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Resumo

A identi�cação de propriedades mecânicas com gradientes espaciais é necessária numa

vasta classe de materiais. Estes podem ser de origem biológica, como, por exemplo, a madeira

ou o tecido ósseo, ou sintéticos, como os materiais com gradientes funcionais de propriedades.

A abordagem clássica em mecânica experimental não é contudo adequada para a caraterização

destes materiais, pois assenta em pressupostos e modelos mecânicos para os quais o campo de

deformação é homogéneo (tração, compressão) ou eventualmente linear (�exão, torção).

O advento da era digital em técnicas óticas abriu caminho para a fotomecânica como uma

nova disciplina que combina o uso da fotônica (a ciência e a tecnologia de geração, transmissão,

modulação e deteção de luz) para a medição de quantidades cinemáticas relevantes na engenha-

ria. Estas técnicas de campo permitem medir, com resolução espacial e exatidão adequados,

informação experimental ao longo de toda uma região de interesse. Desta forma, pode aceder-se

a gradientes de deformação que podem ser gerados, quer pelo tipo de carregamento, quer pela

estrutura interna do substrato do material em análise.

Este trabalho tem como intuito a caraterização do comportamento elástico dos tecidos de

lenho inicial e lenho �nal da madeira de P. pinaster Ait. ao nível dos anéis de crescimento. A

abordagem propõe um ensaio de compressão em amostras de tecido no plano radial-tangencial.

As medições são obtidas pela técnica de correlação digital de imagem. Um modelo de elementos

�nitos com geometria e condições de fronteira reais é proposto. A geometria é de�nida na imagem

inicial do provete em repouso. As condições de fronteira são prescritas nos nós do modelo por

extrapolação dos deslocamentos na fronteira, obtidos por correlação de imagem. A identi�cação é

conseguida recorrendo a um algoritmo de optimização, minimizando a diferença entre a previsão

do modelo em relação às observações dos deslocamentos para as oito propriedades ortotrópicas

dos lenhos inicial e �nal. O método de identi�cação baseado no método dos elementos �nitos

iterativo mostrou-se e�ciente na identi�cação das propriedades elásticas. Há, contudo necessidade

de explorar novos algotimos de otimização robustos na pesquisa de soluções ótimas globais, bem

como con�gurações de ensaios gerando campos cinemáticos heterogéneos mais equilibrados e
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estendidos na região de interesse.

Palavra-Chave

Madeira; Método dos elementos �nitos; métodos inversos de identi�cação; correlação digital de

imagem
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Abstract

The identi�cation of mechanical properties with spatial gradients is required in a wide range

of materials. This may be the case of biological materials, as for instance, wood or bone tissue,

or synthetic ones, such as functional gradients materials. The classical approach in experimental

mechanics is however not suitable for the characterization of these materials, as it relies on

assumptions and mechanical models for which the �eld of deformation is homogeneous (traction,

compression) or eventually linear (bending, twisting).

The advent of the digital age in optical techniques paved the way for photomechanics as

a new discipline that combines the use of photonics (the science and technology of generating,

transmitting, modulation and detection light) for the measurement of relevant kinematic quan-

tities in engineering. These �eld techniques make it possible to measure, with adequate spatial

resolution and accuracy, experimental information throughout a region of interest. This allows

access to deformation gradients that can be generated either by the type of load or by the internal

structure of the substrate of the material under analysis.

This work aims to characterise the elastic behaviour of earlywood and latewood tissues

from P. pinaster Ait. at the level of the annual growth rings. The approach proposes a compres-

sion test on a radial�tangential oriented specimen. Measurements are obtained by the digital

image correlation technique. A �nite element model with real geometry and boundary conditions

is proposed. The geometry is de�ned in the initial image of the specimen at rest. The boundary

conditions are prescribed in the model nodes by extrapolation of the boundary displacements

obtained by image correlation. Identi�cation is achieved using an optimization algorithm, mi-

nimizing the di�erence between model prediction and displacement observations for the eight

orthotropic properties of earlywood and latewood. The identi�cation method, based on the

�nite elements method updating, was shown to be e�cient in the identi�cation of elastic proper-

ties. There is, however, a need to explore new robust optimization algorithms in the search for

optimal global solutions, as well as test con�gurations generating more balanced and extended
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heterogeneous kinematic �elds in the region of interest.

Keywords

Wood; Finite element method; Inverse identi�cation methods; Digital image correlation
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1. Introdução

A madeira é um compósito natural formado pela árvore. Nas últimas décadas, a madeira

tem sido utilizada como matéria-prima para novos produtos de engenharia, desenvolvidos para

�m estruturais. A madeira é ainda hoje um material fundamental em engenharia pelas seguintes

razões (STEP, 1996): (1) é renovável e reciclável; (2) existem importantes recursos �orestais; (3)

os processos de transformação têm um baixo custo; (4) tem uma boa relação resistência/peso.

No entanto, para uma utilização e�ciente e ecológica, as propriedades mecânicas da madeira,

bem como a sua variação espacial quer à escala do tronco quer à escala dos anéis de crescimento

(escala meso), devem ser devidamente caracterizadas através de ensaios mecânicos adequados

(Smith et al., 2003; Dinwoodie, 2000). No entanto, esta caracterização coloca várias desa�os,

quer ao nível experimental quer ao nível de modelação, devido à estrutura hierarquia, anisotropia

e heterogeneidade próprias do material.

O tronco duma árvore pode ser idealizado como um material ortotrópico, com três pla-

nos de simetria de�nidos localmente pelas direções longitudinal (L), radial (R) e tangencial (T),

em relação às das �bras de lenho (os traqueídos nas espécies de resinosas) (Guitard, 1987). O

comportamento mecânico da madeira pode ser analisado hierarquicamente em diferentes esca-

las de observação. À escala macroscópica (0.1-1 m) vários ensaios mecânicos independentes são

necessários para caraterizar completamente as propriedades mecânicas da madeira. Além disso,

estas propriedades podem variar signi�cativamente, no interior e entre árvores, tanto radialmente

como longitudinalmente (Machado and Cruz, 2005; Xavier et al., 2009a; Pereira et al., 2014).

Portanto, para um material biológico como a madeira, esta abordagem convencional representa

um grande esforço do ponto de vista experimental. Neste sentido, métodos alternativos têm

sido recentemente propostos para os quais é possível medir simultaneamente várias propriedades

num único ensaio, e desta forma reduzir o número de amostras e ensaios (Xavier et al., 2007,

2013). Esta nova abordagem é possível devido ao recente desenvolvimento de métodos ópticos

e de métodos inversos de caracterização material (Grédiac et al., 2012). Um outro nível de ob-

servação importante, embora menos estudado, é à escala dos anéis de crescimento (1-10 mm).

A esta escala as propriedades mecânicas da madeira variam espacialmente dentro dum anel de
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1. Introdução

crescimento (Cramer et al., 2005; Nairn, 2007; Pereira et al., 2014). Existem contudo di�culda-

des experimentais e analíticas na realização e análise de ensaios a esta escala uma vez que são

gerados campos de deformação heterogéneos, pela própria estrutura do material, e cuja mediação

é impraticável por técnicas pontuais (e.g., extensómetros).

Nesta dissertação de mestrado é proposto o desenvolvimento de uma metodologia de iden-

ti�cação inversa para determinar numa única con�guração de ensaio, as propriedades elásticas

da madeira à escala dos anéis de crescimento. Ensaios de compressão radial em provetes orien-

tados no plano radial-tangencial serão usados para a caraterização material, de acordo com o

procedimento experimental descrito em Moura (2015). A espécie em estudo é o Pinus pinaster

Ait. Serão desenvolvidos modelos de elementos �nitos heterogéneos, a partir de informação de

imagem sobre a meso estrutura do material, considerando os tecidos de lenho inicial e lenho

�nal. A geometria e condições de fronteira do problema são prescritas no modelo de elementos

�nitos a partir de medições obtidas por correlação digital de imagem. Um método de identi�-

cação inversa baseado no método dos elementos �nitos iterativo será usado posteriormente para

a identi�cação de todas as propriedades elásticas do material à escala dos anéis de crescimento

(Molimard et al., 2005; Avril et al., 2008). A função objetivo é escrita em função do campo de

deslocamentos medido na região de interesse. A minimização dessa função deverá ser conseguida

pela proximidade da resposta numérica, prevista pelo modelo de elementos �nitos, em relação às

observações experimentais. A identi�abilidade destes parâmetros deverá ser discutida em função

da heterogeneidade da resposta dos provetes para os ensaios de compressão à escala meso dos

anéis de crescimento.

O documento de dissertação tem uma estrutura composta por cinco capítulos. O presente

e primeiro capítulo da introdução apresenta a motivação e a questão em análise, justi�cando os

métodos e procedimentos escolhidos num contributo de resposta. O segundo capítulo descreve

uma revisão literária sobre os tópicos relevantes para o trabalho desenvolvido. Neste resume-se a

composição e a estrutura da madeira, referindo em seguida as abordagens baseadas em campos

homogéneos e heterogéneos na caracterização mecânica do material. É ainda revista a lei de

Hooke generalizada para um material ortotrópico, sendo esta lei particularizada para o estado

plano de tensão, assumido no desenvolvimento do método usado neste trabalho. Seguidamente

são apresentados ensaios mecânicos clássicos usados para a identi�cação material no plano trans-

versal e ensaios baseados numa nova metodologia de identi�cação inversa baseada em ensaios

mecânicos para os quais o campo de deformação é heterogéneo. No terceiro capítulo é apresen-

tado o método e a técnica utilizada na estratégia de identi�cação proposta neste trabalho. Este
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é baseado no método dos elementos �nitos iterativo. Este método assenta na atualização dos pa-

râmetros mecânicos do modelo na minimização da resposta numérico-experimental, baseada no

campo de deslocamentos. Assim sendo, é descrito o método inverso de identi�cação do material

baseado num ensaio de compressão uniaxial em provetes orientados no plano radial-tangencial.

Em seguida, é descrita a técnica de correlação digital de imagem, dando ênfase a um estudo pa-

ramétrico para a escolha dos parâmetros intrínsecos. Posteriormente, é apresentado o modelo de

elementos �nitos da simulação numérica, cujo código desenvolvido é apresentado no Apêndice A.

Por �m descreve-se o método de identi�cação iterativo proposto para a caraterização completa

dos lenhos inicial e �nal do material à escala em estudo. No quarto capítulo são apresentados e

discutidos os resultados obtidos pelo método de identi�cação numérico-experimental. Por �m,

no capítulo cinco, são resumidas as conclusões gerais do trabalho e apresentadas perspetivas de

trabalho futuro.
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2. Caracterização do comportamento

mecânico da madeira no plano transversal

2.1. Introdução

Na primeira parte deste capítulo será apresentada a estrutura anatómica da madeira. A ma-

deira é apresentada como um material hierárquico, heterogéneo e ortotrópico, com três direções

de simetria material: longitudinal (L), radial (R) e tangencial (T). Salienta-se nomeadamente a

escala de observação associada aos anéis de crescimento, de onde se destacam o lenho inicial e o

lenho �nal. É descrita a variabilidade natural da madeira, quer ao nível do tronco quer ao nível

dos anéis de crescimento. Para um estudo mais detalhado das caraterísticas físicas, químicas e

mecânicas da madeira recomenda-se as seguintes referências (Dinwoodie, 2000; Hoadley, 2000).

Seguidamente, é apresento nesta capítulo o modelo constitutivo descrito pela lei de Hooke

generalizada para um material ortotrópico. Esta lei é ainda particularizada para o estado plano

de tensão. A lei de Hooke é modelada por constantes elásticas, ditas de constantes de engenharia.

Estas propriedades elásticas devem ser medidas experimentalmente através de ensaios mecânicos

adequados. Nesse sentido e na sequência do capítulo, serão destacados os ensaios mecânicos

tipicamente usados para a caraterização do comportamento linear elástico da madeira no plano

transversal. Além desta abordagem clássica, é ainda apresentada uma nova metodologia de

identi�cação inversa baseada em ensaios mecânicos para os quais os campos de deformação e

tensão são heterogéneos e complexos. O desenvolvimento desta nova abordagem foi possível pelo

advento de técnicas de medição de campo de grandezas cinemáticas como os deslocamentos ou

deformações.

2.2. Estrutura da madeira

O tronco de uma árvore tem três funções físicas para executar: primeiro, deve suportar

a coroa, a região responsável pela produção não só de alimentos, mas também de sementes;

segundo, deve conduzir as soluções minerais absorvidas pelas raízes para cima para a coroa; por

5



2. Caracterização do comportamento mecânico da madeira no plano transversal

último, deve armazenar alimentos manufaturados (carbohidratos) até requeridos. Considerando

que toda a secção transversal do tronco cumpre a função de suporte, e aumentando o diâmetro da

coroa é combinado com o aumento do diâmetro do tronco, a condução e o armazenamento estão

restritos à região externa do tronco. Esta zona é conhecido como alburno, enquanto a região

em que as células já não cumprem estas tarefas é denominado o cerne. A largura do alburno

vária amplamente com as espécies, taxa de crescimento e idade da árvore. O avanço do cerne

para incluir as antigas células do alburno resulta em uma série de mudanças, principalmente

químicas na natureza. A acidez da madeira aumenta ligeiramente, embora certas madeiras

tenham cerne de acidez muito alta. Substâncias, coletivamente chamadas de extrativos, são

formadas em pequenas quantidades e estes não transmitem apenas coloração ao cerne, mas

também resistência a ambos ataque de fungos e insetos. Diferentes substâncias são encontradas

em diferentes espécies de madeira e algumas madeiras são completamente desprovidas deles.

Muitas madeiras desenvolvem gomas e resinas no cerne enquanto o teor de humidade do cerne

da maioria das madeiras é consideravelmente menor do que a do alburno em o estado recém-

abatido. Entretanto, em casos excecionais, altos teores de humidade podem ocorrer em certas

partes do cerne. Com o crescimento radial crescente do tronco, os aumentos proporcionais na

coroa o tamanho ocorre, resultando na ampliação das �liais existentes e na produção de novos; o

desenvolvimento da coroa não é apenas para fora, mas para cima. Crescimento radial do tronco

deve acomodar as �liais existentes e isso é conseguido pela estrutura que conhecemos como o

nó. Se o câmbio do ramo ainda estiver vivo o ponto onde se funde com o câmbio do tronco, a

continuidade no crescimento surgem mesmo que haja uma mudança na orientação das células.

A estrutura assim formada é denominada nó verde ou vivo. Se, no entanto, o câmbio do galho

está morto, isto acontece com frequência nos galhos mais baixos, o tronco irá crescer em torno do

galho morto, muitas vezes completo com a sua casca. Tal nó é denominado nó preto ou morto,

e frequentemente caem das pranchas na serragem. A direção de grãos nas proximidades de nós

é frequentemente distorcida e em uma seção posterior a perda de força devido a diferentes tipos

de nós.

As madeiras classi�cam-se em dois grandes grupos, correspondentes a duas subdivisões

botânicas: Gimnospérmicas e Angiospérmicas (Figura 2.1). As Gimnospérmicas (Resinosas)

(Figura 2.1a) são caraterizadas geralmente por possuírem resina (líquido viscoso produzido junto

à casca) e as folhas são do tipo persistentes, isto é, tem folhas que resistem e têm maior durabi-

lidade. No entanto à escala microscópica, as células diferenciam-se basicamente em traqueídos e

parênquima, desempenhando funções de condução de seiva bruta e de suporte, enquanto o parên-

quima, constituído por células vivas pouco diferenciadas mais ou menos isodiamétricas, garante a
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2.2. Estrutura da madeira

(a)
(b)

Figura 2.1.: (a) Gimnospérmicas (Resinosas); (b) Angiospérmicas (Folhosas) (adaptado de
Xavier (2003)).

função de armazenamento das substâncias elaboradas no processo de fotossíntese. As Angiospér-

micas (Folhosas) (Figura 2.1b) podem ser caracterizadas de folha caduca ou perene, em alguns

casos, tem uma transição com perda da folha e/ou alteração da sua coloração primária, passando

por uma panóplia de cores. À escala microscópica, existem células responsáveis pelo transporte

da seiva bruta, elementos esses denominados por vasos, que, em conjunto, podem ser visualizados

como elementos tubulares que se estendem desde a raiz aos cones terminais, enquanto os outros

elementos, as �bras, têm função de suporte da árvore. Completam ainda a estrutura células de

parênquima e células que estabelecem transição entre dois tipos prosenquimatosos, traqueídos

vasculares e �brotraqueídos. A estrutura anatómica da madeira vária de espécie para espécie,

variando também dentro da mesma árvore, com a idade e as condições de crescimento (solo,

clima, altitude, etc.).

A madeira pode ser observada e analisada a diversas escalas de ampliação como ilustrado

na Figura 2.2. Cada uma destas escalas, apresenta uma estrutura e modelação próprias. Por

um lado, à escala macroscópica (0.1�1 m), a madeira pode ser modelada como um material

contínuo e ortotrópico (Figura 2.3). É possível de�nir três eixos ou direções de simetria material:

longitudinal (L), radial (R) e tangencial (T). Por outro lado, à escala mesoscópica (1�10 mm) e

para uma espécie de madeira de resinosa, pode-se distinguir o lenho inicial e o lenho �nal, como

representado na Figura 2.4.

A madeira é um material natural obtido através do crescimento da árvore que se identi�ca

com características anatómicas muito diversas. Estas características originam uma variabilidade
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2. Caracterização do comportamento mecânico da madeira no plano transversal

Figura 2.2.: Estrutura hierárquica da madeira (adaptado de Harrington (2002)).

Figura 2.3.: Escala macroscópica. Eixos de simetria material da madeira: direções longitudinal
(L), radial (R) e tangencial (T) (adaptado de Hoadley (2000)).
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Figura 2.4.: Disposição do lenho inicial, lenho �nal e canais de resina num anel de crescimento
na madeira de pinho (Adaptado de Hoadley (2000)).

que se deve ter em conta ao analisar e avaliar as suas propriedades e o seu comportamento. O

processo da formação da madeira deve-se à atividade de um conjunto de células integradas no

câmbio vascular, este processo inclui três fases: divisão celular, diferenciação e maturação. No en-

tanto, no decorrer do processo de desenvolvimento, existem vários fatores externos e internos que

têm in�uencia na estrutura anatómica da madeira. Estes fatores incidem na variação do tipo, do

tamanho, da forma, da estrutura física e da composição química dos elementos que constituem a

madeira. Este processo está dependente de fatores externos, tais como fenómenos naturais (seca

extrema, deslizamento de terras e tempestades), pelos tratamentos �orestais aplicados (fertiliza-

ção, desbastes e espaçamento), pelas características do solo e clima e também pela informação

genética. Desta forma, estes fatores podem trazer consequências levando a alterações ao nível

da estrutura e morfologia. Esta variabilidade observa-se simultaneamente no interior do tronco

e entre árvores da mesma espécies (Machado and Cruz, 2005; Xavier et al., 2009a). Estas varia-

ções são identi�cadas em três níveis: (1) variação horizontal; (2) variação vertical; (3) variação

dentro anéis de crescimento. Portanto, na direção horizontal distinguem-se três zonas principais:

a medula, a madeira juvenil e a madeira adulta. As propriedades mecânicas aumentam desde a

medula até a madeira adulta, devido ao crescimento dos traqueídos em comprimento, que são

os elementos anatómicos responsáveis pela resistência da madeira (Machado and Cruz, 2005). A
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madeira juvenil forma-se sobre in�uência direta da copa da árvore, que se encontra nos primeiros

anéis próximos da medula. Esta madeira tem como características uma maior retração, menor

durabilidade e muito menor resistência. A disposição dos anéis de crescimento permite de uma

forma indireta reconhecer as variações do crescimento da árvore. Estudos realizados demonstram

que a madeira de lenho �nal apresenta uma maior densidade do que a madeira de lenho inicial,

e o modulo de elasticidade à tração é maior no lenho �nal do que no lenho inicial (Pereira et al.,

2014; Farruggia and Perré, 2000).

2.3. Comportamento mecânico

2.3.1. Lei de Hooke generalizada

De acordo com a lei de Hooke, o comportamento linear elástico de um material é carac-

terizado por um tensor que associa o estado de tensão (σkl com k, l = 1, 2, 3) com o estado de

deformação (εij com i, j = 1, 2, 3) em cada ponto material (Morais et al., 2006; Xavier, 2003).

Em notação tensorial a relação pode ser escrita por:

εij = Sijklσkl (i, j, k, l = 1, 2, 3) (2.1)

sendo Sijkl as componentes do tensor de �exibilidade, ou esta relação pode também ser escrita

por:

σij = Cijklεkl (i, j, k, l = 1, 2, 3) (2.2)

em que Cijkl são as componentes do tensor rigidez. Estas duas constantes (rigidez e �exibilidade)

não são linearmente independentes entre si. Efetivamente, é possível provar que as constantes

independentes para um material isotrópico são duas, e são cinco se o material for transversalmente

isotrópico, para um material ortotrópico são nove e por �m, para um material anisotrópico, são

vinte e um. A lei de Hooke generalizada para as deformações pode também ser escrita na notação

de Voigt, que se torna muito útil do ponto de vista das aplicações computacionais, embora não

mostre o carácter tensorial das grandezas envolvidas. Segundo esta notação, a lei escreve-se

explicitamente na forma:
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ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6


=



S11 S12 S13 S14 S15 S16

S21 S22 S23 S24 S25 S26

S31 S32 S33 S34 S35 S36

S41 S42 S43 S44 S45 S46

S51 S52 S53 S54 S55 S56

S61 S62 S63 S64 S65 S66





σ1

σ2

σ3

σ4

σ5

σ6


(2.3)

ou então, pode-se assumir na forma compacta:

{ε} = [S]{σ} (2.4)

em que {ε} representa as deformações, {σ} as tensões e [S] a matriz da �exibilidade. Da mesma

forma, a lei constitutiva para as tensões pode também ser escrita, segundo Voigt, da seguinte

forma:



σ1

σ2

σ3

σ4

σ5

σ6


=



C11 C12 C13 0 0 0

C21 C22 C23 0 0 0

C31 C32 C33 0 0 0

0 0 0 C44 0 0

0 0 0 0 C55 0

0 0 0 0 0 C66





ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6


(2.5)

ou na forma compacta:

{σ} = [C]{ε} (2.6)

onde [C] representa a matriz de elasticidade (Liu et al., 2001). A relação entre [C] e [S] é dada

por:

[C] = [S]−1 (2.7)

Os materiais com simetria ortotrópica são caracterizados por possuírem 3 planos de simetria

que são perpendiculares entre si, um exemplo deste tipo de materiais é a madeira. Com estes

planos de simetria pode-se de�nir em cada ponto material um sistema de coordenadas cartesiano

e ortonormado, a que chamamos referencial de simetria material. Neste referencial, a matriz de

�exibilidade [S] assume a seguinte forma:
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[S] =



C11 C12 C13 0 0 0

C21 C22 C23 0 0 0

C31 C32 C33 0 0 0

0 0 0 S44 0 0

0 0 0 0 S55 0

0 0 0 0 0 S66


(2.8)

A matriz de elasticidade [C] para materiais ortotrópicos no referencial de simetria material

também tem a mesma forma da matriz de �exibilidade. Os elementos da matriz de �exibilidade

[S] (ou [C]) de um material ortotrópico expressos no referencial de simetria material podem

ser identi�cados experimentalmente através de ensaios adequados. Com a �nalidade de obter

as relações entre as constantes de engenharia e as constantes de �exibilidade, devemos conside-

rar ensaios mecânicos elementares, como tração uniaxial e corte puro, devendo ser aplicados a

provetes com simetria ortotrópica. Desenvolvendo as relações obtemos a seguinte matriz:

[S] =



1/E1 −ν21/E2 −ν31/E3 0 0 0

−ν12/E1 1/E2 −ν32/E3 0 0 0

−ν13/E1 −ν23/E2 1/E3 0 0 0

0 0 0 1/G23 0 0

0 0 0 0 1/G13 0

0 0 0 0 0 1/G12


(2.9)

onde Ei é o modulo de elasticidade na direção ortotrópica, νij é o coe�ciente de Poisson e Gij é

o módulo de corte. Por outro lado, a matriz de �exibilidade é simétrica, como podemos ver na

seguinte expressão:

νij
Ei

=
νji
Ej

(2.10)

Considerando a notação geralmente usada para indicar as direções de ortotropia da madeira

(L, R e T) a lei de Hooke generalizada pode agora exprimir-se através da seguinte expressão:
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εL

εR

εT

εRT

εLT

εLR


=



1/EL −νRL/ER −νTL/ET 0 0 0

−νLR/EL 1/ER −νTR/ET 0 0 0

−νLT /EL −νRT /ER 1/ET 0 0 0

0 0 0 1/GRT 0 0

0 0 0 0 1/GLT 0

0 0 0 0 0 1/GLR





σT

σR

σT

σRT

σLT

σLR


(2.11)

Das equações apresentadas atrás, conclui-se que para caracterizar completamente o com-

portamento linear elástico da madeira é necessário encontrar as nove constantes de engenharia,

que são as seguintes:

EL, ER, ET , νRT , νLT , νLR, GRT , GLT , GLR (2.12)

Os elementos da lista de tensões σ e da lista de deformações ε, dependem do referencial

escolhido, logo, como consequência, os elementos da matriz de �exibilidade [S], ou elasticidade

[C], dependem também do sistema de coordenadas escolhido. Contudo, os elementos σ e ε, bem

como os elementos de [S] ou [C], escritos em referenciais distintos podem ser relacionados através

da lei de transformação, que iremos ver de seguida. Seja S(O; e1; e2; e3) o referencial de simetria

material e S′(O; i; j; k) um referencial qualquer, com a mesma origem de S e obtido a partir

deste por uma rotação arbitrária, como se mostra na �gura seguinte.

A matriz de transformação de S em S' é dada por:

{Ω} =


l1 l2 l3

m1 m2 m3

n1 n2 n3

 (2.13)

em que (li,mi, ni) são as componentes em S' do versor ei(i = 1, 2, 3), como se mostra na Fi-

gura 2.5.

O tensor das tensões [σ] é um tensor de segunda ordem, pelo que as suas componentes

numa mudança de referencial por rotação veri�cam a seguinte lei de transformação:

[σ′] = [Ω][σ][Ω]t (2.14)

onde [σ] e [σ′] são as matrizes das tensões no referencial S e S′, respectivamente. Desenvolvendo
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o segundo termo da equação apresentada acima e não esquecendo que duas matrizes são iguais

se forem iguais os seus elementos, obtemos o seguinte sistema de equações:

σ′ = [Tσ]σ (2.15)

onde σ e σ′ são as listas das tensões S e S′, respetivamente, e [Tσ] é a matriz de transformação

correspondente. Explicitamente, a equação anterior assume a seguinte forma:



σxx

σyy

σzz

σyz

σxz

σxy


=



l21 l22 l23 2l1l2 2l2l3 2l1l3

m2
1 m2

2 m2
3 2m1m2 2m2m3 2m1m3

n2
1 n2

2 n2
3 2n1n2 2n2n3 2n1n3

l1m1 l2m2 l3m3 l1m2 + l2m1 l2m3 + l3m2 l1m3 + l3m1

m1n1 m2n2 m3n3 m1n2 +m2n1 m2n3 +m3n2 m1n3 +m3n1

l1n1 l2n2 l3n3 l1n2 + l2n1 l2n3 + l3n2 l1n3 + l3n1





σ1

σ2

σ3

σ4

σ5

σ6


(2.16)

A transformação do tensor das deformações [ε] numa mudança de referencial por torção é

dada por:

[ε′] = [Ω][ε][Ω]t (2.17)

De igual forma, é possível obter a lei de transformação da lista das deformações

[ε′] = [Te][ε] (2.18)

sendo [Te] a correspondente matriz de transformação. De forma explícita a equação anterior vem



εxx

εyy

εzz

εyz

εxz

εxy


=



l21 l22 l23 2l1l2 2l2l3 2l1l3

m2
1 m2

2 m2
3 2m1m2 2m2m3 2m1m3

n2
1 n2

2 n2
3 2n1n2 2n2n3 2n1n3

l1m1 l2m2 l3m3 l1m2 + l2m1 l2m3 + l3m2 l1m3 + l3m1

m1n1 m2n2 m3n3 m1n2 +m2n1 m2n3 +m3n2 m1n3 +m3n1

l1n1 l2n2 l3n3 l1n2 + l2n1 l2n3 + l3n2 l1n3 + l3n1





ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6


(2.19)

As matrizes de transformação das listas das tensões e deformações relacionam-se entre si

através das seguintes propriedades:
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2.3. Comportamento mecânico

Figura 2.5.: Cossenos diretores da transformação entre sistemas de coordenadas.

[Tσ]−1 = [Te]
T (2.20)

e

[Te]
−1 = [Tσ]T (2.21)

A partir da lei de Hooke generalizada relativa ao sistema de coordenadas S, e fazendo

uso das leis de transformação da lista das tensões e da lista das deformações, bem como das

propriedades das matrizes de transformação expressas anteriormente, mostra-se que:

[S′] = [Te][S][Te]
T (2.22)

De forma semelhante é possível concluir que a lei de transformação da matriz de elastici-

dade, numa mudança de referencial por rotação é:

[C ′] = [Tσ][C][Tσ]T (2.23)

2.3.2. Estado plano de tensão

Um assunto importante de caraterização experimental de materiais é a suposição do plano

de tensão. Esta abordagem é veri�cada quando a forma da peça de ensaio é reduzida para um

plano. Neste caso, apenas as componentes de tensão no plano são signi�cativas e são assumidas
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2. Caracterização do comportamento mecânico da madeira no plano transversal

como constantes ao longo da espessura. Deste modo, considerando o plano de simetria 1− 2, a

Eq. (2.6) pode ser reduzida a (σ3 = σ4 = σ5 = 0):


σ1

σ2

σ6

 =


Q11 Q12 0

Q12 Q22 0

0 0 Q66




ε1

ε2

ε6

 (2.24a)

ou

{σ} = [Q]{ε} (2.24b)

onde [Q] é a matriz de rigidez reduzida, podendo esta ser determinada diretamente da matriz

[C] (Eq. 2.5) de acordo com:

Qij = Cij −
Ci3Cj3
C33

(i, j = 1, 2, 6). (2.24c)

As equações constitutivas dadas pela (Eq. 2.24a) podem ser escritas por uma orientação

arbitrária entre os sistemas de coordenadas do provete (x − y) e o material (1 − 2), usando as

normas clássicas da matriz de transformação (Jones, 1999).

2.3.2.1. Constantes de engenharia

Nas equações constitutivas (2.24), a matriz de rigidez é determinada experimentalmente por

métodos mecânicos adequados. Historicamente, na interpretação destes ensaios, as constantes

de engenharia foram sendo introduzidas e ligadas, ao ponto de ligarem diretamente a carga com

as medições de deformação. A rigidez e as constantes de engenharia podem ser relacionadas com

as seguintes igualdades (Jones, 1999, p. 72):



Q11 = E1/(1− ν12ν21)

Q22 = E2/(1− ν12ν21)

Q12 = ν21E1/(1− ν12ν21)

Q21 = ν12E2/(1− ν12ν21)

Q66 = G12

ou



E1 = Q11 −Q2
12/Q22

E2 = Q22 −Q2
12/Q11

ν12 = Q12/Q22

G12 = Q66

(2.25)

em adição com ν12/E1 = ν21/E2. Nas Eqs. (2.25), Ei = σi/εi é o módulo de elasticidade ao longo

da direção i, νij = −εj/εi é o coe�ciente de Poisson na direção j quando uma tensão é aplicada

na direção i e Gij = σij/εij é o módulo de Young e é identi�cado quando ocorre a tensão por

torção no plano de simetria de ij.
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2.4. Ensaios mecânicos no plano transversal

As constantes de engenharia da madeira ao longo das suas principais direções de simetria

podem ser signi�cativamente diferentes (Guitard, 1987):


EL >> ER > ET

νRT > νLT > νLR ' νTR >> νRL > νTL

GLR > GLT >> GRT

Além disso, os rácios de anisotropia de referência de espécies de madeira macia são da ordem de

(Guitard, 1987): EL/ER = 13; EL/ET = 21; ER/ET = 1.6; GLR/GRT = 10.3; GLT /GRT = 8.9

(estes rácios correspondem a uma espécie de madeira com densidade de aproximadamente ρ =

450 kg/m3).

A anisotropia de madeira pode ser explicada pela sua morfologia. O módulo de elasticidade

longitudinal (EL) é maior do que os transversais (ER e ET ) devido: (1) à forma alongada da

maioria (acerca de 90-95%) das células de madeira (traqueídos) ao longo do tronco; (2) ao reforço

das micro�brilas de celulose dentro das paredes celulares da madeira. Além disso, a ligeira

anisotropia da madeira no plano radial-tangencial (ER > ET ) pode ser explicada pelo reforço

adicionado pelas células de madeira orientadas radialmente ao longo do tronco (Ljungdahl et al.,

2006), bem como pela diferença no arranjo estrutural das células nas direções radial e tangencial

(Persson, 2000, p. 107).

2.4. Ensaios mecânicos no plano transversal

2.4.1. Ensaio de tração

Omódulo elástico da madeira perpendicular ao grão (ER e ET ) é consideravelmente inferior

ao paralelo ao grão (EL). Normalmente, os testes de tração propostos para a caracterização

da rigidez transversal da madeira (e.g., ASTM D143, 2007) consideram apenas a avaliação da

resistência. Como alternativa, alguns autores propuseram abordagens diferentes, que consideram

o comportamento ortotrópico da madeira (Aicher et al., 2001; Pereira, 2005). Nomeadamente,

Pereira (2005) propôs duas geometrias para caracterização radial e tangencial, que podem ser

observadas nas Figuras 2.6 e 2.7, respetivamente. A amostra tangencial é feita de duas peças de

madeira coladas para obter uma amostra com dupla simetria. O campo de tensão-deformação

uniaxial obtido a partir da resposta mecânica da madeira à carga de tração perpendicular, permite

obter as constantes de engenharia aplicando as equações (2.26), onde 1− 2 ≡ R−T , P é a carga

aplicada, A é a área de seção inicial, εi (i = 1, 2) é o componente de tensão na direção i, E é o

módulo de Young e ν é o coe�ciente Poisson .
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2. Caracterização do comportamento mecânico da madeira no plano transversal

Figura 2.6.: Modelo mecânico do ensaio de tração na direção radial (R) (Pereira, 2005).

Figura 2.7.: Modelo mecânico do ensaio de tração na direção tangencial (T) (Pereira, 2005).

E1 =
P/A

ε1
e ν12 = −ε2

ε1
. (2.26)

Contudo, se a curvatura anual dos anéis de crescimento for percetível em toda a região de

interesse (ROI) da amostra, um campo de tensão-deformação heterogêneo pode ocorrer, como

a�rmam diferentes autores (Aicher et al., 2001; Pedersen et al., 2003). Além disso, o grau de

heterogeneidade aumenta com a relação de anisotropia ER/ET e também depende do módulo de

corte do material. Valores mais baixos do módulo de corte aumentarão o efeito da relação ER/ET

(Aicher et al., 2001; Pedersen et al., 2003). Pereira (2005) propôs um fator de correção numérico

como uma forma de explicar tanto as distribuições heterogêneas de tensão e de deformação para

as propriedades determinadas diretamente das equação (2.26).

2.4.2. Ensaio de compressão

O comportamento da madeira em compressão perpendicular ao grão tem sido estudado

por vários autores (Gibson and Ashby, 1997; Nairn, 2007; Shipsha and Berglund, 2007; Simon,

2009; Majano-Majano et al., 2012). Diferentes dimensões da amostra e casos de carga, levam

a diferentes distribuições de tensão e respostas de tensão-deformação foram implementadas (ver

Blass HJ et al. (eds.), 1995, Figura 4, p. IV-2-4).Para o caso de ensaios de tração realizados

perpendicularmente ao grão, as propriedades elásticas da madeira em compressão transversal

podem ser in�uenciadas tanto pelo efeito do acoplamento do corte quanto pela simetria cilíndrica

do padrão de anéis anuais. Simon (2009), realizou alguns testes de compressão em amostras Picea

a escala macro, cuja con�guração pode ser vista na Figura 2.8. Neste ensaio, a carga aplicada

ao provete tem aproximadamente 45 graus com a direção radial dos anéis de crescimento. Para
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2.4. Ensaios mecânicos no plano transversal

Figura 2.8.: Modelo mecânico do ensaio de compressão (Simon, 2009).

algumas madeiras o módulo de corte é relativamente inferior quando comparado com sua rigidez

radial e tangencial. Simon (2009) também fez alguns estudos sobre Picea aplicando ensaios de

compressão no plano RT à escala meso.

Um trabalho mais recente, o Majano-Majano et al. (2012) propôs um ensaio que consiste

em três diferentes aplicações de cargas de compressão uniaxial sobre o mesmo modelo prismá-

tico retangular. As cargas foram aplicadas ao longo das três direções diferentes de�nidas pelas

extremidades da amostra, que de�nirão os eixos gerais (xyz). Um ponto chave aqui foi que a

orientação do sistema de coordenadas do material (LRT) que não coincidia com nenhuma das

três direções da amostra. Com essa con�guração, a carga de compressão aplicada ao longo de

apenas um eixo geral produz tensões normais e de corte ao longo dos eixos de material local LRT.

Os correspondentes alongamentos e distorções angulares podem, portanto, ser medidos simulta-

neamente por um sistema de medição digital ótico 3D e os parâmetros do material determinados

com base em um método inverso para obter a matriz de conformidade completa.

2.4.3. Ensaios de corte

A caracterização do comportamento mecânico de corte de madeira tem sido um problema

de mecânica experimental cuja complexidade está relacionada com a di�culdade em de�nir en-

saios apropriados para a obtenção de um estado de corte puro e uniforme. Alguns dos trabalhos

mais relevantes sobre identi�cação de propriedades de corte de madeira foram desenvolvidos

sob a aplicação de três testes diferentes: tração fora do eixo, Arcan e Iosipescu. Nas próximas

subseções, uma revisão sobre elas será apresentada.

2.4.3.1. Ensaio de tração fora do eixos de simetria material

O ensaio de tração fora do eixo foi inicialmente proposto por Chamis and Sinclair (1977)

para compósitos �brosos unidirecionais. Recentemente outros estudos com grandes desenvolvi-
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2. Caracterização do comportamento mecânico da madeira no plano transversal

Figura 2.9.: Modelo mecânico do ensaio de tração fora dos eixos de ortotropia (Garrido, 2004).

mentos foram realizados também em compósitos �brosos (Pindera and Herakovick, 1986; Sun

and Chung, 1993; Pierron and Vautrin, 1996; Kawai et al., 1997; Pierron et al., 1998; Sun and

Berreth, 1998). A aplicação deste ensaio a espécies de madeira também foi investigada por vá-

rios autores (Ebrahimi and Sliker, 1981; Zhang and Sliker, 1991; Sliker and Yu, 1993; Liu, 2002;

Xavier et al., 2004). O provete consiste basicamente numa amostra retangular, cujas direções

geométricas (x, y) fazem um ângulo (α) com as direções ortotrópicas do material (1, 2) conforme

demonstrado na representação esquemática do teste de tração fora do eixo na Figura 2.9. Quando

uma carga uniforme e uniaxial (P ) é aplicada nos limites da amostra ao longo de sua direção

longitudinal (x) na seção transversal central, o estado de tensão no plano, considerando o sistema

de coordenadas da amostra, é igual a,

σxx =
P

A
, σyy = σxy = 0 (2.27)

onde A é a área de corte da amostra (com A = w×t ). Partindo da equação (2.27) e recorrendo à

matriz de transformação do tensor das tensões, as componentes do tensor das tensões no sistema

de coordenadas material (1, 2) podem ser reescritas como

σ1 =
P

A
cos2 α, σ2 =

P

A
sin2 α, σ6 =

P

A
cosα sinα. (2.28)

Este estado de tensão biaxial no referencial de simetria material é dependente do ângulo α bem

como do estado inicial de tensão uniaxial aplicado. Para maximizar a resposta mecânica de corte

no referencial de simetria material é possível escolher o melhor ângulo α, recorrendo quer ao

critério de rigidez quer ao critério de resistência. De acordo com o critério de rigidez, avalia-se

o melhor ângulo correspondente à relação máxima do quociente ε6(α)/εx, onde ε6 corresponde

deformação de corte no referencial do material e εx a extensão ao longo da direção longitudinal da

amostra (Chamis and Sinclair, 1977). Segundo o critério de resistência, o ângulo α é de�nido pela
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2.4. Ensaios mecânicos no plano transversal

normalização dos componentes do tensor das tensões em relação aos parâmetros de resistência do

material: σ1(α)/X+, σ2(α)/Y + σ6(α)/S, em que X+ e Y + correspondem às resistências axiais

e S é a resistência de corte (Alloba, 1997).

Durante o procedimento experimental, o provete é �xo na máquina de ensaios, gerando

uma tipica deformada em S. Esta restrição geralmente contribui para a geração de campo de

tensão não uniforme na região central das amostras. Para resolver esta limitação, as faces da

amostra na zona de aperto são reforçadas por abas oblíquas (Pindera and Herakovick, 1986;

Pierron and Vautrin, 1996). Neste caso, alguns autores comprovaram que um estado uniforme

de tensão pode ser alcançado através de uma região maior do provete (Sun and Chung, 1993;

Pierron and Vautrin, 1996; Kawai et al., 1997; Sun and Berreth, 1998; Pierron et al., 1998).

Assim, a identi�cação correta do módulo de corte pode ser obtida

G12 =
σ6

ε6
. (2.29)

De acordo com Sun and Chung (1993) o ângulo das abas �nais (β) pode ser determinado

por

cotβ = −S16

S11

(2.30)

em que Sij (i, j = 1, 6) são os elementos da matriz de conformidade sobre o sistema de coorde-

nadas de amostra.

2.4.3.2. Ensaio de corte de Iosipescu

O ensaio de corte de Iosipescu foi apresentado em 1967 por Iosipescu para o estudo de

materiais isotrópicos. A partir da década de 80, tem sido amplamente aplicado em materiais

compósitos �brosos (Walrath and Adams, 1983; Adams and Walrath, 1987; Morton et al., 1992;

Ho et al., 1993; Ifju, 1994; Pindera et al., 1987, 1990; Pierron and Vautrin, 1994; Pierron, 1998) e

foi até adotado como um teste padrão (ASTM D5379, 1993). Em 1991, foi aplicado pela primeira

vez à identi�cação do comportamento de corte de madeira, por Janowiak and Pellerin (1992),

seguido por vários outros autores para diferentes espécies (Yoshihara et al., 1999; Liu, 2000;

Dumail and Salmén, 2001; Dumail et al., 2000; Xavier et al., 2004; De Magistris and Salmén,

2005). Na Figura 2.10 é apresentada uma representação esquemática do método de teste de

Iosipescu. A amostra consiste em um pequeno paralelepípedo com dois entalhes em V simétricos

no centro. Durante o procedimento de teste, o movimento da cabeça cruzada vertical da máquina

de teste é transferido para uma carga de corte predominante na região central, por um acessório

21



2. Caracterização do comportamento mecânico da madeira no plano transversal

Figura 2.10.: Modelo mecânico do ensaio de Iosipescu (Xavier, 2003).

adequado. Com a geometria especí�ca baseada nos dois entalhes permite uma distribuição quase

uniforme da tensão de corte naquela região, a tensão de corte média (σ6) é dada por:

σ6 =
P

A
(2.31)

onde P representa o resultante da carga vertical aplicada ao corpo da amostra, e A a área da

menor seção transversal entre os entalhes (A = d× t , na Figura 2.10). A distorção angular (ε6)

geralmente é medida com uma roseta biaxial, colada no centro da amostra a ±45◦ em relação

ao eixo longitudinal da amostra. Assumindo que a tensão de corte é uniforme na secção entre

entalhes, o módulo de corte pode ser determinado como.

Ga12 =
σ6

ε6
. (2.32)

No entanto, vários autores mostraram que nem a distribuição de tensão entre os entalhes

em V nem a distribuição da tensão na área coberta pela roseta são uniformes (Morton et al.,

1992; Ho et al., 1993; Pindera et al., 1987; Pierron, 1998). Assim, o módulo de corte identi�cado

a partir da equação (2.32) é um valor aparente. Para superar essa limitação, os fatores de

correção numérica foram propostos por Pierron (1998) para a determinação correta do módulo

de corte:

Gc12 =
σO6
P/A

εsg6
εO6

Ga12 = CSGa12, (2.33)

no caso em que Gc12 é o módulo efetivo de corte, σO6 o valor de corte no centro da amostra, P/A

a tensão de corte média entre os entalhes, εsg6 a tensão de corte medida pela roseta, εO6 a tensão

de corte no centro da amostra, CS são os fatores de correção de tensão de corte determinados
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2.4. Ensaios mecânicos no plano transversal

por análises de elementos �nitos. Enquanto o fator C quanti�ca o grau de heterogeneidade da

distribuição das tensões de corte entre os entalhes, o fator S leva em conta a heterogeneidade da

distribuição da tensão de corte sobre a área do calibre. Para a especie P. pinaster orientados nos

planos LR, LT e RT, o fator de correção CS foi determinado respetivamente igual a 0.96 (−4%),

0.91 (−9%) e 1.02 (2%) (Xavier et al., 2003, 2004). Com relação a isso, pode-se concluir que

o erro na avaliação do módulo de corte, é menor ou da mesma ordem de grandeza da disper-

são usualmente encontrada experimentalmente na caracterização das propriedades mecânicas da

madeira, devido a sua peculiar variabilidade.

O método de redução de dados apresentado acima assume que as distribuições de ten-

são e deformação são constantes através da espessura da amostra. No entanto, alguns autores

(Morton et al., 1992; Ifju, 1994; Pierron, 1998)apontaram que as medidas de deformação nas

superfícies frontal e traseira da amostra podem ser signi�cativamente diferentes, levando a uma

dispersão adicional na identi�cação do módulo de corte. Este efeito assume maior relevância ao

testar amostras espessas ou quando a direção das �bras é orientada paralelamente à direção de

carregamento. Embora, Pierron (1998) tenha demonstrado que esse efeito pode ser minimizado

medindo-se a deformação de corte em ambas as faces da amostra e obtendo-se sua média para a

determinação do módulo de corte do material.

2.4.3.3. Ensaio de corte de Arcan

O ensaio de Arcan foi proposto pela primeira vez para a caracterização de corte de materiais

plásticos por Goldenberg et al. (1958). Esses autores propuseram um provete em forma de S

com um entalhe cuja geometria leva a um estado predominante de tensão de corte na seção

transversal do corpo. Posteriormente, tanto no campo de materiais compósitos reforçados com

�bra (Arcan et al., 1976; Voloshin and Arcan, 1980; Hung and Liechi, 1997; Mohr and Doyoyo,

2003; El-Hajjar and Haj-Ali, 2004) como também para provetes de madeira clara (Rammer and

Hernandez, 1988; Oliveira, 2004; Liu and Ross, 2005; Dahl and Malo, 2009), a con�guração foi

substituída por um provete em forma de borboleta. O teste de con�guração. Oliveira (2004) é

representado na Figura 2.11. A amostra é �xada a um acessório especí�co, consistindo de dois

suportes separados montados em forma de borboleta, usados para impor uma tensão de corte

predominante ao longo da parte central da amostra. Este sistema de ancoragem foi aplicado em

vários estudos (Hung and Liechi, 1997; Mohr and Doyoyo, 2003; El-Hajjar and Haj-Ali, 2004;

Oliveira, 2004), uma vez que tem efeitos importantes sobre a resposta mecânica do provete. Do

ponto de vista das medições experimentais, o ensaio de Arcan é bastante próximo do ensaio

de Iosipescu, uma vez que ambas as deformações de carga e de calibre são medidas na região
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Figura 2.11.: Modelo mecânico do ensaio de Arcan (Oliveira, 2004).

central da amostra. Posteriormente, a tensão de corte média e a deformação de corte média, são

determinadas a partir dessas medições. Finalmente, o módulo de corte no sistema de coordenadas

de material é determinado simplesmente pela equação (2.33).

O acoplamento de uma técnica ótica, como a correlação digital de imagem (CDI), pode ser

usada convenientemente neste ensaio para a correta medição do estado de deformação ao corte

ao longo de toda a extensão entre entalhes (Xavier et al., 2018). A grande vantagem neste caso

é o facto de não ser necessária a utilização dos factores de correção C e S. Desta forma através

de medições completas dos campos de deslocamento e/ou deformação obtemos a deformação de

corte:

εV6 =

∫ d/2

−d/2
ε6(x, y) dy (2.34)

Aplicando o resultado da equação (2.34) obtem-se a seguinte expressão para o cálculo do verda-

deiro valor do módulo de corte:

GV12 =
P

tεV6
(2.35)

Na Figura 2.12, estão apresentados os campos de deformações da região entre entalhes do

provete de Arcan obtidos através da CDI por (Xavier et al., 2018). Foi possível veri�car que a

deformação de corte (ε6) é a resposta predominante no provete, veri�cando-se que as componentes

lineares do campo de deformação são praticamente zero na região central entre entalhes.
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Figura 2.12.: Campos de deformações na região central (entre entalhes) do provete de Arcan (Xa-
vier et al., 2018)

2.5. Ensaios mecânicos baseados em campos de deformação

heterogéneos

A era digital em que nos inserimos atualmente tem permitido uma nova visão em mecâ-

nica experimental, nomeadamente na modelação e caracterização material (Rastogi (Ed.), 2000;

Grédiac et al., 2012). O advento dos avanços tecnológicos em termos de computadores pessoais,

sensores e câmaras digitais, códigos de programação e algoritmos de processamento e análise de

imagem, permitiu o �orescente desenvolvimento de um conjunto de técnicas óticas para medição

de campos cinemáticos (i.e., campos de deslocamentos e deformações em sólidos e estruturas).

Estas técnicas podem ser classi�cadas recorrendo a vários critérios como sumariado na Tabela

2.1. A escolha de uma determinada técnica óptica, em função do problema em estudo, pode

basear-se segundo vários critérios: custo, instalação (simplicidade, �exibilidade, sensibilidade a

vibrações), precisão (resolução, resolução espacial), grandeza cinemática (deslocamento, defor-

mação, rotação, curvatura) e escala de observação (estrutural, macro, meso ou micro). O tipo

de dados fornecidos por estas técnicas ópticas é intrinsecamente de campo (sobre toda uma re-

gião de interesse) e sem contacto, contrastando com dispositivos convencionais de medida que

são tipicamente pontuais e de contacto (e.g., extensómetros de resistência elétrica, roseta de

extensómetro ou transformador diferencial variável linear - LVDT).
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Tabela 2.1.: Técnicas óticas em mecânica experimental (Xavier, 2007).

Técnicas de luz branca

Propriedade medida Padrão periódico Padrão speckle

ux, uy moiré geométrico fotogra�a digital de speckle
(Post et al., 1994; Cloud, 1995) (Sjödahl, 1998)

método das grelhas correlação digital de imagem
(Surrel, 2000, 2004a) (Sutton et al., 2000a)

método de rastreamento de pontos
(Doumalin, 2000)

uz projeção e sombra de moiré �
(Post et al., 1994; Cloud, 1995)

projeção de grelha �
(Magorou et al., 2002)

ux, uy, uz � stereo-correlação
(Synnergren and Sjödahl, 1999)

θx, θy re�exão de moiré �
(Cloud, 2010)

de�ectometria
(Surrel, 2004b)

Técnicas interferométricas

Propriedade medida Luz difusa Luz difratada
ux, uy, uz interferometria de speckle interferometria de moiré

(Cloud, 1995) (Post et al., 1994)

εx, εy, εxy shearogra�a shearogra�a de grating
(Hung and Ho, 2005) (Lee et al., 2004)

O acesso à medição de um campo de deformação num sólido ou estrutura em mecânica

experimental, permitiu, por sua vez, uma re�exão sobre os modelos mecânicos atualmente usa-

dos nos ensaios de caracterização material. Novos métodos de identi�cação material têm sido

desenvolvidos, tirando partido da riqueza de informação disponível. Nesse sentido, uma nova

abordagem ou geração de ensaios mecânicos tem vindo a ser paulatinamente investigada. Uma

lista de ensaios mecânicos baseados em campos de deformação complexos e heterogéneos é apre-

sentada na Tabela 2.2. A estratégia que tem vindo a ser usada na proposta destes ensaios tem

sido relativamente expedita. Esta tem consistido em olhar para ensaios existentes procurando

novas con�gurações para as quais a resposta do material é fruto de combinação de efeitos. Nesse

sentido campos não uniformes são gerados potenciando a ativação de vários (todos) parâmetros

materiais que governam uma determinada lei constitutiva do material. Pelo processamento das

medições experimentais, é possível posteriormente determinar todo um conjunto de propriedades

mecânicas numa única con�guração de ensaio. Esta abordagem é naturalmente interessante para

materiais com comportamento anisotrópico ou comportamento elásto-plástico, seguindo vários

modelos de comportamento material. A título de exemplo, para um material com comporta-
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2.5. Ensaios mecânicos baseados em campos de deformação heterogéneos

Tabela 2.2.: Ensaios mecânicos baseados em campos heterogéneos propostos na literatura para
a identi�cação de parâmetros constitutivos (Xavier, 2007).

Ensaio mecânico Leis constitutivas

1. Ensaio de
Iosipescu sem
entalhes(a)

� Modelo linear elástico anisotrópico:
σi = Qijεj

� Modelo de corte não-linear:
σs = Q0

ssεs −Kεs〈εs − ε0s〉+

2. Ensaio de tração
com furo aberto(b)

� Modelo linear elástico anisotrópico:
σi = Qijεj

3. Ensaio de compres-
são em anel(c)

� Modelo linear elástico anisotrópico:
σi = Qijεj (coordenadas polares)

4. Ensaio de tração
biaxial em provete
cruciforme(d)

� Modelo linear elástico anisotrópico:
σi = Qijεj

� Modelo elasto-plástico

5. Ensaio de
tração em pro-
vetes "osso de
cão"planos(e),(f),(g)

� Comportamento elasto-plástico �
modelo de endurecimento de Voce:
σ = σ0 +R0ε

p +Rinf [1− exp(−bεp)]

6. Ensaio de �exão
em placa(h)

� Modelo linear elástico anisotrópico:
σi = Qijεj

7. Ensaio de
tração triaxial em
provete de Arcan

modi�cado(i)

� Modelo linear elástico anisotrópico:
σi = Qijεj

� Modelo elasto-plástico

(a) (Pierron and Grédiac, 2000; Grédiac et al., 2002; Chalal et al., 2006);
(b) (Molimard et al., 2005); (c) (Moulart et al., 2006); (d) (Lecompte, 2007);
(e) (Pannier et al., 2006); (f) (Kajberg and Lindkvist, 2004); (g) (Meuwissen et al., 1998);
(h) (Grédiac, 1989; Magorou et al., 2002; Bruno et al., 2002);
(i) (Driemeier et al., 2010; Danas and Castañeda, 2012).
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2. Caracterização do comportamento mecânico da madeira no plano transversal

mento linear elástico ortotrópico, num determinado plano de simetria material, é eventualmente

possível medir as quatro propriedades elásticas num único ensaio, contrastando com o estado ou

abordagem atual para o qual são necessários pelos menos três ensaios mecânicos independentes

(dois ensaios de tração/compressão em cada uma das direções de simetria material e um ensaio

independente de corte, como o ensaio de Iosipescu (Xavier et al., 2004) ou de Arcan (Xavier et al.,

2009b). Para esta nova geração de ensaios mecânicos, contudo, não existe uma relação explícita

entre as propriedades do material, que se pretendem determinar, e grandezas medidas como a

geometria dos provetes, força aplicada e deformação (e.g., deslocamentos e deformações), como

é o caso dos ensaios estaticamente determinados (e.g., de tração/compressão, �exão e corte).

Nesse sentido, métodos inversos de caracterização material adequados devem ser usados.

Têm sido propostas na literatura algumas abordagens de métodos inversos de identi�cação

(Avril et al., 2008; Grédiac et al., 2012). A estratégia mais natural é eventualmente o método

dos elementos �nitos iterativo (MEFi) (Souto et al., 2016, 2017; Andrade-Campos et al., 2012,

2007). A aplicação deste método consiste em construir um modelo de elementos �nitos do ensaio

mecânico ou detalhe estrutural e considerar um problema de otimização baseado numa função

objetivo escrita na minimização da diferença entre a resposta mecânica computacional prevista

pelo modelo e a resposta experimental. A solução do problema de optimização em relação aos pa-

râmetros materiais da lei constitutiva do modelo (variáveis de projeto), resulta na caracterização

material do problema inverso formulado. Esse método é �exível, tirando partido de uma extensa

livraria de modelos constitutivos implementados em códigos de elementos �nitos, e não requer

especi�camente medições de campo na de�nição da função objetivo. Existem contudo algumas

limitações neste método: (i) pelo fato de passar iterativamente pela resolução do problema direto

(determinação do campos de deslocamento, deformação e de tensão a partir do conhecimento

das propriedades mecânicas do material, con�guração da malha e condições de fronteira) para

a solução do problema inverso da caracterização material, este método pode ser lento nomea-

damente para leis de comportamento não linear e comportamento dinâmico, para os quais são

tipicamente usados algoritmos de resolução explícitos; (ii) instabilidade da convergência para o

ótimo global em termos das propriedades do material, em função nomeadamente da estimativa

inicial e do algoritmo de optimização usado; (iii) os erros geométricos na aproximação da malha

de elementos �nitos bem como a correta (realista) implementação das condições de fronteira po-

dem introduzir erros na determinação dos valores das propriedades do material; (iv) a presença

de ruído, intrinsecamente associada às medições experimentais, pode afetar signi�cativamente a

robustez do algoritmo de optimização.

Para colmatar as desvantagens associadas à estratégia do método MEFi, foram propostas
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outras abordagens: o método dos campos virtuais (MCV) (Grédiac, 1989; Grédiac et al., 2006;

Avril and Pierron, 2007; Pierron and Grédiac, 2012); o método constitutivo de erro no equilíbrio

(the constitutive equation gap method) (Geymonat et al., 2002; Florentin and Lubineau, 2010);

o método de erro no equilíbrio (the equation gap method) (Claire et al., 2004; Périé et al., 2008;

Perie et al., 2009; Leclerc et al., 2011); o método baseado na anisotropia (the anisotropic-based

method) (Majano-Majano et al., 2012; Pereira et al., 2014; Xavier et al., 2016). De entre estes,

será dada uma atenção especial à abordagem do MCV. O MCV nasce de um desenvolvimento

adequado do Princípio do Trabalho Virtual (PTV) (Grédiac, 1989). No desenvolvimento do

método, uma equação característica é obtida pela introdução de uma lei constitutiva no PTV.

Esta equação é válida para quaisquer funções de teste cinematicamente admissíveis, que são aqui

designadas por campos virtuais. Naturalmente, a robustez da identi�cação é neste caso afetada

principalmente pela natureza da função matemática escolhida como função de teste. Para o

comportamento linear elástico e escolhendo os chamados campos virtuais especiais, o método

pode ser desenvolvido por forma a conduzir a um sistema de equações cuja solução conduz

diretamente à determinação de todos os componentes de rigidez da lei constitutiva. Devido à

sua formulação integral (formulação fraca do método de Galerkin), os campos de deformação

devem ser medidos experimentalmente usando uma técnica e con�guração com uma resolução

espacial e resolução adequadas.

2.6. Conclusão

Da estrutura hierárquica da madeira foi salientada a escala de observação correspondente ao

nível dos anéis de crescimento. Para as espécies de resinosas, a madeira a esta escala apresenta um

tecido celular constituída, numa primeira análise, pelos lenhos inicial e �nal. A madeira apresenta

uma variabilidade natural à escala destes tecidos. Experimentalmente foram revistos os ensaios

mecânicos usados para a caraterização do comportamento linear elástico no plano transversal.

Os modelos mecânicos destes ensaios têm a vantagem que proporem relações explicitas para a

determinação das propriedades elásticas do material, contudo fornecem apenas a identi�cação

macroscópica de alguns parâmetros. Novas abordagens de identi�cação inversa baseada em

ensaios mecânicos originando campos de deformação e tensão heterogéneos e complexos foram

de seguida propostos no sentido de ultrapassar essa limitação. Esta abordagem é particularmente

relevante para um material como a madeira, devido ao seu carácter anisotrópico e heterogéneo.
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3. Método inverso de identi�cação material

3.1. Introdução

Neste capítulo é descrito o método inverso proposto para a identi�cação material das pro-

priedades ortotrópicas dos tecidos de lenho inicial e de lenho �nal da madeira de P. pinaster.

Para esse efeito foi considerado um ensaio de compressão uniaxial, baseado em provetes orien-

tados no plano radial-tangencial, como apresentado e descrito o trabalho experimental realizado

da dissertação de mestrado de Vitor Moura (Moura, 2015). O princípio da técnica de correlação

digital de imagem, bem como um estudo paramétrico sobre a escolha dos seus parâmetros in-

trínsecos são em seguida apresentados. A construção do modelo de elementos �nitos heterogéneo

do provete à escala dos anéis de crescimento é descrita, baseada em geometria e condições de

fronteira reais, associadas as medições de campo pela técnica de correlação digital de imagem.

O método de identi�cação baseado num modelo de elementos �nitos iterativo (FEMi) é �nal-

mente detalhado para a identi�cação completa do comportamento linear elástico à escala meso

do material.

3.2. Trabalho experimental

3.2.1. Material e provetes

De acordo com Vitor Moura (Moura, 2015), o material usado neste trabalho foi P inus

pinaster Ait. retirado na zona de lenho maduro à altura do diâmetro do peito (DAP) de uma

única árvore de aproximadamente 60 anos de idade. Foram inicialmente cortadas tábuas radiais

e secas por exposição ao ar livre durante várias semanas até atinguirem um teor de humidade

de cerca de 12%. De seguida foram preparados provetes transversais de dimensões nominais

20(R)×10(T)×4(L) mm3. Para este estudo considerou-se apenas um provete orientado no plano

radial-tangential (RT).
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3. Método inverso de identi�cação material

Figura 3.1.: Ensaio de compressão acoplado à técnica de correlação digital de imagem.

3.2.2. Ensaios de compresão

De acordo com a descrição de Vitor Moura (Moura, 2015), os ensaios de compressão foram

realizados numa máquina de ensaios INSTRON 5848 MicroTester (Figura 3.1). Os provetes fo-

ram posicionados entre os faces de carregamento das amarras de compressão. Um lubri�cante foi

aplicado nas faces de carregamento do provete para minimizar efeitos de atrito durante o ensaio,

que estão na origem do efeito de barril na deformada dos provetes ou podem restringir o aco-

plamento axial-corte para certas orientações do provete dito fora dos eixos de simetria material.

Aplicou-se sistematicamente ciclos de carga-descarga até 20 N para acomodar o provete às amar-

ras procurando eliminar defeitos de paralelismos nas duas faces de carregamento do provete. No

início do ensaio, os provetes são submetidos a uma pré-força de 5 N para garantir acomodamento

do provete e evitar desfocagem da imagem no início do ensaio. Este foi inicialmente posicionado

com a face da estrutura dos anéis visível na direção do sistema ótico. Os graus de liberdade

(translação e rotação) foram a�nados para de�nir a distância de trabalho e garantir a focagem

do provete na formação de imagem. Após focagem foi retirada uma imagem da estrutura do

provete. Este foi posteriormente rodado de 180◦ com a face do padrão de speckle na direção da

câmara. O sistema ótico foi seguidamente reajustado. O sistema de iluminação e o tempo de

exposição foram regulados por forma a evitar saturação dos pixéis e garantir o melhor contraste

do padrão de speckle. Os ensaios foram realizados com controlo de deslocamento. Utilizou-se

uma velocidade do travessão superior da máquina de ensaios de 0,5 mm/min. A força foi medida

através de uma célula de carga de 2 kN.
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3.3. Correlação digital de imagem

3.3. Correlação digital de imagem

3.3.1. Princípio

As técnicas de campo baseadas em correlação digital permitem medir os deslocamentos

sobre uma região de interesse, recorrendo à análise matemática da semelhança geométrica de

padrões locais associados ao material. Pode-se atualmente distinguir três algoritmos de CDI. O

primeiro e mais usual usa algoritmos de correlação digital de imagem ditos locais aplicados em

domínios de imagem na vizinhança de um ponto (píxel) de interesse (Sutton et al., 2000b, 2009).

Outras abordagem foram contudo propostas baseadas na transformada de Fourier (Su et al., 2015)

ou algoritmos globais, assentes num desenvolvimento à semelhança do método dos elementos

�nitos (Hild and Roux, 2012; Fedele et al., 2013; Wittevrongel et al., 2016; Wang and Pan, 2016).

Neste trabalho será usada a técnica convencional de CDI-2D (abordagem local). Nesta técnica

um sistema ótico regista uma sequência de imagens da deformação de um padrão associado

à superfície do material. Assume-se que existe conservação do �uxo ótico entre aquisições de

imagem, e que o padrão geométrico segue a deformação do próprio substrato material. À escala

macroscópica, os materiais não possuem por defeito uma textura adequada para a correlação de

imagem, pelo que o padrão de speckle pode ser criado sobre a superfície com técnicas adequadas.

Este padrão deve veri�car na prática requisitos de qualidade como isotropia (i.e., sem orientação

preferencial); uniformidade (i.e., mesmo tamanho de granulado ou aspeto do padrão no interior

de uma janela de correlação); dimensão (i.e., ajuste do tamanho médio do padrão de speckle em

função da dimensão da janela de correlação). Existem várias técnicas de pintura ou marcação

usadas para a geração de um padrão de speckle adequado para a CDI (Palanca et al., 2015). De

entre estas destaca-se o uso de pintura com aerógrafo (Sutton et al., 1999; Lionello et al., 2014;

Lionello and Cristofolini, 2014).

A Figura 3.2 ilustra o princípio de base associado à CDI-2D. Um domínio de correlação,

correspondendo tipicamente a uma matriz quadrada de pixéis na imagem, é de�nida na con�-

guração de referência (antes da aplicação de forças externas) em termos de número de píxeis

por domínio. Como regra prática, a dimensão da janela de correlação deve conter pelo menos

três variações de padrão de spekcle. Por outro lado, cada spekcle deve conter entre três a cinco

píxeis na sua de�nição, para evitar efeitos de aliasing. A escolha de utilizador dos parâmetros de

CDI deve ser feita criteriosamente através de estudos paramétricos de sensibilidade, num balanço

entre resolução e resolução espacial. De notar que esta escolha pode afetar signi�cativamente a

medição do campo de deslocamentos e consequentemente a reconstrução do campo de deforma-

ções (Lecompte et al., 2006; Yaofeng and Pang, 2007; Pan et al., 2008; Triconnet et al., 2009;
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3. Método inverso de identi�cação material

Figura 3.2.: Princípio de base da correlação digital de imagem (Yoneyama, 2016).

Xavier et al., 2012; Crammond et al., 2013; Kibitkin et al., 2017).

Considere-se um sistema de coordenadas ortonormado e direto no plano x − y, S(0,~ı,~)

arbitrariamente escolhido. A expressão cartesiana do vetor posição de um ponto P do espaço

onde se encontra uma partícula do sólido no instante inicial (con�guração inicial) é dada por:

~r = x~ı+ y~ (3.1)

Considere-se que, pela solicitação de forças externas, o sólido ocupa uma nova região no espaço

num determinado instante t. A partícula que inicialmente estava na posição P transformou-se

para uma nova posição no espaço P ′. O seu vetor posicional atual no sistema de coordenadas S

é dado por:

~r ′(t) = x′(t)~ı+ y′(t)~ (3.2)

De�ne-se deslocamento da partícula genérica P , ~u(t), ao vetor com origem em P e extremidade

em P ′. O vetor deslocamento tem a seguinte expressão cartesiana no sistema de coordenadas S:

~u(t) = ux(t)~ı+ uy(t)~ (3.3)

Pela adição de vetores, é possível concluir que os vetores ~r, ~r ′(t) e ~u(t) estão relacionados pela

seguinte expressão:

~r ′(t) = ~r + ~u(t) (3.4)

Em geral são distintos os deslocamentos sofridos pelas diferentes partículas materiais do corpo.

Desta forma, o vetor deslocamento é genericamente uma função do tempo e também uma função
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3.3. Correlação digital de imagem

do ponto P :

~u = ~u(P, t) (3.5)

Esta expressão vetorial é equivalente a três funções reais cujas equações cartesiana são dadas

por:


u = ux(x, y, t)

v = uy(x, y, t)

(3.6)

Nestas equações tomou-se como variável independente o ponto genérico P (ou as suas coordena-

das - (x, y) - num dado sistema de coordenadas S) que a partícula ocupa na con�guração inicial.

Assim, as coordenadas do ponto P ′ no instante t da con�guração atual podem ser obtidas a

partir das seguintes relações:


x′ = x+ ux(x, y, t)

y′ = y + uy(x, y, t)

(3.7)

Este modo de representar o movimento de um meio contínuo é conhecido por descrição material

ou de Lagrange - Joseph Louis Lagrange [1736-1813).

A técnica de CDI permite determinar a solução da Equação (3.7), pela análise de ima-

gens retiradas na con�guração de referência (antes de deformação) e na con�guração atual (após

deformação), através de um algoritmo de correlação matemática que procura minimizar as dife-

renças entre padrões de intensidade de luz de�nidos localmente na vizinhando de um ponto ou

pixel de análise. Uma forma de escrever este coe�ciente de correlação de imagem é (Yoneyama,

2016; Pan et al., 2009a):

C(x, y, x′, y′) =

∑
F (x, y)G(x′, y′)√∑
F (x, y)2

∑
G(x′, y′)2

(3.8)

F (x, y) é a imagem de intensidade de luz na con�guração de referência, e G(x′, y′) é a imagem na

con�guração atual, após deformação. Este coe�ciente de correlação tem uma precisão ao nível

do píxel, eventualmente insu�ciente para o problema de identi�cação de propriedades materiais

em engenharia. É possível contudo melhorar a precisão de medida através de algoritmos ditos de

sub-pixel. Por um lado, é previamente executada uma interpolação sobre as imagens de speckle,

obtendo-se uma descrição contínua da imagem. Essa interpolação é baseadas em funções polino-

miais ou splines, como interpolação bilinear e bicúbica (Sutton et al., 1988; Hubert W. Schreier,
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2000; Cheng et al., 2002; Bornert et al., 2017; Su et al., 2018). Por outro lado, a própria de-

formação do domínio de correlação é considerado no algoritmo de optimização (Wang and Pan,

2015). Assumindo que as janelas de correlação são domínios su�cientemente pequenos, quando

comparados com a região de interesse, é comum assumir que a função de deformação ou mapea-

mento é descrita por uma transformação uniforme, de�nida por uma transformação a�m. Assim

sendo, a transformação que de�ne esse mapeamento pode ser aproximada pelo desenvolvimento

em série de Taylor truncado ao primeiro termo em torno do ponto centróide (x0, y0) (Lu and

Cary, 2000; Pan et al., 2009b,a; Yoneyama, 2016):


x′ = x0 + ∆x+ ux +

∂ux
∂x

∆x+
∂ux
∂y

∆y

y′ = y0 + ∆y + uy +
∂uy
∂x

∆x+
∂uy
∂y

∆y

(3.9)

em que ux e uy representam as componentes dos deslocamentos no centroide do domínio de

correlação, e ∆x = x − x0 e ∆y = y − y0 são as distâncias do centro da janela de correlação

(x0, y0) a um ponto (píxel) (x, y). As seis constantes (dois deslocamentos e quatro derivadas

parciais espaciais dos deslocamentos) de�nidas na Equação (3.9) são determinadas pelo cálculo

da correlação entre domínios antes e após a deformação.

Poderão existir contudo cenários, como por exemplo a presença de concentração de ten-

sões/deformações em sub-regiões de interesse ou carregamentos envolvendo grandes deformações,

para os quais seja necessário considerar uma função de forma de ordem superior. A dimensão de

um domínio de correlação deve ser várias vezes superior do que a ordem do polinómio de Taylor

escolhido para a de�nição da função de forma. Por outro lado, a função de forma deve ser es-

colhida considerando os gradientes de deformação local do problema em estudo. Uma função de

forma quadrática é de�nida considerando uma expansão em série de Taylor truncada ao segundo

termo de ordem superiores (Lu and Cary, 2000; Pan et al., 2009a; Wang and Pan, 2015; Pan

et al., 2009b):


x′ = x0 + ∆x+ ux +

∂ux
∂x

∆x+
∂ux
∂y

∆y +
1

2

∂2ux
∂x2

∆x2 +
1

2

∂2ux
∂y2

∆y2 +
∂2ux
∂x∂y

∆x∆y

y′ = y0 + ∆y + uy +
∂uy
∂x

∆x+
∂uy
∂y

∆y +
1

2

∂2uy
∂x2

∆x2 +
1

2

∂2uy
∂y2

∆y2 +
∂2uy
∂x∂y

∆x∆y

(3.10)

Considerando a parametrização de�nida pela função de forma que descreve o tipo de trans-

formação do domínio de correlação (Equação 3.9 ou 3.10), a expressão do coe�ciente de correlação

(Equação 3.8) pode ser reescrita por:
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C(x, y,u) =

∑
F (x, y)G(x, y,u)√∑
F (x, y)2

∑
G(x, y,u)2

(3.11)

em que u é o vetor que contem os termos do polinómio de Taylor. Para uma função de forma de

primeira orderm, vem: uT = {ux uy ∂ux
∂x

∂ux
∂y

∂uy
∂x

∂uy
∂y }. Estes coe�cientes são determinados com

base num problema de otimização. Os gradientes do coe�ciente de correlação em relação a cada

termo (deslocamentos e derivadas parciais espaciais) devem ser iguais a zero (Yoneyama, 2016):

∇C(u) =
∂C(u)

∂ui

∣∣∣∣
i=1,...,6

=

∑
F ∂G(u)

∂ui

(
∑
F 2
∑
G(u)2)1/2

−
∑
FG(u)

∑
G(u)∂G(u)

∂ui

(
∑
F 2)1/2(

∑
G(u)2)3/2

∣∣∣∣∣
i=1,...,6

= 0

(3.12)

Os métodos de Newton-Raphson ou de Levenberg-Marquardt são frequentemente usados para

resolver o sistema de Equações (3.12). A aplicação do método de Newton-Raphson conduz a

uma solução para este sistema de equações na forma (Lu and Cary, 2000; Yoneyama, 2016):

∇∇C(uk)(uk+1 − uk) = −∇C(uk) (3.13)

em que uk representa os valores do vetor paramétrico dos deslocamentos e seus gradientes na

iteração k, e uk+1 − uk expressa o valor corrigido ou atualizado. Uma estimativa inicial deve

ser assumida para uk. Os termos ∇C(uk) e ∇∇C(uk) representam as matrizes Jacobiana e

Hessiana, expressas, respetivamente por (Lu and Cary, 2000; Yoneyama, 2016):

∇C(uk) =



∂C

∂u1
∂C

∂u2
...
∂C

∂u6


(3.14)

e,

∇∇C(uk) =



∂2C

∂u2
1

∂2C

∂u1∂u2
. . .

∂2C

∂u1∂u6

∂2C

∂u2∂u1

∂2C

∂u2
2

. . .
∂2C

∂u2∂u6

. . . . . .
. . . . . .

∂2C

∂u6∂u1

∂2C

∂u6∂u2
. . .

∂2C

∂u2
6


(3.15)
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3. Método inverso de identi�cação material

Os termos u1, u2, u3, . . . , u6 são os componentes do vetor u, expressos por: u1 = ux, u2 =

uy, u3 = ∂ux/∂x, . . . , u6 = ∂uy/∂uy. Estes valores são atualizados no algoritmo de optimização

até um certo critério ser satisfeito. O método de Newton-Raphson conduz tipicamente a uma

resolução em deslocamento de 0,01 píxeis.

É importante salientar que os termos das derivadas parciais espaciais são usadas na de�ni-

ção da função de forma (Equação 3.9 ou 3.10) apenas para se obter uma melhor estimativa dos

deslocamentos representativos do domínio de correlação. Estas parcelas não devem ser portanto

usadas como estimativa do campo de deformações do domínio de correlação. A reconstrução dos

campos de deformações é obtido posteriormente a partir dos campos de deslocamento usando

um algoritmo adequado. A solução mais expedita passa pelo ajuste de uma função polinomial

de uma certa ordem, a um conjunto �nito de pontos de medida no sentido do método dos míni-

mos quadrados. As componentes das deformações são depois obtidas pelas derivadas analíticas

do polinómio. Assumindo, numa primeira aproximação, de que as deformações são uniformes

numa determinada região local, os deslocamentos podem ser expressos pela superfície de�nida

por (Yoneyama, 2016):


ux = axx+ bxy + cx

uy = ayx+ byy + cy

(3.16)

Desta forma as deformações, assumindo as relações deslocamentos-deformação para pequenas

deformações vem:



εxx =
∂ux
∂x

= ax

εyy =
∂uy
∂y

= by

γxy =
∂uy
∂x

+
∂ux
∂y

= ay + bx

(3.17)

Este procedimento pode ser repetido para todos os pontos de medida para a reconstrução de um

campo de deformações.

3.3.2. Estudo paramétrico

Os parâmetros de con�guração para o processamento de imagem pela técnica de CDI devem

ser criteriosamente selecionados. Eles representam parâmetros fundamentais, pois contribuem

para a resolução espacial (∆u) e a resolução (σu) associada às medições pela CDI. Portanto,

estes devem ser escolhidos considerando a aplicação em estudo (níveis e gradientes de deformação

expectáveis), num compromisso entre erros de correlação (tipicamente obtidos para janelas de
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3.3. Correlação digital de imagem

Tabela 3.1.: Parâmetros de con�guração no processamento da CDI usados no estudo de sensibi-
lidade.

janela de correlação

Dimensão da domínio de correlação: {11, 21, 31, 36, 41, 51, 61}

Sobreposição do domínio de correlação: {9, 10, 14, 19, 24, 29, 31}

Funções de forma: {A�m (Eq. 3.9), quadrática (Eq. 3.10)}

Paramêtros para a derivação das deformações

Janela de deformação: {3, 6, 7, 11, 15, 19, 21}

Polinímio 2D ?: {Bilinear (Q4), Biquadratic (Q8)}
? O campo de deformações é reconstruido a partir do campo de desloca-
mentos por técnicas numéricas de regressão locais.

correlação menores � ainda assim com dimensão su�ciente para integrar três a cinco variações

de contraste do padrão de speckle) e erros de interpolação (geralmente obtidos para domínios

de correlação grandes quando comparados com o tamanho médio do padrão de speckle). O

primeiro parâmetro global a ser de�nido é a dimensão do domínio de correlação (fs). Este de�ne

a janela de correlação sobre a qual o algoritmo de correspondência opera entre pares de imagens,

registadas antes e depois da aplicação de uma deformação. O limite inferior de píxeis é restrito

pelos efeitos de aliasing. Na prática este é portanto uma função do tamanho do padrão de

speckle das imagens. Uma regra prática é a consideração de três a cinco variações isotrópicas

e contrastadas do padrão de speckle por janela de correlação. O limite superior de píxeis é

geralmente dependente do problema, levando em conta os gradientes de deformação esperados

na região de interesse, num balanço entre resolução espacial e resolução. Como diretriz, domínios

de correlação maiores melhoram a resolução, mas diminuem a resolução espacial. Isso signi�ca

que, num ensaio mecânico convencional de compressão, por exemplo, supostamente regido por um

estado de tensão uniforme e uniaxial na região central da amostra (Princípio de Saint-Venant),

domínios de correlação maiores podem ser escolhidos no sentido de aumentar ou melhorar a

certitude de medida.

Parâmetros como a distância entre centroides das janelas de correlação que de�ne o grau

de sobreposição entre janelas adjacentes e portanto número de pontos de medida na extensão

da região de interesse (fp) (unidades: pixels), a janela de deformação εw (número de pontos

de medida usado para a reconstrução do campo de deformações por derivação numérica de um

modelo polinominial ajustado, no sentido do método dos mínimos quadrados, às medidas de

deslocamento), de�nirão a resolução espacial de deformação (∆ε) bem como a janela virtual de

deformação (VSG, do inglês virtual strain guage), respectivamente, de acordo com as seguintes
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3. Método inverso de identi�cação material

Figura 3.3.: Estudo de convergência para a deformação axial εxx em função do VSG, para várias
combinações de parâmetros de con�guração do processamento de CDI.

Figura 3.4.: Estudo de convergência da deformação axial εxx em função do VSG, em funções da
ordem das funções de forma: a�m (a�ne) e quadrática (quadratic).

relações (Lava et al., 2013): ∆ε = (εw− 1)fp + fs e VSG = (εw− 1)fp + 1 (unidades: píxel). Por

conveniência, estes parâmetros podem ser convertidos em unidades físicas no espaço de objeto

(unidades: mm), pela multiplicação simples do fator de conversão do sistema ótico.

No sentido de escolher este parâmetros, realizou-se um estudo paramétrico recorrendo ao

programa de CDI MatchID (MatchID, 2017). O modulo do estudo paramétrico permitiu abordar

a análise dos parâmetros de CDI de forma quantitativa. O estudo paramétrico foi realizado

40



3.3. Correlação digital de imagem

Figura 3.5.: Estudo de convergência da deformação axial εxx em função do VSG, em função da
ordem dos polinómios 2D usados na regressão pelo métodos dos mínimos quadrados.

considerando os parâmetros de ajuste sumariados na Tabela 3.1. Para cada tipo de parâmetro,

foi ajustado um intervalo prático e realista. O conjunto de combinações diferentes varrem um

leque vasto de escolhas permitindo ao utilizador uma de�nição quantitativa e justi�cada da

convergência dos parametros de correlação a usar numa determinada aplicação pela técnica de

CDI.

A Figura 3.3 mostra os resultados obtidos a partir do estudo paramétrico para os ensaios

de compressão nos provetes transversais. Como se pode constatar, a escolha de parâmetros

de CDI que conduzem à de�nição de um VSG maior tende, como seria esperado à escala de

observação, a suavizar os campos de deformações ao longo da heterogeneidade do material,

como ilustrado para a componente εxx. A heterogeneidade do material é contudo bem visível

no campo de deformações, evidenciando o gradiente de deformação numa relação clara entre

estrutura-propriedades.

A Figura 3.4 representa em maior detalhe a comparação entre as funções de forma a�m

(a�ne) e quadrática (quadratic) entre os parâmetros de análise do estudo de sensibilidade. O

que se pode concluir é que a ordem da função de forma não tem uma in�uência signi�cativa

nestes resultados. A transformação quadrática apresenta ainda maior dispersão de valores para

VSG relativamente pequenos. Este resultado sugere a utilização de uma função de forma a�m

para a análise consequente de resultados.

A Figura 3.5 compara a escolha da ordem dos polinómios 2D usados na regressão pelo

métodos dos mínimos quadrados para a reconstrução do campo de deformações a partir do campo

de deslocamentos (Equações. 3.16 e 3.17). O estudo compara polinómios de quarta (a�m/Q4) e

oitava ordem (quadrática/Q8), para uma transformação (função de forma) a�m. Como se pode

constatar a convergência é equivalente para ambos os tipos de parâmetro, sendo naturalmente

o VSG do aproximação Q8 superior em relação à Q4, pelo que o sinal se encontra deslocado

41



3. Método inverso de identi�cação material

Figura 3.6.: Estudo de convergência da deformação axial εxx em função da resolução da técnica
de CDI .

Tabela 3.2.: Convergência dos parâmetros de processamento da CDI para o ensaio de compressão
em provetes radial-tangencial à escala meso.

CDI:

Critério de correlação ZNSSD

Ordem da interpolação Spline bicúbica

Ordem da tranformação A�m

Janela de correlação 36

Passo da janela de correlação 10

Deformações:

janela de deformação 6

Interpolação Q4

Cálculo da deformção Green-Lagrange

para a direita do grá�co. Este resultado sugere a utilização de uma aproximação local usando

polinómios de quarta ordem.

A Figura 3.6 representa a variação do sinal, pela deformação axial num ponto em análise,

em função da resolução da técnica de CDI. O que se pode concluir é que existe uma convergência

para um valor de aproximadamente 4,7× 10−3 para valores de resolução na ordem de 1× 10−4.

Destas análises é contudo possível concluir que existe tipicamente uma convergência de

valor de deformação. Desse ponto de vista é assim possível de�nir um conjunto de parâmetros de

correlação otimizados para a aplicação e análise em estudo. Os parâmetros escolhidos resultantes

da convergência deste estudo paramétrico estão sumariados na Tabela 3.2. Estes parâmetros

foram usados para o processamento dos ensaios de compressão realizados.
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(a) (b)

(c)

Figura 3.7.: (a) exemplo da estrutura celular da madeira no plano RT; (b) criação de sub-
regiões de transição entre lenhos; (c) malha de elementos �nitos.

3.4. Modelo de elementos �nitos heterogéneo da madeira à

escala meso

3.4.1. Modelo de elementos �nitos

A Figura 3.7a ilustra a região de interesse da estrutura celular da madeira no plano RT para

o provete em estudo. Como se pode veri�car a esta escala o material é heterogéneo apresentando

uma sequência de lenhos inicial e �nal. A partir desta imagem foram criadas regiões retangulares

a limitar as regiões ou transições entre os lenhos como ilustrado na Figura 3.7b, de acordo com

o código apresentado no Apêndice A. Finalmente, foi criada uma malha de nós e elementos

�nitos em cada sub-região usando uma mapeamento regular. A malha tipicamente obtida neste

processo está representada na Figura 3.7c.

Associada a cada região do modelo de elementos �nitos foram atribuídas propriedades

elásticas de cada tipo de tecido inicial e �nal. Estas propriedades foram retiradas da literatura

(Nairn, 2007) e estão resumidas na Tabela 3.3.
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Tabela 3.3.: Propriedades de material dos lenhos (Nairn, 2007)

Propriedade Macro Lenho Inicial Lenho Final
ET (MPa) 620 152 1215
ER (MPa) 960 566 1752
EL (MPa) 14 500 10 400 20 700
GRT (MPa) 80 50 215
νTR 0,35 0,30 0,425
νTL 0,033 0,033 0,033
νRL 0,041 0,041 0,041
Fração - 0,60 0,40

(a) (b)

Figura 3.8.: Condições de fronteira reais obtidas por interpolação dos deslocamentos medidos
por CDI:(a) componente ux; (b) componente uy.

O modelo teórico apresenta condições de fronteira ideais para as quais são prescritos deslo-

camentos simulando o ensaio de compressão correspondendo a: (i) numa das faces do provete as

componentes do deslocamento são nulas, simulando um encastramento, (ii) na outra face é pres-

crito um determinado deslocamento axial de compressão. Contudo, estas condições de fronteira

não se veri�cam experimentalmente, como se pode constatar facilmente pelo campo de deslo-

camentos obtido pela CDI. Pelo que, é proposto neste trabalho, a prescrição de deslocamentos

nos nós do modelo de elementos �nitos obtidos diretamente pela interpolação dos deslocamentos

experimentais ao longo das linhas fronteiras do provete com as amarras. A Figura 3.8 ilustra,

para um exemplo e para o fronteira à esquerda da região, as condições de fronteira prescritas

no modelo e obtidas por interpolação polinomial através dos dados experimentais de CDI. Uma

análise paramétrica permitiu de�nir uma ordem do polinómmio igual a 9, para o ajuste de acordo

com o método dos mínimos quadrados.
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Figura 3.9.: Elemento �nito de quatro nós.

3.4.2. Formulação do elemento isoparamétrico

O modelo de elementos �nitos linear elástico usado na metodologia proposta foi escrito em

código Matlabr, como se apresenta no Apêndice A. Este código foi previamente validado com um

exemplo de ensaio de tração, comparando os resultados com os obtidos pelo programa ANSYSr.

A seguir revê-se a formulação do elemento isoparamétrico de quatro nós (Q4) implementado

neste código de elementos �nitos.

Considere-se o elemento �nito quadrilátero de quatro nós apresentado na Figura 3.9. As coor-

denadas cartesianas dos nós de um modelo são representadas pelo par posicional: (xi, yi) (i =

1, . . . , 4). Este elemento possui dois graus de liberdade por nó, correspondente às componentes

dos deslocamentos segundo x e y: {ui, vi}, perfazendo um total oito graus de liberdade. O ele-

mento �nito pode ser de�nido em coordenadas naturais (ξ, η) (Figura 3.9), considerando-se a

seguinte interpolação para as componentes do campo de deslocamento:

u(ξ, η) = α1 + α2ξ + α3η + α4ξη

v(ξ, η) = α5 + α6ξ + α7η + α8ξη
(3.18)

Esta expressão satisfaz as condições de compatibilidade entre elementos �nitos e de�ne uma

distribuição linear para as componentes u e v ao longo de cada lado do elemento, garantindo a

continuidade do campo de deslocamentos entre elementos. Em forma matricial, a componente

horizontal (x) do deslocamento (u) vem:

u(ξ, η) ≡
[
1 ξ η ξη

]


α1

α2

α3

α4


= [P (ξ, η)]{α} (3.19)
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O campo de deslocamentos (u) deve igualar os deslocamentos nodais ({ux}(e)) nas coordenadas

nodais (ξi, ηi):

{ux}(e) =



u1

u2

u3

u4


=


1 ξ1 η1 ξ1η1

1 ξ2 η2 ξ2η2

1 ξ3 η3 ξ3η3

1 ξ4 η4 ξ4η4





α1

α2

α3

α4


= [C]{α} ⇔ {α} = [C]−1{ux}(e) (3.20)

com:

(ξ1, η1) = (−1,−1); (ξ2, η2) = (1,−1); (ξ3, η3) = (1, 1); (ξ4, η4) = (−1, 1) (3.21)

resultando, por �m:

u(ξ, η) = [P (ξ, η)][C]−1{u}(e) = [N(ξ, η)]{ux}(e) (3.22)

De forma equivalente pela componente y do deslocamento obtém-se:

v(ξ, η) = [N(ξ, η)]{uy}(e) (3.23)

O campo de deslocamentos no interior do elemento �nito é assim de�nido:

u(ξ, η) =

u(ξ, η)

v(ξ, η)

 =

N1 0 N2 0 N3 0 N4 0

0 N1 0 N2 0 N3 0 N4





u1

v1

u2

v2

u3

v3

u4

v4


= Nu(e) ≡ [N(ξ, η)]{u}(e)

(3.24)

As derivadas parciais das funções de forma em relação a ξ e η são dadas por:
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∂N1

∂ξ
=

1

4
(η − 1)

∂N1

∂η
=

1

4
(ξ − 1)

∂N2

∂ξ
= −1

4
(η − 1)

∂N2

∂η
= −1

4
(ξ + 1)

∂N3

∂ξ
=

1

4
(η + 1)

∂N3

∂η
=

1

4
(ξ + 1)

∂N4

∂ξ
= −1

4
(η + 1)

∂N4

∂η
= −1

4
(ξ − 1)

(3.25)

O campo das deformações por de�nição é dado por,

{ε(x, y)} = ∇{u(x, y)} = ∇[N(x, y)]{u}(e) = [B(x, y)]{u}(e) (3.26)

em que,

[B(x, y)] =



∂N1(x, y)

∂x
0 . . .

∂N4(x, y)

∂x
0

0
∂N1(x, y)

∂y
. . . 0

∂N4(x, y)

∂y

∂N1(x, y)

∂y

∂N1(x, y)

∂x
. . .

∂N4(x, y)

∂y

∂N4(x, y)

∂x


O campo de tensões é dado, de acordo com a lei constitutiva de Hooke por

{σ(x, y)} = [D]{ε} = [D][B(x, y)]{u}(e) (3.27)

em que a matriz de rigidez [D] para um material ortotrópico em estado plano de tensão vem,

[D] =


1

E1
−ν12

E1
0

−ν21

E2

1

E2
0

0 0
1

G12

 (3.28)

As derivadas parciais das funções de forma em relação às coordenadas cartesianas x e y:

[
∂N

∂(x, y)

]
7→ [B(x, y)] (3.29)

são necessárias para o cálculo dos campos de deformação e de tensão:
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{ε(x, y)} = [B(x, y)]{u}(e)

{σ(x, y)} = [D][B(x, y)]{u}(e)
(3.30)

Como as funções de forma são tipicamente expressas em relação a coordenadas naturais ξ e η (e

não diretamente em relação a x e y):

[
∂N

∂(ξ, η)

]
(3.31)

a determinação de derivadas parciais cartesianas não é uma tarefa trivial. A formulação iso-

paramétrica, contudo, conduz a uma solução elegante para este problema envolvendo a matriz

jacobiana da transformação. Recorrendo à formulação isoparamétrica do elemento �nito Q4, as

coordenadas dum ponto genérico P (x, y), no interior do domínio do elemento �nito, podem ser

obtidas por interpolação de acordo com:


x = N1x1 + . . .+N4x4 =

4∑
i=1

Ni(ξ, η)xi

y = N1y1 + . . .+N4y4 =

4∑
i=1

Ni(ξ, η)yi

(3.32)

em que : Ni = (1 + ξiξ)(1 + ηiη)/4.

As mesmas funções de forma são usadas para interpolar o vetor deslocamento no ponto P (x, y)

no interior do domínio de�nido no espaço Euclidiano pelo elemento �nito:


u =

4∑
i=1

Ni(ξ, η)ui

v =
4∑
i=1

Ni(ξ, η)vi

(3.33)

Considere as derivadas parciais em ξ e η das coordenadas cartesianas x e y a partir das expressões

das coordenadas dadas na formulação isoparamétrica do elemento �nito Q4:

∂x

∂ξ
=

4∑
i=1

∂Ni(ξ, η)

∂ξ
xi

∂x

∂η
=

4∑
i=1

∂Ni(ξ, η)

∂η
xi

∂y

∂ξ
=

4∑
i=1

∂Ni(ξ, η)

∂ξ
yi

∂y

∂η
=

4∑
i=1

∂Ni(ξ, η)

∂η
yi

(3.34)

em forma matricial,
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[J ]T =

[
∂(x, y)

∂(ξ, η)

]T
=


∂x

∂ξ

∂x

∂η

∂y

∂ξ

∂y

∂η


T

=


∂x

∂ξ

∂y

∂ξ

∂x

∂η

∂y

∂η

 =


4∑
i=1

∂Ni

∂ξ
xi

4∑
i=1

∂Ni

∂ξ
yi

4∑
i=1

∂Ni

∂η
xi

4∑
i=1

∂Ni

∂η
yi

 (3.35)

As derivadas parciais das funções de forma em coordenadas globais e locais estão relacionadas

pela regra de derivação em cadeia (de acordo com a quadratura de Gauss avaliada em certos

pontos (ξi, ηj)),

[
∂(N1, . . . , N4)

∂(x, y)

]
4×2

=

[
∂(N1, . . . , N4)

∂(ξ, η)

]
4×2

[
∂(ξ, η)

∂(x, y)

]
2×2

(3.36)

[
∂(N1, . . . , N4)

∂(x, y)

]
4×2

=

[
∂(N1, . . . , N4)

∂(ξ, η)

]
4×2

[
∂(ξ, η)

∂(x, y)

]
2×2

(3.37)

Desenvolvendo algebricamente,


∂N1

∂x

∂N1

∂y
...

...
∂N4

∂x

∂N4

∂y

 =


∂N1

∂ξ

∂N1

∂η
...

...
∂N4

∂ξ

∂N4

∂η



∂ξ

∂x

∂ξ

∂y

∂η

∂x

∂η

∂y

 (3.38)

e transpondo o resultado,

[
∂(N1, . . . , N4)

∂(x, y)

]T
2×4

=

[
∂(ξ, η)

∂(x, y)

]T
2×2

[
∂(N1, . . . , N4)

∂(ξ, η)

]T
2×4

(3.39)

vem �nalmente,


∂N1

∂x
. . .

∂N4

∂x

∂N1

∂y
. . .

∂N4

∂y

 =


∂ξ

∂x

∂ξ

∂y

∂η

∂x

∂η

∂y



∂N1

∂ξ
. . .

∂N4

∂ξ

∂N1

∂η
. . .

∂N4

∂η

 (3.40)

[J ]T =

[
∂(x, y)

∂(ξ, η)

]T
=


∂x

∂ξ

∂x

∂η

∂y

∂ξ

∂y

∂η


T

=


∂x

∂ξ

∂y

∂ξ

∂x

∂η

∂y

∂η

 =


4∑
i=1

∂Ni

∂ξ
xi

4∑
i=1

∂Ni

∂ξ
yi

4∑
i=1

∂Ni

∂η
xi

4∑
i=1

∂Ni

∂η
yi

 (3.41)

de forma compacta,
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[
∂N

∂(x, y)

]
2×4

= ([J ]−1)T
[
∂N

∂(ξ, η)

]
2×4

(3.42)

[
∂N

∂(x, y)

]
2×4

=

[
∂(x, y)

∂(ξ, η)

]−T
2×2

[
∂N

∂(ξ, η)

]
2×4

∂N1

∂x

∂N2

∂x

∂N3

∂x

∂N4

∂x
∂N1

∂y

∂N2

∂y

∂N3

∂y

∂N4

∂y

 =

[
∂(x, y)

∂(ξ, η)

]−T 
∂N1

∂ξ

∂N2

∂ξ

∂N3

∂ξ

∂N4

∂ξ
∂N1

∂η

∂N2

∂η

∂N3

∂η

∂N4

∂η


(3.43)

e,

[
∂(x, y)

∂(ξ, η)

]T
(ξi,ηj),2×2

=


∂N1

∂ξ

∂N2

∂ξ
. . .

∂N4

∂ξ

∂N1

∂η

∂N2

∂η
. . .

∂N4

∂η


(ξi,ηj),2×4


x1 y1

x2 y2

x3 y3

x4 y4


4×2

(3.44)

O determinante do Jacobiano pode ser explicitamente expressso pela seguinte forma:

|J | = 1

8

[
x1 x2 x3 x4

]


0 1− η −ξ + η −1 + ξ

−1 + η 0 1 + ξ −ξ − η

ξ − η −1− ξ 0 1 + η

1− ξ ξ + η −1− η 0





y1

y2

y3

y4


(3.45)

A matriz de rigidez do elemento �nito quadrangular de quatro nós é de�nida por:

[k](e) =

∫∫
Ω(e)

F (x, y)dΩ(e) , F (x, y) = h[B(x, y)]T [D][B(x, y)] (3.46)

Para o cálculo do integral recurer-se-à ao método numérico da quadratura de Gauss-Legendre.

Considerando,

dΩ(e) ≡ dxdy = |J |dξdη e F (ξ, η) = h[B(ξ, η)]T [D][B(ξ, η)]|J | (3.47)

resulta,

[k](e) =

∫ 1

−1

∫ 1

−1
F (ξ, η)dξdη =

n1∑
i=1

n2∑
j=1

h([B(ξ, η)]T [D][B(ξ, η)]|J |)(ξi,ηj)wiwj (3.48)

O número de pontos de integração, uma vez que os elementos da matriz [B] são apenas funções

50



3.5. Identi�cação inversa pelo método dos elementos �nitos iterativo

lineares em ξ e η, é neste caso: n1 = n2 = 2. Desta forma, as matrizes do elemento serão

integradas segunda uma quadratura de Gauss 2× 2 com os seguintes pontos e pesos:

ξ1 = − 1√
3
, ξ2 =

1√
3
, η1 = − 1√

3
, η2 =

1√
3
, w1 = w2 = 1 (3.49)

3.5. Identi�cação inversa pelo método dos elementos �nitos

iterativo

O problema de identi�cação das propriedades elásticas dos lenhos inicial e �nal à escala

dos anéis de crescimento é descrito como uma solução iterativa do problema direto associado

ao método dos elementos �nitos. Por outras palavras, o modelo de elementos �nitos do ensaio

de compressão é atualizado, em relação às propriedades elásticas dos tecidos, minimizando a

resposta numérica em relação às observações experimentais.

Para esse efeito foi considerada uma função objetivo descrita em relação aos campos de

deslocamentos numérico e experimental assim de�nida (Molimard et al., 2005; Lecompte et al.,

2007; Pereira et al., 2018):

F.O. =

n∑
i=1

1

n

( iuDIC
x − iuMEF

x
iumax
x

)2

+

(
iuDIC
y − iuMEF

y

iumax
y

)2
 (3.50)

com,

umax
α = max([uDIC

α , uMEF
α ]) ; (α = x, y) (3.51)

Partindo de uma estimativa inicial para as variáveis de projeto, por exemplo, referentes às

propriedades elásticas sumariadas na Tabela 3.3, o método dos elementos �nitos iterativo consiste

no problema de otimização que corresponde a determinar o conjunto de propriedades elásticas que

minimiza a diferença entre o comportamento mecânico do modelo e as medições experimentais

obtidas pela CDI. Neste caso, usou-se o algoritmo de�nido pela função fminsearchbnd do matlabr

(Lagarias et al., 1998). O código implementado está descrito no Apêndice B. Esta função tem a

particularidade de se poder de�nir variáveis de projeto com valores limites, superiores e inferiores,

con�nando desta forma o problema de otimização com constrangimentos.
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3. Método inverso de identi�cação material

3.6. Conclusão

Neste capítulo foi descrita a metodologia proposta neste trabalho para a identi�cação das

propriedades elásticas dos tecidos de lenho inicial e �nal à escala dos anéis de crescimento,

recorrendo ao método dos elementos �nitos iterativo. Os princípios de base quer da CDI quer

do método dos elementos �nitos foram revistos. Além disso foi proposto um estudo paramétrico

detalhado para a escolha integrada dos parâmetros relevantes na análise por CDI.
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4.1. Campos de deslocamento

A Figura 4.1 representa a curva força em função do tempo obtida no ensaio de compressão

do provete no plano RT. Como se pode observar existe um troço linear seguido de um comporta-

mento não-linear devido tipicamente ao esmagamento do tecido celular. Usou-se para a análise

seguinte de identi�cação pelo método inverso baseado nos elementos �nitos um estágio no limite

linear elástico correspondente a um valor de força de 370 N.

A Figura 4.2(a) ilustra as componentes do campo de deslocamentos ux(x, y) e uy(x, y)

obtido para o ensaio de compressão analisado para a força de 370 N. Na simulação numérica de

ensaios mecânicos são frequentemente usados modelos simples. A simpli�cação é nomeadamente

aplicada quer ao nível da de�nição de um sólido homogéneo equivalente à escala de observação,

quer ao nível das condições de fronteiras impostas no modelo, para de�nição dos deslocamentos ou

vetores tensão prescritos. Estas simpli�cações podem contudo conduzir a desvios signi�cativos

em relação às observações experimentais, nomeadamente na simulação numérica de materiais

biológicos como é o caso da madeira. A Figura 4.2(b) ilustra o campo de deslocamentos do

modelo de elementos �nitos considerando ambas as simpli�cações de material sólido linear elástico

e homogéneo, bem como condições de fronteira com deslocamentos prescritos ideais (relativas

ao modelo mecânico de um ensaio de compressão); que pode ser comparado com o campo de

deslocamentos medido experimentalmente pela técnica de CDI. Como se pode veri�car estas

simpli�cações conduzem a diferenças signi�cativas da resposta mecânica do material.

Comece-se por considerar a de�nição de um modelo de elementos �nitos heterogéneo como

o descrito na secção 3.4, mantendo conduto a prescrição de deslocamentos ideais como condi-

ções de fronteira. A comparação da resposta mecânica na forma de campo de deslocamentos

obtida pela simulação do modelo é comparada com os resultados observados experimentalmente

na Figura 4.2(c). Como se pode veri�car, existe eventualmente uma melhoria sobretudo visí-

vel na componente do deslocamento vertical uy(x.y), com a diferenciação dos lenhos inicial e

�nal, à escala de provete. Contudo a previsão do modelo de elementos �nitos é ainda insu�ci-
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Figura 4.1.: Curva força-tempo obtida no ensaio de compressão do provete RT.

ente e apresenta desvios signi�cativos em relação ao observado na prática durante o ensaio de

compressão.

Estes resultados salientam a importância de uma nova abordagem na computação numé-

rica, pelo enriquecimento de um modelo de elementos �nitos com a incorporação de informação

experimental. Desse ponto de vista, a utilização de técnicas óticas de medição cinemática de

campo representam uma vantagem, nomeadamente pela consideração de condições de fronteira

realistas baseada no trabalho experimental. A Figura 4.2(d) mostra a comparação �nal entre os

campos de deslocamentos simulados e experimentais, para o modelo de elementos �nitos hete-

rogéneo e com condições de fronteira extrapoladas de medições obtidas a partir da técnica de

correlação digital de imagem. Este modelo foi obtido considerando propriedades elásticas dos

tecidos de lenho inicial e �nal de acordo com valores de referência (ver Tabela 3.3). Como se

pode concluir a previsão do modelo aproxima-se das medições experimentais. Desta forma, este

modelo é considerado como ponto de partida para o problema de identi�cação das propriedades

materiais usando a técnica do método dos elementos �nitos iterativo.
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Figura 4.2.: Comparação do campo de deslocamentos experimental versus modelo de elementos
�nitos: (a) campo de deslocamentos experimental (ux(x, y), uy(x, y)); (b) modelo
homogéneo e condições de fronteira ideais; (c) modelo heterogéneo e condições de
fronteira ideais (d) modelo heterogéneo e condições de fronteira reais.
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4. Resultados e discussão

Figura 4.3.: Variação dos parâmetros constitutivos da madeira de lenho inicial em função do
número de iterações de acordo com o método dos elementos �nitos iterativo: (a)
Q11; (b) Q12; (c) Q22; (d) Q66.
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4.2. Convergência das propriedades elásticas dos técidos de lenho �nal e inicial

Figura 4.4.: Variação dos parâmetros constitutivos da madeira de lenho �nal em função do nú-
mero de iterações de acordo com o método dos elementos �nitos iterativo: (a) Q11;
(b) Q12; (c) Q22; (d) Q66.
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Figura 4.5.: Variação da função objetivo em função do número de iterações de acordo com o
método dos elementos �nitos iterativo.

4.2. Convergência das propriedades elásticas dos técidos de lenho

�nal e inicial

As Figuras 4.3 e 4.4 apresentam a evolução dos parâmetros elásticos de rigidez (Qij)

obtidos pelo algoritmo inverso baseado no métodos dos elementos �nitos em função do número de

iterações para o lenho inicial e �nal respetivamente. Nesta fase, foram testadas seis análises: RB5,

RB10, RB20, RB60, RB20d10, RB20u10, com a �nalidade de testar a robustez do algoritmo de

identi�cação material proposto. Destas, as primeiras quatro permitiram analisar a convergência

dos parâmetros de rigidez em função da variação do domínio de pesquisa na função fminsearchbnd

do matlabr (Lagarias et al., 1998). Como estimativa inicial para estas análises consideraram-se

os valores de referência reportados na Tabela 3.3 do Capítulo 3, assumindo variações de 5%,

10%, 20% e 60%. As últimas duas análises permitiram testar a convergência do método inverso

variando a estimativa inicial dos parâmetros em dez por centro em relação a valores de referência

(Tabela 3.3). A evolução da função objetivo para cada uma das análises testadas pode ser

observada na Figura 4.5 em função do número de iterações. Como se pode veri�car existe uma

diminuição sistemática do valor da função objetivo. Como se pode veri�car pelos resultados

obtidos, ocorre sistematicamente a convergência dos parâmetros de rigidez, quer para o lenho

inicial quer para o lenho �nal. Contudo, os valores de convergência tipicamente dependem da

58



4.2. Convergência das propriedades elásticas dos técidos de lenho �nal e inicial

estimativa inicial, veri�cando, desta forma uma dispersão dos mesmos.

Os valores de convergência obtidos para as constantes de rigidez (Qij) estão sumariados na

Tabela 4.1. Destes, foram obtidos os valores médios e coe�cientes de variação. Veri�ca-se uma

maior dispersão de valores para o lenho inicial. Os valores médios de rigidez foram convertidos

em constantes de engenharia (ER, ET , νRT , GRT ) para cada tecido de lenho inicial e lenho �nal,

como resumido na Tabela 4.2. Estes valores em média são da mesma ordem de grandeza de

valores de referência propostos por Nairn (2007) para a espécie de madeira de abeto (Douglas

�r). Para interpretar a relação entre módulos de elasticidade radial e tangencial entre lenhos

inicial e �nal foram analisadas ainda relações baseadas em mecânica de tecidos celulares (Nairn,

2007; Gibson and Ashby, 1997), de acordo com as seguintes expressões:

ELF
R = ELI

R

(
ρLF

ρLI

)1.62

(4.1)

ELF
T = ELI

T

(
ρLF

ρLI

)2

(4.2)

Tabela 4.1.: Propriedades de rigidez dos lenhos inicial e �nal, no plano radial-tangencial, deter-
minadas pelo algoritmo de identi�cação inversa baseado no método dos elementos
�nitos iterativo.

EW LW
Q11 Q12 Q22 Q66 Q11 Q12 Q22 Q66

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
RB5 809 268 217 48 2487 1057 1561 226
RB10 766 281 206 45 2606 1108 1479 237
RB20 681 306 183 40 2843 1208 1314 258
RB60 368 339 238 54 2939 1239 1404 255
RB20d10 559 227 150 36 2383 901 1102 232
RB20u10 838 415 225 44 2795 1543 1545 284
médio 670 306 203 44 2676 1176 1401 249
desvio padrão 163 60 29 5 199 198 158 20
c.v.(a) (%) 24.4 19.5 14.3 12.4 7.4 16.8 11.3 7.9
(a) c.v. = coe�ciente de variação

Assumindo valores de massa volúmica para os lenhos �nal e inicial de 80.56 g cm−3 e 22.15

g cm−3, respetivamente, para a madeira de P. pinaster medidas por micro-densitometria de raio-

X por (Pereira, 2013; Pereira et al., 2014), obtêm-se destas relações uma boa aproximação das

propriedades medidas: (i) para ELI
R = 209 MPa, a Eq. (4.1) prevê ummódulo de ELF

R = 1694 MPa

(comparativamente ao valor de 1688 MPa determinado pelo método inverso, Tabela 4.1); (ii) para

ELI
T = 63 MPa, a Eq. (4.2) prevê um módulo de ELF

T = 838 MPa (comparativamente ao valor
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Tabela 4.2.: Constantes elásticas dos lenhos inicial e �nal, no plano radial-tangencial, determina-
das pelo algoritmo de identi�cação inversa baseado no método dos elementos �nitos
iterativo.

Propriedade Lenho Inicial Lenho Final
ER (MPa) 209 1688
ET (MPa) 63 884
νRT 1,507 0,840
GRT (MPa) 44 249

de 884 MPa determinado pelo método inverso, Tabela 4.1).
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Para uma e�ciente transformação e utilização da madeira torna-se relevante parametrizar

a variabilidade espacial das suas propriedades mecânicas. Esta variabilidade traduz-se numa

heterogeneidade de propriedades físicas e mecânicas a diferentes escalas de observação. Destaca-

se neste trabalho a estrutura do tecido de lenho ao nível dos anéis de crescimento, na formação

diferencial de agregados de células, ditos de lenho inicial e lenho �nal, com diferenças funcionais

ao longo do crescimento sazonal da árvore da espécie de Pinus pinaster Ait.

A abordagem clássica em mecânica experimental baseada em medições pontuais e modelos

mecânicos com campos de deformação e de tensão homogéneos ou lineares não é adequada

para a correta caraterização de gradientes espaciais de propriedades mecânicas. Como solução,

foi estudada neste trabalho uma abordagem inversa baseada no método dos elementos �nitos

iterativo. Este método foi testado num ensaio de compressão radial em amostra de pequena

dimensão. Foi desenvolvido um código de elementos �nitos com de�nição de geometria real

e condições de fronteiras prescitas por extrapolação dos deslocamentos medidos pela técnica de

correlação digital de imagem na fronteira de contacto do provete. A resposta numérica do modelo

de elementos �nitos foi comparada com a resposta experimental obtida por correlação digital

de imagem, assumindo-se que as suas diferenças são apenas função das propriedades elásticas

prescritas para os dois tipos de lenho do material em estudo. A solução do problema inverso

de identi�cação passou por uma análise de otimização dos parâmetros elásticos dos tecidos pela

minimização da resposta numérico-experimental escrita com base no campo de deslocamentos.

A metodologia de identi�cação inversa permitiu determinar os parâmetros elásticos para

os tecidos de lenho �nal e inicial: quatros constantes de rigidez por tipo de lenho, num total de

oito propriedades elásticas ortotrópicas. Globalmente, os valores obtidos usando a metodologia

proposta são da mesma ordem de grandeza quando comparados com valores de referência repor-

tados na literatura. Além disso, o rácio obtidos a partir dos módulos de elasticidade radial dos

lenhos inicial e �nal, bem como o rácio dos módulos de elasticidade tangencial dos lenhos inicial

e �nal, são previstos com boa aproximação quando estimados a partir de equações baseadas em

modelos celulares.
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Veri�cou-se, contudo, que no método de optimização usado a convergência de valores é sen-

sível aos parâmetros iniciais de estimativa das propriedades elásticas escolhidas para inicializar o

método iterativo. Algoritmos mais robustos devem ser testados em trabalhos de desenvolvimento

futuros. Estes algoritmos podem ser testados numa primeira fase recorrendo a dados simulados

numericamente. Por outro lado, devem-se testar novas funções objetivo escritas não só em termos

do campo de deslocamentos, mas também em função do campo de deformações.

Além disso, novos ensaios devem ser propostos com uma melhor distribuição das compo-

nentes cartesianas do tensor das deformações em toda a região de interesse do provete para uma

melhor identi�cabilidade material. Nomeadamente, a proposta de um ensaio que permita uma

deformação equiparável dos tecidos de lenho inicial e �nal com vista à sua correta identi�cação.
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A. Código de elementos �nitos

1 %% Input
2

3 clear; clc; close all
4 global contNOS nodeCoordinates elementNodes
5 d2f = struct; script = struct;
6

7 % USER ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
8 % Xavier:
9 caminho = 'X:\work\FEMu\Meso3\Exp\A00\';

10 projeto = 'A00_10'; nomedoc = 'A0010';
11 % -
12 materialTipo = 'heter'; % 'homog', 'heter' (initialPropertiesEWLW.m)
13 tipoBC = 'experimental'; % 'teorico', 'experimental'
14 % :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
15

16 % ensure root units are pixels and get the size of the screen
17 set(0,'Units','pixels'); scnsize = get(0,'ScreenSize');
18 % define the size and location of the figures
19 script.fig_pos = [scnsize(3)/4 scnsize(4)/4 scnsize(3)*1/2 scnsize(4)*1/2];
20 % working directory
21 % image info
22 script.size_font1 = 18; script.size_font2 = 22;
23 script.nomeF = 'Times New Roman';
24 script.imgformat = '-djpeg'; script.resol = '-r300';
25 script.filetype = '.tif'; script.filetype2 = '.jpg';
26 % extension files
27 script.mac = '.mac'; script.txt = '.txt';
28 script.dat = '.dat'; script.mat = '.mat';
29 script.tex = '.tex'; script.xls = '.xls';
30 script.cor = [0.88 0.917647063732147 0.796078443527222];
31 script.colormap = 'hot'; % 'hot'; 'bone'
32

33 %% Material parameters - reference values
34

35 initialPropertiesEWLW
36

37 % Earlywood
38 Q11_EW = mater.E2_EW/(1-mater.CP23_EW*mater.CP32_EW);
39 Q12_EW = mater.E2_EW*mater.CP32_EW/(1-mater.CP23_EW*mater.CP32_EW);
40 Q22_EW = mater.E3_EW/(1-mater.CP23_EW*mater.CP32_EW);
41 Q66_EW = mater.G23_EW;
42 % matriz C_EW
43 C_EW = [Q11_EW Q12_EW 0; Q12_EW Q22_EW 0; 0 0 Q66_EW];
44

45 % LateWood
46 Q11_LW = mater.E2_LW/(1-mater.CP23_LW*mater.CP32_LW);
47 Q12_LW = mater.E2_LW*mater.CP32_LW/(1-mater.CP23_LW*mater.CP32_LW);
48 Q22_LW = mater.E3_LW/(1-mater.CP23_LW*mater.CP32_LW);
49 Q66_LW = mater.G23_LW;
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50 % matriz C_LW
51 C_LW = [Q11_LW Q12_LW 0; Q12_LW Q22_LW 0;0 0 Q66_LW];
52

53 %% read DIC measurements
54

55 % read DIC data
56 load([caminho,projeto,filesep,projeto,'_MatchID',script.mat])
57 % -
58 roi.width = MatchID.image.width; % mm
59 roi.height = MatchID.image.height; % mm
60

61 % other data
62 test.name = projeto;
63 %inpdata % database with the specimen information
64 datafem
65 inpdata
66

67 % specimen geometry
68 Lx = roi.width; % length, mm
69 Ly = roi.height; % width, mm
70 thickness = test.dimension.thickness; % width, mm
71

72 fig = figure('color', [1 1 1]); axes1 = axes('Parent',fig);
73 xp = 1:MatchID.stages; yp = abs(MatchID.load);
74 plot(xp,yp,'ko--'); hold on;
75 Lpoint = abs(MatchID.load(d2f.stagio)); ...

plot(d2f.stagio,Lpoint,'MarkerFaceColor',[1 0 0],...
76 'MarkerSize',8,'Marker','square','LineStyle','none','Color',[1 0 0]);
77 inip = 1;
78 declive = (Lpoint-abs(MatchID.load(inip)))/(xp(d2f.stagio)-xp(inip));
79 plot(xp,declive.*xp,'--b');
80 xlabel('Stages'); ylabel('Tensile load (N)');
81 ylim([0 max(abs(MatchID.load(:)))]); set(axes1,'Color',script.cor);
82

83 % read DIC data for stage i
84 xdic = eval(['MatchID.x_pic.s',num2str(d2f.stagio)]);
85 ydic = eval(['MatchID.y_pic.s',num2str(d2f.stagio)]);
86 uxdic = eval(['MatchID.u.s',num2str(d2f.stagio)]);
87 uydic = eval(['MatchID.v.s',num2str(d2f.stagio)]);
88 epsXdic = eval(['MatchID.exx.s',num2str(d2f.stagio)]);
89 epsYdic = eval(['MatchID.eyy.s',num2str(d2f.stagio)]);
90 epsSdic = eval(['MatchID.exy.s',num2str(d2f.stagio)]);
91

92 % remove edges
93 xdic = xdic(2:end,2:end-1);
94 % ydic = ydic(2:end,2:end-1); % 06/07/2019
95 ydic = ydic(2:end,2:end-1);
96 uxdic = uxdic(2:end,2:end-1).*MatchID.mm2pixel.*MatchID.StepSize;
97 uxprecDIC = min(uxdic(:));
98 % convert subsets > mm
99 uydic = uydic(2:end,2:end-1).*MatchID.mm2pixel.*MatchID.StepSize;

100 epsXdic = epsXdic(2:end,2:end-1);
101 epsYdic = epsYdic(2:end,2:end-1);
102 epsSdic = epsSdic(2:end,2:end-1);
103

104 % extract line information at edges
105 xdicline = transpose(xdic(1,:)); % x+ > left to right
106 ydicline = ydic(:,1); % Y+ > up
107 ydicline = flipud(abs(ydicline - ydicline(1))); % translation to the origin
108 uxdicleft = uxdic(:,1);
109 uydicleft = -uydic(:,1);
110 uxdicright = uxdic(:,end);
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111 uydicright = -uydic(:,end);
112

113 MatLineY = [ydicline,uxdicleft,uydicleft,uxdicright,uydicright];
114

115 % check nan values
116 if ¬isempty(find(isnan(uxdicleft), 1))
117 uxdicleft = inpaint_nans(uxdicleft);
118 end
119 if ¬isempty(find(isnan(uydicleft), 1))
120 uydicleft = inpaint_nans(uydicleft);
121 end
122 if ¬isempty(find(isnan(uxdicright), 1))
123 uxdicright = inpaint_nans(uxdicright);
124 end
125 if ¬isempty(find(isnan(uydicright), 1))
126 uydicright = inpaint_nans(uydicright);
127 end
128

129 %% Read image info
130

131 imagem.file = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_Rings.tif'];
132 imagem.iref = flipud(double(imread(imagem.file)));
133 % Region of interest - DIC
134 imcam = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_icrop',script.mat];
135 if ¬exist(imcam,'file')
136 figure('color',[1 1 1])
137 [img2,rect2] = imcrop(uint8(imagem.iref)); colormap('gray');
138 icrop = []; icrop.img = img2;
139 icrop.X = round(rect2(1)); icrop.Y = round(rect2(2));
140 icrop.width = round(rect2(3)); icrop.height = round(rect2(4));
141 save(imcam,'icrop')
142 else
143 load(imcam,'icrop')
144 end
145 imagem.X = icrop.X; % unit: pixel
146 imagem.Y = icrop.Y;
147 imagem.Width = icrop.width; imagem.Height = icrop.height;
148 % crop the image
149 imagem.icrop = imagem.iref(imagem.Y:imagem.Y+imagem.Height,...
150 imagem.X:imagem.X+imagem.Width);
151 % convert pixel to mm - TC09
152 imagem.mm2pixel = MatchID.mm2pixel; % unit: mm/pixel
153 figure('color',[1 1 1])
154 imagesc(imagem.icrop); colormap('gray');
155 axis off tight
156 print([caminho,projeto,filesep,nomedoc,'doc01'],'-djpeg','-r300')
157

158 %% Segmenting growth ring sctruture
159

160 % ======================================================================= %
161 % KeyPoints
162 % ======================================================================= %
163 % x, y list of points in the image - unit: pixel
164 [V,H] = size(imagem.icrop);
165 npV = 6; % number of divisions along the vertical line
166 yV = linspace(1,V,npV);
167 % -
168 filenome = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_PivotPoints.mat'];
169 if ¬exist(filenome,'file')
170 figure('color',[1 1 1])
171 imagesc(imagem.icrop); colormap('gray')
172 hold on;
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173 for i = 1:npV
174 plot(1:H,yV(i)*ones(1,H),'-r','LineWidth',4);
175 end
176 title('Select pivot points : from up to down and left to right')
177 % pontos ao longo da vertical nas linhas de transicoes LF/LI.
178 pivi = round(ginput(npV*d2f.growthN)); % from up to down and left to right
179 save(filenome,'pivi')
180 else
181 load(filenome,'pivi')
182 end
183 xx = [0*ones(npV,1);pivi(:,1);H*ones(npV,1)]; % unit: pixel
184 yy = [];
185 for i = 1:(d2f.growthN+2)
186 yy = cat(1,yy,linspace(0,V,npV)'); % unit: pixel
187 end
188 % -
189 pointCoord_pixel = [xx, yy];
190

191 figure('color',[1 1 1])
192 imagesc(imagem.icrop); colormap('gray'); hold on;
193 yplotPix = pointCoord_pixel;
194 yplotPix(yplotPix==0) = 1;
195 for i = 1:size(yplotPix,1)
196 plot(yplotPix(i,1),yplotPix(i,2),'--rs','MarkerEdgeColor','r',...
197 'MarkerSize',10,'MarkerFaceColor',[1,0,0])
198 text(20+yplotPix(i,1),yplotPix(i,2),num2str(i),...
199 'Color','red','FontSize',14)
200 end
201 jj = 1; ctd = 1;
202 for ii = 1:(npV-1)*(d2f.growthN+1) % 4 edges of rectangular areas
203 index = [jj, jj+1, jj+npV+1, jj+npV];
204 aCoor = yplotPix(index,:); % fix: 4x2;
205 xii = transpose(aCoor(:,1)); yii = transpose(aCoor(:,2));
206 line(xii,yii,'Color','red','LineStyle','--')
207 % ----------
208 if ii == ctd*(npV-1)
209 jj = jj + 2; ctd = ctd + 1;
210 else
211 jj = jj + 1;
212 end
213 end
214

215 % print: save
216 axis on tight
217 print([caminho,projeto,filesep,nomedoc,'doc02'],'-djpeg','-r300')
218

219 % convert pixel two mm
220 xx_mm = xx.*imagem.mm2pixel; yy_mm = yy.*imagem.mm2pixel;
221 pv = [xx_mm, yy_mm];
222 xmin = 0; ymin = 0; xmax = max(xx_mm(:)); ymax = max(yy_mm(:));
223

224 %% FE meshing
225

226 % ======================================================================= %
227 % Mesh generation
228 % ======================================================================= %
229

230 nDivLines = zeros((npV-1)*(d2f.growthN+1),2);
231 for i = 1:(d2f.growthN+1) % H direction
232 nDivLines((i-1)*(npV-1)+1:i*(npV-1),1) = d2f.nDivLinesH(i).*ones(npV-1,1);
233 end
234
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235 for j = 1:(d2f.growthN+1) % V direction
236 nDivLines((j-1)*(npV-1)+1:j*(npV-1),2) = d2f.nDivLinesV(:);
237 end
238

239 nnel = 4; % Number of nodes per Element - Q4
240 jj = 1; ctd = 1; nodeCoordinates = []; elementNodes = []; contNOS = 1;
241

242 escolhaMetnumEF = 'DiviLinhas'; % 'TamanhoEF' | 'DiviLinhas'
243 disp('meshing generation....')
244

245 MatType = [];
246 % 1: EarlyWood
247 % 2: LateWood
248 % areas from up to down and left to right
249 areasEW = [];
250 for j = 1:2:(d2f.growthN-1)
251 areasEW = cat(2,areasEW,(npV-1)+(j-1)*(npV-1)+1:(npV-1)+j*(npV-1));
252 end
253 areasLW = [];
254 for j = 1:2:2*(d2f.growthN-3)
255 areasLW = cat(2,areasLW,(j-1)*(npV-1)+1:j*(npV-1));
256 end
257

258 for ii = 1:(npV-1)*(d2f.growthN+1) % 4 edges of rectangular areas
259

260 index = [jj, jj+1, jj+npV+1, jj+npV];
261 aCoor = pv(index,:); % fix number of points at rectangular edges: 4x2
262 ndivV = nDivLines(ii,1); ndivH = nDivLines(ii,2);
263

264 switch escolhaMetnumEF
265

266 case 'DiviLinhas'
267 numberElementsX = nDivLines(ii,1); % H - x direction
268 numberElementsY = nDivLines(ii,2); % V - y direction
269

270 case 'TamanhoEF'
271 compX = mean([X4 - X1;X3 - X2]);
272 compY = mean([Y2 - Y1;Y3 - Y4]);
273 numberElementsX = round(compX/d2f.EFsize);
274 numberElementsY = round(compY/d2f.EFsize);
275

276 end
277

278 numberElements = numberElementsX*numberElementsY;
279 [coordinates, nodes, maxNOS] = ...

MesoEFQ4(aCoor,nnel,numberElementsX,numberElementsY);
280 nodeCoordinates = cat(1,nodeCoordinates,coordinates);
281 elementNodes = cat(1,elementNodes,nodes);
282 if ¬isempty(intersect(ii,areasEW))
283 disp([num2str(ii),' EW'])
284 MatType = cat(1,MatType,ones(size(nodes,1),1));
285 elseif ¬isempty(intersect(ii,areasLW))
286 disp([num2str(ii),' LW'])
287 MatType = cat(1,MatType,2.*ones(size(nodes,1),1));
288 else
289 end
290 % -
291 contNOS = maxNOS + 1;
292 % ----------
293 if ii == ctd*(npV-1)
294 jj = jj + 2; ctd = ctd + 1;
295 else
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296 jj = jj + 1;
297 end
298 end
299

300 listnodes = transpose(1:length(nodeCoordinates));
301

302 Coord001 = zeros(size(nodeCoordinates,1),3);
303 for i = 1:size(nodeCoordinates,1)
304 Coord001(i,:) = [i,nodeCoordinates(i,1),nodeCoordinates(i,2)];
305 end
306

307 NewCount000 = listnodes;
308 elementNodesMerge = elementNodes;
309 [r1,c1] = size(elementNodesMerge);
310 for i = 1:size(nodeCoordinates,1)
311 if ¬isnan(nodeCoordinates(i,1))
312 Ai = [nodeCoordinates(i,1).*ones(size(nodeCoordinates,1),1),...
313 nodeCoordinates(i,2).*ones(size(nodeCoordinates,1),1)];
314 aux = Ai-nodeCoordinates;
315 ind = find(aux(:,1) == 0 & aux(:,2) == 0);
316 NewCount000(ind) = ind(1);
317 nodeCoordinates(ind(2:end),:) = NaN;
318 for j = 2:size(ind(:),1)
319 apt00 = elementNodesMerge(:) == ind(j);
320 apt01 = find(apt00 == 1);
321 elementNodesMerge(apt01) = ind(1);
322 elementNodesMerge = reshape(elementNodesMerge,r1,c1);
323 end
324 end
325 end
326

327 % remove repeated coordinate points
328 % C = unique(A) returns the same data as in A, but with no repetitions
329 ListMerge = unique(NewCount000);
330

331 % recount: ascending order
332 ListNew = transpose(1:size(ListMerge,1));
333

334 % rename nodes on the Element Connectivity Matrix
335 for i = 1:size(ListNew,1)
336 apt00 = elementNodesMerge(:) == ListMerge(i);
337 apt01 = find(apt00 == 1);
338 elementNodesMerge(apt01) = ListNew(i);
339 end
340

341 nodeCoordinates = nodeCoordinates(¬isnan(nodeCoordinates));
342 nodeCoordinates = reshape(nodeCoordinates,size(ListNew,1),2);
343 elementNodes = elementNodesMerge;
344 disp(['total number of nodes : ',num2str(size(nodeCoordinates,1))])
345 disp(['total number of elements: ',num2str(size(elementNodes,1))])
346

347 % ....................................................................... %
348 % dic : data are set at subset centroids
349 % xdicline; % X + >
350 % ydicline; % Y + > up
351 % xdic, ydic
352

353 % note: fem solution is in the coord. system
354 % ^ Y+
355 % |
356 % |
357 % --- > X+
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358 % transformation is need to compare with DIC ^ Y+ & > X+
359 reflexaoY = 'yes';
360 switch reflexaoY
361 case 'yes'
362 auxyy = nodeCoordinates(:,2);
363 nodeCoordinates(:,2) = abs(auxyy-max(auxyy));
364 end
365 % ....................................................................... %
366 nel = size(elementNodes,1);
367 % Plotting the Finite Element Mesh
368 % Initialization of the required matrices
369 X = zeros(nnel,nel);
370 Y = zeros(nnel,nel);
371 % Extract X,Y coordinates for the (iel)-th element
372 for iel = 1:nel
373 X(:,iel) = nodeCoordinates(elementNodes(iel,:),1);
374 Y(:,iel) = nodeCoordinates(elementNodes(iel,:),2);
375 end
376 % Figure
377 figure('Color',[1,1,1])
378 patch(X,Y,'w')
379 %title('Finite Element Mesh of Plate') ;
380 axis([0. Lx*1.01 0. Ly*1.01])
381 axis off tight
382 if Lx == Ly
383 axis equal ;
384 end
385 print([caminho,projeto,filesep,nomedoc,'doc03'],'-djpeg','-r300')
386 % ----------
387 xx = nodeCoordinates(:,1);
388 yy = nodeCoordinates(:,2);
389 %drawingMesh(nodeCoordinates,elementNodes,'Q4','k-');
390 numberNodes = size(xx,1);
391 numberElements = size(elementNodes,1);
392

393 % GDof: global number of degrees of freedom
394 GDof = 2*numberNodes;
395

396 %% Stiffness matrix
397

398 stiffness = zeros(GDof);
399

400 % 2 by 2 quadrature
401 % Gauss quadrature for Q4 elements
402 % option 'complete' (2x2)
403 % option 'reduced' (1x1)
404 % locations: Gauss point locations
405 % weights: Gauss point weights
406 option = 'complete';
407 switch option
408 case 'complete'
409 gaussLocations = ...
410 [ -0.577350269189626 -0.577350269189626;
411 0.577350269189626 -0.577350269189626;
412 0.577350269189626 0.577350269189626;
413 -0.577350269189626 0.577350269189626];
414 gaussWeights = [ 1;1;1;1];
415

416 case 'reduced'
417 gaussLocations = [0 0];
418 gaussWeights = 4;
419 end
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420

421 for e = 1:numberElements
422

423 MT = MatType(e);
424 indice = elementNodes(e,:);
425 elementDof = [ indice indice+numberNodes ];
426 ndof = length(indice);
427

428 % cycle for Gauss point
429 for q = 1:size(gaussWeights,1)
430 GaussPoint = gaussLocations(q,:);
431 xi = GaussPoint(1);
432 eta = GaussPoint(2);
433

434 % shape functions and derivatives
435

436 % shape function and derivatives for Q4 elements
437 % shape : Shape functions
438 % naturalDerivatives: derivatives w.r.t. xi and eta
439 % xi, eta: natural coordinates (-1 ... +1)
440

441 shapeFunction = 1/4*[ (1-xi)*(1-eta); (1+xi)*(1-eta);
442 (1+xi)*(1+eta);(1-xi)*(1+eta)];
443

444 % dNdxi
445 naturalDerivatives = ...
446 1/4*[-(1-eta), -(1-xi);1-eta, -(1+xi);
447 1+eta, 1+xi;-(1+eta), 1-xi];
448

449 % Jacobian matrix, inverse of Jacobian,
450 % derivatives w.r.t. x,y
451

452 % JacobianMatrix : Jacobian matrix
453 % invJacobian : inverse of Jacobian Matrix
454 % XYDerivatives : derivatives w.r.t. x and y
455 % naturalDerivatives : derivatives w.r.t. xi and eta
456 % nodeCoordinates : nodal coordinates at element level
457

458 nCoorindex = nodeCoordinates(indice,:);
459 Jacob = transpose(nCoorindex)*naturalDerivatives;
460 invJacobian = inv(Jacob);
461 % dNdx = dNdxi * inv(Jacob)
462 XYDerivatives = naturalDerivatives*invJacobian;
463

464 % B matrix
465 B = zeros(3,2*ndof);
466 B(1,1:ndof) = XYDerivatives(:,1)';
467 B(2,ndof+1:2*ndof) = XYDerivatives(:,2)';
468 B(3,1:ndof) = XYDerivatives(:,2)';
469 B(3,ndof+1:2*ndof) = XYDerivatives(:,1)';
470

471 % element stiffness matrix
472 if MT == 1 % EarlyWood
473 C = C_EW;
474 else % LateWood
475 C = C_LW;
476 end
477 k = B'*C*thickness*B*gaussWeights(q)*det(Jacob);
478 % assembly
479 stiffness(elementDof,elementDof) = ...
480 stiffness(elementDof,elementDof) + k;
481
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482 end
483 end
484 figure('color',[1 1 1])
485 imagesc(stiffness); colorbar;
486 title('stiffness matrix')
487

488 %% Interpolation between DIC and FEM
489

490 % DoF : [ u1, u2, ..., uend | v1, v2, ..., vend ]
491 % list of nodes on the left edge of the rectangular specimen
492 index_xL = find(nodeCoordinates(:,1)==0);
493 index_yL = index_xL + numberNodes;
494

495 % list of nodes on the right edge of the rectangular specimen
496 index_xR = find(nodeCoordinates(:,1)==max(pv(:)));
497 index_yR = index_xR + numberNodes;
498

499 % indeces of ux and uy DOF for the left edge nodes
500 auxnodCoor = nodeCoordinates(:);
501 coor_xL = nodeCoordinates(index_xL);
502 coor_yL = nodeCoordinates(index_yL);
503 coor_xR = nodeCoordinates(index_xR);
504 coor_yR = nodeCoordinates(index_yR);
505

506 % Interpolation of data between DIC subset points and mesh nodes ::::::::
507 tii1 = '1';
508 switch tii1
509 case '1'; opti1 = 'linear';
510 case '2'; opti1 = 'cubic';
511 case '3'; opti1 = 'spline';
512 end
513 % Set up fittype and options.
514 porder = 9; ft = fittype(['poly',num2str(porder)]);
515 % 'fit1' : values at the fitting curve
516 % 'fit2' ; values from raw data
517 u2fit = 'fit1';
518

519 % I - UX: Left ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
520 % normalization
521 y000 = ydicline./max(ydicline(:)); % Coord DIC: rescale: [0 1]
522 y001 = coor_yL./max(coor_yL(:)); % Coord FEM: rescale: [0 1]
523 u000 = uxdicleft;
524

525 % interpolation of ux BC at nodal coordinates
526 [xData, yData] = prepareCurveData(y000, u000); % DIC data
527 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft );
528 uxdicleft_Poly_coef = [];
529 for j = 1:porder+1
530 eval(['uxdicleft_Poly_coef = cat(1,uxdicleft_Poly_coef,',...
531 'fitresult.p',num2str(j),');']);
532 end
533 uxdicleft_fitval = polyval(uxdicleft_Poly_coef,y000);
534 switch u2fit
535 case 'fit1'
536 % values at the fitting curve
537 % vq = interp1(x,v,xq)
538 yFEM_UX_leftBC = interp1(y000,uxdicleft_fitval,y001,opti1);
539 case 'fit2'
540 % values from raw data
541 yFEM_UX_leftBC = interp1(y000,u000,y001,opti1);
542 end
543 yFEM_UX_leftBC = inpaint_nans(yFEM_UX_leftBC);
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544 % -
545 fig = figure('color', [1 1 1]); axes1 = axes('Parent',fig);
546 p1 = plot(y000, u000,'*--'); hold on;
547 p2 = plot(y000, uxdicleft_fitval);
548 p3 = plot(y001, yFEM_UX_leftBC,'ro');
549 l = legend([p1,p2,p3],{'dic','dic fit','MEF C.F.'});
550 set(l,'Color',script.cor,'FontSize',12,'FontName','Lucida Console',...
551 'EdgeColor',script.cor,'Color',script.cor,'Location','best');
552 xlabel('y/y_{max}, [mm]');
553 ylabel('ux, [mm] (CF esquerda) ');
554 set(axes1,'Color',script.cor);
555 print([caminho,projeto,filesep,nomedoc,'doc04'],'-djpeg','-r300')
556 % ----------------------------------------------------------------------- %
557

558 % II - UY: Left :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
559 u000 = uydicleft;
560

561 % interpolation of uy BC at nodal coordinates
562 [xData, yData] = prepareCurveData(y000, u000);
563 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft );
564 uydicleft_Poly_coef = [];
565 for j = 1:porder+1
566 eval(['uydicleft_Poly_coef = cat(1,uydicleft_Poly_coef,',...
567 'fitresult.p',num2str(j),');']);
568 end
569 uydicleft_fitval = polyval(uydicleft_Poly_coef,y000);
570 switch u2fit
571 case 'fit1'
572 yFEM_UY_leftBC = interp1(y000,uydicleft_fitval,y001,opti1);
573 case 'fit2'
574 yFEM_UY_leftBC = interp1(y000,u000,y001,opti1);
575 end
576 yFEM_UY_leftBC = inpaint_nans(yFEM_UY_leftBC);
577 % -
578 fig = figure('color', [1 1 1]); axes1 = axes('Parent',fig);
579 p1 = plot(y000, u000,'*--'); hold on; % dic
580 p2 = plot(y000, uydicleft_fitval);
581 p3 = plot(y001, yFEM_UY_leftBC,'ro');
582 l = legend([p1,p2,p3],{'dic','dic fit','MEF C.F.'});
583 set(l,'Color',script.cor,'FontSize',12,'FontName','Lucida Console',...
584 'EdgeColor',script.cor,'Color',script.cor,'Location','best');
585 xlabel('y/y_{max}, [mm]');
586 ylabel('uy, [mm] (CF esquerda)');
587 set(axes1,'Color',script.cor);
588 print([caminho,projeto,filesep,nomedoc,'doc05'],'-djpeg','-r300')
589

590 % ----------------------------------------------------------------------- %
591

592 % III - UX: right ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
593 % note: coor_yR = coor_yL
594 u000 = uxdicright;
595

596 % interpolation of ux BC at nodal coordinates
597 [xData, yData] = prepareCurveData(y000, u000 );
598 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft );
599 uxdicright_Poly_coef = [];
600 for j = 1:porder+1
601 eval(['uxdicright_Poly_coef = cat(1,uxdicright_Poly_coef,',...
602 'fitresult.p',num2str(j),');']);
603 end
604 uxdicright_fitval = polyval(uxdicright_Poly_coef,y000);
605 switch u2fit
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606 case 'fit1'
607 yFEM_UX_rightBC = interp1(y000,uxdicright_fitval,y001,opti1);
608 case 'fit2'
609 yFEM_UX_rightBC = interp1(y000,u000,y001,opti1);
610 end
611 yFEM_UX_rightBC = inpaint_nans(yFEM_UX_rightBC);
612 % -
613 fig = figure('color', [1 1 1]); axes1 = axes('Parent',fig);
614 p1 = plot(y000, u000,'*--'); hold on;
615 p2 = plot(y000, uxdicright_fitval);
616 p3 = plot(y001, yFEM_UX_rightBC,'ro');
617 l = legend([p1,p2,p3],{'dic','dic fit','MEF C.F.'});
618 set(l,'Color',script.cor,'FontSize',12,'FontName','Lucida Console',...
619 'EdgeColor',script.cor,'Color',script.cor,'Location','best');
620 xlabel('y/y_{max}, [mm]');
621 ylabel('ux, [mm] (CF direita)');
622 set(axes1,'Color',script.cor);
623 print([caminho,projeto,filesep,nomedoc,'doc06'],'-djpeg','-r300')
624

625 % ----------------------------------------------------------------------- %
626

627 % IV. UY-right ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
628 u000 = uydicright;
629

630 [xData, yData] = prepareCurveData(y000, u000);
631 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft );
632 uydicright_Poly_coef = [];
633 for j = 1:porder+1
634 eval(['uydicright_Poly_coef = cat(1,uydicright_Poly_coef,',...
635 'fitresult.p',num2str(j),');']);
636 end
637 uydicright_fitval = polyval(uydicright_Poly_coef,y000);
638 switch u2fit
639 case 'fit1'
640 yFEM_UY_rightBC = interp1(y000,uydicright_fitval,y001,opti1);
641 case 'fit2'
642 yFEM_UY_rightBC = interp1(y000,u000,y001,opti1);
643 end
644 yFEM_UY_rightBC = inpaint_nans(yFEM_UY_rightBC);
645 % -
646 fig = figure('color', [1 1 1]); axes1 = axes('Parent',fig);
647 p1 = plot(y000, u000,'*--'); hold on;
648 p2 = plot(y000, uydicright_fitval);
649 p3 = plot(y001, yFEM_UY_rightBC,'ro');
650 l = legend([p1,p2,p3],{'dic','dic fit','MEF C.F.'});
651 set(l,'Color',script.cor,'FontSize',12,'FontName','Lucida Console',...
652 'EdgeColor',script.cor,'Color',script.cor,'Location','best');
653 xlabel('y/y_{max}, [mm]');
654 ylabel('uy, [mm] (CF direita)');
655 set(axes1,'Color',script.cor);
656 print([caminho,projeto,filesep,nomedoc,'doc07'],'-djpeg','-r300')
657 % ----------------------------------------------------------------------- %
658

659 %% Boundary conditions
660

661 % yFEM_UX_leftBC - prescribed UX at nodes on the left
662 % yFEM_UY_leftBC - prescribed UY at nodes on the left
663 % yFEM_UX_rightBC - prescribed UX at nodes on the right
664 % yFEM_UY_rightBC - prescribed UY at nodes on the right
665

666 % indeces of ux and uy DOF for the right edge nodes
667 % force vector (distributed load applied at xx=Lx)
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668 force = zeros(GDof,1);
669

670 % impose in the force vector B.C. written in terms of prescribed
671 % displacement, that can even be obtained experimentally by DIC
672 switch tipoBC
673 case 'teorico'
674 force(index_xL) = 0; % note: in the future DIC data can be updated at ...

these positions
675 force(index_yL) = 0;
676 force(index_xR) = uxprecDIC; % x component displac.
677 force(index_yR) = 0; % y component displac.
678 case 'experimental'
679 force(index_xL) = yFEM_UX_leftBC; % note: in the future DIC data can be ...

updated at these positions
680 force(index_yL) = yFEM_UY_leftBC;
681 force(index_xR) = yFEM_UX_rightBC; % x component displac.
682 force(index_yR) = yFEM_UY_rightBC; % y component displac.
683 end
684

685 presDoF = [index_xL; index_yL; index_xR; index_yR];
686

687 for ic = 1:length(presDoF) % loop for two constraints: ux, uy
688 id = presDoF(ic); % exctract the degree of freedom of a constraint
689 for i = 1:GDof % loop for number of equations in system
690 stiffness(id,i) = 0; % set al the id-th row to zero
691 end
692 stiffness(id,id) = 1; % set the id-th diagonal to unity
693 end
694

695 %% Solution
696 activeDof = setdiff(transpose(1:GDof),presDoF);
697 displacements = stiffness\force;
698

699 %% Results
700

701 % displacements
702 disp('Displacements')
703 jj = 1:GDof; format
704 f = [jj; displacements'];
705 fprintf('node U\n')
706 fprintf('%3d %12.8e\n',f)
707 UX = displacements(1:numberNodes);
708 UY = displacements(numberNodes+1:GDof);
709 glibNOS = [transpose(1:numberNodes), UX,UY];
710 scaleFactor = 10;
711

712 amp = .05;
713 xdef = nodeCoordinates(:,1) + UX.*amp;
714 ydef = nodeCoordinates(:,2) + UY.*amp;
715

716 figure('Color',[1,1,1])
717 plot(nodeCoordinates(:,1),nodeCoordinates(:,2),'*')
718 hold on;
719 plot(xdef,ydef,'s')
720

721 %% Strain and stresses at gauss points / nodes
722

723 % 2 by 2 quadrature
724 %[gaussWeights,gaussLocations]=gaussQuadrature('complete');
725

726 % stresses at nodes
727 strain = zeros(numberElements,size(elementNodes,2),3);
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728 stress = zeros(numberElements,size(elementNodes,2),3);
729 stressPoints = [-1 -1;1 -1;1 1;-1 1];
730

731 for e = 1:numberElements
732

733 MT = MatType(e);
734 indice = elementNodes(e,:); % list of nodes : elem. connectivities
735 elementDof = [ indice indice+numberNodes ];
736 nn = length(indice);
737

738 for q = 1:size(gaussWeights,1)
739

740 pt = gaussLocations(q,:);
741 wt = gaussWeights(q);
742 xi = pt(1);
743 eta = pt(2);
744 % shape functions and derivatives
745 %[shapeFunction,naturalDerivatives]=shapeFunctionQ4(xi,eta)
746 shapeFunction = 1/4*[ (1-xi)*(1-eta);(1+xi)*(1-eta);
747 (1+xi)*(1+eta);(1-xi)*(1+eta)];
748 naturalDerivatives = ...
749 1/4*[-(1-eta), -(1-xi);1-eta, -(1+xi);
750 1+eta, 1+xi;-(1+eta), 1-xi];
751

752

753 % Jacobian matrix, inverse of Jacobian,
754 % derivatives w.r.t. x,y
755 %[Jacob,invJacobian,XYderivatives]=...
756 % Jacobian(nodeCoordinates(indice,:),naturalDerivatives);
757 nCoorindex = nodeCoordinates(indice,:);
758 Jacob = transpose(nCoorindex)*naturalDerivatives;
759 invJacobian = inv(Jacob);
760 XYDerivatives = naturalDerivatives*invJacobian;
761

762 % B matrix
763 B=zeros(3,2*nn);
764 B(1,1:nn) = XYDerivatives(:,1)';
765 B(2,nn+1:2*nn) = XYDerivatives(:,2)';
766 B(3,1:nn) = XYDerivatives(:,2)';
767 B(3,nn+1:2*nn) = XYDerivatives(:,1)';
768

769 % element deformation
770 strain(e,q,:) = B*displacements(elementDof);
771 % displacements(elementDof): [u1, u2, u3, u4, v1, v2, v3, v4]
772 % element stiffness matrix
773 if MT == 1 % EarlyWood
774 C = C_EW;
775 else % LateWood
776 C = C_LW;
777 end
778 stress(e,q,:) = C*B*displacements(elementDof);
779 end
780 end
781

782 disp('Displacements')
783 jj = 1:GDof; format;
784 ee = transpose(1:numberElements);
785 f = [ee, strain(:,:,1)];
786 fprintf('elemt epsX(p1) epsX(p2) epsX(p3) epsX(p4)\n')
787 for i = 1:numberElements
788 fprintf('%3f \t %12.8e \t %12.8e \t %12.8e \t %12.8e\n',f(i,:))
789 end
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790

791 strainEF = [];
792 strainEF.XX = zeros(numberElements,1);
793 strainEF.YY = zeros(numberElements,1);
794 strainEF.XY = zeros(numberElements,1);
795 for e = 1:numberElements
796 auXX = 0;
797 auYY = 0;
798 auXY = 0;
799 for q = 1:size(gaussWeights,1)
800 auXX = auXX + strain(e,q,1); % 1: xx component
801 auYY = auYY + strain(e,q,2); % 2: yy component
802 auXY = auXY + strain(e,q,3); % 3: xy component
803 end
804 strainEF.XX(e) = auXX/size(gaussWeights,1);
805 strainEF.YY(e) = auYY/size(gaussWeights,1);
806 strainEF.XY(e) = auXY/size(gaussWeights,1);
807 end
808

809 filenome = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_V',num2str(nLDiV1),...
810 '_H',num2str(nLDiV1),'.mat'];
811 save(filenome,'numberNodes','numberElements','strainEF')
812

813 %% Orientation of the coordinate systems
814

815 % dic : data are set at subset centroids
816 % xdicline; % X+ >
817 % ydicline; % X+ > down
818 % xdic, ydic
819

820 % note: fem solution is in the coord. system
821 % --- > X+
822 % |
823 % |
824 % v Y+
825 % transformation is need to compare with DIC ^ Y+ & > X+
826

827 % reflection over y axis
828 for k = 1:numberNodes
829 aux = [1 0; 0 -1]*[UX(k);UY(k)];
830 UX(k) = aux(1); UY(k) = aux(2);
831 end
832

833 %% Plot data
834

835 % ----------------------------------------------------------------------- %
836 % Displacements
837 % ----------------------------------------------------------------------- %
838

839 xx = nodeCoordinates(:,1);
840 yy = nodeCoordinates(:,2);
841

842 nNOSy = size(find(xx == 0),1);
843 nNOSx = size(nodeCoordinates(:,1),1)/nNOSy;
844

845 xref = linspace(0,Lx,nNOSx);
846 yref = linspace(0,Ly,nNOSy);
847

848

849 % evaluate FEM data at the DIC data points
850 % To specify a grid of query points, construct a full grid with ndgrid or
851 % meshgrid before calling griddata
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852 % method - Interpolation method
853 % 'linear' (default) | 'nearest' | 'natural' | 'cubic' | 'v4'
854 [xxE, yyE] = meshgrid(xdicline,ydicline);
855 funcInt = 'scatteredInterpolant';
856 switch funcInt
857 case 'scatteredInterpolant'
858 UX2 = scatteredInterpolant(xx,yy,UX);
859 UXfem2dic = UX2(xxE,yyE);
860 %
861 UY2 = scatteredInterpolant(xx,yy,UY);
862 UYfem2dic = UY2(xxE,yyE);
863 case 'griddata'
864 UXfem2dic = griddata(xx,yy,UX,xxE,yyE);
865 UXfem2dic = inpaint_nans(UXfem2dic);
866 UYfem2dic = griddata(xx,yy,UY,xxE,yyE);
867 UYfem2dic = inpaint_nans(UYfem2dic);
868 end
869

870 escala = 'no'; % 'igual'; 'no'
871 % X: components of the displacement (UX) .................................
872 uxmax = max(uxdic(:));
873 uxmin = min(uxdic(:));
874

875 fig = figure('Color',[1,1,1]);
876 axes('Position',[0.05 0.5 0.5 0.5],'Parent',fig);
877 imagesc(xdicline,ydicline,uxdic, [uxmin uxmax]);
878 axis equal tight off; colorbar;
879 colormap(script.colormap); title('UX - dic')
880 axes('Position',[0.05 0.05 0.5 0.5],'Parent',fig);
881 if isequal(escala,'igual')
882 imagesc(xdicline,ydicline,UXfem2dic, [uxmin uxmax]);
883 else imagesc(xdicline,ydicline,UXfem2dic);
884 end
885 axis equal tight off; colorbar;
886 colormap(script.colormap); title('UX - fem')
887 % -
888 residUX = (uxdic-UXfem2dic)./uxdic.*100;
889 axes('Position',[0.6 0.05 0.4 0.4],'Parent',fig);
890 imagesc(residUX); axis equal tight off; colorbar;
891 colormap(script.colormap); title('dif. (%)')
892 % -
893 finemone = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_uxDICFEM'];
894 print(script.imgformat,script.resol,finemone)
895 crop([finemone,script.filetype2])
896

897 % Y: components of the displacement (UY) .................................
898 uymax = max(uydic(:));
899 uymin = min(uydic(:));
900

901 fig = figure('Color',[1,1,1]);
902 axes('Position',[0.05 0.5 0.5 0.5],'Parent',fig);
903 imagesc(xdicline,ydicline,uydic, [uymin uymax]); axis equal tight off;
904 colorbar; title('UY - dic'); colormap(script.colormap)
905 axes('Position',[0.05 0.05 0.5 0.5],'Parent',fig);
906 if isequal(escala,'igual')
907 imagesc(xdicline,ydicline,UYfem2dic, [uymin uymax]);
908 else imagesc(xdicline,ydicline,UYfem2dic);
909 end
910 axis equal tight off; colorbar;
911 colormap(script.colormap); title('UY - fem')
912 % -
913 residUY = (uydic-UYfem2dic)./uydic.*100;
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914 axes('Position',[0.6 0.05 0.4 0.4],'Parent',fig);
915 imagesc(residUY); axis equal tight off;
916 colorbar; colormap(script.colormap); title('dif. (%)')
917 % -
918 finemone = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_uyDICFEM'];
919 print(script.imgformat,script.resol,finemone)
920

921 figure('color',[1 1 1]); hold on;
922 plot(linspace(0,1,size(uxdic(:,1),1)),uxdic(:,1),'*--');
923 plot(linspace(0,1,size(yFEM_UX_leftBC,1)),yFEM_UX_leftBC)
924 plot(linspace(0,1,size(displacements(index_xL),1)),displacements(index_xL),'ob');
925 plot(linspace(0,1,size(UXfem2dic(:,1),1)),UXfem2dic(:,1),'rs');
926 legend('uxdic','uxpresc','displa-sol','uxfem2dic','location','best')
927

928 figure('color',[1 1 1]); hold on;
929 plot(linspace(0,1,size(uxdic(:,end),1)),uxdic(:,end),'*--');
930 plot(linspace(0,1,size(yFEM_UX_rightBC,1)),yFEM_UX_rightBC)
931 plot(linspace(0,1,size(displacements(index_xR),1)),displacements(index_xR),'ob');
932 plot(linspace(0,1,size(UXfem2dic(:,end),1)),UXfem2dic(:,end),'rs');
933 legend('uydic','uypresc','displa-sol','uyfem2dic','location','best')
934

935 figure('color',[1 1 1]); hold on;
936 plot(linspace(0,1,size(uydic(:,1),1)),uydic(:,1),'*--');
937 plot(linspace(0,1,size(yFEM_UY_leftBC,1)),-yFEM_UY_leftBC)
938 plot(linspace(0,1,size(displacements(index_yL),1)),-displacements(index_yL),'ob');
939 plot(linspace(0,1,size(UYfem2dic(:,1),1)),UYfem2dic(:,1),'rs');
940 legend('uydic','uypresc','displa-sol','uyfem2dic','location','best')
941

942 figure('color',[1 1 1]); hold on;
943 plot(linspace(0,1,size(uydic(:,end),1)),uydic(:,end),'*--');
944 plot(linspace(0,1,size(yFEM_UY_rightBC,1)),-yFEM_UY_rightBC)
945 plot(linspace(0,1,size(displacements(index_yR),1)),-displacements(index_yR),'ob');
946 plot(linspace(0,1,size(UYfem2dic(:,end),1)),UYfem2dic(:,end),'rs');
947 legend('uydic','uypresc','displa-sol','uyfem2dic','location','best')
948

949 %% Output
950

951 filenome = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_infoFEMU',script.mat];
952 save(filenome,'xdic','ydic','uxdic','uydic','epsXdic','epsYdic','epsSdic',...
953 'nodeCoordinates','elementNodes','nnel','MatType',...
954 'Lx','Ly','thickness','xdicline','ydicline','index_xL','index_yL',...
955 'index_xR','index_yR','yFEM_UX_leftBC','yFEM_UY_leftBC',...
956 'yFEM_UX_rightBC','yFEM_UY_rightBC')
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iterativo

1 %% Input
2

3 clear; clc; close all
4

5 % USER ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6 caminho = 'X:\work\FEMu\Meso3\Exp\A00\';
7 projeto = 'A00_10';
8 materialTipo = 'heter'; % 'homog', 'heter'
9 % :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10

11 % ensure root units are pixels and get the size of the screen
12 set(0,'Units','pixels'); scnsize = get(0,'ScreenSize');
13 % define the size and location of the figures
14 script.fig_pos = [scnsize(3)/4 scnsize(4)/4 scnsize(3)*1/2 scnsize(4)*1/2];
15 % working directory
16 % image info
17 script.size_font1 = 18; script.size_font2 = 22;
18 script.nomeF = 'Times New Roman';
19 script.imgformat = '-djpeg'; script.resol = '-r300';
20 script.filetype = '.tif'; script.filetype2 = '.jpg';
21 % extension files
22 script.mac = '.mac'; script.txt = '.txt';
23 script.dat = '.dat'; script.mat = '.mat';
24 script.tex = '.tex'; script.xls = '.xls';
25 script.cor = [0.88 0.917647063732147 0.796078443527222];
26 script.colormap = 'hot'; % 'hot'; 'bone'
27

28 %% Material parameters - initialise reference values
29

30 initialPropertiesEWLW
31

32 % Earlywood
33 Q11_EW = mater.E2_EW/(1-mater.CP23_EW*mater.CP32_EW);
34 Q12_EW = mater.E2_EW*mater.CP32_EW/(1-mater.CP23_EW*mater.CP32_EW);
35 Q22_EW = mater.E3_EW/(1-mater.CP23_EW*mater.CP32_EW);
36 Q66_EW = mater.G23_EW;
37

38 % LateWood
39 Q11_LW = mater.E2_LW/(1-mater.CP23_LW*mater.CP32_LW);
40 Q12_LW = mater.E2_LW*mater.CP32_LW/(1-mater.CP23_LW*mater.CP32_LW);
41 Q22_LW = mater.E3_LW/(1-mater.CP23_LW*mater.CP32_LW);
42 Q66_LW = mater.G23_LW;
43

44

45 %% Material identification by FEMU

93



B. Código do método de elementos �nitos iterativo

46

47 tic
48 Starting = [Q11_EW, Q12_EW, Q22_EW, Q66_EW, Q11_LW, Q12_LW, Q22_LW, Q66_LW];
49 % lower B.
50 perred = 0.2;
51 LB = Starting.*(1-perred);
52 % upper B.
53 UB = Starting.*(1+perred);
54

55 nomeFEM = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_infoFEMU',script.mat];
56

57 % Estimates will be a vector containing parameter estimates for the original ...
data set

58 %Starting = fminsearch(@hypTan,Starting,options,Xf,Yf);
59 % MaxFunEvals: Maximum number of function evaluations allowed, a positive integer.
60 % MaxIter: Maximum number of iterations allowed, a positive integer.
61 % TolFun: Termination tolerance on the function value, a positive scalar. The ...

default is 1e-4.
62 % TolX: Termination tolerance on x, a positive scalar. The default value is 1e-4.
63 % PlotFcns: Plots various measures of progress while the algorithm executes
64 % @optimplotx plots the current point.
65 % @optimplotfunccount plots the function count.
66 % @optimplotfval plots the function value.
67 % FunValCheck: Check whether objective function values are valid.
68 options = optimset('Display','iter', ...
69 'MaxFunEvals',1e4, ...
70 'MaxIter',1e4, ...
71 'TolFun', 1e-4, ...
72 'TolX', 1e-4, ...
73 'FunValCheck', 'on', ...
74 'PlotFcns',@optimplotfval);
75

76 analiseOF = '1';
77 switch analiseOF
78 case '1'
79 %%%% OF1:
80 rotulo = 'OF1';
81 nomeFic = [caminho,projeto,filesep,projeto,'_res_OF1',script.dat];
82 fid = fopen(nomeFic,'w');
83 fprintf(fid,' [Q11_EW, Q12_EW, Q22_EW, Q66_EW, Q11_LW, Q12_LW, Q22_LW, ...

Q66_LW] O.F.1 \n');
84 % evaluating O.F.1
85 [Starting,error1] = fminsearchbnd(@OF1,Starting,LB,UB,options,...
86 nomeFEM,nomeFic);
87 end
88 % -

1 function error1 = OF1(Estimative,nomeFEM,nomeFic)
2

3 load(nomeFEM,'xdic','ydic','uxdic','uydic','epsXdic','epsYdic','epsSdic',...
4 'nodeCoordinates','elementNodes','nnel','MatType',...
5 'Lx','Ly','thickness','xdicline','ydicline','index_xL','index_yL',...
6 'index_xR','index_yR','yFEM_UX_leftBC','yFEM_UY_leftBC',...
7 'yFEM_UX_rightBC','yFEM_UY_rightBC')
8

9 % run fem model
10 Q11_EW = Estimative(1); Q12_EW = Estimative(2); Q22_EW = Estimative(3);
11 Q66_EW = Estimative(4); Q11_LW = Estimative(5); Q12_LW = Estimative(6);
12 Q22_LW = Estimative(7); Q66_LW = Estimative(8);
13

14 % input: Qij(EW|LW) updated
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15 MesoFEupdating
16 % output: uFEM epsFEM stessFEM
17 % Objective Function
18 uxmax = max([uxdic(:); UXfem2dic(:)]);
19 uymax = min([uydic(:); UYfem2dic(:)]);
20

21 % Objective Function
22 calTyo = '1';
23 switch calTyo
24 case '1'
25 aux = ((uxdic-UXfem2dic)./uxmax).^2+...
26 ((uydic-UYfem2dic)./uymax).^2;
27 error1 = mean(aux(¬isnan(aux)));
28 case '2'
29 aux = (uxdic-UXfem2dic).^2+...
30 (uydic-UYfem2dic).^2;
31 error1 = mean(aux(¬isnan(aux)));
32 end
33 % error1 < 10e-4;
34

35 disp(['Q11_EW = ',num2str(Q11_EW),' Q11_LW = ',num2str(Q11_LW),...
36 ' OF1 = ', num2str(error1)])
37

38 fid = fopen(nomeFic,'a+');
39 formatSpec = ['%6.3f \t %6.3f \t %6.3f \t %6.3f \t %6.3f \t %6.3f',...
40 '\t %6.3f \t %6.3f \t %18.12e \n'];
41 fprintf(fid,formatSpec, Q11_EW, Q12_EW, Q22_EW, Q66_EW,...
42 Q11_LW, Q12_LW, Q22_LW, Q66_LW, error1);
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