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e ê denominada diferencial absoluta de ç em 0
chama-se

'D vt : (2)( + vk

Pelos mesmos motivos,

d ojl
F
jk (2.84)

diferenci.al absoluta de v2 em 0

A exp)"estão (2.84) pode ainda ser' colocada na fot'ilha

D vl' = vt. d 0j
;J (2.85)

(2.86)

mm

que se denomina derivada covariante de vx' em 0. Esse nome se justifi
ca pelo fato de vx' ser um tensos' de tipo (1, 1) com um índice covariante

a mais em relação ao tensos de tipo (0, 1) que Ihe deu origem.

Consider'e-se, finalmente, o campo vetorial caracterizado por (2.68)

ferencial de V em .g é dada então por

A d{

d T : d(v, ?')
dV ?' + v d ?'P P (2.87)

ou, em virtude de (2.73) e (2.80), por

d 7 : (;J' - v. .r:.) doj P
(2.88)

e, portanto,- pelas mesmas razões anterior"es, se denominam

av

D ? : (-:-l - v. r!.) d 01 gq
'aQJ P Jq'

diferencial absoluta de V em 0 ,

(2.89)

av
D v. = (---1 - V.: r?.) d oJ

q 'aoJ p Jq'

diferencial absoluta de v em 0, e
q '

àv
: --..l. - v rp:-

q;3 aoJ. p Jq

que é um tensos de tipo (2,0), derivada covariante do tensos vq de tipo
(l,o).

(2.90)

V (2.91 )
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2.5.3. Símbolos de Chr'istoffel l

0 símbolo de Christoffell de2a. espécie ê caracterizado pela expressão

rg'k:;;3 aok ;;i(i : 1, 2, ..., n)(2.92)

que permite imediatamente constatar a sua simetria em relação aos índices
inferiores, ou seja

(2.93)

Para a determinação da família de números reais I'l.,, é necessária a utili-
zação das expressões das transformações 0: : 0:(xi, .::, Xn) e xJ :

: XJ\0i, ..., On), o que é razoavelmente incómodo. Para diminuir tal in-
conveniente, introduz-se : o s:êmbolo de Chrístoffell de la. espécie, dado

por

I'jmk : ed, I'2k
8xi' a' x , . . . .

; ãâa ;;5-t;ti (i, j, k, m : l, , n)
(2.94)

caracterizado exclusivamente pela transformação xt x:(0:, , o')

Em virtude de (2.53), pode-se estabelecer

rjk : el" rj.k (l, j, k, m : 1, ..., nJ (2.95)

o que pemíte deteminar os s:êmbolos de Christoffell de 2a. espécie a partir
dos de la;l..espécie

Por outro l.ado, é imediato constatar que

a'k« >,.rj«k (2.96)

o que per'cite concluir que os s]mbo]os de Christoffe]] de la. e 2a. espé-

cie podem ser determinados diretamente a partir dos tensores métricos fun

damentais definidos no sistema de coordenadas curvilíneas (01, ..., On).

Chama-se a atenção para o fato de os símbolos de Christoffell:não serem ten

safes, o que justif'ica que as fama'lias de números reais I'x'k e I'jmk sejam
denominadas s:êmbolos.
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2.5.4. Diferencial em Campo. Tenso!.j1l

Seja E um espaço afim associado ao espaço vetorial euclidiano W, de dimen
sao n.

Define-se campo sensorial, ou campo de tensores de tipo (p, q) sobre W,

como a aplicação que a cada ponto X e E'c E associa um Único elemento de

/.(WPx Çlq ; R).

Com a finalidade de esclarecer fisicamente esta definição, considere-se

um corpo, ocupando uma região E' do espaço físico E, submetido a ações ex-
ternas. Como a cada ponto do corpo estão associados um estado de tensão e

um estado de deformação, caracterizados, respectivamente, por tensos'es de
tipo (0, 2) e (2, 0) sobre IR: , ficam então definidos em E'C-E os campos

tensoriaís de tensão e de deformação.

Considera-se no que se segue que os campos tensoriaís sejam diferenciáveis,
e trata-se de estabelecer a expressão da diferencial das componentes de um

tensos de tipo (p, q) soba"e W. Para clareza do texto, desenvolve-se o caso

de (p, q) : (2, 1); como o procedimento é geral, ê imediato estender as

conclusões para o caso geral.

Seja B :(;i, ..., Z.) a base natural de W em X, e B =(;i, ..., ?), a base

dual. As componentes do tensos de tipo (2, 1) serão dados por

, O") : T:lj(9) ; T(8'j.' gj' d') (2.97)

Considere-se agora um ponto X'v na vizinhança de X, e seja B+ = (3i' ...,

g:) a base natural de W em X+ e Ê+:(;J':,..., g+n),a base dual. As com-

ponentes do tensos' de t'ipo (2, 1) sobre W em X:k serão dadas por'

O*") : T:;l(9*) : l*(a, :ê, Z*'v)
(2.98)

Na obtenção do ac'rescimo ATEI entre TaB e Tij ' deve-se observar que as
componentes dos tensos'es se referem ãs bases naturais em X e X+, que são
diferentes no caso de coordenadas curvilíneas. Assim, o acréscimo AT;jl

deve ser estabelecido levando em consideração o efeito da mudança de base

e o acréscimo pi"opriamente dito.
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Fixando-se o calculo do acréscimo A(l no ponto X, a primeira etapa con-
siste em obter as componentes de TjlX na base B, através de

Tá(e*): Õ:l Õf "; TãX(9*)(2.99)
onde m e Õi são as matrizes de mudança de base de B para B'v e de B''' para B,
respectivamente

A determinação das matrizes de mudança de base é imediata, pois, conside-

rando-se que os campos vetoriaís Zj e ;] em E' sejam dífer'encíãveis e que
a finalidade dessa determinação é o estudo da diferencial das componentes

de um tensos, pode-se desprezar termos dos acréscimos de ;; e ZJ que não
sejam lineares , e escrever

q : ;., ' d ;.. : (õâ + r:l d ol) q.

g+r\: ZY + d ?' : (6T - rTp, d ol) ;j

(2.100)

e, em virtude de (2.23), estabelecer as expressões das matrizes de mudan-

ça de base
HZ = 6i + ri. d 0Ê

(2.101)

i? : õv - rv. d olj 'j 'jt

0 acréscimo propriamente dito, AT+n(9),entre os pontos 9 + b e 9, ê carac-
terizado pela expressão

TÜ (g + b) : TãX (9) + -:l: óo". b + -+v
(2.]02)

Considerando-se, pois, as expressões (2.99) e (2.102), pode-se estabelecer

a expressão do acréscimo AT;ll no ponto X

AT11j: T:}(9 ''' b) - Tl:j(9) :

: Õg' aS "$n:X'. -=ilf d o''b ' K:X) - TÇ.j(9)
(2.103)

ou, em virtude de (2.101),

A :j :(6a . ras d os)(6j - rjrd 0')(6k+ .y:td Ot)
.,+Y

(FaX ' -:f d ol'l ' RãX) - TÍi (g)
(2.104)
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A diferencial das componentes T?i do censor de tipo (2, 1) sobre W

parte linear do acréscimo AT.i;, que, após algumas transfoY'mações,

apresenta a seguinte expressão

í--l.Ü. - r?. Tk. - rB. Tk
' aOÊ 'li 'aj 'tj 'iB

k

e a

d Tk.
ZJ ':: '-. d ol (2.105)

estaCom a finalidade de ressaltar que a diferencial das componentes T::
associada ã base natural em X, ela é indicada por:

(--J#- - r?: T:.. - ry: T!. + r5., T!:) d o"
du

.k
a

D Tk.
ZJ ':: '«j * rt. Tllp-Ê. T}. (2.106)

e se define como diferencial absoluta de T". em 0.
XJ

A expressão (2.106) pode ser colocada na forma

k
: T

k
aTk = i

D Tk
ZJ

d OI (2.107)

com

-:: '«. ,E. «11d''':..TY. (2.108)

que se define como derivada covariante de TF: em g, visto que, pela lei

do quociente de tensores,T:jt:l é um tensos de tipo (3, 1), com um :índice

covariante a mais em relação ao censor que Ihe deu origem, T;

Uma simples inspeção visual de (2.108) mostra claramente as .regras que

devem ser seguidas pura o estabelecimento da der'ivada covariante de T?

em 0. Essas regi'as sao genes'alizãveis para um tensos de qualquer tipo.
J

2.5.5 Algyn! leprçnlã Fundamentais da Analise Tensorial

Apresentam-se a seguir alguns teoremas fundamentais, com o objeto de
estabelecer certas propriedades básicas para a aplicação do calculo tenso
riam

Teo,Rama 7

Se elll ml ó,ü.tma de coo,tdenadm ccüu,{l,Une ê uãZZda ultla A.e,Cação Ze o/t,éaZ

erva.Crendo de/üuad abra.Ctt;(Im e cova/üarüM dm componen,ta de {eMOAM ,

m,tãa u,ü a.eeação ê vã Zda em quaEqu ó,ü,(mla de cooAdenacÍm cmv,é,CZnem
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Demonstração:

A demonstração ser'ã feita para um caso particular, mas sem perda de genera
cidade. Seja, pois, valida a relação tensorial

(a)

em deter'minado sistema de coordenadas curvíl:Íneas 0'

Considere-se agora um novo sistema de coordenadas curvill'neas 0+z genérico

Como DA}/Dt, B;.k e Ck são componentes de censor'es, pode-se escrever:

DAI''r . DAz
:. : Õr m.J ---J

Dt l s Dt
a (b)

B'er : ãr hj mk Bi .
s;p '''í '''s '''p 'j ;k

Multiplicando-se os membros de (a) por ãr m! , vem

-: «i = : ': '-! ,};. .* :-: d «: 'í;* - (c)

e, em virtude de (b),

DA+r
!. : B+r C+p

Dt s;P
(d)

o que demonstra o teorema

Tc04êma 2

Se e171 um .ó,ü;Cma de cada.danada cuxv.{l,Unem é vãe,éda wna .teZaçaa {cK60,ptZüZ

enfio,êvendo dc,rúuüdM abro,Cu,üm e cava/üa tZa de. cota poneltÍa de ,tem04.a ,

en;(lão a,ü a.e,Cação ê vãC,éda m m óü.Cma ,te;t{,Cinco genêa,Zco mvo,Crendo

de/úvad o/tdénã/bém e l)mc,éaü, xapec,tZvmm.te

Tecia,attta 3

Se cm c.un .6,ü,tona de coo.ftdenadm xe;C,é,eZnea6 genêl4íco êl vãe,éda uzltia xeEaçao
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,teMO/LZa,C anuoZvendo de,füyadm o.ftdüã/l,Zlaó e pa/LcZaÜ , ert;Íão a;Ca 4e.üçao

a vale,éda em um .õ,ü,tma em.v,é,e,Zneo gmê/üeo ertvoZvenda cíe/úvadm abro.Cu;(m

e cova/ÚaPüM, upec,t,Cvaitierüe.

Convidei"ando que em um sistema de coordenadas retillneas genérico os

tensos"es métricos fundamentais são iguais a constantes, e, nestas condi-

ções, em vista de (2.95):e (2.96), os símbolos de Christoffell sãonulos,
então a diferencial absoluta e a derivada covariante das componentes de um

tensos coincidem, em um sistema de coordenadas redil:íneas generico, com a
diferencial oi"dinãria e a derivada parcial, respectivamente

Com as considerações acima, e tendo em vista o Teorema 1, ficam demonstra
dos os Teor'elas 2 e 3.

Uma primeira propriedade básica, que se justifica pelo Teorema 3, é a que
garante seY'em as regras do calculo diferencial ordinário para encontrar as
derivadas de soma e produto de funções também aplicáveis para encontrar as
diferenciais absolutas e as derivadas covariantes da soma e produto de

tensores.

Uma outra propriedade, que se justifica Imediatamente pelo Teorema 3, é
que a derivada covariante do censor métrico é nula, ou seja

(2.109)

Essa propriedade ê mencionada classicâmente como lema de Rica , e permite
considerar, no desenvolvimento de expressões que envolvem diferenciais
absolutas e derivadas covariantes, os tensores $imêtricos como constantes

Ressalta-se finalmente, como propriedade básica, a possibilidade de se

estabelecerem equações difet"enciais, que caracterizam determinado fenómeno,

em um sistema de coordenadas retillneo genérico, e generaliza-las em seguida

para um sistema de coordenadas cutvillReas qualquer. Tal possibilidade ê
extremamente conveniente e poder'ósa, como, por exemplo, no estudo da teoria
da elasticidade em coordenadas curvilíneas considet'ando-se não-linearidade

geométrica.
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2.6. Produtos no ]R3

2.6.1. Produto Escalar

Sejam x e y dois vetores de IRs . Define-se produto escalar entre = eJ
como a ap] icaçio que a cada par (;, }) é ]R; x ]R; associa (: o ;) € 1R

Seja (;i, ãz!. g3) uma base ortonormal de IR3

e, portanto,

(; o 3') : Óij x: yj

Então ; : xj ai,'} = yj aj'

(2.110)

Se (ei, e2, :s) ê uma base natural covariante de IR3 , então x = xi ej.,

y = y' e; e

e se (Zi, ;z, ;a) ê uma base natural contravariante de IRs , então x = xi et,
-+ ->l

y = yj e' e

ZJ(7 o ;) : e xi Vj 9 (2.1 ll )

(; o y) : e:j xi yj (2.11 2)

0 módulo de ; € 1R3 ê dado por

x : + ,/ (; . ;) (2.1 13)

e, portanto,
x: : ó ..xl xJ

tJ

/

e. .x] xj : ej-jx . x . ('i, j : 1 , 2, 3) (2.114)

Lembr'ando-se que, em um sistema de coordenadas retillneas,

('''x .;) : x y 'o;a (2.115)

onde a ê o ângulo entre os vetores ; e ;, observa-se que, pelo fato de
x y cosa ser um invariante, é possível calcular, em um sistema de coordena-
das curvilíneas genérico, o ângulo a através de

cosa:lZ..L.22-:(+o11):(3 o;) : e::xi uj : eij À: u:(2.116)ez3 À. Ul
e. .À HtJ J

Se se considerarem dois pontos próximos P e Q de coordenadas (01, 0:, 03)

e (01 +dOx, 02 + doz, o3+ do3), então o quadt"ado da distância entre P e Q
será dado por

Ü) : (doi êi '.-;dÉlj : ) :.3

Observe-se que doi/ds define a direção no espaço da tangente ã curva

0ds' : (Ü dOt dOJ (2.11 7)
ZJ
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coordenada 0' e, portanto,

dsÍ =(dsj. odsi) :(d0: eio dOz ej.): eii d0: d0:

define o elemento de comprimento sobre a curva coordenada 0z

(2.118)

2.6.2. Os. Tensores Crst e crst

Considerem-se os sistemas erst e e,.t' que tomam os seguintes valores

erst = e... = 0 se pelo menos dois :índices for'em iguais

©rst : e,.. : 1 se r, s, t for peY'mutação par de 1, 2, 3

Crst = e,.. =- 1 se r, s, t for permutação Impar' de 1, 2, 3

(2.119)

Esses sistemas são extremamente convenientes no estabelecimento de expres-

sões compactas para o calculo de um determinante de uma matriz de ordem n

Assim, para e : je... 1, pode-se escrever
1 11111 1 - '

l Cmnp ©rst e e e
IRi nn sn tp

(2.1 20)

Definem-se agora os tensores

c : /T erst rst
rst l rst

(2.121)

que apresentam interesse no desenvolvimento que se segue

E. importante observar que, em virtude do Teorema 3,

rst.- ;: 0
;m

(2.122)

e, portanto, os censores e..... e crst, a exemplo dos censores simétricos,
podem ser tratados como constantes nas relações tensoríais.

2.6.3. Produto Vetorial

Sejam ; e ; dois vetores de ]R3 . Define-se produto Vetorial entre x e7

como a aplicação que a cada par (},-.j) É R3 x IRs associa iA j € 1Rs

tal que

Zr : Crm Xm yn : x y seno vr (2.123)
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. ' -> ->.'+ r-
onde Zr são as componentes contravariantes de É = É A j', e '' são as
componentes contravariantes do versos ortogonal a ie j

Para uma compreensão clara da expressão (2.123), é interessante a ínterpre

tação geométrica que se segue. Considere-se.um sistema de coordenadas

retjlTneas tal que ; : (x, 0, 0) e 7 : (y coso, y seno, 0), como mostra a

F{ g. 2-1 .
x3

Fig. 2-1 - PT'oduto Vetorial

Como no sistema de coordenadas retilíneas ./'T l e e''' I'flUI .-

e''' , então

r
Z

rmn r12
e xm yti='e x y seno

e, portanto, 2 ; (0, 0, x y seno) . Observe-se que z = xy seno ê um

invariante, o que permitiria, a partir da definição mais comum de produto
vetorial, concluir (2.123).

Apresentam interesse as relações

. A , : .:;. 8''
(r, s, t 2, 3, ]; 3, 1, 2)

(2.1 24)g' A ;; : .';t ê'.

que são de fácil verificação.

Outra expressão que apresenta interesse ê a da área de um elemento da super
f:ície coordenada 0] , que é obtida a pat'tir de

dsi : l doj ej Adokekl=jdoj ej ljdokeklsena(2.125)
('i, j, k : 1 , 2, 3; Z, 3, 1; 3, 1 , z)

e que, após algumas transfor'mações, toma a seguinte forma final



70.

(2.1 26)doj dok elij ekk ' ejk ekJ

2.6.4. Produto M'isto

Sejam i, }, z vetores de R3 . Define-se produto misto como a aplicação

que a(i, ;, ;)É. ]R: x R: x R; associa(; o } A}) € 1R

Uma expressão, derivada da definição acima, que apresenta interesse, ê a
do volume de um elemento do espaço que é obtida a partir de

dv (d0: Z: . ti0' ?: A d0; g'3) (2.1 27)

e que, após algumas transformações simples, toma a for'ma

dV = t/' e dOt dOz d03 (2.128)

2.7. Curvas em Ra

2.7.1. Vetou' Tangente ã CuEy}

Uma curva é o lugar geométrico dos pontos do espaço cujas coordenadas são

funções de um parâmetro simples. ,

Sejam 0: : Ot(t) as coor'denadas curvilíneas de um ponto de uma curva C

Assim, o elemento de comprimento da curva ê dado por

dsz = e dOm dOn (2.129)
Ulll

ou, dividindo-se por'dt:,

(©):
dt

dgm dOn
e
im dt dt

(2.130)

e o comprimento da curva entre to e ti pode ser.obtido através de

e .g9-- g11- dl (2.131)
m: dt dt

Considerando-se o at'co s como par'ãmetro, tem-se

1 = e dOm dO
ds ds
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o que permite concluir que. Xm = dOn/ds são as componentes contravaí'jantes
-» .In '+' -+ . . . .

2.7.2 Vetou NoUlql Principal e Curvatura

Qualquer vetar normal a X é normal ã curva C. Assim, a condição para que
o vetou É seja normal ã curva ê que

(31 o 3) : e.. À" p' : 0 (2.133)

Por outro lado, considerando-se a det"içada absoluta de (2.132), obtém-se

. Xm .PE : 0 (2.134)
Hall f\p

o que permite, por comparação com (2.133), estabelecer

DÀ"

Ds
(2.1 35)

onde X é tal que tot'na i um vetar unitário. 0 vetar ii = Pn en e x são

.chamados de vetou normal pr"incipal e curvatura, respectivamente,

no ponto considerado da curva C.

2.7.3. Vetou Binormal e Torção

Considet"e-se a derivada absoluta de (2.133)

.- T -' * .-- *" T : ' (2.136)

que, em vista de (2.135) e após algumas. transfoY"mações, toma a forma

n
HI 0À X +e

Ds
(2.137)

Nestas condições, o vetar de componentes X xn + DUn/Ds é ot'togonal a i e
como

'. p" (xx'+ Pp--) : o
(2.138)

ele também ê ortogonal a IÍ.

0 .etor 3 : »' ;. , c"
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(!y- + :x À')
Ds

(2.139)

é denominado vetar binormal ã curva no ponto em questão, e a quantidade 't
ê denominada torção da curva no ponto com valor tal que

À" P" v; (2.140)
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3 TEORIA DA ELASTICIDADE Elq COORDENADAS CmVILTNEAS COM LINEARIDADE

F'íSICA E NAO-HNEARIDADE GEOMÉTRICA (FORMULAÇÃO LAGRANGIANA)

APLICAÇÃO AO CASO DOS ARCOS DE EIXO CIRCULAR

3.]. Estado Triplo de Deformação

Considet'e-se um corpo índefot'medo, ocupando uma região Do do espaço físico
Seja Po um ponto do corpo definido pelas coordenadas curvil:íneas (0:, 02,

oa) ou pelo vedor posição 7o = ?o(Ot, 0', 0;). Ao ponto Po esta associada
uma base natural covariante (éi, Óz, Ó3) tal que

(j : 1, 2, 3) (3.1 )

Seja agora um ponto Qo, na vizinhança de P, definido pelas coordenadas

(01 + dOi, 0z + dOz, 03 + dOa) ou pelo vetou' posição ro + dro.

Solicitado, o corpo se deformara, ocupando uma nova região D do espaço

f:ísico, e os pontos Po e Qo ocuparão novas posições, indicadas por P e Q
. -» -> -» .-> -> .-} .

e definidas pelos velares posição ío + ú e f'o .+ df'o + ú + di], respectiva

mente. Ao ponto P fica então associada a base natuY'al covariante

(GI ,: Gz, G3) com '
-+

ê.l .E:Ü*-A (3.2)

que, em virtude de (2.83), toma a forma

êi : (ó:l'ulj.) ã; (3.3)
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Qa

i;..a
/

f . #..'
38

R /
./P

-c.
/

2
X

Flg. 3.1 Geometria de um Elemento Diferencial

Considerando-se que o quadrado da distância entres os pontos Po e Qo, antes

da defor'mação, e entre os pontos P e Q, após a defumação, é dado por:

dsÊ : gj.j dOt dOj

ds2 = G.. dOj' dOj
XJ

(3.4)

(3.5)

e

então a diferença entre os quadrados dos comprimentos PiQ; e PQ, que carac
teriza a deformação do corpo, ê dada por:

ds2 - dsÍ = 2 Fij dOz dOj'

Fj.j : { (Gáj - gij)

(3.6)

(3.7)

onde

Considerando-se (3,3), e após algumas tt'ansformações elementares, encontra
qo'

Fj.j : '; (ul'j gi! '} "!: g*j 't "fS. ";j gkl) (3.8)

ou, em forma mais simples,

F:: = 1 (u..: + u:.: + uk
iJ 2 ' z;J J;z ;z

(3.9)

onde u; e uJ são as componentes covariantes e contravaríantes de ã, respec



tivamente, na base (3i, 32, Ba). E importante observar que, de (3.8),

conclui-se Imedíatamerlte que Fi; = F
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Em virtude da lei do quociente de tensores e da expressão (3.6), conclui-se

que F.il são as componentes de um tensos de tipo (2, 0), -o qual se denomina

tensos das defoy'mações de Green. Nestas condições, se se considerar uma

transformação de coordenadas de 0' para Ot' tal. que

o*i : o*j'(o:, o', o;) (3.10)

seja cona:inua em Do, e que apresente uma üníca inversa

0: : 6:(0*:, e*', 0'':;) , (3.11 )

estabelecer-se-ã imediatamente, em vista do parágrafo 2.3.2,

FãB
DOt aOJ .

aOi(l 80tÍ3 ' ij
(3.]2)

que é a expressão da lei de tt'ansformação entre as componentes dos censores
das deformações r'aferidas a sistemas de coordenadas distintos.

3.2. Estado Triplo de Tensão

Considet"e-se um corpo no espaço e a interação do mesmo cona o meio, caracte
rezada através de

a) for'ças de massa i, especificadas por unidade de volume do corpo, na
configur'ação inicial;

b) forças de superfície ?, especificadas por unidade de área no con
torno do corpo, na configuração inicial.

Admite-se, nas discussões que se seguem, que as componentes de ? sejam de

classe C', e as componentes de ? sejam cont:ínuas na vizinhança de
(o: , o', o').
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Fjg. 3.2 Equil:ébrio de um Tetraedro Infinítesimal

Considere-se agora o equll:ébrio do tetraedro ínfinítesimanl , na configura

ção defor'meda, solicitado pelas forças internas:

Ti dSo: :

:fz dSo2 :

:f3 dSoa =

:f dSo ,

?'

dOz dOa/2 , agindo na face PRS,

d03 doi/2 , agindo na face PSQ,

dOi do2/2 , agindo na face PQR,

agindo na face RSQ,

que caracterizam a ação do restante do corpo sobre o tetraedro
de equíl:ébrio do teta'cedro são dadas, então, por:

As equações

.e 1 ti /"i'n d0' do' + T'

J

i/'''i7T d03 dOi +

(3.1 3)

Levando-se em conta que

iio dSo : ; QoRo A Raso : '; /'T' l d0: d0: B'; + d0' d0: B': +

+ do3 dOi ã'' l , (3.14)

onde Ro é a normal externa da face QoRoSo, obtêm-se
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ã'i) dSo : '; /-'i dOj dOk

('i = 1 , 2, 3 ;

(3.15)

3, 1 , 2)2, 3,

e a equação (3.13) pode ser posta na forma

('iio o 3:) + ?' (Ro . {:) + ?; ('i. 9 i;)

tj. /;=' (R. . B'i)
(3.16)

(1 : 1, 2, 3)

Como ? ê uma entidade f:Ísíca que independe do sistema de referência, pode

se escrever, para transformações definidas por (3.10) e (3.11),

-+

(no 0 g;) (3.1 7)

Assim, considerando-se que

(3.18)

obtêm-se, após algumas transformações,

(3.19)

A expressão (3.19) evidencia a conveniência de introduzir

9 (3.20)

visto que a ZZ aplicam-se as leis de transformação de um vetar contra
var"jante

Definem-se agora as componentes de # nas direções ai' através de

;i. : aij ê. (3.21 )

Nestas condições , estabelece-se imediatamente

L
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5.:", (3.22)

expressão que mostra serem as quantidades atj as componentes de um tensos
de tipo (0, 2), que estabelece a lei de transformação entre as componentes

do tensos referidas a sistemas de coordenadas distintos e confirma a

conveniência de se introduzir (3.20).

0 tensos acima define o estado de tensão em um ponto e refere-se ã configu-

ração inicial . Tal formulação, matematicamente consistente e artjfícial
de um ponto de vista físico, ê necessãr"ia para que se possamestabelecer as

relações tensões-defor'mações na configuração inicial. 0 tensos apresentado
ê chamdo tensos das tensões de Kirchoff e as suas componentes podem ser
relacionadas com as componentes dos tensores das tensões de Lagrange e de
Euler, conforme se mostra em (20) e (47)

3.3. . Equações de Equil::ibEjç?

Seja o elemento infinitesimal em for'ma pat'alepipédica, antes da deformação,

limitado pelas se'ís superf:ides 0x = cte e 0' + do' =cte, e considere-se
o equílibrio estático do mesmo, desprezando-se termos de ordem superior,
que requer'' sejam nulas as t'esultantes de força e momerlto.

So
0

/

/

/

Po. ?'
Ro

2
X

Fjg. 3.3 Forças no Elemento Infinitesimal Paralepipédico
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Observando-se a Fig. 3.3, pode-se escr'ever a equação de equilíbrio de

forças:

- 8i .Ç d0' d0; + (a: + D;:) /'g d6: d0; +

82 .6 dOa dOi + (a: + D8') /'Í dOa dOi +

a; .© d0: d0' + (8'; + D3;) r'Í d0: d0: + R' v''T d0: d0' d0:sÕ ,(3.23)

ou, tendo em vista que

o;i : D(ajj êj) : l aij
kk l

dO glE k;JJ l
(3.24)

estabelece-se a primeira expressão para a equação de equilbrio, na forma

vetorial 9

l .::'' *-}., l::(* **( :a
Y' 9 '

(3.25)

ou, na forma escalar,

Íaij(6k+ukj) l.: +xk:0(j,i,k:1, 2, 3)
l

(3.26)

Uma segunda expressão da equação de equílibrio de forças decorre imediata
mente do desenvolvotnento do prjmeíro termo de (3.26) e é dada por

âl :: *«}pl .,i;: l.:' * Tpl **t: 0 (3.27)

Consider'e-se agora o equílibrio de momentos em relação ao ponto Po, caracte

rezado por:

(0,5 êl ioj + 0,5 êk dok) A (- 8'i /"i doj dok) +

+(0,5 êj doj + 0,5êk dok + Gí doi) A l {aj'+ O3i)(,4doj
l

+(0,5 êi dOi + 0,5ê2 dOz+ 0,5ê: d03) A? ./g dOi dOz d03
d

(3.28)( 1 1, z, 3); (j 2, 3, 1); (k : 3., 1 , 2)
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Desprezando-se os termos de ordem superior, obtém-se, após alguns desenvol
vlmentos )

azJ e'ijk (j , j'b .k 1, 2, 3) (3.29)
ou

azj : aji 9 (3.30)

o que mostra ser o censor das tensões de Kirchoff simétrico

Uma vez estabelecidas as equações de equílibrio no interior do corpo, resta
obter as equações de equillbrjo na fronteira do corpo, que resulta imediata

mente de(3.16),(3.20) e(3.21), e é dada por

Fk : aij nj. (6j + u;j) ,

onde ni ê a componente covariante de io na base

(3.31 )

->

(é: ) i,, ;;)

3.4. Relações Tensões-Deformações

No desenvolvimento deste trabalho, serão considerados materiais elásticos

Trata-se. pois, a seguir, de estabelecer as relações tensões-deformações.

Um material é dito elástico se possui um estado natural homogéneo (no
qual as tensões e as deformações são nulas) e se em uma definida vizinhança

deste estado existe uma relação biunlvoca entre as componentes

dos tensores das tensões e das deformações, expressa através de

ai-J : a:j(F:.) , (3.32)

ou, no caso de ser'em lineares estas relações,

atj:;Aijim F.. ,mn ' (3.33)

onde AIJmn, em virtude da lei do quociente de tensores, são as componentes

de um tensos de tipo (0, 4).

Em coar'denadas r'etíllneas, as relações lineares ente'e tensões e deformações

apresentam-se na forma

cklPq e
Pq

(3.34)



onde 'tk!, Ckl'Pq e dpq sao as componentes dos tensores das tensões, elasti
cidade e das deformações, referidos a um certo sistema cartesiano
retangular
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As 'importantes relações entre Atjmn e CkZPq decorrem diretamente do efeito
da mudança de base sobre as componentes do tensos. elasticidade e são
expt"essas por

Ck2pq 8xk

aoJ ao'
id. A:jmn
8Qn

(3.35)

«:'- :$ 3xl'

àOm

3xP
Êe. Ck2P'
axq

(3.36)

Caso se leve em conta, adicionalmente, que para os materiais a serem consi
derados neste trabalho a deformação limite de elaticidade será de 5 . 10'3

(no caso do aço, esse valor ê da ordem de 10'3a 5 . 10'3), pode-se admitir
que as de:formações sejam desprezíveis quando comparadas com a unidade

(sem qualquer restrição ã gt'andeza dos deslocamentos lineares e angulares)
Nestas condições, as r'elações tensões-defot'mações podem ser postas na
forma

Ck2pq : v E 6kl. 6pq + G (6kp 61q +
(l +v..:)(1 - 2v..,)

+ 6tP 6kq) (3.37)
e, por'tanto,

Azlmn
(l + v)(1 - 2v) g:j g"' + G(gj'" gj' + gj" gj'") (3.38)

com os parâmetr'os físicos com seus significados usuais, cor't'espondentes ã
teoria clássica. No desenvolvimento dos teoremas variacionaís, ser'ã
incorporada essa hipótese de modo a se poder introduzir o conceito de
energia de deformação, sem a discussão do conceito de hiperelasticidade
e hipoelasticidade

3.5. Teorema dos Deslocamentos Virtuais

Seja um corpo em equílibrio, sujeito ã ação de forças de massa R, definidas

em todo o volume Vo, e de forças de superf:ície ?, definidas em uma porção
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Si da ft'onteira So. Na pot"ção t'estante S2; da fronteira So, têm-se espe

cificados os deslocamentos.

Considere-se agora um campo arbitrário de deslocamentos ã' , de classe Ca

com a segui nte expi''essao:
-». -» .-»
Ú' = Ú + 6Ü

)

) (3.39)

onde ii ê o campode deslocamentos real, e onde as var'cações 6u satisfazem ãs

seguintes equações:

ÓFÍ.j : 0,5(6ui;j + 6uj;j.+ u;j. 6ul;j + 6u;i ut;j) em Vo,(3.40)

6u: arbitrária em Si , (3.41)

õu. = 0 em S2 , (3.42)

sendo, por essa razão, mencionadas como virtuais

Seja agora um campo qualquer' de tensões equil.obrado pelas formas de massa

i, em Vo, e pelas forças de superf:ície ?, em Si. Tendo em vista (3.23) e

(3.31), estabelece-se

D;i /'i dOj

VQ

n 0i

dO*.- ? -'"i do: dO' do; . óa) - J (?
So

õa') dS = O (3.43)

ou

l ($+i. óã-) dV - J F-«:#' . óib dS:O
(3.44)

Após algumas transformações delicadas, obtêm-se que

- l ($ . õB') dV ' lo («i. #''' óa') ós :.J 'i':
6F..

tJ

e, sendo ói = â em Sz, estabelece-se

(3.45)

6F. . dV
l (i o óB') dV + Í (F o óii) dS
Vo Si

(3.46)
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ou, em forma escalar,

l a:j ór.j dv : l xk 6uk dv + J rk 6uk ds
Vo Vo Si

que exprime a equação do teorema dos deslocamentos virtuais

(3.47)

E importante observar que o teorema dos deslocamentos virtuais independe

das relações tensões-deformações, sendo a expressão (3.47) uma identidade
matemática. A sua verificação garanto que o campo de tensões ozJ seja

equilibrado pelas forças exteriores,de massa em Vo, e de superfície em

Si, nada se estabelecendo sobre os pontos de S2

3.6 Teorema da Energia Potencial Total

Trata-se inicialmente de introduzir' o conceito de função densidade de
energia de defot'mação. Considere-se, pois, um elemento do cot'po que ocupe
um volume unitário antes da deformação. Quando o elemento se deforma devido

ã .ação de um carregamento até o estado de defot"mação Fj{, pode-se calcular
a integral

(3.48)

através da trajetõria de cara'egamento, pelo uso das relações (3.32). No
caso de o material ser elástico e o corpo se deformar em um processo

isotérmico ou adiabático, então o valor da integral não dependerá da
trajetõria dr car'regimento, e a quantidade azJ dF:: será uma diferencial
excita (63) e ekistirã uma função de estado W3(Fjq), tal que

DW3 = ozJ dF
ZJ

(3.49)

ou, na forma equivalente,

(3.50)

A função W3(F.il) é denominada densidade da energia de deformação, e sua
existência ê usualmente admitida na teoria da elasticidade, embora o pro

cesso de deformação não seja propriamente isotêr'muco ou adiabático (20)
e (ó3).

Considere-se agora a expl"estão do teorema dos deslocamentos virtuais
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IÍ.aij õr.j dv : J xk 6uk dv + IÍ Fk6uk ds (3.51)
Vo Vo Si

Sendo o cot'po elástico, admite-se a existência da função W3(F::), que,
Introduzida no termo do membro da esquerda da equação (3.51), conduz a

6F.. dV
iJ W3;;Fij6Fij dV

Va

6W3 dV

Vo

6 w; dv
Vo

(3.52)

A expt"estão (3.51) toma, pois, a seguinte forma

6 J w: dV - J xk 6u* dV - J Fk 6uk dS : 0 (3.53)
Vo Vo Si

que ê útil na aplicação a problemas da elasticidade, nos quais as forças
externas não são derivãveis de funções potenciais.

No caso de as forças externas de massa e de superfície serem conservativas,
elas podem ser consider'idas como derivãveís de função potencial , o que
permite escrever

xk uk dV - l Fk uk dS }
'o Si

U + P) : 6V : 0

(3.54)
ou

onde
(3.55)

(3.56)

õ a enet'gia potencial de defot"mação

p : - lí xk uk dV - IÍ Fk 6uk dS
Vo Si

ê a energia potencial das forças externas, e

(3.57)

v : J w: dV - J xk uk dV - l Fk uk ds
Vo Vo Si

ê chamado energia potencial total do sistema.

(3.58)

A expressão (3.55) estabelece que a energia potencial total é estacionária

para variações virtuais dos deslocamentos, ou, mais pr'ecisamente:
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"Elt,üe ,üda M óo.euçõa colara;Cave,éó, a qae, aEêrn de .6e.x campct,tZveZ,

áox eqti,(IUb4ada, .toxtla/tã a epze,4g.éa poZene,éaZ a.{ac,éoplãpt,ü"

Observa-se que, no desenvolvimento acima, não se considerou a linear'idade

das relações entre tensões e deformações, sendo, portanto, vãl-ída a
conclusão para materiais elásticos lineares ou não.

3.7. Teorema de Três Campos

0 funcional energia potencial total foi estabelecido para variações
virtuais do campo de deslocamentos e de variações associadas do campo de
deformações, apresentando, portanto, variações livres de um único campo.

Trata-se agora de apr'esentat' um funcional que tenha variações livres em

três campos.

Seja o funcional enet'gia potencial total, dado por (3.58), submetido ãs
condições subsÍdiãl"ias:

Fi.j : 0,5 (Uj.;j+ uj;j. + ultj. ua;j) em Vo

ui : ui em Sz

(3.59)

Aplicando-se a técnica dos multiplicadores de Lagrange, obtêm-se o funcio-
nal

T .Jw;(rij) dv 'Jx*".dv-Jrtul.:ds-

..J a'i:j l r j - 0,5(uj.;j + uj;i+ u?i ua;j) l dv
Vo

- J F'k (uk - ük) dS
Sz

sem condições subsidiárias, e onde a'zj e F'ksão os multiplicador'es de
Lago'cinge

(3.60)

Considere-se agora a primeira variação do funcional T , com variações l ivres

das quantidades independentes Fi:i : Fji, uk' a' j = a' ji e F'k, que, após
algumas transformações, apresenta-se na .forma:
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Vo
a il) ÓFÍj dV +

{ ( a'jj (6k + u;j) );i
Vo

Va

1 ( F'l'
So

+ Xk } 6uk dV +

0,5(ui;j+ uj;j. + ua. ) 6a'zJU
a;J

dv +

nj. ) 6uk dV +

U U
k

Sz
ÕF'k ds + l (r'k

Si
Fk) 6uk dS (3.61)

Em presença de (3.61), concluí-se que, se se tiver

F =

3 tJ

q

+ uC a' zj(6k 0)
J ; J l

) em VoU
oc ; .]

k
+' u n=

l;J

em Vo

+ xk em Vo

F
ZJ

F'k

F'k

0,5(ui;j +uj;i + uaj. (3.62)

.':'H}
Fk

em So

em Si

em Sz
b -b

u" : u"

o funcional T será estacionário e, reciprocamente, se T for estacionário, as

equações (3.62) terão forçosamente que se verificar, em vista da independência

miitua e da arbitrariedade das variações 6F.i;, 6ul..' 6a'ij e 6Fk

E importante ressaltar que as condições de estacionar'iedade do funcional Tr
são as equações que governam o pt'oblema elástico em coordenadas curvilíneas
com não-linearidade geométrica, sendo que a primeira e a quarta das equações

definem o significado fl'sêco de o'zJ e F'K, respectivamente
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Em virtude do Teorema 2 do parágrafo 2.5.5, estabelecem-se imediatamente as

equações da teoria da elasticidade com deslocamentos finitos em coordena-

das retilíneas, a partir' de (3.62), ou seja,

aw 3(ej.j )

3e
.rzJ em Vo

'( Tij (6} ),jl + xk em Vo

em Vo0,5(uj.,j + uj,i + u:j.
U

asJ

k
+ u n

lpJ

(3.63)

F'l' : 'j'j«k

F'k : Fk

em So

em Si

k -ku : u em S2

onde ee:, 'tzJ e u{ são os campos de deformações, de tensões e de deslocamen

tos, definidos em Vo, Fz ê um campo de for'ças, definido em So, referidos
a um certo sistema de coordenadas redil:Íneas (x:, x', x;),üe

u: : : - .-.} (3.64)
'' 9 J 'b v:J

/

Bu

Pelo mesmo motivo, as expressões correspondentes aos teoremas dns deslocamen-

tos virtuais, dat energia potencial total e de tr'ês campos são dadas, t'espec

tivamente, por:

l
T =

Vo

V : l W3(eij)
Vo

6e.. dV
ZJ xk 6uk dV + J Fk 6uk dS

Vo

dV - Í xk uk dV - J Fk uk dS
Si

(3.65)

(3.66)
k

uk dV -
Vo
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k
) dv X dvT 3(e U

kiJ
VoVo

ZJ (e 0,5(u +
lpJZJ

Si

u. . + u' dv

0 retorno destas equações e funcionais para a forma anterior' é imediato,

em virtude do Teorema 3 do parágrafo 2.5.5. Fica, pois, estabelecido um
procedimento alternativo, muito mais simples, par'a a obtenção das equações

da teoria da elasticidade com não-linearidade geométt'ica e dos teoremas

variacionaís em coordenadas curvílTneas, pr'ocedimento esse que consiste
em estabelecer estas equações em coordenadas retilTneas e aplicar em segui

da o Teorema 3 do .parágrafo 2.5.5. Recomenda-se, entretanto, cuidado na
derivação dessas equações, visto que a simpl icidade do procedimento pode
ser acompanhada da perda de alguma parcela.

Vo

F'k (uk
S2

ük) ds (3.67)

3.9 Arcos de Eixo Circular com Não-Linearidade Geométrica

3 . 9 . 1 . Dg:fjp !çlQda Geometri a

Considere-se inicialmente o eixo do arco genêríco, representado na Fig. 3.4,
definido ou em relação ao sistema de coor'denadas retillneas (xi, xz) ou

em relação ao sistema de coordenadas curvjlTneas (ai, az).

\

Fjg. 3.4

Qualquer que seja o sistema de r'eferência, é possível estabelecer uma base

ortogonal natural em Q, pertencente ao eixo do arco, definida pelos vetores
tangente e not'mal principal , através das expressões
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(3.68)
{ : xi Z.

' 1

B' : «j Z:

onde

Ds (3.69)

l
X

.gg. + rj Xm Xn )
' ds m'

A posição genérica do ponto P do arco, conforme mostra a Fig. 3.5, pode
ser definida pelo vetou posição R = f + a.

/

.d

P ""'-

r g2

R

':L
xl

Flg. 3.5

Para definir a base natural associada ao ponto P, é conveniente adorar as
coordenadas curvílTneas 0i = s e 0z = d. Assim, considerando-se que

â(o:, o') ';(o:) + o' i (3.70)

a base natural associada a P será definida pelas expressões

;i : ai :xj gj'o: xi u;i 'j

;::3 -: .: :: ,
(3.71)
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e se for observado que

gii ( Àj À2 + o2.(Àj. Àk p2 + Xj. ÀI (o:)' (À: Xk pJ. ul ) ) ejt

giz'': 0 (3.72)

gzZ = iiz Uj

poder-se-3 concluir que a base é ortogonal e tem sempre a direção da tangen-
te e da nor'mal principal ã curva do ponto de mesma ordenada 0i. Tal base

natural assim definida será extremamente conveniente para o tratamento do
arco, pois os vários parâmetros terão suas expressões associadas, em cada

ponto, ãs direções normal e tangencial ao eixo do arco, podendo, pois,
ser facilmente simpl ificadas a partir da observação do comportamento do arco

A partir das expressões (3.72), podem-se calcular os valores dos símbolos

de Christoffel de la. e 2a. espécie, através das expressões

r
mpn

ag.. ag..
aOm aOp '

(m, n, p : 1, 2)

(3.73)

mn g'' q...

e, portanto, estabelecer as expressões das derivadas covariantes das
componentes radial e tangencial dos deslocamentos e das componentes F

do tensos das deformações de Green, para arco com eixo qualquer

3.9.2. Relações Deformações-Deslocamentos Gel''ais para o Arco de Eixo
Cit'culat'

Convidei"e-se o al"co ocular, definido em relação ao sistema de coordenadas

polares (ai , cl'), conforme mostra a Fig. 3.6.
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Flg. 3.6

A base natural associada ao ponto Q do eixo do arco será dada por
-> a -» n ->

ei = cosa' ai + senos' ai
(3.74)

->

ez ai SCRaz ai + ai cosas az 9

e assim, em virtude de(3.68) e(3.69), ter-se-ã

(3.75)
-> ->

p = - ei

Assim,adorando-se as coordenadas curvil:ineas 0] = s e 02 = d, e em vista

de (3.71), tem-se a expt"estão da base ortogonal natural ({i, Íz) associada

a todos os pontos do arco
-+

gio

-} ->

gz ; - ei

A Fíg. 3.7 mostra as bases (3i ,. ãz) associadas a pontos do arco contidos
numa particular direção radial
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Flg. 3.7

Obtêm-se, em seguida, as expressões dos censores simétricos gj.j

: (' ' o ) : (!-=-9-)
a: R

gt2 : g2 1 (3.77)

gzz

e como gjP gPj õi}, pode-se estabelecer

gii

gi'' : g'' = 0 (3.78)

gzz

A aplicação das expressões (3.73) permite estabelecer as expr'essões dos
símbolos de Chbistophell de la. e 2a. espêcíe. Assim,

I'iii = 1'lz2 = 1'z 12 = 1'zz 2

''::, : ',:: : 3- (:' ' u : t P . u
(3.79)
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I'i 2 1 J'f-', l
R

e
1 2 2 2

I'2z = 1'iz = 1'z 1 = 1'2z

rl, : r!, : - ...]
QI - 8z R-

rÍ: : . J .g1=21 : . 1
ai cli R R

(3.80)

Em virtude de (2.86), as derivadas covariantes das componentes contravarian
tes ui e uz são dadas por:

"1} .2C * r: u" 2Ê.--:L .,
30i R - 02

.2e + r: «" 3u:

R - 02
(3.81)

2

U;z

!C. .. r; .«

.êÉ '. r' u"
B02 zm

âuz

e, se for considerada a expressão (3.8) de Fe;, dada em função dos tensores
mêtr'ices e das derivadas covas'jantes de uz, estabelecer-se-ão, f'ínalmente,

as relações defol"mações-deslocametnos ger'ais, sem qualquer hipótese
simplificadora, para os arcos de eixo circular, em função das componentes

conta'avaríantes das funções deslocamentos ui e ti2, respectivamente nas

direções tangencial e radial.

R    
R    
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.cq

bb
l

1 1



95

3.9.3. Relações Deformações-Deslocamentos Derivadas par'a o AT'co de Eixo
Circular

Trata-se agora de apresentar uma família de relações deformações-deslocamen-

tos derivadas das relações gerais, estabelecidas no parágrafo anterior, par'a
o arco de eixo circular

Considet'e-se inicialmente a condição de barra: curva caracterizada pela
condição

« « 1 (3.83)

Nestas condições, as expressões (3.82) se reduzem a

:: : ($
2

U
+=-- )

R R

U
- L) +

R

Fi2 = Fzi .!(.2C
2 '302

(3.84)

Fzz = êg:v + l
2

l
2

-c)'
R

estabelecendo-se, pois, as relações deformações-deslocamentos com a

condição de barra.

Se se considerar agora que para os materiais esçruturaís usuais o domínio
das defonnações elásticas ê l imitado por defor'mações da ordem de 10's a
5 . 10's, a introdução da hipótese de linearidade física para esses materiais
exige que as deformações sejam pequenas quando comparadas com a unidade,
sem qualquer restrição ã ordem de grandeza dos deslocamentos linear'es e
angulares (47) (53) . Ressalta-se que, nestas condições, as componentes

F:: do tensos das defor'mações têm a inteY'pretação geométrica simples de

alongamento para Fe{, e de distorção, para 2Fi;(i / j). Assim, introduzin-
dobse a hipótese de linearidade física pat'a os materiais estruturais
usuais (ou a hipótese de pequenas defomaçÕes), as relações deformaçÕes-

deslocamentos simplificam-se de fomla notável , reduzindo-se a
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Fii

Fiz

Faz

F2i

É). . ! (ic * C)'
R ' 2 aot R

(3.85)

D02 2 'BOz
c-)

R

Admitindo-se, adicionalmente, que as dimensões da seção transversal do
arco não se alteram e que a seção transversal plana antes da deformação

permanece plana após a deformação, hipóteses traduzidas, respectivamente,
pelas condições

u' : u' (0') (3.86)

e

u' : ui - 0'(U- + gÉ')
R dOi

(o' ) (3.87)

estabelecem-se as rel ações deformações-deslocamentos

É) * ! (d * ]É):
R ' 2 ' R dOt

Fiz

Fiz = F2i
1 «}
2 R

(3.88)

;,.: :} .:{ * f,'
ou, considerando-se

u' .i..,gc.
dO:

(3.89)

de fot'ma compatível com a condição da barra, obtém-se
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Fi} .]d
'dOi

.É) * ! (le * d)'
R ' 2 'dOi R

..: s!:y:
(de :) :

Fiz = Fzi = 0

,, : ! $'! ' $':

(3.90)

As relações defomações-deslocamentos (3.88) e (3.90) são as relações mais
gerais que têm sido utilizadas para o estudo dos arcos circulares, apresen'

tendo pois intrinsecamente as hipóteses incluídas neste desenvolvimento.

Um ultimo membro desta família de relações defor'mações-deslocamentos deve

ser' mostrado; ê o que contém a hipótese adicional de arco abatido,

caracterizada pela condição

-.!- « « l ou
Ê

(3.91)

onde f é a altura, 1, , o vão, e 2a o ângulo central do arco

implica em l
Uo

R

Essa hipótese

(3.92)

e, nestas condições, as relações deformações-deslocamentos para o arco
abatido tomam a forma

Fii g-) .. -L
R 2

.,glc.
(dOx)'

Fiz = F2i = 0 (3.93)

Fzz L !
2

A analise do arco de eixo circular pode, assim, ser desenvolvida a partir
das relações deformações-deslocamentos (3.82), mais gerais, ou a partir
das relações derivadas(3.84),(3.85),(3.88),(3.90) ou(3.93), conforme

as condições especificas de cada problema a ser analisado.
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3.9.4 Formulação Varíacional par'a a Analise do Arco de Eixo Cit'curar

Consider'e-se o arco de eixo circular submetido a carregamento radial
uniforme, confome a Fig. 3.9.

.:W $ OI <{ R
-0.5 h< 02 « O.S h

Fjg. 3.9

0 desenvolvimento que se segue é valido par'a as relações deformações-desço

camentos(3.88),(3.90),e(3.93), que podem ser' colocadas na forma:

F; :(O: ) F:i(0:) + 0' Fli(0:) (3.95)

Observa-se que a condição de inextensibilidade do eixo do arco pode ser'

obtida imediatamente com a condição Fo, = 0.

Consider'ando-se que no arco a pat'cela da energia de deformação correspon

dente a F22 êpequena quando compat"ada com aquela devida a Fti, pode-se
esct'ever a seguinte expressão para a enet'gia de defot'mação do arco:

u : l
2

Fii dV (3.96)

ou, considerando-se a linearidade física,

ü:.!JEJdv : : 'o' rl:)' dv ,
2 {.E . 24o

que,.!depois de algumas transformações, toma a forma

(3.97)
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(3.98)

aR aR

« :J L..: .' f': '.:J 2ES J 2EI
-aR -aR

onde
0

N = Fii ES

M = Fji EI
(3.99)

evidenciando os efeitos de solicitação axial e flexão

A energia potencial das forças externas, neste caso, ê dada por

(3.100)

e assim, a energia potencial total apr'esenta a expressão
&R aR

.aR 2ES -aR 2EI
(3.101)

Para outras sol ícitações, basta alterar a expressão da ener'gia potencial
das forças externas. ,

De acot'do com o teorema da energia potencial total apt"esentado, as equações

de Euler do funcional T, obtidas a partir de
aR

éV : Í (!W + lê! - q óü') do: : O
r . !.. EA EI

(3.102)

estabelecem as equações não-líneaf'es de equil:ébrio do ar'co. Para a obtenção

dessas equações, .eHdentemente deve-se agora definir quais das relações
deformações-desl ocamentos serão escolhidas .

Com a final idade de completar este desenvolvimento, considerem-se as pela

ções deformações-deslocamentos (3.88) e, portanto,

N ES ( (gK
. d01

c-) + ]- (ü- + gÉ)'
R ' 2 R d01

) (3.103)
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M : - Ei ( l .gu- * g:É-)
' 2 dO: (dO: )''

(3..104)

com variações virtuais definidas por

âN !C-) + (u. .. gu) (!d- .- gÊÉ) )
R ' ' R dOi' ' R dOi

(3.105)

e

6M

R

gÊd. ,. g3c- )
dOi (dOi)z '

(3.106)

A substituição de (3.103) a (3.106) em (3.102) conduz, após uma série de
transformações, ãs equações de equílibrio do arco

-© * ! (le * d) * l -©
dOi R 'ãOi R ' .R dOi

0

N

R

d2M

.de':

(3.]07)

submetidas ãs seguintes condições subsidiárias

aR

aR

aR

-aR

0

0
M

R
'«1

(3.108)

~ '$ * {' '-'
.glc.

dOi
-gE. õ.,
dOi

que se transfor'mam em identidades no caso do arco biengastado e que se
reduzem ã condição

dóu'

dOi'

no caso do arco biarticulado, quando submetidos a campos de deslocamentos
virtuais.

M

aR
: 0
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4

4.1 . Cona.jdçrêçêg! gçraj$

Trata-se, neste capitulo, de estabelecer, adotando-se a formulação
lagrangiana, um modelo matemático para a anal ise da estabilidade de arcos

submetidos a carregamentos conservativos. Não se fará qualquer restrição
ã geometria dos arcos e aos tipos de carregamentos conservativos. Consi-

derar-se-ã, entretanto, a hipótese da linearidade física, da qual resulta,
para os materiais estrutur'ais usuais, a condição de pequenas deformações ,
sem qualquer restrição ãs gt'andezas dos deslocamentos lineares e angulares

No modelo matemático adotado, a discretização do arco será efetuada de
acordo com o procedimento jã clássico do método dos elementos finitos,
a partir do funcional enet'gia potencial total. 0 elemento adorado éo
elemento isopar'amêtrico quadr'jlãter'o, que considera funções lineares, em yz ,

e funções quadráticas, em yi, conforme mostra a Fig. 4.1. As relações

deformações-deslocamentos escolhidas são as da elasticidade plana. Na es-
colha do elemento, foi fundamental a considel-ação de que falhas na defini-

ção da geometria do arco possam conduzir a erros sérios, em virtude de os

arcos serem, em certas condições, estruturas bens:iveis a imperfeições. No

que se refere ãs relações defot'mações-deslocamentos, justifica-se a escolha
r'ealizada, não sÕ pela intenção de se estabelecer um modelo geral, mas,

principalmente, para que tenham relações consistentes, de modo que os

eventuais er'ros de aproximação sejam devidos exclusivamente ã técnica numé-

rica

A resolução das equações não-lineares de equíl:ébrio, decor'rentes da díscre-
tização, será feita através de uma combinação adequada dos métodos de per-

turbação e de Newton-Raphson. A partir' de uma solução equilibrada conheci-
da, estabelece-se pelo método das perturbações, uma trajetõi'ia apr'oximada

de equilíbrio. Pat'a um deter"minado nível de solicitação, a solução
aproximada é melhorada, com o n:ivel de precisão especificado, pela aplicação
do método de Newton-Raphson, estabelecendo-se assim nova solução equilibt'a-
da conhecida, a partir da qual o procedimento descrito é repetido.

Finalmente, no que díz respeito ã analise da estabilidade de uma configura
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ção de equílibrio, ela será realizada de acordo com a seguinte concei-

tuação, apresentada por Koiter e Hutchinson: "0 c,pt,Zíêl/üo da ene,/tg,ü de

u.tab,é,CZdada pam .õ,ü,tmm e,Cãó.téc0,6 cc,M üva,tllva,õ él gama ulÚÜeMdÜnêpüc

ace éü peZoó paqttüadoxa nc, campo da a,Cab,é,Cidade M;C/tida/LaZ. tMa

6 egüncÍa va/fiação po.ó,é;ü.va deáZi'úda da me,ftg.ü poZertc,éa,e ,to,ta€1 e171 íQ,tno de

m a,Cada de equ,{l,ab/úo ê aee.é,{la Como mla cortdíção ,õuá,CcZepüe pa,m a

u.{ab,é,e,idade Jaqueta a,fada . t/ã/úm .tePt;üa;Cílvm prata de,a,tubas u.6a do,ü

1){1Eata da M,{ab,tl,eZchdc M;C4u,{tz/taZ áo,Qaln ,teít,Uzada.ó , mM a Cana,éai'Lça n06

mMma6 pei aneceu ,énabaZãveZ. Com una .ÕMíept;Cação adequada de ce/üo,ó

mpeeiCa,6 daóu c/t,üêaZo.õ , e/a cota;Céncíct,flão, ,éndüb,C,Cave,hm,te, a 6e.4v,ü. come'

bae cla íea/üa da a,tabu.e,idade e,Cã.6.tllea''

4.2. Defjnicão da Geometria do Elemento

Considerem-se Xim e yim (com i : 1, 2, 3, 4, 5, 6 e m = 1, 2) as coordena-
das dos pontos nodais do elemento, e x. e y. (com m = 1, 2) as coordenadas

de um ponto genérico do elemento, nos sistemas global e local, respectiva-
mnntn

Fjg. 4.1 Ellemento de Arco Ordenação dos Pontos Nodais

Estabelece-se a tY'ansformação de coordenadas entre x. e y. através das

relações:

x. : Ni(yi, y2) xj:. (m : 1, 2)

({ .: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

(4.1 )

V

onde
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N;

N2

N3

Nq

Ns

Nõ

0,25(1 + yz) (- yi + yÍ)

0,25(1 - y:) (- yi + yÍ)

0,5(1 + yz) (l - yÍ)

0,5(1 - y,) (l - yÍ)

0,25(1 + yz) (yl + yÍ)

0,25(1 - y2) (yl + yÍ)

(4.2)

são funções de forma, independentes das dimensões do elemento

No desenvolvimento que se segue, serão calculadas integrais, no domínio e
na fronteira dos elementos, que .apresentarão como variáveis de integração

as coordenadas locais yi e y2, exigindo-se pois que se estabeleçam certas
relações difel"enciais que envolvam dyl

A diferencial de x. pode ser apresentada na forma
a

n n (m, n : 1, 2) (4.3)

(4.4)

onde

.] : (Nj.*j.«) : aN. x. : ,. x.

' ay. ay. :" :" :'
(1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6)
(m : 1, 2)

Decorre imediatamente das expressões anteriores a diferencial de y.

ayn
dxn ''ãT''"m '

nl
dy YP dx

nm m (4.5)

(4.6)

onde

mm

YP:. : (- 1)''''"
DET

DET = Jii J22 ' Ji2 J2i (4.7)

A expressão do elemento de volume dVo pode ser obtida imediatamente, a
partir de (2.126):

dVo = t -/Jii J:z - Jiz Jzi dyi dy2 (4.8)

onde t ê a espessura do elemento em (yl, y:) Outra expressão que apr'esen
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ta interesse ê a de um elemento de comprimento ds ao longo da curva ordena

da yi, cuja expressão, obtida após algumas transformações, é dada por

ds = t /J::iz+ J::2 dy: (4.9)

4.3 Definição dos Deslocamentos Funções Derivadas

0 campo de.deslocamentos no interior do elemento set'ã definido através da

expressão

u. : Ni ui. (m : 1, 2) ({ : ] , 2, 3, 4, 5, 6)
4.10

onde N: são as funções de forma definidas em (4.2), e onde p{. são as

componentes segundo x. dos deslocamentos dos pontos nodais i do elemento
de arco,;.mencionados como deslocamentos generali zados.

Considerem-se agora as derivadas parciais de um em relação a Xn' que, após

algumas transformações, podem ser postas na forma

u.,.:Ai.ui.(i:1,2,3,4,5,6),(m:1,2)(4.11)
onde

A. : B. YPzn zp pn (P : 1 , 2) (4.12)

Trata-se agora de estabelecer as expressões das componentes dos tensores

das deformações, e.., e das tensões, xPq, em função dos deslocamentos

generalizados.

As expr'essões de e.. e eiz são obtidas a partir de (3.63) e de (4.11), e
apresentam-se, após algumas transformações, nas formas

e : e
P PP Aip 6pm Ui.m + 0,5 Aip Ajp õani Uim Ujn

(4.13)
e

eiz = 0,5 Aí, :.m Uim + 0,5 Ai: Ajz 6lm Uim Ujn

(P é 1 , 2);

\
(4.14)

({, j : l ,

(m,.n : 1, 2)

, 6);

As expressoes das componentes do tensos das tensões, .tP = .tPP e T12, são

estabelecidas imediatamente, a partir de (3.34), (4.13) e (4.14), e são

apresentadas nas seguintes for"mas compactas:
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TP

T12

Cpq Akq 6qr Ukr + 0)5 Cpq Akq Atq 6rs Ukr Uls (4.15)
e

G Ak a-r + G Aki AI,Z 6rs Ukr UR,s

(P, q = 1, 2); (k, 2 = 1, 2,

(r, s : 1, 2)

(4.16)

, 6);

4.4. Energia Potencial Total

A energia potencial total do arco ê dada pela somatõria da ener'gia potencial
total dos elementos em que o arco esta dividido. Trata-se assim de estabe-

lecer inicialmente as expr'essões da energia potencial de defot"mação e da

energia potencial dag forças externas do elemento de arco, em função dos

deslocamentos generalizados. Introduzindo-se condições reduzidas de
compatibilidade:nos nõs comuns dos elementos, e somando-se as parcelas de
energia dos vários elementos, obtêm-se a expressão da energia potencial do
arco em função dos deslocamentos generalizados, o que : caracteriza a

discretização do problema.

A energia potencial de deformação do elemento de arco é dada por

Ue : IJ(aP ep + T12eiz+ lzi ezi)dV(4.17)

que, com a introdução de (4.8) e (4.13) a (4.16), apresenta-se na forma

/

Ve

-l -l
1 1

-l -l l l

Ui.m uj.n Ukr + 1 J J ( 0,25 Aip Ajp Cpq Akq AI,q +
[ ''-i- ].

+ Ai Aj, G Ak: At: ) 6m. õrs t DET dyidy2 Uim Ujn Ukr UR,s

( AÍp Ajp Cpr Akr + 2 Ak,a-t G A

) t DET dyid)/2 u:. u.. +
' zm in

zl Ajz)6nm t .DET dyidy2 x

(4.18)

com três par'celas. envolvendo deslocamentos de potência do:ís, três e quatro,

respectivamente. A primeira parcela, com produtos do tiPO Sim jn Uim uja'
apresenta os coeficientes S.i. ;. com simetria em relação aos Tndlces im e
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jn. As demais parcelas Tim jn kr Uím Ujn Ukr e Qim jn kr ts Uim . Ujn Ukr e
ul, s3o tais que os coeficientes Tim jn. kr e Qim jn kr R,s não apresentam

simetria relativamente ã permutação dos :índices. Entretanto, por motivos

que adiante se evidenciam, é necessário que se realizem mudanças nas
expressões das duas Ultimas pat'celas da energia de deformação, de modo a
se obter a referida simetria. Após uma série de transformações, a expressão

(4.18) pode ser colocada na forma

Ue : .; 1 1 ( Aj.m Cmn Ajn + Aí. s-..m G Aj 3-n ) t DET dyldyz Ui.m Ujn +

+ ;. J Í ( ( '! Ai. Ai. C'' Ak: õ«- ' '! % :.: C(Ai. Aj, ''' Aj: Ai,)õ- '''

l l

l l
l l

ll

- 'ji ''i2/ mn

+ l Ajp Akp Cpm Aim 6nr + 3 Aí, 3-.m G(Ait Ak, + Ak: AJZ) 6ns ) t DET dyidyz x

x Uim Uj-n Ukr +
1 1

-l -l

+
l { (Aip Ajp CPq Akq Alq + (Ai: Aj, + A. : Aj.,)'G(Ak: AI, 'F

+ At: Ak,) ) 6t« 6rs+

+( Aj.p Ak, CPq Aj. At,+(Ai: Ak,+ Ak: Aj.,) G(Aj : At,+ Al: Aj,)) x

x 6 6 1' +mr ns

+ ( Aj.p A%. CPq .. Akq + (Ai: AI, + Aj., At:) G(Ak: Aj, + Akz Aji:) )

õnr } t DEr dyzdyz Uim Ujn Ukr UR.s :(4.19)

Consider'ando-se agora que a expt'essão da energia de deformação seja dada

por:
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u' : -L
21

U +UU
imln zm jn

l
31

u.m ujn Ukr +

+ l Uim jn kr is Uijn Uja Ukr UR,s
(4.20)

tem-se, por comparação com (4.19), que
l

l
l

l

(Aim Ciui Aj-n

{ (Aj.p Ajp Cpr Akr + Ak p.tG(Ai, A

u.
im Jt!

G A+ Ai S-m J 3 m) t DET dyidyz (4.21)

U
im'jn kr Akr + Ak ;-:r G(Ai,

A.
+ Aj: Ai,)

+ ( Aip Akp Cpn Ajn + Aj 3 .nG(Ai.: Aj, + Aj: Ai.,) )6mr +:

+ ( Ajp Akp Cpm Aim + Ai3-m G(Aj.: Ak, + Ak: Aj,)

x t DET dyidyz (4.22)
e

u{« j« ]..''t; Aip Ajp CPq Akq Atq + (Aí, Aj, + Aj: Ai,) x

x G(Ak: At: + Ak, AI,:)

+ ( Aj.p Akp Cpq Ajq Atq + (Ai: Ak, + Ak: Ai,) ':

x G(Aj: Al: + AI,: Aj,) )

+ ( Aí.p Azp CPq Ajq Akq + (A'i: AI,, + Al: Ai,) x

x G(Aj: Ak, + Ak: Aj:)
} t DET dyidyz (4.23)

expressões que definem as matrizes de rigidez dos elementos Uim in '

Uim jn kreUim jn kr ts' todas elas apresentando agora simetria relativa-
mente a uma permutação dos :índices, conforme se pode concluir da inspeção
visual de suas expressoes.
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Apresentam-se agora as expressões da energia potencial das forças externas
do elemento correspondentes ãs ações da gY'avidade, de carga distribuída

sobre jz, de carga concentrada em (yl, yz) e de carga vertical dista"ibu:ida

sobre xi

Considere-se inicialmente a ação da gravidade. Neste caso, a energia

potencial das forças externas ê dada por

pe dv Ni t DET dyidyz Uim (4.24)

que pode ser colocada na for'ma

F:. ui. (1 : 1, ..., 6); (m

- l -l

No caso: da ação carga distribuída sobre ia, a energia potencial das for'ças
externas ê dada por

Fe :lm

pe ( 1 1 , 1 , 2) (4.25)
com

N.i t DET dyidyz (4.26)

pe = - 1 pm Um ds

L 2. xl2.

(yl, jz) Pjm Ní:( Jii + J2i ) dyi Uim

(4.27)

que pode ser' colocada na forma (4.25) com

(y:, !2N CN= iJmJ
l

Feim
L 2 .}l2..

Ji 1 + Jzi') ' ' ''dyi (4.28)

No caso da ação carga concentrada sobre (yl , j2), a energia potencial das
forças externas pode ser colocada na for'ma (4.25) com

F;. : P. Ni(;:, i,) (4.29)

Finalmente, no caso da ação carga vertical distribu:ída soba'e xi, a energia

potencial das for'ças externas é dada por

pe = T l P Uz ds
.NNj Pj Ni(yi, 0) -Í-----L-- dyt 6m,

u.lm

(4.30)
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que pode ser' colocada na forma (4.25) com

NNj Ni(yi, 0) ------ l dy: 6ni(4.31)

(j: 1, 2, 3);(i : 1,..., 6);(m: 1, 2)

onde
D

NNi : 0,5 (- yi + y;)

NNz : (l - vi)

NN; : (0,5 (y: + yi)

(4.32)

A expressão da energia potencial do aY'co ê dada então por

v :
e

--L U. . u. u. +
2: zm Jn ]-m Jn

+ l Uimjnkr Uim Ujn Ukr + l Uimjnkr ts Uím Ujn Ukr Uls)

(4.33)

No desenvolvimento que se segue, será conveniente introduzir as transfol'ma

çoes

{m = 2 x i + m - 2 :.kr = 2 x k + r-2
(4.34)

jn = 2 xj + n - 2 ts = 2 x l, +s-2

/

(im, jn, kr, 2s : 1, 2, ..., 12)
(i, j, k, ! : 1 , ..., 6)

(m, n, r, s : 1, 2) ,

indicar ím, jn, kr e is, respectivamente por í, j, k, t, e apresentar o
deslocamento generalizado Uim por' Qi.m' OU s'implesmente por Qi' Nestas
condições, pode-se escr'ever' a seguinte expressão da energia potencial total
do al'co

v : vi. Qj.+;!: vij Qj. Qj +'; vj.jk Qi Qj Qk + ;- Vi.jk Qi Qj Qk QI

({, j, k, 1 : 1, ..., 12) (4.35)
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onde V.í é uma função linear do carregamento, podendo ser colocado na forma

V: : P V: (4.36)

e calculado através das expressões(4.26),(4.28),(4.29) e(4.30), e onde

Vj.j' Víjk e Vj.jkt são calculados através das expressões (4.21), (4.22) e
(4.23).

4.5 Trajetõria Fundamenta.l de Equil:íbrjQ

As equações de equil:ibr'io do arco, de acordo com o teor'ema da energia poten

cial total, são dadas pot"

-2L: v; p +vij Qj +'J:vijk Qj ok+t-ví.jktoj Qk Ql: 0(4.37)

Conforme se mencionou no in:ido deste cap:itulo, a resolução da equação

(4.37) será realizada pela combinação adequada dos métodos da pertur'bação e
de Newton-Raphson a partir de uma certa solução equilibrada conhecida,
permitindo assim obter uma nova solução equilibrada com a precisão desejada.

A repetição deste procedimento conduz ã trajetõria fundamental de equilTbr'io

l

Sejam Q} e p''' os deslocamentos generalizados e a força generalizada cor'r'es

pondentes a uma solução equilibrada conhecida. Trata-se agora de estabele

cer a transfomação V -+ V+, da qual resultam as equações de equil:íbrío que

permitirão detennínar a solução equilibrada Q;, f da trajetõria de equíli-

brio que emerge de Q} e P+

A solução equil íbrada procurada pode ser' colocada na forma

P = P+ + À
(4.38)

Õi : Q:l +' qi

sendo pois À e q; os incrementos de carga e de deslocamentos generalizados
que conduzem ã solução equilibrada f, Q;, devendo pois satisfazer as

seguintes equações de equílibrio

v:(p* + .À)+ vj.j(Qj + qj) + ;T vj.jK(Qj + qj)(Qk+qk) +

+ 'J; vijkl(Qj 'tqj)(Qk + qk)(Qt + qt): o
nk/ \''l, ' 'l/ (4.39)

f

l

J

que podem ser apt"esentadas, em série de potência de qi' na fome



(4.40)
v:l ''' v;lj qj + â-

vtijk qj qk +
J
31

vtijkZ qj qk ql

onde

vt : v! À1 1

Vt. = V
iJ ' ZJ

Q: ++ v kijk
]

2:
Q; Qi 'i

(4.41)

Vj.jk

vt : v
iljKI ijkt

Considere-se açor'a o estabelecimento, pelo método das perturbações, de

trajetõria aproximada de equilíbrio emergindo de p'e e Q{. Seja s um par'ã

metro de perturbação tal que

X(S)

(4.42)

qj : : qj(s)

podendo, pois, a equação de equil:ébrio (4.40) ser colocada na seguinte

forma paramêtrica:

fi(s) : X(s) V:j+ V:lj qj(s) + l V;ljk qj(s) qk(s) +
v+
ijk

....L
3:

v+
ijkl qj(s) qk(s) ql(s) : 0

(4.43)

Como as equações de equílibrio f:(s) = 0 são válidas para qualquer valor de
s, então serão verificadas as equações

dfi(s)
ds

d:fj. (s )
ds2

d"f( s )

dsn
(4.44)

chamadas equações de perturbação

Apresentam-se a seguir as equações de pertur'bação de atê 3a ordem
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X,i(s) VI.+ V:lj qj,:(s) + VÍjk qj,i(s) qk(s) +

+ 'Ji- vijkt:.qj,:(s) qk(ç) qi,(s) : o

À,z(S) V; + V:lj qj,,(s)+ v:ljk qj,.(S) qk,:(S)

+ '!i- VÍjkZ qj,,(s) qk(s) qt(s) +

q: . (s) q., .(s) q.(s) : 0))

qj , ,(s) qk(s) :+

Vt
ijkl

+ y'e
ijkt

(4.45)

X,3(s) V; + V:lj qj,;(s) + Zv;ljk qj,z(s) qk,:(s) +

qj,,(S) qk,:(s)+ VÍjk qj;s(s) qk(S) +

+ 'É- V;ljktqj,;(s) qk(s) qt(s) +

+ 3v:ljkt qj,,(s) qk,:(s) ql(s) +

qj,:(s) qk,:(s) qt,:(s) :

que, avaliadas em À = 0 e ql = 0 tomam a foi"ma

À,: vj. + vi.j qj,:

X,z Vi + Vij' qj,, + Vijk qj): qk,:

À,: Vi.'t VI'j qj,: + 3Vijk qj,z qk,t + Víjkl, qj,iqk,:ql,,:

e cuja resolução conduz ã seguinte trajetõria aproximada de equ

emergindo de P+ e Q?

P = p++À,i s + l X,z sz'+--!-À,s ss +21 31

il?= Q!+ q: . s+ -L q: . s' + -L q: , s:+

0

))

+ v'}
ijKR.

; 0

: 0

+ v+ijk (4.46)

j l :Íbr 'í o

(4.47)
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Neste trabalho, adora-se À como parâmetro de perturbação e, assim, as

equações (4.46) tomam a forma

v.l + v!: q: . : o
l ZJ 'J , l

vt
ijk qj,i qk,i + V:lj qj,: (4.48)

3V:ljk qj,, qk,: + v+jkR, qj;: qk,: qt,: + V:lj qj,:

e a trajetõria apt'oxímada será dada por

fa : Pt + À
(4.49)

il; : Q} + qj,. À + 2: qj,2 À + u qj,a À +

Trata-se agora de melhorar a aproximação de uma certa solução equilibrada
pa Õa pertencente ã tt'ajetõria aproximada de equil:i'br'io, pela apl ícação

do método de Newton Raphson, que conduz a:

(4.50)

Õj : Õ; + ÕQj

solução que deve, pois, satisfazer as equações

F vi + vij õj + l vijk Õj iik + 'J: Qk Qt (4.51)

Substituindo (4.50) em (4.51) e desenvolvendo esta expt'essão em série de

potências de ÓQi' tem-se

ii V! + V.: Õ' .F J
l ZJ 'J 2: 3:õl' õi * J VL

ZJ kÊ õl' õ; aZ -''

+ (Vij + VijK i)j '} = Vj.jk Õk ÕI) ÓQj +

+ tet"mos em(6Qj)'(6Qk)s(6QI)t (4.52)

1 < r + s + t < 4
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Assim, de acordo com o método de Newton-Raphson , estabelece-se o

seguinte processo iterativo par'a a deter'min.ação de ÕQI com a precisão
desejada

'Q. l.
vt.
tJ

: vij + vijk Õk

F v: - vt
1 1 (4.53)

onde n.

+'Jr vijkl õ;

11

vt
iJ in n

(4.54)
n

corresponde ã matriz de rigidez tangente em i)il l e

«{ Í.: «:: Q; 1.* Ê- ":.* õ; l.Õ; 1.* Ú- «:.*. ';

n

n 'n 'n

(4.55)

coi'responde ã aproximação de ordem n das forças nodais

A solução melhorada será dada então por

+ ÓQÕ Q
n+l n

(4.56)
n+l

observando-se o seguinte critério de aproximação

>l ( ÕQj )' < c
n+l

(4.57)

4.6. Trajetõria PÕs-Critica

Sejam Pc e Q: a força e os deslocamentos generalizados correspondentes ã
solução equilibrada cr:ética, determinados pela observação da condição

l vij(p', Çl:) 1 : o
na trajetÕria fundamental.

(4.58)

Estabelece-se agora a tt"ansformação V -+ W, da qual resultam as equações de

equil:íbrío que permitirão deter'minar as soluções equilibradas da trajetõria
põs-critica, seja de um ponto de bifur'cação seja de um ponto limite

Considere-se um conjunto de coordenadas incrementais

Qi : Q:(p) -h qi
(4.59)
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onde Q:(p) são os deslocamentos generalizados da solução equilibrada da
trajetõría fundamental correspondente a P. Estabelece-se a transformação

w ( qi, P ) v ( Q!(p) + qi, p ) (4.60)

definindo-se pois nova função enet'gia potencial total , com as seguintes
propriedades

K ( o, p ) : o

%. ( o, P ) : o

w; ( o, P ) : o

(4.61)

onde

l
(4.62)

aw.
IVi . l

l aP

Introduzindo-se (4.59) em (4.35), estabelece-se a expressão de IV ( q:, p )

em série de potências de q{

tv ( qi' p ) : wo + wj.qi + J wij qi qj +

+ l wijk qS. qj qk + :â' wj.jtt qi qj qk ql
(4.63)

onde

Wo ": ': '' i "::': ': ' J ":.* .! ';'': ' i ":.*. ': ':
": : ": ' ":. ': * t ":.* .: ':'* t ":.*. .; .: .:
wS.j : vij + yijk Q:l + 'J; vijkt Q: Qpt

(4.64)

Wijk : vijk + vijkZ QI

ZIW..kl : Vj.jkt
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são funções do carregamento P

Admitindo-se a existência de ponto critico distinto na trajetõria fundamen

tal, os determinantes de estabilidade l Vii(Q}, Pc) l e l Wji(0, Pc) l se

anulam no ponto cr:ítíco, e uma trajetõria põs'critica emergindo desse

ponto poderá ser estabelecida, pela aplicação do método das perturbações,

em função de um certo parâmetro generalizado s, com a forma

qj : qj(s)

P : P(s)
(4.65)

Considerando-se que as equações de equílibrio no espaço transformado são

dadas por

Wj. :wÍ.+wij qj + l wijkqj qk+U wj.jklqj qkql(4'66)

e substituindo-se (4.65) em (4.66) estabelecem-se as equações de equílibrio
em função do parâmetro s

Wi ( qj(s), P(s) ) : 0
(4.67)

o que pennite enfio gerar as equações de perturbação

drlV.
l : o

dSr
(r = 1, 2, (4.68)

que a seguir são apresentadas atê a de ordem 3

Wij qj,: + IVi P,i = 0

W.jk qj,: qk,i + WÍj qj,: + 2Wij qj,: P,i + WI. P.á+W:(P,i)'
0

(4.69)

W.jKt qj,i qk,i ql,,: + 3Wijki, qj,i qk,z + Wij qj,; +

+ 3XQI.jk qj,: qk,i P,l + 3tV;j qj,, P,i + 3tVI.j qj,: P,z +

+&V; P,a +3W:j qj,: P,i + 31q P,i P,Z+W;'(Pii)':0
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onde

wi: wi + wij qj + 'J; wijk qj qk + ':'

w! : wi. + wí.j qj + 'J; wj.jk qj qk + u

w" : w; + w;j qj '} 'J: wljk qj qk ' ;Í

Wi.j + Wijk qk + l l

wi.j : wí.j + wijk qk + 'J:

Wijk : wj.jk

wijK : wijk

wijkZ

Wij : Vi.j + Vijk Qkt'

Uijk : vj.jk

rijkt qj

w:ijkl qj

wijkt qj

qk q2

qk qt

qk qÊ

(4.70)

Wj.jkt

Q::' Q;

Q;'
(4.71)

Avaliando-se as equações de perturbações no ponto cr:ético (qj
obset"vendo-se que

W{ .( 0, Pc

W; ( 0, PC ) : W; ( 0, PC

e indicando-se
W:: l por W;

ZJ 1 . ' ' tJ

Wijk lc por Qijk

as equações de perturbação tomam a fot'ma.

(4.72)
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Üi.j qj,i : 0

wi.jk
C C

qj,i qk,i

CC C
Ü +q q2k,iijkÊ qj,i 9 l

C C

qk,:J 9 l

+ Üj.j qj,, + ZWij qj,i P?i

(4.73)
CC

3Üijk qj,i qk,z ''' Qij ', ,; '''

+ 3Üi.jk PS-+ 3Ü:ij qj,, P'i + 3Üij qj,: Pc2 +

+ 3ü;j '.i,:(P':-): 0

V
ijkR.

Fc

Fc

onde

w..# v.
ZJ ].J

+ v ijt

Fc
+ vQ ijklk

..Fc
Q + v

ijkZk

+ v
i.jkR.

'i'*i all' Q{'

Üij ' víjk ai'

QFcv.
tJ

(4.74)

ÜijK : víjk

VíjkIQIFc

Q{'

0 esquema de soluções e contrações apresentado por rhalnp,6an

duzido abaixo conduz ã deter'minaçio de q? , q? , ..., P?i
r'epl"o

de q; i' q; z'
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f

la. equação
solução

P?-

2a. equação

pf: Wq

3W;

3a. equação solução

onde

W3 : Wijk
CC C

q q qj,i 'lk,ll) ],

ü; : Q;j -:,: -j,:
(4.75)

Üi.jkt qi,:
C C + 3Wqk,i '2,i ijk

CC
qK,:il , l

C

'J ) l

C

qj ,:

+ 3Üj.jkqj,: p:: + 3ül.j q;,: P?í +

+ 3ü:j qj.,: (P?:)'

Assim, a trajetõría põs-critica na vizinhança do ponto critico será .dada

por
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(4.76)
qj

s...-L
21

P = Pc s :i- -l- P:z sz
2:

ou, adotando-se qK como parâmetro de perturbação,

qm : qu

qj

Pc

qu'U qj,: qm j #M (4.77)

Caso se desejasse obter a trajetõria põs-crítica fora da vizinhança do ponto

crítico, não haveria grandes dificuldades adicionais, pois bastaria aplicar
os conceitos apresentados no parágrafo anterior
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