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RESUMO

ALVES, M. M. (2010). Método da Partição na Análise de Múltiplas Fissuras. Tese
(Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.

Neste trabalho apresenta-se a formulação do problema de múltiplas fissuras baseada
numa abordagem de superposição utilizada pelo Método da Partição (Splitting Method). Um
dos objetivos principais deste trabalho refere-se à aferição da capacidade deste método na
obtenção de fatores de intensidade de tensão, tendo em vista o seu desenvolvimento recente e
a ausência de outras fontes de pesquisa além daquelas oriundas dos seus próprios autores.
Segundo a abordagem do Método da Partição, os fatores de intensidade de tensão finais de
uma estrutura podem ser encontrados a partir da sobreposição de três subproblemas. Deste
modo, o problema é resolvido mediante imposição de que nas faces das fissuras as tensões
que resultam da sobreposição sejam nulas. Sendo assim, apresenta-se a formulação do
Método da Partição para uma ou mais fissuras e diversas análises numéricas que contemplam
interação entre fissuras submetidas aos modos I e II de abertura. Outra etapa do trabalho
refere-se à aplicação do Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG) num dos
subproblemas, dito local, ao invés do emprego do Método dos Elementos Finitos (MEF), que
em sua forma convencional pode requerer um refinamento excessivo da malha,
particularmente junto à ponta da fissura, aumentando o custo computacional da análise.
Exemplos de simulação numérica são apresentados no sentido de comprovar que a utilização
do MEFG viabiliza a obtenção de resultados com boa aproximação mesmo com malhas pouco
refinadas, reduzindo significativamente o custo computacional de toda a análise. Além disto, é
apresentada a formulação do Método da Partição para casos que contemplam também fissuras
internas, uma vez que a formulação atual admite somente fissuras de borda.

Palavras-chave: Método dos Elementos Finitos Generalizados, Método da Partição, Mecânica
da Fratura, Fator de Intensidade de Tensão.

ABSTRACT

ALVES, M. M. (2010). Splitting Method in the Analysis of Multi-Site Cracks. PhD Thesis –
School of Engineering of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos.

This work presents the formulation of the problem of multiple cracks based on an
superposition approach used by the Splitting Method. The main goal of this work concerns
the verification of the ability of this method of obtaining stress intensity factors, in view of its
recent development and the absence of other research sources beyond those derived from their
own authors. According to the approach of Splitting Method, the final stress intensity factors
of a structure can be found from the superposition of three subproblems. Thus, the problem is
solved by superposition and then imposing the nullity of the stresses on the faces of cracks.
Thus, the formulation of the Splitting Method is presented to one or more cracks and also
several numerical simulations that consider the interaction between cracks subjected to
opening mode I and II. Another part of this work concerns the application of the Generalized
Finite Element Method (GFEM) in the local subproblem instead of the use of Finite Element
Method (FEM), which in its conventional form may require an excessive mesh refinement,
particularly near the tip the crack, increasing the computational cost of analysis. Examples of
numerical simulation are presented in order to show that the use of GFEM enables to obtain
results with good approximation even with little refined meshes, thus significantly reducing
the computational cost of the entire analysis. Moreover, the formulation of the Splitting
Method is presented for cases which also have internal cracks due to the current formulation
admits only boundary cracks.

Keywords: Generalized Finite Element Method, Splitting Method, Fracture Mechanics, Stress
Intensity Factor.
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