
 UNIVERSIDADE  DO  PORTO
 FACULDADE  DE  ENGENHARIA
 DEPARTAMENTO  DE  ENGENHARIA  CIVIL
 SECÇÃO  DE  ESTRUTURAS

Mecânica  dos  Sólidos

2001/01/23
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Sem consulta

Duração:  40m

1ª Questão (2 Val.) – Exponha o conceito de estado de tensão. Refira como pode ser caracterizado.

2ª Questão (2 Val.) – Considere o tensor de tensões

Sem efectuar cálculos indique, justificadamente, uma direcção principal de tensão.

3ª Questão (2 Val.) – Defina deformação homogénea. Mostre que a soma de duas deformações

homogéneas é também uma deformação homogénea.

4ª Questão (2 Val.) – Defina módulo de elasticidade de um material. Descreva sucintamente como poderia

proceder a um ensaio visando a sua determinação.
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Parte Prática (A)
A parte prática é constituída pelos grupos A e B

Sem consulta, excepto formulário fornecido

Duração:  1h15m

A1 (2 Val.) - Sabendo que δij representa o Delta de Kronecker, εijk o tensor alternante e bij=bji,
determine:

εijk δkn bni

 A2 (2 Val.) - Sabendo que a tensão principal máxima é igual a –0.5 da mínima, que a tensão normal
octaédrica vale 1/3 desta mínima tensão principal e que a tensão tangencial máxima vale 15MPa, determine
os valores das tensões principais.
 

 

 A3 (2 Val.) - Considere um estado plano de tensão num ponto do qual se conhecem os seguintes dados:
• a tensão principal mínima é de –10MPa e vale metade do valor da tensão tangencial do ponto P onde a

tensão normal é nula
• a faceta associada ao ponto anteriormente referido (P) faz 30o com a horizontal medindo no sentido

retrógrado.

Recorrendo à circunferência de Mohr, determine a orientação da faceta associada a σ I bem como o
respectivo valor da tensão.



2/)0,1,3(n̂ =

 UNIVERSIDADE  DO  PORTO
 FACULDADE  DE  ENGENHARIA
 DEPARTAMENTO  DE  ENGENHARIA  CIVIL
 SECÇÃO  DE  ESTRUTURAS

Mecânica  dos  Sólidos

2001/01/23
Parte Prática (B)
A parte prática é constituída pelos grupos A e B

Sem consulta, excepto formulário fornecido

Duração:  1h00

B1 (2 Val.) – Considere o estado de tensão num ponto, definido no referencial S, pelo tensor:

                                               MPaij
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a) Sem proceder ao cálculo das tensões principais verifique se o versor ( )2,1,23
1ˆ −=n  define uma direcção

principal de tensão.

b) Determine o valor da componente tangencial do vector tensão que actua na faceta cujo versor tem
componentes ( )1,1,1

3
1ˆ =n .

B2 (2 Val.) – Um corpo está submetido a um campo de deslocamentos uniforme, em que cada componente
u1, u2 e u3 é função linear das coordenadas. Sabendo que:

• os deslocamentos na origem são nulos;

• são nulas as componentes w23 e w31 do tensor das rotações;

• o vector rotação, cujo módulo tem o valor de 5x10-3 radianos, tem uma orientação tal que no ponto de

coordenadas (1,-1,0) origina deslocamentos com componentes (segundo os eixos coordenados) não

negativas;

• as extensões segundo os eixos coordenados são εx1= 10x10-3  , εx2= -2x10-3  e  εx3= -6x10-3 ;

• Ox3  é uma direcção principal de deformação;
• A distorção entre as direcções OA e OB é de 31038 −×−  radianos, sendo

a) Determine as componentes do tensor das rotações e do tensor das deformações.

b) Caracterize a mudança de orientação da direcção definida por

B3 (2 Val.) – Um corpo constituído por um material homogéneo e isotrópico com comportamento elástico
linear, quando submetido a uma pressão uniforme de 24 MPa (σx=σy=σz= -24 MPa) sofre uma extensão
volumétrica de -18x10-4 . No mesmo corpo, quando submetido exclusivamente a um estado de compressão
segundo Ox, sabe-se que |εx| = 5 |εy|.
a) Determine o estado de deformação instalado no corpo, quando nele actua o estado de tensão definido por

MPaij
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b) Para o estado de deformação obtido calcule o valor da extensão associada às direcções para as quais é
máximo o valor da distorção.

     (Nota: caso não tenha resolvido a alínea a), considere d11= d12= d22= 10x10-4 ,d33= 20x10-4  e d13= d23= 0)

2/)0,3,1(n̂ OA = 2/)0,1,3(n̂ OB −=


